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WSTĘP

Punktem wyjścia moich rozważań chciałbym uczynić słowa Charlesa Wrighta Millsa 
z jego kanonicznej pracy Wyobraźnia socjologiczna, która została opublikowana już 
ponad pół wieku temu, w roku 1959. Pierwszy rozdział tego przełomowego dzieła, 
zatytułowany Obietnica, rozpoczynają słowa: 

„Ludzie czują dziś często, że ich prywatne życie jest serią pułapek. Czują, że nie mogą 
pozbyć się swych trosk w obrębie swego codziennego życia. (...) A im bardziej są świado-
mi, choć w niejasny sposób, zagrożeń przekraczających ramy ich najbliższego świata, tym 
bardziej wydaje im się, że są schwytani w pułapkę. Jak się wydaje, tym, co jest podstawą 
tego poczucia bycia złapanym w pułapkę, są impersonalne zmiany w strukturze społe-
czeństw o zasięgu kontynentalnym”1.

Ale już dwa akapity niżej Mills dodaje: „Historia, która teraz dotyka każdego 
człowieka, to historia świata”2 i stwierdza, że

„(...) samo kształtowanie się historii wyprzedza teraz zdolność ludzi do (...) orientacji 
w świecie. (...) Ludzie potrzebują nie tylko informacji – w tym Wieku Faktu informa-
cje często przytłaczają ich i przekraczają możliwości przyswojenia (...). Chodzi moim 
zdaniem o to, co można nazwać wyobraźnią socjologiczną. Wyobraźnia socjologiczna 
umożliwia swemu posiadaczowi zrozumienie szerszej sceny historycznej w kategoriach 
jej znaczenia dla rozwoju wewnętrznego i kariery różnorodnych jednostek. Umożliwia 
ona wzięcie pod uwagę tego, jak jednostki, kierując się swym codziennym doświadcze-
niem, często fałszywie rozumieją swą pozycję społeczną”3.

Ten fragment rozważań Millsa zamyka następująca deklaracja:

„Głównym intelektualnym i politycznym zadaniem badacza zjawisk społecznych – tu 
bowiem zbiegają się te dwa typy zadań – jest obecnie wyjaśnienie czynników składają-
cych się na obecny niepokój i obojętność. (...) Z uwagi na to zadanie nauki społeczne stają 
się wspólnym mianownikiem naszego okresu kulturowego, a wyobraźnia socjologiczna 
– najbardziej potrzebną cechą umysłu”4.

W przytoczonych fragmentach tekstu Millsa można odnaleźć cztery zagadnie-
nia istotne dla niniejszej publikacji i stanowiące jej szkielet. Pierwszym z nich jest 

1  C.W. Mills, Obietnica, tłum. J. Mucha [w:] J. Mucha, C.W. Mills, Warszawa, Wiedza Powszechna, 
1985, s. 202.

2  Tamże, s. 203.
3  Tamże, s. 204–209.
4  Tamże, s. 215. 
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8 Koszmarne scenariusze

wątek globalizacji, owej przywołanej w Wyobraźni socjologicznej wspólnej wszyst-
kim historii świata i społeczeństw kontynentalnych. Kiedy Mills pisał swój tekst, 
nie używano jeszcze terminu „globalizacja”, ale autor dostrzegał już zjawiska, które 
znacznie się nasiliły w drugiej połowie XX wieku i które zaczął denotować przy-
wołany termin. O ile globalizacja – zespół wielu różnorodnych procesów i zdarzeń 
obejmujących swym zasięgiem cały świat – może być uznana za najszerszą ramę 
analizy zjawisk społecznych, o tyle drugim interesującym mnie zagadnieniem jest 
lęk – jeden z efemerycznych stanów emocjonalnych właściwych w mniejszym lub 
większym stopniu poszczególnym jednostkom. Opisywane przez Millsa poczucie 
zagubienia i bycia schwytanym w pułapkę to właśnie lęk – emocja pojawiająca się, 
kiedy jednostka czuje się zagrożona, ale nie do końca potrafi  stwierdzić, z jakiego 
powodu. Ma poczucie, że coś dzieje się nie tak, jak powinno.

Trzecim kluczowym zagadnieniem są relacje między procesami globalizacji a lę-
kiem. U Millsa kwestia ta wyraża się w pojęciu wyobraźni socjologicznej, które au-
tor wyraźnie przeciwstawia zbieraniu faktów i informacji, charakterystycznemu dla 
paradygmatu pozytywistycznego. Proponowany przez Millsa typ refl eksji nawiązuje 
raczej do weberowskiej tradycji socjologii rozumiejącej, która zmierza do uchwy-
cenia mechanizmów zależności między działaniami jednostek a procesami spo-
łecznymi. Niniejsza książka ma być właśnie próbą zrozumienia związków między 
procesami globalnymi a jednym z właściwych człowiekowi stanów emocjonalnych 
– lękiem. Problematykę globalizacji i lęku można traktować jako pretekst do bardziej 
abstrakcyjnych rozważań dotyczących istoty życia społecznego. Nie sposób bowiem 
zrozumieć konkretnych mechanizmów bez refl eksji na temat ogólnych zasad organi-
zacji życia społecznego. 

Ostatnie z wyróżnionych zagadnień dotyczy społecznej roli socjologów. Mills, 
wskazując zadania stojące przed badaczami życia społecznego, podkreśla znacze-
nie publicznej roli socjologa, ale jednocześnie wskazuje jej nieuniknione polityczne 
implikacje. W jego myśli można dostrzec podobieństwo do Baconowskiej oraz Fou-
caultowskiej koncepcji władzy-wiedzy. Socjolog wypowiadający się na temat globa-
lizacji wpływa na polityczny układ sił. Z tego powodu dyskurs socjologiczny może 
nie tylko minimalizować lęk, ale i potęgować go. Okazuje się zatem, że w problema-
tyce relacji poziomu makrostrukturalnego i biografi cznego należy uwzględnić kwe-
stię władzy. Dlatego podejmując próbę wyjaśnienia związków globalizacji i lęku, nie 
można jej pominąć, nawet jeśli nie ma ona stanowić centralnego problemu. 

Być może zabrzmi to niewłaściwie, ale niniejsza książka nie ma stwarzać iluzji, 
że zostaje w niej odkryte coś zupełnie nowego. Stanisław Kozyr-Kowalski miał ra-
cję, twierdząc, że „władzę tworzenia rzeczy absolutnie nowych posiadają jedynie 
bogowie, geniusze i hochsztaplerzy intelektualni”5. Zamiast więc szukać całkiem 
nowych rozwiązań, zestawiam i łączę już funkcjonujące autonomicznie koncepcje. 
Synteza rozmaitych pomysłów teoretycznych w czasach daleko posuniętej specjali-
zacji badawczej pozwala spojrzeć na posiadaną wiedzę z nowej perspektywy. Niniej-
sza książka jest swoistym remanentem rozsianych w różnych miejscach fragmentów 

5  S. Kozyr-Kowalski, Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki [w:] B. Misztal (red.), Teoria 
socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków, Universitas, 2000, s. 7.
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Wstęp 9

wiedzy o świecie współczesnym. Zarówno globalizacja, jak i lęk stanowią ostatnio 
dynamicznie rozwijające się pola badawcze różnych dyscyplin nauk społecznych. 
Dotychczas jednak nikt nie starał się systematycznie badać relacji między tymi dwo-
ma aspektami życia społecznego. Mimo to autorzy popularnych publikacji – jak 
świadczą przykłady z początku czwartego rozdziału – wielokrotnie stawiają tezę, że 
szybkie tempo przemian globalnych, słabnąca pod naporem transnarodowych korpo-
racji pozycja instytucji państwowych, mniejsza stabilność oraz nieprzewidywalność 
światowych stosunków gospodarczych prowadzą do wzrostu lęku. Jednak skupienie 
uwagi z jednej strony na globalizacji, a z drugiej na lęku pozwala dostrzec, że kwestia 
jest bardziej skomplikowana i warta dokładnego zbadania. 

Czynnikiem scalającym elementy owej socjologicznej układanki jest dyskurs glo-
balizacyjny. Ostatnia, kluczowa, część książki prezentuje analizę jego niewielkich, 
acz istotnych fragmentów. W ten sposób wyjaśnia się znaczenie podtytułu niniejszej 
książki. Natomiast tytułowe koszmarne scenariusze to sformułowanie zaczerpnięte 
od Ulricha Becka, jednego z bohaterów ostatniej części książki. Scenariusze, o któ-
rych mowa, można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, traktuje się je jako nie-
pokojące wizje rozwoju globalnej rzeczywistości społecznej, których obawiają się 
uczestnicy dyskursu globalizacyjnego. Mianem scenariuszy (ang. script lub scena-
rio) w analizie dyskursu określa się czasami konwencjonalne w danym kontekście 
społecznym zachowania komunikacyjne. Tytułowe scenariusze odnoszą się więc nie 
tylko do poznanych wizji rozwoju współczesnego świata, lecz także do typowych – 
a może nawet rytualnych – sposobów mówienia i pisania o globalizacji. 

Moja książka dzieli się na trzy części, które można czytać niezależnie od sie-
bie. Pierwsza z nich obejmuje dwa rozdziały dotyczące globalizacji. Zawarta została 
w nich propozycja redefi nicji czy raczej zmiany akcentów w rozumieniu globalizacji 
w oparciu o koncepcję strukturacji Anthony’ego Giddensa. Zwracam uwagę przede 
wszystkim na rolę jednostek, które poprzez refl eksyjne monitorowanie rzeczywisto-
ści – jak powiedziałby Giddens – przyczyniają się do odtwarzania globalnych struk-
tur. Celem drugiej części (cały rozdział trzeci) jest eksplikacja terminu „lęk” oraz 
wskazanie społecznego znaczenia tej emocji. Obejmująca trzy końcowe rozdziały 
ostatnia część pracy dotyczy sedna sprawy – konstruowania lęku w dyskursie globa-
lizacyjnym.

* * *

Niniejsza książka jest zmodyfi kowaną i znacznie skróconą wersją dysertacji doktor-
skiej, którą w lutym 2009 roku obroniłem na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W tym miejscu pragnę złożyć najszczersze podziękowania wszyst-
kim osobom, dzięki którym było to możliwe. Panu profesorowi Tadeuszowi Palecz-
nemu chciałbym podziękować za stworzenie w Instytucie Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego optymalnych warunków do pracy oraz za obdarzenie 
zaufaniem i zapewnienie mi niezbędnej swobody twórczej. Za cenne uwagi oraz 
życzliwość wdzięczny jestem również recenzentom dysertacji – pani profesor Joan-
nie Kurczewskiej i panu profesorowi Krzysztofowi Gorlachowi. Nie do przecenienia 
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10 Koszmarne scenariusze

jest także rola moich rodziców, którzy – nawet jeżeli to brzmi strasznie banalnie – 
zrobili naprawdę wiele, aby obudzić we mnie ciekawość świata, sprawiając tym sa-
mym, że podjąłem się nie tylko napisania pracy doktorskiej, ale w ogóle studiowania. 
Równie gorąco chciałbym podziękować Magdzie, która zdecydowała się zostać moją 
żoną, mimo że musiała znosić moje zmagania z globalizacją i lękiem, a ponadto była 
pierwszą czytelniczką maszynopisu i autorką wielu niezwykle pomocnych uwag.

Kraków, 9 kwietnia 2010 
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Część I. GLOBALIZACJA 

Powiedzenie, że świat się skurczył, oznacza tyle,
 że po całym świecie są dziś rozrzucone w regularnych

 odstępach miejsca, gdzie można dostać szkocką whisky
 z wodą sodową. Tych miejsc jest istotnie coraz więcej

 i leżą coraz bliżej siebie. Można dziś zamówić
 szkocką whisky pod palmą na pustyni, bo do tej palmy

 dociera pociąg. Można ją zamówić na himalajskiej turni,
 bo dociera tam kolejka linowa. Istnieje, krótko mówiąc,

 szybki i bezproblemowy system transportu stworzony
 dla pospolitych bogatych ludzi pomiędzy wszystkimi
 możliwymi miejscami, dokąd pospolici bogaci ludzie

 chcą się udać. Brighton i Paryż leżą dziś rzeczywiście
 bliżej siebie. Ale przyzwoita wioska w Pikardii nie leży

 ani o cal bliżej Paryża, a przyzwoita wioska w Anglii
 nie leży ani o cal bliżej Brighton.

(G.K. Chesterton, Czy świat się skurczył?,
„The Illustrated London News” nr 25/04 1908

[w:] tegoż, Obrona świata: wybór publicystyki (1901–1908),
tłum. J. Rydzewska, Fronda Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2006)
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Rozdział 1

ONTOLOGIA GLOBALIZACJI

Istnieje pewien charakterystyczny sposób rozpoczynania książek dotyczących glo-
balizacji. Zygmunt Bauman na przykład w pierwszym zdaniu swojej książki stwier-
dza, że „globalizacja jest na ustach wszystkich”1. Jan Nederveen Pieterse otwiera 
swą pracę refl eksją, że „globalizacja i kultura są dobrze opisanymi zagadnieniami”2. 
W sposób bardziej obrazowy wyraża to samo Thomas Eriksen: „moje biurko zrobio-
ne z twardego drewna i stali zaprojektowane zostało przez światowej sławy szwedz-
kich inżynierów i dlatego jest solidne oraz przestronne, ergonomicznie przystosowa-
ne do osób mojego wzrostu. Jednak ostatnio zaczęło mocno skrzypieć. Powód jest 
prosty: biurko załadowane jest nie tylko zwykle znajdującymi się na nim częściowo 
przeczytanymi książkami i pracami studentów, ale znajduje się tam również spory 
zbiór książek o globalizacji ułożonych w kilkanaście stosów”3. Nic więc dziwnego, 
że Jagdish Bhagwati rozpoczyna swoją książkę pytaniem: „czy na świecie potrzebna 
jest jeszcze jedna książka o globalizacji?”4. Natomiast niejako w odpowiedzi Jan 
Aart Scholte w pierwszym zdaniu zaznacza: „to nie jest po prostu kolejna książka 
o globalizacji”5. Takich deklaracji można znaleźć znacznie więcej. Niniejsza książka 
jest kolejną pracą o globalizacji, a taki jej początek jest próbą odniesienia się do obo-
wiązującego dyskursu. Dlatego będzie w niej mowa nie tylko o globalizacji, ale także 
właśnie o poświęconych jej rozprawach. 

Pomimo ogromnej różnorodności poglądów i ujęć, wiele prac dotyczących globa-
lizacji opiera się na tym samym schemacie. Polega on na pomijaniu roli działań ak-
torów – podmiotów kształtujących wszelkie stosunki społeczne, także globalizację. 
Tymczasem według Margaret Archer to „problem struktury i podmiotowości słusznie 
został uznany za podstawowe zagadnienie współczesnej teorii społecznej”6. Można 
powiedzieć, że paradygmatyczne ujęcie globalizacji zakłada, iż jest to zmienna nie-

1  Z. Bauman, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika?, tłum. E. Klekot, Warszawa, PIW, 2000, s. 5. 
2  J. Nederveen Pieterse, Globalization and Culture: Global Melange, Lanham: Rowland & Littlefi eld 

Publisher, 2009, s. 1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty tekstów obcojęzycznych w tłuma-
czeniu autora.

3  T. Eriksen, Globalization: the Key Concepts, Oxford, Berg, 2007, s. X.
4  J. Bhagwati, In Defence of Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2004, s. IX.
5  J.A. Scholte, Globalization: A Critical Introduction, Basingstoke, Palgrave, 2000, s. XIII.
6  M. Archer, Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988, s. IX, za: P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, tłum. J. Konieczny, Kraków, 
Znak, 2005, s. 191.
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14 Koszmarne scenariusze

zależna kształtująca życie ludzi. Tę strategię wyraźnie uwidacznia tytuł książki Bau-
mana Globalization: Human Consequences, która w języku polskim ukazała się jako 
Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika7. W tak określonych ramach zazwyczaj 
opisywane są poszczególne procesy współtworzące globalizację, ale brak w nich bar-
dziej rozwiniętej refl eksji teoretycznej nad ontologicznym charakterem omawianego 
zjawiska. W efekcie za rozmaitymi teoriami globalizacji – budowanymi nie tylko 
w ramach socjologii, ale i politologii, stosunków międzynarodowych czy ekonomii 
– kryje się model relacji podmiotu i struktury społecznej, który na gruncie socjologii 
został w istotny sposób zredefi niowany.

Opisana sytuacja uzasadnia potrzebę ujęcia globalizacji z bardziej abstrakcyj-
nej perspektywy teoretycznej. Globalizacja zazwyczaj jest postrzegana jako pewien 
nowy – i dlatego wart zbadania – zbiór zjawisk w dobrze już rozpoznanej i opisanej 
rzeczywistości społecznej. Jednak perspektywa koncentrująca się wyłącznie na ba-
daniu globalizacji, bez refl eksji nad naturą życia społecznego w ogóle, niesie z sobą 
poważne konsekwencje, co wpływa na niebagatelne zniekształcenie analiz. Tymcza-
sem aby opisać te przejawy rzeczywistości społecznej, które określa się mianem glo-
balizacji, trzeba najpierw objąć refl eksją charakter samej rzeczywistości społecznej. 
Innymi słowy, potrzebna jest eksplikacja ontologicznej wizji jednostki, społeczeń-
stwa i procesów społecznych. Temu ma służyć niniejszy rozdział.

Ramy teoretyczne prezentowanego studium wyznacza teoria strukturacji 
Anthony’ego Giddensa. Jest ona przedstawiona w pierwszej części tego rozdziału 
i stanowi punkt wyjścia do eksplikacji globalizacji. Ogólne dociekania dotyczące 
problemów podmiotowości, konceptualizacji interakcji oraz natury instytucji i in-
nych zagadnień dotyczących ogólnej wizji społeczeństwa Giddens nazywa teoriami 
społecznymi. Przeciwstawia je teoriom socjologicznym, które wyjaśniają bardziej 
szczegółowe problemy funkcjonowania współczesnych społeczeństw i natury za-
chodzących w nich zmian8. Posługując się tą terminologią, można powiedzieć, że 
w pierwszej części książki następuje przejście z poziomu teorii społecznej na poziom 
teorii socjologicznej, która pozwoli wyciągnąć wnioski o naturze globalizacji. 

1.1. Globalna strukturacja

Za źródło ogólnej wizji rzeczywistości społecznej, która zarazem pozwala okre-
ślić charakter globalizacji, przyjęta została teoria strukturacji zaproponowana przez 
Anthony’ego Giddensa. Rozdział ten nie ma na celu szczegółowego zrekonstruo-

7  Z. Bauman, Globalizacja...
8 Zob. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, 

Poznań, Zysk i S-ka, 2003, s. 15. Warto w tym miejscu zauważyć, że alternatywie, na którą składa się 
teoria społeczna i teoria socjologiczna, zupełnie inne treści nadaje Bronisław Misztal. Teorię socjologicz-
ną utożsamia on (nawiązując do określenia Jeffreya Alexandra) z tradycją Mertonowską budowy teorii, 
w której dąży się do kodyfi kacji uogólnionych praw. Natomiast teoria społeczna łączona jest z tradycją 
Habermasowską i traktowaniem teorii jako sposobu dochodzenia do konsensusu interpretacyjnego. Zob. 
B. Misztal, Teoria społeczna jako sposób widzenia świata, „Studia Socjologiczne”, 1998, nr 1, s. 8 i nast. 
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wania owej teorii ani krytykowania poglądów teoretycznych jej autora, lecz tylko 
przedstawienie wybranych jej aspektów. Przyczyną takiego fragmentarycznego po-
traktowania teorii strukturacji jest fakt znacznego jej rozbudowania. Giddens praco-
wał nad nią intensywnie przez osiem lat, od 1976 do 1984 roku. Lata te są uważane 
za jeden z trzech głównych okresów jego twórczości. W pierwszym z nich Giddens 
zajmował się przede wszystkim badaniem systemów teoretycznych. Krytyczne uwa-
gi z tych badań stały się fundamentem do prac w drugim okresie nad własnym syste-
mem – teorią strukturacji. W trzecim okresie Giddens zrezygnował w dużej mierze 
z prowadzenia badań nad ogólnymi problemami socjologicznymi i zawęził swoje 
zainteresowania badawcze do zagadnień wiążących się z sytuacją współczesnych 
społeczeństw, takich jak na przykład kwestia późnej nowoczesności, zagadnienie in-
tegracji europejskiej czy koncepcja trzeciej drogi9.

Podstawę dokonanej w niniejszym rozdziale rekonstrukcji teorii strukturacji sta-
nowią dwie prace Giddensa, chociaż pomocniczo wykorzystane są także inne jego 
teksty i artykuły oraz opracowania innych autorów. Kluczowe prace to Nowe zasady 
metody socjologicznej10, gdzie Giddens po raz pierwszy wyłożył podstawowe zasady 
teorii strukturacji, oraz Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji11, która 
jest ostatnią książką z tego okresu, zawierającą nie tylko wykład podstawowych za-
sad teorii strukturacji, lecz także omawiającą liczne szczegółowe zagadnienia zwią-
zane z tą teorią nie uwzględnione wcześniej, bądź też wymagające dodatkowego wy-
jaśnienia lub przeformułowania. 

Teoria strukturacji, zgodnie z postulatem Giddensa, generuje słownik powiąza-
nych ze sobą terminów, które mają „uwrażliwiać” na pewne aspekty rzeczywistości 
społecznej. Jak to ujął autor Stanowienia społeczeństwa:

„pojęcia teorii strukturacji (...) powinny pełnić w badaniach wyłącznie funkcję »uczu-
lającą«. Znaczy to, że mogą być użyteczne w myśleniu o problemach badawczych oraz 
w interpretacji uzyskanych wyników. Przypuszczenie, że teoretyczne wyposażenie, o któ-
re troszczyć się musi każdy badacz społeczeństwa, oznacza nieustanne operowanie arse-
nałem abstrakcyjnych pojęć, to koncepcja równie zgubna jak pogląd, że można się obejść 
w ogóle bez tych pojęć”12.

Jak już wspomniano, Giddens przed rozpoczęciem prac nad teorią strukturacji 
zajmował się studiami nad innymi teoriami socjologicznymi. Jego własna teoria 
miała przezwyciężyć słabości wcześniejszych ujęć, a zwłaszcza przełamać charakte-
rystyczne dla myśli socjologicznej dualizmy. Najistotniejszy z nich, trafnie zilustro-

9 C. Bryant, D. Jary, Anthony Giddens [w:] G. Ritzer (red.), The Blackwell Companion to Major 
Contemporary Social Theorists, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 247–273. 

10  A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, 
tłum. G. Woroniecka, Kraków, Nomos, 2001.

11 A. Giddens, Stanowienie..., Poznań, Zysk i S-ka, 2003.
12 Tamże, s. 378. Jest to jedno z nawiązań Giddensa do symbolicznego interakcjonizmu. Krzysztof Ko-

necki tak scharakteryzował propozycję Herberta Blumera: „Podczas gdy pojęcia rozstrzygające dostarczają 
wskazań »co obserwować«, pojęcia uczulające wskazują tylko na kierunki, »gdzie obserwować«. Pojęcia te 
opierają się na ogólnym odczuciu tego, co jest istotne empirycznie” K. Konecki, Studia z metodologii badań 
jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, PWN, 2000. 
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wany pytaniem: „czy mrówki tworzą mrowisko, czy mrowisko mrówki?”13, dotyczy 
przepaści między podejściami deterministycznymi i woluntarystycznymi (podział 
ten pokrywa się w zasadzie z podziałem na stanowiska obiektywistyczne i subiek-
tywistyczne). Te pierwsze, określane przez Giddensa mianem ortodoksyjnego kon-
sensusu, dominowały w socjologii od jej narodzin. W ramach strukturalnych i funk-
cjonalnych wizji rzeczywistości, które na ów konsensus się składały, jednostka była 
całkowicie zdominowana przez społeczeństwo. W bardziej radykalnych ujęciach, na 
przykład w behawioryzmie, poznanie cech struktury czy norm społecznych miało 
wręcz prowadzić do możliwości przewidzenia wszystkich zachowań jednostki, jako 
że były one przez te strukturalne właściwości wymuszane na zasadzie modelu bo-
dziec – reakcja. Tak rozumiana socjologia, jak to ujął Zygmunt Bauman, była nauką 
o niewolności14. 

O ile zdecydowanie deterministyczny charakter miały pierwsze teorie socjolo-
giczne w Europie, gdzie pomimo dynamicznych przemian związanych z rozwojem 
przemysłowym rdzeń ładu społecznego kształtował się od dawna, to zupełnie inny 
sposób analizowania rzeczywistości społecznej powstał w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie społeczeństwo było tworzone oddolnie przez przybyszów z różnych 
stron świata. Od początku dominowały tam teorie akcentujące twórczy charakter 
jednostki, które miały w Europie ograniczony zasięg aż do przełomu antypozytywi-
stycznego i upadku ortodoksyjnego konsensusu15. Podejścia subiektywistyczne były 
swoistymi „imperiami podmiotu”16, które bagatelizując wpływ większych całości 
społecznych na jednostkę, koncentrowały się na wyjaśnieniu zachowań jak gdyby 
zawieszonych w próżni jednostek.

Z opozycją subiektywizm – obiektywizm wiązały się także inne różnice stano-
wisk. Ontologiczne założenia o naturze rzeczywistości społecznej warunkowały 
między innymi dyrektywy metodologiczne i sposób uprawiania nauki. Pozytywiści, 
przekonani o tym, że zachowania ludzi determinowane są podobnie jak cały świat 
przyrody, przyjmowali naturalistyczny punkt widzenia w metodologii i dążyli do 
uprawiania nauk społecznych według wzorów zaczerpniętych z przyrodoznawstwa. 
Natomiast badacze zorientowani na podmiotowość jednostki i akcentujący jej celowe 
i racjonalne działanie bronili antynaturalistycznej wizji nauki, podkreślając specyfi kę 
nauk społecznych i podejść interpretatywnych. 

Naszkicowaną powyżej opozycję stanowisk, która niewątpliwie stanowiła (i ze 
względu na rozwijający się paradygmat konstruktywistyczny wciąż stanowi) oś so-
cjologicznych sporów, Giddens przedstawia w zradykalizowanej formie, ukazując 
dychotomiczne stanowiska, pomiędzy którymi nie ma opcji pośrednich. Tymczasem 
można bronić tezy, że na przykład koncepcja socjologii wiedzy rozwijana przez Flo-

13 Sformułowanie to zaczerpnięte zostało z konspektu wykładów z metodologii nauk społecznych 
prowadzonych przez prof. Andrzeja Zybertowicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu w roku akademickim 2004/2005. Konspekt w posiadaniu autora. 

14 Zob. Z. Bauman, Wolność, tłum. J. Tokarska-Bakir, Kraków, Znak – Warszawa, Fundacja im. Stefana 
Batorego, 1995. 

15 Zob. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Warszawa, PWN, 2004, s. 397. 
Por. też: A. Giddens, Stanowienie..., s. 11–14.

16 Zob. tamże, s. 40.
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riana Znanieckiego oraz jego postulat badania rzeczywistości społecznej z uwzględ-
nieniem współczynnika humanistycznego17 były pod wieloma względami stanowi-
skiem umiarkowanym, podobnie jak cały Weberowski projekt socjologii. Z tego 
względu niektórzy komentatorzy zarzucają Giddensowi, że jego koncepcja jest mniej 
nowatorska, niż się czasami wydaje. Na przykład Vincent Mosco dostrzega podo-
bieństwo teorii strukturacji do myśli Karola Marksa18. Sam Giddens zresztą przyznał, 
że jego koncepcja jest form przypisu do twierdzenia Marksa, iż „ludzie sami tworzą 
swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicz-
nościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie zostały im dane 
i przekazane”19. Nie zmienia to jednak faktu, że Giddens zdołał stworzyć interesujący 
system teoretyczny, który uwzględnia dwa nurty myślenia socjologicznego i stanowi 
swego rodzaju pomost między nimi. Jest to propozycja spojrzenia z szerszej perspek-
tywy, pozwalającej zauważyć, iż dwa elementy, które z bliska wydawały się sprzecz-
ne, w rzeczywistości stanowią różne aspekty tej samej rzeczywistości.

Jednym z punktów wyjścia eklektycznej teorii Giddensa jest konceptualizacja 
jednostki20. Giddens, nawiązując do podziału zaproponowanego przez Zygmunta 
Freuda, wyróżnia trzy sfery organizacji psychicznej jednostki: podstawowy system 
bezpieczeństwa, świadomość dyskursywną i świadomość praktyczną. Pierwszy ele-
ment ma charakter emocyjny i dotyczy siły przekonań o rzeczywistości, których treść 
niesie świadomość. Giddens wprowadził rozróżnienie dwóch jej rodzajów. Kryterium 
podziału stanowi zdolność do zwerbalizowania wiedzy o świecie przez aktorów, któ-
rzy potrafi ą ponadto wyrazić przynajmniej niektóre motywy swojego postępowania. 
Warunków tych nie spełnia świadomość dyskusywna, której domeną są działania 
podejmowane w toku codziennego, rutynowego biegu życia, ale nie realizowane21.

Właśnie swoistą świadomość praktyczną miał na myśli Florian Znaniecki, pisząc 
o wychowaniu bezrefl eksyjnym, a zwłaszcza o wychowaniu w „domu obcym”, któ-
re pozwala obserwatorowi poznającemu nowe realia dostrzec niuanse tak oczywiste 
i banalne dla mistrza, iż nie zwraca na nie uwagi, mimo że uwzględnia je w trakcie 
działań22. Jak wynika z obserwacji Znanieckiego, drobne aspekty codziennego życia, 
umykające aktorom i niestanowiące tematu ich konwersacji, są w pewnych okolicz-
nościach obserwowane i wyrażane dyskursywnie. Konkluzja Znanieckiego zgadza 
się ze stanowiskiem Giddensa, który twierdzi, że granica między świadomością dys-
kursywną i praktyczną jest nieostra i płynna23.

Giddens krytykuje Freuda i jego następców za przypisywanie nadmiernej roli 
nieświadomości rozumianej w psychoanalizie jako niemożliwość uchwycenia przez 
aktora motywów swojego działania24. Takie stanowisko „traktuje refl eksyjne monito-

17 Zob. F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, Warszawa, PWN, 1984, s. 289 i nast.
18 V. Mosco, The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, London, Sage, 

1996, s. 212.
19 K. Marks, 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, Warszawa, Książka i Wiedza, 1949, s. 13.
20 C. Bryant, D. Jary, dz. cyt., s. 249.
21 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., dz. cyt., s. 30, 42–45 oraz 82 i nast.
22 Zob. m.in. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa, PWN, 2001, t. 1, s. 8 i 14–15.
23 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 45.
24 Zob. tamże, s. 85 i nast.
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rowanie niczym pianę na powierzchni ludzkiego działania”25 i w rzeczywistości jest 
przejawem strukturalizmu, który prowadzi do typowego dla ujęć obiektywistycznych 
paradoksu polegającego na tym, że badacz jest w stanie świadomie orzekać o nie-
świadomości innych. Przypomina to sytuację ze znanego paradoksu Epimenidesa, 
którego bohater – będąc Kreteńczykiem – twierdził, że wszyscy Kreteńczycy kłamią, 
i w ten sposób podważał swoje własne twierdzenie26.

W ujęciu Giddensa podstawową cechą jednostki jest zdolność do refl eksyjnego 
monitorowania swoich działań. W tym sensie człowiek jest bytem podmiotowym, 
który ma potencjał sprawczy. Wcale nie wynika z tego jednak, że tak pojmowany ak-
tor stosunków społecznych – a nie tylko bierny przedmiot działań społecznych – ma 
pełne rozeznanie we wszystkich okolicznościach działania. Wielu rzeczy nie wie, co 
nie oznacza, że racjonalne monitorowanie sytuacji ma tylko pozorny charakter. Nie-
mniej jednak w rezultacie posiadania niepełnej wiedzy, obok planowanych skutków 
podejmowanych działań pojawiają się też niezamierzone konsekwencje czynów, 
z których zresztą aktor często nie zdaje sobie sprawy. Takie nieprzewidziane rezul-
taty podejmowanych akcji pojawiają się również w przypadku – określanych przez 
Giddensa za pomocą pojęcia świadomości praktycznej – zrutynizowanych czynności 
życia codziennego, które nie są artykułowane przez aktora. Z tego względu Giddens 
podkreśla, że prace Ervinga Goffmana są nie tylko zbiorami przenikliwych obserwa-
cji dotyczących codzienności, ale mają również ogromną wagę dla tego nurtu badań, 
który określa się mianem makrosocjologii (opozycja mikro versus makro jest kolejną 
dychotomią podważaną przez Giddensa ze względu na przekonanie badacza o jed-
ności życia społecznego)27. Dzieje się tak, ponieważ drobne, rytualne czynności ży-
cia codziennego mają ogromne znaczenie dla podtrzymania czy raczej odtwarzania 
rzeczywistości społecznej, a „punkt inicjujący zmianę kryje się w każdym czynie, 
który składa się na reprodukowanie jakiejkolwiek »uporządkowanej« formy życia 
społecznego”28.

O ile pierwszym biegunem teorii strukturacji jest wizja aktora stosunków spo-
łecznych, o tyle drugim jest struktura społeczna. Określa ona warunki działania i za-
razem stanowi rezultat procesu repetycji poszczególnych praktyk. Tym, co mediuje 
i stanowi przedmiot reprodukcji, są reguły i zasoby – dwa główne składniki struktu-
ry. Zasoby wynikają z możliwości koordynowania działań innych podmiotów oraz 
sprawowania kontroli nad produktami materialnymi. Analiza zasobów to badanie do-
stępu jednostek do dóbr i elementów struktury albo stosunków władzy w wymiarze 
interpersonalnym. Oprócz zasobów istnieją dwa rodzaje reguł. Na pierwszy składają 
się kody znaczeniowe, które pozwalają odtwarzać w procesie interakcji schematy 
pojęciowe. Drugi rodzaj reguł strukturalnych stanowią zasady normatywne, przeja-
wiające się na poziomie interakcji w postaci sankcji29. 

25 Tamże, s. 92.
26 Paradoks związany z przekonaniem o większej świadomości badaczy próbowano oczywiście 

przezwyciężyć, wskazując na wyjątkowy charakter poznania naukowego, co prowadziło jednak przede 
wszystkim do scjentystycznego ujmowania nauki. 

27 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 183–184.
28 A. Giddens, Nowe..., s. 150. 
29 Zob. A. Giddens, Stanowienie.., s. 30–33.
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Cztery wymiary struktury (dwa rodzaje zasobów oraz dwa rodzaje reguł) prze-
nikają się i wzajemnie na siebie wpływają. Inaczej niż w wielu odmianach socjolo-
gii strukturalnej, elementy te nie składają się po prostu na ograniczenia nakładane 
na jednostki. Identyfi kacja kolejnych ograniczeń o charakterze deterministycznym 
w klasycznych ujęciach strukturalnych miała umożliwić bardziej precyzyjne określe-
nie potencjalnych poczynań jednostki. Giddens odrzuca takie rozumienie struktury. 
Jego zdaniem raczej „fi ltruje” ona zachowania i, niczym otwarcie jednych drzwi, 
stwarza pewne ograniczenia (można wybrać pomieszczenie za innymi drzwiami), 
ale też pewne reakcje umożliwia. Zdanie, że „każda forma ograniczeń jest [...] za-
razem formą stwarzania możliwości”30 nie jest więc tylko przewrotnym powiedze-
niem. Giddens podaje przykład używania języka ojczystego: z jednej strony jego 
właściwości stwarzają nieprzekraczalne granice i uniemożliwiają wyartykułowanie 
pewnych myśli, ale z drugiej – umożliwiają szeroko pojętą komunikację. Podobnie 
jest w przypadku procesów globalizacyjnych, które stwarzają, w pewnym uproszcze-
niu, ograniczenia na przykład w postaci zamknięcia zakładu pracy i przeniesienia go 
w odległe miejsce, ale jednocześnie ta sama mobilność umożliwia znalezienie pracy 
przez Internet lub wyjazd w jej poszukiwaniu.

Podsumowując powyższy fragment, należy stwierdzić, że struktura według Gid-
densa to zbiór reguł i zasobów mających zdolność wzajemnego przekształcania 
się. Stanowią one jednocześnie medium i przedmiot reprodukcji praktyk społecz-
nych przez to, że je fi ltrują: stwarzają możliwości i ograniczenia. Tak rozumiana 
struktura nie ma socjotemporalnego usytuowania i charakteryzuje się nieobecnością 
podmiotu31. Te cechy ma natomiast społeczeństwo, którego jedną z właściwości jest 
struktura32. Struktury społeczne nieustannie znajdują się in statu nescendi, są od-
twarzane w działaniach i warunkują kolejne czyny. Między działaniem a strukturą 
istnieją zależności takie jak między mową (parole) a językiem (langue). Działanie, 
niczym mowa, jest umiejscowione w czasie i przestrzeni oraz ma podmiot. Inaczej 
jest ze strukturą społeczną, która – podobnie jak język – nie ma socjotemporalnego 
usytuowania ani podmiotu. Rozróżnienie między językiem a mową pozwala Gidden-
sowi uchwycić znajdujące się relacje między działaniem jednostek a niezamierzaną 
reprodukcją struktury w centrum jego teorii. Pisze on: „jedną z regularnych konse-
kwencji mojego mówienia i pisania po angielsku jest reprodukowanie poprawnej 
angielszczyzny. Charakter intencjonalny ma jednak moje poprawne używanie angiel-
skiego, a nie reprodukowanie poprawnej angielszczyzny”33. 

Zagadnienie zależności między działaniami jednostki a przemianami struktural-
nymi w podobny sposób ujmuje również Karl Popper, który odwołuje się do nastę-
pującej ilustracji: 

30 Tamże, s. 219.
31 Zob. A. Giddens, Nowe..., s. 172.
32 Zob. tamże, s. 175. Nieco inaczej na ten sam temat pisze Giddens w Stanowieniu społeczeństwa. 

Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 232 i nast.
33 Tamże, s. 46. 
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„(...) w jaki sposób powstaje w dżungli ścieżka zwierząt? Oto jakieś zwierzę przedziera 
się przez poszycie, aby dostać się do wodopoju. Inne zwierzęta korzystają z tego samego 
śladu, bo jest to łatwiejszy sposób poruszania się. W ten sposób ślad poszerza się i dosko-
nali przez jego używanie. Ścieżka nie została zaplanowana – jest ona niezamierzoną kon-
sekwencją potrzeby łatwego i szybkiego przemieszczania się. Oto w jaki sposób mogła 
powstać ścieżka – być może postępowali w ten sposób również ludzie. W taki sam sposób 
powstać mógł język i inne pożyteczne instytucje”34.

W obu cytatach zawarte jest sedno procesu strukturacji, który polega na ciągłym 
odtwarzaniu i przetwarzaniu struktur poprzez racjonalne działania podmiotów, jed-
nak nie do końca zdających sobie sprawę z konsekwencji swych czynów. Takie po-
stawienie sprawy jest przyczyną odrzucenia funkcjonalnego typu wyjaśnień, w któ-
rym pewne procesy społeczne można tłumaczyć korzyściami czy interesami samego 
systemu społecznego. „Każde wyjaśnienie musi przynajmniej implicite odwoływać 
się do celowego, wyrozumowanego zachowania podmiotów i do jego nakładania 
się na materialne okoliczności wymuszające i stwarzające zarazem możliwości 
działania”35.

Z wyłaniającej się z prac Giddensa podmiotowej wizji rzeczywistości społecznej 
wynika przekonanie o braku sił społecznych, mogących prowadzić do nieuchron-
nych zdarzeń, co jest zaprzeczeniem wizji określonego toku historii, który należy 
odkryć. W związku z tym możliwości przewidywania przyszłości są mocno ogra-
niczone. Prognozowanie ma charakter podobny grze w szachy, którą można trakto-
wać jako uproszczony model stanowiący metaforę życia społecznego. Zdarzenia na 
szachownicy są konsekwencją wcześniejszych sytuacji i zależą od refl eksyjnie po-
dejmowanych działań graczy, którzy jednak nie w pełni znają konsekwencje swoich 
posunięć, i w związku z tym nie mogą przewidzieć wszystkich wariantów rozwoju 
partii. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nierzadko zwraca się uwagę, że teoria 
strukturacji w wielu miejscach pokrywa się z poglądami Karla Poppera. Argumenty 
Giddensa przeciwko tezie o nieuchronności zdarzeń i ograniczonych możliwościach 
przewidywania przyszłości są wręcz tożsame z antyhistorycystycznym stanowiskiem 
Poppera36.

Wyeksponowanie woluntaryzmu jednostki nie jest równoznaczne ze stwierdze-
niem, że w koncepcji Giddensa jednostki są obdarzone całkowitą wolnością po-
dejmowania decyzji. Struktury, jak już zauważono, nie tylko umożliwiają, ale też 
ograniczają pewne działania. Jest wiele takich procesów społecznych (i nie tylko), 
których toku racjonalne podmioty nie mogą powstrzymać. Kolejne wybory fi ltrują 
możliwości dalszych zachowań. Zagadnienie ograniczeń w sytuacji wolnego wyboru 
dobrze ujął Howard Becker w swoim artykule The Power of Inertia37. Rozwijana 
przez niego koncepcja nie nawiązuje explicite do teorii strukturacji, ale jest z nią 

34 K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, War-
szawa, PWN, 1992, s. 164.

35 A. Giddens, Stanowienie..., s. 225.
36 Zob. np. K. Popper, Nędza historycyzmu: z dodaniem fragmentów autobiografi i, tłum. A. Amster-

damski, Warszawa, Krąg, 1984, s. 53 i nast. 
37 Zob. H. Becker, The Power of Inertia, „Qualitative Sociology” 1995, nr 3, s. 301–309.
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w wielu miejscach zbieżna, a ponadto wyraziście ilustruje niektóre wynikające z niej 
kwestie. 

Becker, który sam poświęcił karierę jazzową dla akademickiej, często odwołuje 
się w swoim artykule do przykładów ze świata muzyki. Punktem wyjścia jest wy-
kazanie dużej stabilności muzyki klasycznej, w której od ponad stu lat, mimo no-
wych prądów estetycznych nie zmieniają się składy orkiestr i rodzaje instrumentów, 
a zapis nutowy prowadzi się na archaicznej już nieco pięciolinii. Becker podkreśla, 
że zbyt prostym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy byłoby zgodne z założeniami 
paradygmatu funkcjonalnego zidentyfi kowanie funkcji organizacji społecznej, które 
pozwalają utrzymać stan równowagi. Rozwiązania, jak twierdzi Becker, podobnie 
jak i Giddens, należy szukać na poziomie jednostek, które spotykają się, obmyślają, 
jak zrealizować własne plany, i potem próbują wcielić je w życie – w warunkach, nie 
do końca takich, jak je sobie wyobraziły i z nieprzewidzianymi ograniczeniami38. 
Takie działania prowadzą do tworzenia i rozpadu organizacji społecznych. 

Mechanizmy powstawania społeczeństwa ilustruje przypadek ekscentrycznego 
kompozytora Harry’ego Partcha39. Postanowił on komponować, jak pisze Becker, 
nie na podstawie zazwyczaj stosowanego systemu 24 tonacji, a stworzyć własny, 
składający się z 42 elementów. Okazało się, że aby spełnić swoje zamiary, musiał on 
zbudować specjalne instrumenty nadające się do gry w nowym systemie, a następnie 
nauczyć na nich grać członków przyszłej orkiestry. Trzeba było też stworzyć nowy 
zapis nutowy i rozpisać w nim skomponowane utwory. Przygotowanie dwugodzin-
nego koncertu zajęło ponad rok, podczas gdy dobrej orkiestrze ćwiczenia przed kon-
certem o podobnym czasie trwania zajmują około sześciu godzin. 

Zdaniem Beckera sytuacja Partcha dowodzi, że jednostka ma wolność wyboru. 
Jednakże pewne zachowania są mniej, a inne bardziej kosztowne – nie tylko jeżeli 
chodzi o czas. Istnieją pewne pakiety (packages) praktyk i relacji społecznych sprzę-
żonych ze sobą w ten sposób, że wybór jednego elementu sprawia, iż przy następ-
nych decyzjach pewne opcje stają się dużo bardziej korzystne. W rezultacie takiego 
fi ltrowania możliwych form aktywności, większe szanse powodzenia ma zmienie-
nie jednego elementu niż radykalna reorganizacja całego pakietu. Siła inercji pole-
ga więc na tym, że struktura ulega reprodukcji, by użyć terminologii Giddensa, ale 
poprzez drobne zmiany, będące w każdym momencie skutkiem zastąpienia jednego 
z wielu elementów zestawu innym, co w dłuższej perspektywie czasowej prowadzi 
do znacznych zmian całej struktury (pakietu)40.

W tym miejscu wywodu należy odnieść przedstawione właśnie ogólne założenia 
teorii strukturacji do globalizacji. Teoria strukturacji ma charakter procesualny i do-
tyczy przebiegu stanowienia społeczeństwa41. Także w większości ujęć globalizacja 
uważana jest za zbiór różnego rodzaju procesów. Dzięki temu możliwe staje się wy-
eksplikowanie pojęcia globalizacji w świetle teorii strukturacji. Globalizacja może 
być wtedy rozumiana jako całość praktyk refl eksyjnie działających jednostek, które 

38 Zob. tamże, s. 302.
39 Nie należy go mylić z równie oryginalnym pisarzem, który nazywa się Terry Prachett.
40 Zob. H. Becker, The Power..., s. 302 i nast. 
41 Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak, 2002, s. 529 i nast. 
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reprodukują struktury globalnego systemu społecznego składające się z powiązanych 
reguł i zasobów. Takie rozumienie globalizacji jest najbardziej zbieżne z umieszcze-
niem analizy zjawisk społecznych na czterech współzależnych od siebie poziomach 
(od jednostkowego po globalny) zaproponowanym przez Rolanda Robertsona42. Sam 
Giddens, pisząc o globalizacji, raczej nie odwołuje się wprost do teorii strukturacji, 
traktuje jej tezy jako milcząco przyjęte założenia. Natomiast w pracach rozwijają-
cych koncepcję teorii strukturacji kilkakrotnie używa przykładów globalizacji do 
zobrazowania omawianych procesów. Pisze on na przykład:

„(...) wskutek współczesnych procesów globalizacji (...) praktyki życia codziennego wiążą 
się ze skutkami w skali globalnej pod wieloma bardzo istotnymi względami, (...) jest to 
zależność dwukierunkowa. Na przykład, w globalnej gospodarce decyzje zakupu podej-
mowane w skali lokalnej wywierają wpływ i służą do kształtowania się ponadlokalnych 
porządków gospodarczych, które z kolei oddziałują zwrotnie na dalsze podejmowane de-
cyzje. Rodzaj żywności, jaką ktoś spożywa, posiada konsekwencje w skali globalnej dla 
globalnej ekologii”43.

W zarysowany powyżej schemat globalnej strukturacji Giddensa doskonale wpi-
sują się przeprowadzone przez Gary’ego Hamiltona analizy funkcjonowania naj-
większej na świecie sieci supermarketów o nazwie Wal-Mart. Badania Hamiltona 
dowodzą, że w globalizującej się rzeczywistości istnieje wiele sił, którym jednost-
ki nie potrafi ą się oprzeć, ale wciąż niemało od tych jednostek zależy. Opisuje on, 
jak korporacje handlowe podejmują cały szereg działań mających na celu możliwie 
ścisłe określenie i przewidzenie działań konsumentów. Jego zdaniem przełomem 
w dziedzinie gospodarki było wprowadzenie kodów kreskowych, a potem kart kre-
dytowych. Umożliwiło ono dokładne śledzenie wzorów zachowań konsumenckich 
i przewidywanie przyszłych decyzji podejmowanych przez pośredników. Posiadanie 
takich informacji przez wielkie sieci supermarketów uprzywilejowało je w stosunku 
do producentów. Zaczęto bowiem zamawiać towary, które cieszyły się największym 
zainteresowaniem klientów. W rezultacie producenci przestali narzucać reguły gry 
rynkowej i musieli podporządkować produkcję sieciom handlowym mającym najpeł-
niejszą wiedzę o zachowaniach konsumpcyjnych klientów. Jedną z konkluzji pracy 
analizującej znaczenie sieci Wal-Mart jest stwierdzenie, że ikoną masowego kapitali-
zmu XX wieku była fabryka Forda, który, zgodnie ze słynnym powiedzeniem, dawał 
klientom możliwość wyboru produktów, o ile tylko będzie to czarny ford T, a sym-
bolem zglobalizowanego kapitalizmu rozwijającego się w XXI wieku jest właśnie 
Wal-Mart. Ilustracją tego zjawiska jest fakt, iż coraz rzadziej kupuje się produkty 
sygnowane marką producenta (jak Ford), a coraz częściej produkty z marką dystry-
butora, jak na przykład Nike, GAP czy Ikea, które nie pochodzą z fi rmowych fabryk, 
ale są dostarczane przez wielu podwykonawców z różnych części świata. Znajomość 
milionów decyzji podejmowanych każdego dnia w supermarketach umożliwiła na 
przykład zidentyfi kowanie wzrostu zainteresowania amerykańskich konsumentów 
produktami ekologicznymi. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było zwiększenie 

42 Zob. R. Robertson, Globalization. Social Theory and Global Culture, London, Sage, 1992. 
43 A. Giddens, Nowe..., s. 20. 
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powierzchni działów z tak zwaną organiczną żywnością44. Jeszcze lepszym narzę-
dziem do śledzenia globalnych procesów strukturacji jest Internet, czego dobitnym 
przykładem są praktyki fi rmy Google. Zbiera ona wszystkie dane o operacjach in-
ternetowych dokonywanych z poszczególnych komputerów w sieci, co daje bardzo 
bogatą bazę informacji o zainteresowaniach, zwyczajach i niezależnych działaniach 
jej użytkowników.   

Co ciekawe, wszystkie badania mające na celu analizowanie zachowań konsu-
menckich, czyli przede wszystkim badania marketingowe, milcząco zakładają i zara-
zem potwierdzają tezy teorii strukturacji. W wymiarze poznawczym, a nie komercyj-
nym, „badanie strukturacji jest próbą określenia warunków, które rządzą ciągłością 
i rozpadem struktur czy danych typów struktur”45. Innymi słowy, zbadać strukturację 
systemu społecznego, to zbadać sposoby, na mocy których system – przez zastosowa-
nie zasobów i reguł – jest wytwarzany i reprodukowany w interakcjach społecznych. 
Takie zastosowanie teorii strukturacji do badań nad globalizacją pozwala uniknąć 
zazwyczaj występującego w tego rodzaju analizach redukcjonizmu opierającego się 
paradoksalnie na „przesocjologizowanej” wizji jednostki46, w której ogromne siły, 
zwłaszcza polityczne i ekonomiczne, całkowicie determinują działania człowieka. 
Przyjęcie perspektywy teorii strukturacji sprawia, że socjologia staje się pierwszo-
planową dziedziną badania globalizacji, a nie tylko nauką o społecznych konsekwen-
cjach ekonomicznych, politycznych czy wreszcie technologicznych przemian.

1.2. Dyskurs – niedostrzegany wymiar globalizacji

W części pierwszej niniejszego rozdziału zostały przedstawione główne elementy 
ogólnej wizji rzeczywistości społecznej wypracowanej przez Anthony’ego Gidden-
sa. W tak zarysowanej perspektywie zrekonceptualizowano pojęcie globalizacji. 
Zabieg ten pozwolił uwypuklić fakt, że środek ciężkości znacznej liczby teorii glo-
balizacji wyznacza analiza instytucjonalna, a dużo mniejsze znaczenie ma analiza 
zachowań strategicznych. Te dwa rodzaje analizy Giddens wyróżnił jako uzupełnia-
jące się perspektywy badania procesów strukturacji, jednak niemożliwe do równo-
czesnego zastosowania. Zachodzi tu prawidłowość podobna do tej, którą w fi zyce 
opisuje zasada nieoznaczoności sformułowana przez Wernera Heisenberga. Według 
niej istnieją cechy rzeczywistości powiązane w ten sposób, że nie można jednocześ-
nie ich zmierzyć, gdyż jedna cecha stanowi podstawę pomiaru drugiej – albo się bada 
położenie cząstki w danym momencie, albo jej pęd. Na podobnej zasadzie niemoż-
liwe jest w medycynie równoczesne kompleksowe badanie pod względem anato-
micznym (wymagającym sekcji zwłok) i fi zjologicznym – stwierdzającym czynności 

44 Paradoksalnie wywołało to pewien sprzeciw przedstawicieli ruchów ekologicznych, którzy obawiali 
się, że towary ekologiczne robione masowo na zamówienie Wal-Martu doprowadzą do obniżenia jakości 
w całym sektorze. Zob. M. Warner, Wal-Mart Eyes Organic Foods, „New York Times” 2006, nr 12/05. 

45 A. Giddens, Nowe..., s. 174.
46 Zob. M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, 

„American Journal of Sociology” 1985, nr 3, s. 481–510.
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życiowe organizmów47. Natomiast w ramach teorii strukturacji Giddens wyróżnia 
analizę instytucjonalną, zajmującą się poziomem struktur społecznych, i analizę za-
chowań strategicznych dotyczącą tych działań jednostek, które przyczyniają się do 
reprodukcji struktury48. Niniejszy podrozdział dotyczy właśnie owych często niedo-
strzeganych w badaniach nad globalizacją działań jednostkowych, które prowadzą 
do odtwarzania się struktur. Szczególna uwaga została poświęcona jednemu rodzajo-
wi takich działań: komunikacji.

Kilkakrotnie do tej pory przywoływano Giddensowskie porównanie struktury 
społecznej do języka. Odnosząc się do tego porównania, Szacki stwierdza:

„(...) warto zauważyć, iż sięgnięcie po analogię z językiem bynajmniej nie oznacza w wy-
padku Giddensa wyznaczenia mu jakiejś szczególnej roli: owa analogia dotyczy statusu 
społecznych reguł czy też mechanizmu ich działania, a nie ich natury. Kiedy mowa o tej 
ostatniej, słowem kluczem okazuje się raczej wiedza”49. 

Taka konstatacja wydaje się jednak nie do końca uprawniona. W Stanowieniu 
społeczeństwa, na podstawie którego Szacki w znacznej mierze rekonstruuje teo-
rię strukturacji (o czym można wnioskować chociażby na podstawie przypisów od-
noszących się do tej pracy), Giddens rzeczywiście więcej uwagi poświęca wiedzy 
niż językowi. We wcześniejszych pracach, zwłaszcza w Central Problems in So-
cial Theory50 oraz w Nowych zasadach metody socjologicznej, język i komunikacja 
traktowane są natomiast jako ważne aspekty strukturacji, i w związku z tym zosta-
ją szczegółowo omówione. W drugiej z wymienionych prac Giddens stwierdza, że 
język „jest pierwszym, najważniejszym medium ludzkich działań praktycznych”51. 
Dalej przekonuje, że

„(...) język (jako działalność praktyczna) znajduje się tak bardzo w samym centrum ży-
cia społecznego, że pod niektórymi istotnymi względami można go potraktować jako 
egzemplifi kację procesów społecznych w ogóle”52.

W poprzedniej części niniejszego rozdziału wspomniano o płynnej granicy mię-
dzy świadomością praktyczną i dyskursywną. Ta ostatnia – ponieważ dotyczy tego, 
co wyrażalne – jest silnie powiązana z komunikacją językową. Pisząc o znaczeniu 
języka, Giddens wskazuje na zasady rządzące tym podziałem i stwierdza, że im 
bardziej istotne sytuacje oraz działania podejmowane są przez aktora, tym bardziej 
prawdopodobne, że działanie jest częścią świadomości dyskursywnej i ma związek 
ze społeczną wymianą znaczeń53. Umożliwia ją właśnie język – system symboliczny, 
czyli uniwersum znaków. Giddens, powołując się przy tym zwłaszcza na analizy 

47 Metafora ta zaczerpnięta została z seminarium fi lozofi cznego dla doktorantów prowadzonego przez 
prof. dr. hab. Józefa Lipca.

48 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 338–339.
49 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa, PWN, 2002, s. 886.
50 A. Giddens, Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social 

Analysis, Berkeley, University of California Press, 1979.
51 A. Giddens, Nowe..., s. 150.
52 Tamże, s. 181.
53 Zob. tamże, s. 166.
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Martina Heideggera, podkreśla, że język jest podstawowym warunkiem życia spo-
łecznego umożliwiającym nadawanie sensu. Nie jest więc ono wytworem jednego 
podmiotu, lecz intersubiektywną kooperacją prowadzoną w ramach wspólnoty mó-
wiących. W konsekwencji Giddens wskazuje na całą intersubiektywną przestrzeń 
stanowiącą miejsce wymiany idei oraz kształtowania sensu. Odpowiada ona tej prze-
strzeni, którą Popper nazwał „trzecim światem”54, czyli światem idei. Czasami ten 
fragment rzeczywistości opisywany jest obecnie za pomocą pojęcia dyskursu, co 
notabene uzmysławia komplementarność teorii strukturacji i różnych odmian teorii 
dyskursu, polegającą na tym, że koncepcja Giddensa może stanowić pewną ramę 
teorii dyskursu o mniejszym zasięgu.

Interakcje społeczne składające się na sferę dyskursywną są ulokowane w czaso-
przestrzeni. Przy wytwarzaniu tego, co znaczące, aktywną rolę odgrywają poszcze-
gólni aktorzy społeczni, a samo znaczenie jest ustawicznie negocjowane. Do owych 
interakcji dochodzi zawsze w szerszym kontekście społecznym, który ma wpływ 
na wymianę znaczeń, i dlatego również musi być badany. Tak rozumiane interakcje 
mają zdaniem Giddensa konsekwencje trojakiego rodzaju. Po pierwsze, wytwarzają 
znaczenia, czyli społeczne rozumienia rzeczywistości. Po drugie, interakcje ustana-
wiają pewien porządek moralny. Przekazują wiedzę o rzeczywistości, która wpływa 
na dyrektywy wskazujące, jak należy się w danej sytuacji zachować. Treści tego 
porządku Giddens nazywa regułami, żeby podkreślić, iż porządek moralny, podob-
nie jak struktura, zakłada nie tylko negatywne konsekwencje pewnych czynów, ale 
też zachęty do zachowań, które zostały zdefi niowane jako społecznie pożądane, bez 
względu na to, jaki mają faktycznie wpływ na rzeczywistość55. Trzecią konsekwencją 
interakcji społecznych, ściśle powiązaną z poprzednimi, jest konstytuowanie stosun-
ków władzy. Jak to trafnie ujęła Małgorzata Jacyno, „świat społeczny jest walką o to, 
czym jest świat społeczny”56. Zdaniem Giddensa władza w interakcjach społecznych 
sprowadza się do takiej mobilizacji zasobów, jaka pozwala kierować przebiegiem 
działań komunikacyjnych. Jednym z atrybutów władzy jest zdolność do prezentowa-
nia wybranego znaczenia jako prawdziwego przy jednoczesnej możliwości zdefi nio-
wania alternatywnych wypowiedzi jako fałszywych lub nieznaczących, na przykład 
poprzez ośmieszanie ich. Aspektem władzy w interakcjach jest wreszcie takie kon-
stytuowanie dyskursu, jakie pozwala wywrzeć wpływ na działania innych, zwłaszcza 
przez zdefi niowanie wybranego porządku moralnego. Jak widać, Giddens wyraźnie 
czerpie w tym miejscu z Baconowskiej i Foucaultowskiej koncepcji władzy-wiedzy.

Zaprezentowany właśnie wątek dotyczący zarówno języka, interakcji oraz kon-
struowania znaczeń, jak i świata społecznego każe postawić pytanie, które można 
odnieść do całej teorii strukturacji. Dotyczy ono epistemologicznego problemu zwią-
zanego z traktowaniem rzeczywistości albo jako odkrywanej, albo jako konstruowa-
nej. Dualizm ten łączy się oczywiście z innymi zaprezentowanymi przez Giddensa 

54 Zob. K. Popper, Wiedza..., s. 150 i nast.
55 Zob. A. Giddens, Nowe..., s. 157.
56 M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Warszawa, IFiS PAN, 

1997, za: R. Sojak, D. Wicenty, Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy, War-
szawa, Ofi cyna Naukowa, 2005, s. 84.
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tezami, ale stanowi tak ważkie i wielopłaszczyznowe zagadnienie, że nie można go 
sprowadzać na przykład do opozycji obiektywizm – subiektywizm. Punktem odnie-
sienia, który pozwoli ulokować stanowisko Giddensa w debacie realistów z kon-
struktywistami, jest typologia zaproponowana przez Radosława Kawczyńskiego. 
Twierdzi on, że 

„(...) w potocznej świadomości współczesnego społeczeństwa, a w każdym razie tej jego 
części, która odczuwa potrzebę takich klasyfi kacji, jest tak, że albo jest się racjonalistą 
(realistą) – i wówczas jest się przekonanym, że rzeczywistość można uchwycić w jakiejś 
teorii i że nauka (z zasady) to czyni – albo jest się relatywistą (konstruktywistą) – i wów-
czas wszystko jest kwestią dowolnych (w zasadzie) konstrukcji”57.

Pierwsze z tych stanowisk Kawczyński nazywa twardym dualizmem ze względu 
na jednoznaczne przekonanie o istnieniu relacji epistemologicznej podmiot–przed-
miot i traktuje je jako charakterystyczne dla nowoczesności. Opozycyjny biegun wy-
znacza łączony z postmodernizmem antyreferencyjny monizm, który znosi relację po-
znawczą podmiot-przedmiot (dlatego monizm) i koncentruje się na krytyce realizmu 
z tych pozycji (dlatego antyreferencyjny). Jednakże zdaniem Kawczyńskiego między 
tymi dwoma najczęściej dostrzeganymi stanowiskami można umieścić jeszcze jed-
no: miękki dualizm. 

Główna cecha pośredniego stanowiska miękkiego dualizmu to przekonanie, że 
prawda nie jest tylko kwestią wewnątrzwspólnotowego konsensusu (jak twierdzą 
konstruktywiści), ale także zgodności z rzeczywistością, która jednak jest traktowa-
na nie zwierciadlanie (jak najczęściej uważają realiści), ale instrumentalnie. Znaczy 
to, że prawda wykazuje się referencją całościową, a zatem orzeka się o prawdzi-
wości nie poszczególnych pojęć wyizolowanych z języka (jak zakłada zwierciadla-
ne rozumienie prawdy), lecz bada się prawdziwość całych słowników. Oprócz tego 
miękki dualizm nie znosi charakterystycznej dla realizmu relacji epistemologicznej 
podmiot–przedmiot, ale traktuje ją jako względną historycznie i społecznie. Relaty-
wizm ten nie jest jednak podkreślany i zazwyczaj występuje na metapoziomie, czyli 
w poznaniu poznania, natomiast w codziennym biegu życia jest on jak gdyby brany 
w nawias. Wreszcie miękki dualizm – w przeciwieństwie do atomizmu logicznego, 
zakładającego istnienie pojęć przypisanych desygnatom i odnoszących się do świata 
w oderwaniu od całości językowych – zakłada holizm językowy, to znaczy przekona-
nie, że pojęcia są z sobą powiązane i nawzajem się defi niują58.

Wskazane cechy miękkiego dualizmu można odnaleźć w teorii strukturacji Gid-
densa. Nie o wszystkich tych cechach była jak dotąd mowa. Kwestia społecznej 
relatywności sytuacji badacza względem badanej rzeczywistości jest omówiona 
w dalszej części tego rozdziału. Jednak przekonanie o wytwarzaniu wewnątrzwspól-
notowego konsensusu, które w ramach teorii strukturacji pozostaje w pewnej mie-
rze zgodne z rzeczywistością, oraz holizm językowy można dostrzec w rekonstrukcji 

57 R. Kawczyński, Między konstrukcją a rekonstrukcją. Stanowisko „miękkiego dualizmu” [w:] 
M. Korczyński, P. Pluciński (red.), Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego 
zaangażowania, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 2006, s. 139–140.

58 Zob. tamże, s. 140–142.
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koncepcji Giddensa. Tego rodzaju stanowiska, w jakikolwiek sposób wykraczające 
poza twardy dualizm, nieczęsto można natomiast spotkać w teoretycznym dyskur-
sie dotyczącym globalizacji. Pewnym wyjątkiem jest punkt widzenia prezentowany 
przez Thomasa Risse’ego, który w artykule Social Constructivism Meets Globaliza-
tion przekonuje, że 

„(...) jeżeli traktujemy globalizację jako globalną strukturę społeczną, to konstruktywiści 
twierdziliby, że składają się na nią nie tylko globalne materialne (głównie ekonomiczne) 
siły, ale także całe zestawy kolektywnych pojmowań rzeczywistości, które muszą być 
badane jako część globalizacji. (...) Materialne i ekonomiczne czynniki nie istnieją ani nie 
pojawiają się w ideacyjnej (ideational) próżni. To raczej rozumienia kolektywne i struktu-
ry znaczeniowe oferują interpretacje tworzące sens materialnego świata”59. 

Jeszcze dobitniej podobne stanowisko wyrażają Angus Cameron i Ronen Palan, 
twierdząc, że globalizacja 

„(...) nie jest prostym niezapośredniczonym procesem, który może być opisany obiek-
tywnie. Raczej, jest to zapośredniczony (mediated) koncept – to, co wiemy o globalizacji, 
dociera do nas przez fi ltr teorii i wyobrażeń, które opisują zarówno jej kształt, konsekwen-
cje, jak i nasze reakcje na taki stan rzeczy. Globalizacja to nie tylko zjawisko. To jest także 
opowieść (a story)”60.

Dalej Cameron i Palan przekonują, że 

„(...) politycy, dyrektorzy zarządzający korporacjami, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych czy alterglobaliści nie tyle podejmują swoje działania w odpowiedzi na po-
szczególne procesy globalizacyjne, co działania te są zapośredniczone w dyskursie, który 
mówi im, czym jest globalizacja, w jaki sposób wpływa na ich życie oraz, co najbardziej 
istotne, do czego doprowadzi w przyszłości”61. 

O znaczeniu dyskursu w erze gwałtownego rozwoju mediów jako jeden z pierw-
szych, jeszcze przed Marshallem McLuhanem, pisał Arnold Gehlen. Starał się on 
wykazać, iż coraz większa część wiedzy ma swoje źródło w dyskursie medialnym 
– pochodzi z gazet, radia i telewizji – co określił „doświadczeniem z drugiej ręki”62. 
Giddens, zwłaszcza w swoich pracach z trzeciego okresu, nawiązuje do Gehlena, 
wskazując na doświadczenie zapośredniczone jako jedną z istotnych cech nowo-
czesności. Kategorię tę można potraktować jako rozwinięcie teorii strukturacji, 
tym bardziej że sam Giddens sugeruje takie rozwiązania. Wprowadzając pojęcie 
doświadczenia zapośredniczonego, odwołuje się on do teorii strukturacji i stwier-
dza, że całe ludzkie życie jest zapośredniczane przez akty mowy, które stanowią 
główne narzędzie uniezależniania się od czasu i przestrzeni, pozwalając tym samym 

59 T. Risse, Social Constructivism Meets Globalization [w:] D. Held, A. McGrew (red.), Globalization 
Theory: Approaches and Controversies, Cambridge, Polity Press, 2007, s. 132.

60 A. Cameron, R. Palan, The Imagined Economies of Globalization, London, Sage Publications, 
2004, s. 2–3.

61 Tamże, s. 3.
62 Zob. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej: studia, tłum. K. Krzemieniowa, 

Warszawa, Czytelnik, 2001, s. 204 i nast.
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przezwyciężyć natychmiastowość i bezpośredniość doświadczenia zwierzęcego63. 
Przechodząc z poziomu teorii społecznej na poziom teorii socjologicznej opisującej 
współczesność, Giddens stwierdza, że ostateczny kształt tego przezwyciężenia zale-
ży od rodzaju dominujących środków przekazu. Media drukowane „odegrały główną 
rolę w ostatecznym oddzieleniu przestrzeni od czasu, ale proces ten mógł stać się 
zjawiskiem globalnym tylko dzięki integracji przekazów publikowanych drukiem 
i mediów elektronicznych”64. To stwierdzenie prowadzi do powtórzenia głównej tezy 
McLuhana (i Gehlena), że media są nie tylko wyrazem, ale i narzędziem globalizu-
jącej się rzeczywistości. 

Doświadczenie zapośredniczone w eonie późnej nowoczesności ma dwie istotne 
cechy. Pierwszą z nich jest „efekt kolażu” polegający na tym, że „medialna prezen-
tacja przybiera postać przeplatanki historii i zdarzeń, których nie łączy nic poza tym, 
że są doniosłe i na czasie”65, co prowadzi do wyparcia lokalizacji wydarzeń. Efekt ten 
wiąże się z drugą cechą, „czyli wtargnięciem odległych wydarzeń do sfery codzien-
nych doświadczeń”66. Jest to przejaw „końca geografi i”, o którym pisał Zygmunt 
Bauman za Richardem O’Brienem67. 

Dyskursywnie zapośredniczone doświadczenie jest permanentną cechą sytuacji 
życiowej wszystkich ludzi. Jednak rola dyskursu w badaniach nad globalizacją wy-
daje się znacznie większa niż w przypadku innych zagadnień. Dzieje się tak, gdyż 
wszelkie procesy globalizacyjne mają charakter abstrakcyjny. Stanowią olbrzymie 
i skomplikowane zbiory jednostkowych zdarzeń i – siłą rzeczy – wykraczają poza 
świat życia każdego podmiotu. Procesów globalnych nie można w związku z tym 
zaobserwować w całości, da się jedynie zauważyć pewne ich przejawy lub drobne 
fragmenty. Wyobrażenie całości jest natomiast efektem działań dyskursywnych. Dla 
przykładu, pracownik konkretnej fabryki fakt wypowiedzenia mu umowy o pracę 
zrozumie najprawdopodobniej w kontekście uzyskanych w trakcie rozmów infor-
macji, zgodnie z którymi fi rma dotychczas go zatrudniająca została przejęta przez 
korporację transnarodową i w konsekwencji miejsca pracy przenoszone są do kraju, 
gdzie jest tańsza siła robocza. Jeżeli taka tendencja globalizacyjna jest dostrzegana, 
to tylko dlatego, że funkcjonuje ona w dyskursie. Interakcje są zatem tym newral-
gicznym momentem, w którym obiektywne procesy „tłumaczy” się na język subiek-
tywnego postrzegania. Kiedy pracownik fabryki decyduje się na poparcie strajku 
w obronie swojego miejsca pracy, przyczynia się do rekonstruowania rzeczywistości 
globalnej, nawet mimo tego, że nie korzysta z Internetu i nigdy nie był za granicą. 
Równocześnie przyczynia się do rekonstruowania dyskursu o globalizacji. 

Pomijany często aspekt globalizacji, którym jest zapośredniczający doświadcze-
nie dyskurs, ma nie mniejszy wpływ na postawy współczesnych ludzi niż procesy 

63 Zob. A. Giddens, Nowoczesność..., s. 33 i nast.
64 Tamże, s. 36.
65 Tamże, s. 38.
66 Tamże.
67 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 18. Por. R. O’Brien, Global Financial Integration. The End 

of Geography, London, Chatham House/Pinter, 1992. Jednocześnie jest to defi nicyjna cecha globalizacji 
w ujęciu Giddensa, która sprowadza się do zależności zdarzeń w jednym miejscu świata od działań w wielu 
innych, odległych regionach. Por. A. Giddens, Nowoczesność..., s. 30–31. 

Czech-1.indd   28Czech-1 indd 28 2010-12-06   14:16:302010-12-06 14:16:30



Ontologia globalizacji 29

gospodarcze czy polityczne (widać to, o ile uda się dyskurs od tych sfer życia anali-
tycznie odseparować). Jego idee pomagają nam wszak defi niować świat, w którym 
żyjemy. To właśnie w ten sposób konstruujemy globalną rzeczywistość, a debata 
kształtuje nasze emocje, poglądy i zachowania. Doskonale proces ten obrazuje przy-
padek tożsamości ruchu antyglobalistycznego. W pewnym momencie osoby nale-
żące do tej grupy zaczęły określać się mianem alterglobalistów. Symptomatyczne 
jest to, że zmiana nastąpiła na samym początku XXI wieku, niedługo po tym, jak 
wśród naukowców zakończyła się tak zwana pierwsza wielka debata o globalizacji 
i zaczęła się druga. W pierwszej, zdaniem Giddensa, zarzewiem sporu było pyta-
nie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak globalizacja. W trakcie drugiej debaty nie 
negowano już procesów globalizacyjnych, a rozbieżności dotyczyły alternatywnych 
ujęć globalizacji i różnych strategii działań dostosowawczych68. Trudno nie oprzeć 
się wrażeniu, że członkowie wspomnianego ruchu społecznego zmienili endonim 
pod wpływem konsensusu osiągniętego w pierwszej debacie. Przedrostek „anty” za-
kładający możliwość zastopowania procesów globalizacyjnych zastąpił przedrostek 
„alter” postulujący inne zarządzanie tymi procesami.

Na zakończenie tej części warto również zauważyć, że w dyskursie globaliza-
cyjnym świat traktowany jest jako wspólny. Procesy zachodzące w odległych zakąt-
kach globu traktowane są nie jako warte studiowania, gdyż do analogicznych sytuacji 
może dojść w naszym społeczeństwie, ale jako procesy powiązane z tym, co dzieje 
się u nas. Innymi słowy: globalizacji nie sposób studiować jak dziejów innego pań-
stwa. Globalizacja jest zawsze częścią „naszego świata”. Ponadto dyskurs sięga tak 
daleko jak inne procesy globalizacyjne i jest tym bardziej widoczny im bardziej owe 
procesy są zaawansowane. W rzeczy samej mamy do czynienia z globalną debatą 
o globalizacji.

1.3. Globalna podwójna hermeneutyka

W pierwszej części tego rozdziału pokazano, w jaki sposób można ujmować globali-
zację za pomocą słownika stworzonego przez Giddensa w ramach teorii strukturacji. 
W drugim podrozdziale uwaga została skierowana na ten wymiar globalizacji, który 
nie zawsze jest dostrzegany – na konstruowanie globalnych sensów. Celem niniejsze-
go podrozdziału jest natomiast zawężenie pola dalszej analizy. Zgodnie z wcześniej-
szymi uwagami zazwyczaj przyjmuje się perspektywę instytucjonalną globalizacji, 
polegającą na „braniu w nawias” działań aktorów i koncentrowaniu się na własnoś-
ciach strukturalnych. Natomiast w kolejnych rozdziałach tej pracy globalizacja bę-
dzie ujęta z punktu widzenia analizy zachowań strategicznych, która dualizm struk-
turacji przedstawia z przeciwnej strony – ze strony aktywnych działań aktorów69. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na dany wycinek porządku instytucjonalnego składa się 

68 Zob. m.in. The second globalization debate [wywiad z Anthonym Giddensem], http://www.edge.
org/3rd_culture/giddens/giddens_index.html (11.09.2007).

69 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 338–339.
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wiele różnorodnych zachowań strategicznych, pole badawcze trzeba jednak zawęzić 
jeszcze bardziej. Dlatego też przedmiotem dalszych badań będzie jedynie fragment 
dyskursu globalizacyjnego.

Dyskurs globalizacyjny posiada równie dużo wymiarów, co obiektywne procesy 
globalizacyjne, których dotyczy, i sam w sobie jest nie mniej zróżnicowany. Pró-
by uporządkowania tego swoistego uniwersum znaczeniowego podjął się Norman 
Backhaus. Na wstępnym poziomie wyróżnia on za Sigfredem Jagerem trzy główne, 
przenikające się nawzajem wątki (threads) publicznego dyskursu globalnego. Są to: 
dyskurs medialny, dyskurs naukowy oraz dyskurs kontestacyjny70. Z punktu widze-
nia tej pracy najbardziej interesujący jest dyskurs naukowy, który stanowi przedmiot 
dalszych analiz. Jego atrakcyjność wynika z dwóch powodów. Po pierwsze w przy-
padku zagadnień dotyczących globalizacji, które są z natury abstrakcyjne, rozległe, 
wielowątkowe i przede wszystkim w pośredni sposób dostępne zwykłemu, codzien-
nemu doświadczeniu, dyskurs naukowy zdaje się odgrywać znacznie większą rolę 
niż w przypadku procesów i zdarzeń bardziej „przyziemnych”, w większym stopniu 
mogących stanowić bezpośrednie doświadczenia aktorów. Po drugie analiza nauko-
wego dyskursu o globalizacji pozwala doskonale uchwycić, jak dana teoria wygła-
szana w pewnym kontekście strukturalnym sama staje się elementem struktury, którą 
ma opisywać lub wyjaśniać, i oddziałuje na innych aktorów. W przypadku dyskursu 
naukowego wyraźnie widać zatem mechanizm strukturacji: działanie teoriotwórcze 
aktora, którym jest naukowiec, podejmowane w określonych warunkach struktural-
nych przyczynia się do reprodukcji struktury i w ten sposób wpływa na innych ak-
torów.

Powyższe dwie cechy dyskursu naukowego bez trudu można dostrzec w charak-
terystyce współczesności, której dokonał Charles Taylor, pisząc: 

„(...) nasza cywilizacja jest bardzo teoretyczna. Świadczy o tym fakt, że pewne rozumienia 
wyrażone we współczesnych teoriach zostały włączone do wspólnych znaczeń umożli-
wiających funkcjonowanie politycznych społeczeństw Zachodu, a także to, że teorie te, 
choć niekiedy uproszczone i zwulgaryzowane w toku popularyzacji, znaczną część presti-
żu czerpią z wiary, iż są teoriami trafnymi, rzeczywiście prawomocnymi, bo dostarczają-
cymi wiedzy zgodnie z kryteriami ery naukowej”71. 

W gruncie rzeczy, wskazując na teoretyczność naszych czasów, Taylor przyzna-
je nauce specjalny status. Nie zawsze tak było. Zwłaszcza w naukach społecznych, 
w ramach których o globalizacji debatuje się najwięcej, dominowało przekonanie, że 
w przeciwieństwie do przyrodoznawstwa nie zmieniają one świata i dlatego są za-
późnionymi naukami bez praktycznych implikacji. Aby pokazać przemiany myślenia 
o znaczeniu nauk społecznych, zostaną zderzone dwa cytaty z prac polskich socjolo-
gów. Pierwszy fragment zaczerpnięty jest z pracy Stanisława Ossowskiego, a drugi, 

70 Zob. N. Backhaus, The Globalization Discourse [w:] Institutional Change and Livelihood Strategies, 
Working Paper nr 2, Bern, NCCR, 2003, www.nccr-north-south.unibe.ch (21.10.2007), s. 8.

71 Ch. Taylor, Teoria społeczna jako praktyka [w:] Z. Krasnodębski, K. Hellen, Świat przeżywany: 
Genomenologia i nauki społeczne, tłum. Z. Krasnodębski i in., Warszawa, PIW, 1993, s. 367–368.
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późniejszy o niemal pół wieku, pochodzi z artykułu Ireneusza Krzemińskiego. Tak 
oto pisze Ossowski: 

„Z punktu widzenia wymagań praktycznych pogląd o zapóźnieniu socjologii i psychologii 
społecznej nabrał szczególnej ostrości po ostatniej wojnie: bezradności ludzkiej wobec 
katastrof spowodowanych przez społeczne konfl ikty przeciwstawiły się nieprawdopodob-
ne sukcesy fi zyki i jej praktycznych zastosowań. (...) Pisałem kiedyś o kongresie Związku 
Brytyjskich Pracowników Naukowych, który się odbył w lutym 1946 i w którym przy-
padkowo uczestniczyłem. Było to w kilka miesięcy po bombach atomowych rzuconych 
na Hiroszimę i Nagasaki, i najwybitniejsi fi zycy (...) czuli się jak uczeń czarnoksiężnika, 
który nieopatrznie rozpętał przeraźliwe moce i nie umie ich okiełznać. W wielu przemó-
wieniach zwracano się wtedy do socjologii z wezwaniem o ratunek, o wysiłki ku znalezie-
niu środków zapobiegających niebezpieczeństwom, w jakich się ludzkość znalazła, albo 
też wyrażano pod ich adresem żal, że nauki społeczne nie podążają za rozwojem nauk 
przyrodniczych, że opanowanie przyrody martwej okazało się o tyle łatwiejsze niż racjo-
nalizacja stosunków międzyludzkich”72.

Ireneusz Krzemiński kilkadziesiąt lat później stwierdza natomiast coś wręcz prze-
ciwnego: 

„(...) zmierzam (...) do tezy, że udział naukowców społecznych, w tym socjologów i so-
cjologii, w przemianach współczesnego świata jest nieporównanie większy niż to bywało 
wcześniej. (...) Nie można sobie zgoła wyobrazić funkcjonowania współczesnego rynku 
bez działalności przedstawicieli ekonomii i socjologii (...). Polityka społeczna to bodaj 
najważniejsza dziś dziedzina działań politycznych oraz państwowych i ponadpaństwo-
wych organizacji. Trudno ją sobie wyobrazić bez naukowej podstawy, bez względu na to, 
jak dalece konkretne propozycje naukowców mogą być przez decydentów ignorowane. 
A do tego dochodzi jeszcze jedna dziedzina życia, która odgrywa olbrzymią rolę w naszej 
współczesności: media, czyli prasa i telewizja. (...) Swoiste połączenie zmian w myśleniu 
naukowym, przede wszystkim w ideach ekonomicznych i technologicznych możliwoś-
ciach komunikowania się, doprowadziło do ukształtowania się zjawiska globalizacji. Po-
jawienie się tego słowa i upowszechnienie się jego znaczenia – również globalne – to także 
efekt szczególnej obecności nauki, zwłaszcza nauk społecznych w mediach i codziennym 
strumieniu informacji, z jakim mamy do czynienia we współczesnym świecie”73.

W literaturze dotyczącej zależności między naukami społecznymi i życiem spo-
łecznym wskazuje się zazwyczaj na jeden z dwóch możliwych wzorów wzajemnych 
relacji. Podkreśla się rolę jednostek, które czerpią wiedzę o rzeczywistości z teorii 
naukowych, upraszczając je i wybierając elementy potrzebne lub pasujące do ich wi-
zji świata. Mirosława Marody i Anna Giza-Poleszczuk piszą za Sergem Moscovicim, 
że jest to swoista konsumpcja wiedzy, w wyniku której wyjściowe twierdzenia są 
przez aktorów przekształcane74. Drugi wzór podkreśla aktywną rolę samych socjolo-

72 S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych [w:] tegoż, Dzieła, tom IV, O nauce, Warszawa, 
PWN, 1967, s. 240–241. 

73 I. Krzemiński, Socjologiczne przemiany współczesnego świata [w:] tegoż (red.), Socjologia a prze-
miany współczesnego świata, Warszawa, Scholar, 2004, s. 9–36, s. 11. 

74 Zob. M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej, 
Warszawa, Scholar, 2004, s. 15–16, 145–146. 
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gów, którzy podporządkowują się specyfi cznym regułom działania mediów, i w re-
zultacie można na przykład mówić, jak pokazują Radosław Sojak i Daniel Wicenty, 
o społecznej roli „dyżurnego socjologa telewizyjnego”75. Zakłada się w tym przypad-
ku, że pewne cechy teorii sprawiają, iż te, a nie inne systemy wyjaśniające nadają się 
do przyswojenia przez zbiorowość. Nie zawsze są to cechy szczególnie pozytywne. 
Jak ujął to Robert Nisbet, „teorie różnią się od półteorii tym, czym cegłówki od 
półcegłówek – są bardziej nośne”76. Podsumowując, banalizacja teorii naukowych 
nie zawsze jest wynikiem działań jednostek, bywa, że przyczyniają się do niej sami 
naukowcy. Oba mechanizmy można traktować komplementarnie, co da się wyjaśnić 
za pomocą podstawowych założeń teorii strukturacji. Naukowcy, dążąc do realizacji 
jednego z podstawowych celów, jakim jest rozpowszechnianie rezultatów swoich 
badań, muszą je dostosować do istniejących warunków, które określa logika dzia-
łania mediów, nakazująca przybranie formuły szybkiego, możliwie uproszczonego 
„newsa”. To z kolei sprawia, że adresaci informacji, mając do wyboru teorie podane 
w różny sposób, nie sprzeciwiają się sile inercji, a ponieważ nie szukają złożonych 
odpowiedzi, wybierają tę, która jest podana w bardziej skondensowanej formie77. 
Dzieje się tak, ponieważ teorie – zanurzone w skomplikowanym świecie, którego 
jednostki nie są w stanie całkowicie pojąć – stają się dla nich schematami interpreta-
cyjnymi, swoistymi pakietami wyjaśniającymi rzeczywistość, które po przyswojeniu 
mogą być przez nie modyfi kowane i łączone z innymi teoriami.

Jak zaznaczono już na początku niniejszego rozdziału, wyjaśnienie procesu struk-
turacji jest teorią społeczną, czyli prezentuje pewną ogólną wizję ontologiczną, która 
tłumaczy, czym jest rzeczywistość społeczna. Przejawem takiego charakteru teorii 
jest zasada niewyodrębniania różnych kategorii aktorów społecznych. Z punktu wi-
dzenia teorii strukturacji wszystkie podmioty są równie ważne, nie ma wyróżnio-
nych klas czy warstw, których konfl ikt miałby stanowić podstawę ładu społecznego. 
Wszyscy są aktorami i w określonych warunkach rekonstruują struktury. Jedyny wy-
jątek od tej zasady ogólności stanowią naukowcy, których rola ujawnia się w wątku 
dotyczącym podwójnej hermeneutyki. Być może właśnie z tego względu wątek ów, 
mimo że stanowi ważny element teorii strukturacji, sprawia wrażenie jak gdyby był 
„przyklejony” do reszty twierdzeń teorii. Na przykład nie jest jasno stwierdzone, 
w jakim stopniu podwójną hermeneutykę można traktować jako jeden ze zwyczaj-
nych wymiarów strukturacji, a do jakiego stopnia rządzi się osobnymi prawami i wy-
kracza poza zwykłą strukturację. Dzieje się tak, gdyż zasada podwójnej hermeneu-
tyki nie jest scharakteryzowana w kontekście innych procesów strukturacji, ale jako 
odrębne zagadnienie. 

Przez termin podwójnej hermeneutyki Giddens rozumie osobliwość nauk spo-
łecznych polegającą na tym, że wiedza o społeczeństwie i jednostki stanowiące jej 

75 R. Sojak, D. Wicenty, dz. cyt., s. 184.
76 R. Nisbet, Przesądy. Słownik fi lozofi czny, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa, Fundacja Aletheia, 1998.
77 Wskazanie na siłę inercji nie znaczy oczywiście, że działanie zgodnie z taką siłą jest nieracjonalne 

– podobnie jak w przypadku stereotypów, które umożliwiają płynną działalność bez tonięcia w morzu 
szczegółów. 
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przedmiot wzajemnie na siebie oddziałują78. Teorie socjologiczne, które mają opi-
sać i wyjaśnić rzeczywistość, same przyczyniają się do jej kształtowania. Giddens 
przyjmuje założenie, że istnieje wspólna wiedza podzielana przez aktorów życia 
społecznego i socjologów, którzy wszak także są aktorami społecznymi. Umożliwia 
wzajemne oddziaływanie teorii i wiedzy potocznej. „Zanurzenie się w formę życia 
jest koniecznym i jedynym środkiem, za pomocą którego obserwator jest w stanie 
stworzyć [jego – F.C.] opis”79. Konsekwencją takiej sytuacji jest przenikanie się po-
jęć potocznych i naukowych. Najlepszą ilustracją tego dwukierunkowego procesu 
jest, odnotowana przez Krzemińskiego, historia pojęcia globalizacji. Jego źródło-
słów stanowi łaciński rzeczownik globus, używany od dawna w języku potocznym 
(chociaż jako termin oznaczający kulę do potocznego języka przeniknął zapewne 
z języka matematyki). Termin „globus” został następnie przekształcony w „glob”, 
oznaczający kulę ziemską, i w ostatnich dekadach XX wieku ukuto głównie w ra-
mach nauk społecznych termin „globalizacja”. Następnie pojęcie to stało się elemen-
tem potocznych opisów rzeczywistości80. 

Zdaniem Giddensa tworzenie teorii socjologicznej odbywa się na zasadzie po-
dobnej do tej, która rządziła procesem powstania terminu „globalizacja”. Przekonuje 
on, że zarówno teorie socjologiczne, jak i społeczne nie były wynalazkiem zawodo-
wych socjologów81. Innymi słowy, również „zwykli aktorzy społeczni sami są teore-
tykami: to ich teorie konstytuują działania i instytucje będące przedmiotem studiów 
zawodowych socjologów”82. Z tego stwierdzenia wynika, że aktorzy społeczni nie 
tyle upraszczają teorie naukowe, ile raczej tworzą własne koncepcje, zapożycza-
jąc wybrane pomysły interpretacyjne z teorii naukowych. Konkluzja Giddensa jest 
następująca: na gruncie teorii strukturacji nie można rozdzielić wiedzy potocznej 
i teorii naukowych. Te ostatnie nie stanowią jakiegoś wyjątkowego systemu wiedzy 
o cechach całkowicie odmiennych od wiedzy aktorów społecznych. Specjalny status 
wiedzy naukowej jest w znacznej mierze rezultatem czynników społecznych. Uzmy-
słowienie sobie tego faktu Zybertowicz nazywa procesem desakralizacji wiedzy83. 
Podobnie jak monarchie zasadzające się na wierze w boskość panującego zastąpił 
absolutyzm oświecony i następnie systemy demokratyczne, tak i legitymizowana 
wiedza o świecie opierająca się na systemach religijnych została wyparta przez para-
dygmaty scjentystyczne zakładające wyjątkowość metody naukowej, aby następnie 
okazało się, że owa wyjątkowość jest w dużej mierze zasługą nie tyle metody, ile 
czynników społecznych, takich jak autorytet świata uczonych.

78 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 32.
79 A. Giddens, Nowe..., s. 227.
80   Zob. M. Dębska, Globalizacja – analiza pojęcia w wybranych koncepcjach teoretycznych, „Sprawy 

Narodowościowe” 2002, nr 21, s. 45.
81 Zob. A. Giddens, Stanowienie..., s. 67.
82 Tamże, s. 32. 
83 Zob. A. Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, 

„ASK: Społeczeństwo, Badania, Metody” 1999, nr 8, s. 7–28. Jak można sądzić, w przypadku stanowi-
ska Giddensa mamy nie tyle do czynienia ze sceptycyzmem wobec możliwości poznawczych nauki, ile 
z przypisywanym także Popperowi fallibilizmem. 
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Desakralizacja nauki, zanegowanie wyjątkowości naukowych systemów eks-
planacyjnych nie oznaczają jednak pozbawienia naukowców specjalnego statusu. 
Narracje socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych, chociaż mogą być 
traktowane jako dyskurs, który nie jest jakościowo inny od pozostałych obecnych 
w przestrzeni publicznej, dają jednak możliwość monitorowania procesów repro-
dukcji systemu społecznego i dlatego „(...) wpływ nauk społecznych – rozumianych 
w najszerszy możliwy sposób jako systematyczna i samoświadoma refl eksja – ma dla 
nowoczesnych instytucji decydujące znaczenie; bez nauk społecznych instytucje te 
byłyby wręcz nie do pomyślenia”84. Owo monitorowanie sprawia, że socjologowie 
stają się „strategicznie usytuowanymi aktorami”85 mogącymi poprzez fi ltrowanie in-
formacji wpływać na warunki reprodukcji struktury. Takie usytuowanie naukowców 
pozwala dostrzec opisany wcześniej związek między strukturami znaczeń, zasadami 
normatywnymi i władzą. W konsekwencji „(...) na gruncie teorii strukturacji (...) 
»ideologicznego dyskursu« nie sposób oddzielić od »nauki«”86. 

Rolę nauki na scenie politycznej bada amerykańska politolog Deborah Stone. 
Działalność polityczną analizuje ona z perspektywy konstruktywistycznej, którą ro-
zumie jako zapośredniczenie sytuacji na scenie politycznej przez politycznie, medial-
nie i naukowo konstruowane idee87. W takich ramach Stone opisuje narracje mające 
wyjaśnić czy też opisać przyczyny (causal stories albo causal thories – używane są 
przez nią oba określenia) istotnych zjawisk lub zdarzeń wpływających na sytuację na 
scenie politycznej (na przykład: awaria w elektrowni atomowej, bezrobocie, bieda, 
przestępczość). Wymienione przez Stone podstawowe funkcje narracji przyczyno-
wych, będących teoriami aktorów społecznych, o których mówi Giddens, stanowią 
w gruncie rzeczy opis wybranych mechanizmów strukturacji. Narracje te mogą: (1) 
zmienić lub utrwalić istniejący system, (2) wskazać winę jednego z aktorów sce-
ny politycznej, (3) wzmocnić pewnych aktorów i (4) stworzyć nowe lub zniszczyć 
stare koalicje. Z punktu widzenia niniejszego rozdziału jeszcze ciekawsze jest to, 
jak Stone postrzega rolę nauki w przestrzeni życia politycznego. Przekonuje ona, że 
„(...) nauka służy jako arbiter narracji przyczynowych”88. Nauka cieszy się tak dużą 
legitymizacją w społeczeństwie, że pozwala znacznie wzmocnić sukces, jednej z nar-
racji proponowanych przez którąś ze stron sporu politycznego, choć raczej o nim nie 
przesądza. Stone nie analizuje głębiej sytuacji, w której istnieją przynajmniej dwie 
konkurencyjne teorie naukowe mogące mieć różne implementacje do walki politycz-
nej. Stwierdza natomiast, że sami naukowcy jako aktorzy społeczni biorący udział 
w życiu publicznym często są głównymi promotorami jednej z narracji, często stają 
się więc sędziami zaangażowanymi po którejś ze stron89. 

Publiczna rola socjologii i socjologów jest coraz częściej przedmiotem refl ek-
syjnego automonitorowania. Dobrym przykładem tego zjawiska może być referat 

84 A. Giddens, Nowe..., s. 30.
85 A. Giddens, Stanowienie..., s. 67.
86 Tamże, s. 73.
87 Zob. D. Stone, Causal Stories and the Fotmation of Policy Agendas, „Political Science Quartely” 

1989, nr 2, s. 281–300.
88 Tamże, s. 295. 
89 Zob. tamże.
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wygłoszony na zjeździe American Sociological Association w 2004 roku przez ów-
czesnego przewodniczącego tej organizacji Michaela Burawoya zatytułowany For 
a Public Sociology, który rok później został opublikowany przez „The British Jou-
rnal of Sociology”90. Tekst stał się punktem wyjścia polemik publikowanych w ko-
lejnych numerach czasopisma, które złożyły się na długą debatę z udziałem między 
innymi Ulricha Becka czy Craiga Calhouna91. Podobne zagadnienia stały się rów-
nież przedmiotem XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Zielonej Górze, 
zwłaszcza za sprawą referatu Piotra Glińskiego oraz dyskusji po referacie Andrzeja 
Zybertowicza. Takie refl eksyjne automonitorowanie refl eksyjnego automonitorowa-
nia jest również celem niniejszej pracy.

Podsumowując niniejszy rozdział, można stwierdzić, że główna idea teorii struk-
turacji, dotycząca wzajemnego oddziaływania jednostek i struktur, po zdarciu war-
stwy bardziej skomplikowanych terminów wydaje się banalną konstatacją, która 
nawet u osoby niemającej nic wspólnego z socjologią może zrodzić myśl: cóż to za 
teoria? Jak w ogóle można sądzić, że jest inaczej! Pomijając fakt, że wiele osób ma 
jednak inną wizję rzeczywistości, a samo takie stwierdzenie potwierdza uwagę Gid-
densa, iż „nie istnieją takie wyróżnione przez badaczy mechanizmy społecznej orga-
nizacji lub reprodukcji, które leżałyby poza możliwościami poznawczymi laików”92, 
wartość teorii strukturacji tkwi w tym, że werbalizuje ona najszersze ramy ludzkie-
go działania, przenosząc je z poziomu świadomości praktycznej na poziom świado-
mości dyskursywnej. Wyartykułowanie niedostrzeganych i pomijanych zazwyczaj 
w dyskursach o globalizacji czynników otwiera drogę do dalszych analiz. 

W niniejszym rozdziale zostały zaprezentowane i omówione te aspekty teorii 
strukturacji, które wydają się szczególnie przydatne dla badań nad globalizacją. Na 
podstawie tej teorii powstała wizja globalizacji jako najszerszego, ogólnoświatowego 
procesu strukturacji. Fragment tego procesu – pewne warunki działań społecznych 
strukturujące zachowania jednostek omówione z punktu widzenia analizy instytucjo-
nalnej – były przedmiotem licznych prac. Niejako od drugiej strony, od strony ana-
lizy wybranych zachowań strategicznych, ta sama globalizująca się rzeczywistość 
jest opisana w kolejnych rozdziałach. W rozdziale drugim zaprezentowano rzadko 
zauważany wymiar globalizacji, jaki stanowią, będące Giddensowskim refl eksyjnym 
automonitorowaniem sytuacji, teorie globalizacji, które – w myśl powyższych usta-
leń – są równocześnie działaniami społecznymi konstytuującymi globalizację. Na-
leży zaznaczyć, że teorie globalizacji natychmiast po ich wyartykułowaniu stają się 
elementem strukturyzującym inne działania. Pozwala to dostrzec sedno teorii struk-
turacji – wielkie procesy społeczne wpływają na działania poszczególnych ludzi, któ-
re to z kolei przyczyniają się do powstawania wielkich procesów społecznych. 

90 Zob. M. Burawoy, 2004 American Sociological Association Presidental Adress: For a Public 
Sociology, „The British Journal of Sociology” 2005, nr 2, s. 259–264. 

91 Por. M.in. U. Beck, How not to Become a Museum Piece, „The British Journal of Sociology” 2005, 
nr 3, s. 336–343, C. Calhoun, The Promise of Public Sociology, „The British Journal of Sociology” 2005, 
nr 3, s. 355– 363 oraz M. Burawoy, Response: Public Sociology: Populist Fad or Path to Renewal, „The 
British Journal of Sociology” 2005, nr 3, s. 417–432.

92 A. Giddens, Stanowienie..., s. 334.
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Rozdział 2

TEORIE GLOBALIZACJI

W niniejszym rozdziale uwaga zostaje skierowana na dyskurs współtworzony 
przez teorie globalizacji. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami są one traktowane 
jako istotne elementy społecznego defi niowania obecnej sytuacji. Owe „praktycz-
ne teorie”93, które często bywają pomijane w badaniach nad globalizacją, są w tym 
rozdziale przybliżone w dwojaki sposób. Część pierwsza przedstawia początki oraz 
kształtowanie się współczesnej debaty o globalizacji w naukach społecznych. Tego 
rodzaju perspektywa wpisuje się w założenia historii idei, którą Michel Foucault 
scharakteryzował następująco: 

„(...) w swej najogólniejszej postaci opisuje ona nieustanne przejście. (...) Jest ona bada-
niem utajnionych narodzin, odległych powiązań, ciągłości tkwiących uporczywie pod wi-
docznymi zmianami, wolnego formowania wspomaganego tysiącem ślepych trafów, ba-
daniem owych całościowych fi gur, co zawiązują się stopniowo, by nagle wyostrzyć się”94.

Rekonstruując owe „utajnione narodziny” debaty globalizacyjnej, dyskurs ujmo-
wany jest w sposób atrybutywny, jako typowy i powszechnie podzielany w danym 
okresie sposób myślenia o najbardziej abstrakcyjnych i skomplikowanych zależnoś-
ciach między strukturami społecznymi. 

Druga część rozdziału przedstawia natomiast przestrzeń dyskursywną w sposób 
dystrybutywny, jako zespół odrębnych, wykrystalizowanych i współwystępujących 
teorii światowego porządku społecznego, które współtworzą debatę o globalizacji. 
W tej części zostaje podjęta próba uporządkowania różnych pomysłów teoretycz-
nych, polegająca na wyodrębnieniu odmiennych typów myśli globalizacyjnej na 
podstawie szeregu kryteriów. Można powiedzieć, że pierwsza część niniejszego 
rozdziału o naukowym dyskursie globalizacyjnym dotyczy wymiaru czasowego, 
a w drugiej zaprezentowana jest swoista mapa przestrzeni teoretycznej. 

2.1. Kształtowanie się dyskursu globalizacyjnego

Podobnie jak w przypadku takich procesów globalizacyjnych, jak migracje czy 
wymiana handlowa również pierwsze, rudymentarne idee przywołujące na myśl 

93 Zob. S. Kozyr-Kowalski, Socjologia teoretyczna....
94 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa, PIW, 1977, s. 171.
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współczesne rozumienie globalizacji można umiejscowić w odległej przeszłości. 
Pierwszych tropów „teorii protoglobalizacyjnych” należy szukać w pracach omawia-
jących kształtowanie się ludzkiej podmiotowości. Mirosława Marody i Anna Giza-
-Poleszczuk łączą narodziny świadomego aktora z powstaniem symbolicznej wizji 
rzeczywistości. Moment ten nazywają „założycielskim holizmem”, gdyż budowa 
„znaczącego porządku dokonuje się nie tyle i nie tylko poprzez samo klasyfi kowanie 
otaczającej rzeczywistości, ile przede wszystkim poprzez wykreowanie całościowe-
go, symbolicznego obrazu świata i jego religijne usankcjonowanie”95. Warunkiem 
nadania znaczenia swoim czynom, ergo warunkiem podmiotowości, było więc wy-
obrażenie całego świata jako jednej przestrzeni. Oprócz wyobraźni ważną rolę w po-
wstaniu symbolicznego uniwersum obejmującego ogólną wizję rzeczywistości ode-
grał też język. Peter Berger i Thomas Luckmann zwracają uwagę, że 

„(...) dzięki zdolności przekraczania »tu i teraz« język pozwala łączyć różne sfery rze-
czywistości życia codziennego i integruje je w znaczącą całość. Z pomocą języka mogę 
przekroczyć odległość między moją sferą działania i sferą działania innego (...) W wyniku 
tych przekroczeń język pozwala »uczynić obecnymi« rozmaite przedmioty, które prze-
strzennie, czasowo i społecznie są »tu i teraz« nieobecne (...) Dzięki obiektywizacjom 
językowym, kiedy »mówię do siebie« w myśli, cały świat może stanąć przede mną w do-
wolnej chwili”96.

Wyobrażenia świata niejednokrotnie były skrajnie niezgodne ze stanem faktycz-
nym, magiczne – gdzieś w tym samym wymiarze płynął Styks lub istniały zaświaty 
rządzące się autonomicznymi prawami. Ale to właśnie w tych wyobrażeniach można 
szukać początków myślenia o świecie jako całości97. Rozumując w ten sposób, moż-
na powiedzieć, że idea świata jako całości narodziła się wraz z człowiekiem, wtedy 
kiedy nauczył się używać wyobraźni i symboli pozwalających się komunikować. Był 
to prapoczątek drogi do formułowanych w ramach nauk społecznych koncepcji glo-
balizacji, która zmieniała nie tylko wyobrażenia świata, ale i wyobrażenia na temat 
tego, jak można wyobrażać sobie świat.

Zastąpienie magicznych sił abstrakcyjnymi prawami, utożsamiane zazwyczaj 
z „grecką rewolucją naukową”, pozwoliło jednostkom dostrzec, że nie tylko miejsca 
dostępne bezpośrednio, ale również odległe krainy podlegają jednakowym prawom 
i stanowią różne części jednego świata. Ówcześnie znany świat wciąż nie pokrywał 
się jednak z obszarem całego globu. Mimo to Roland Robertson w artykule napisa-
nym wspólnie z Davidem Inglisem właśnie w starożytnej Grecji i Rzymie upatruje 
pierwszych prób myślenia w kategoriach globalizacji98. Autorzy przywołują między 
innymi postawę Diogenesa z Synopy, który uważał się za kosmopolitę – obywatela 
świata. Zdaniem Inglisa oraz Robertsona taka postawa była wówczas powszechna 

95 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, dz. cyt., s. 72.
96 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa, PIW, 

1983, s. 75.
97 Zob. J. Romm, The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and Fiction, 

Princeton, Princeton University Press, 1992, s. 10 i nast.
98 Zob. R. Robertson, D. Inglis, The Global Animus: In the Tracks of World, „Globalizations” 2004, 

nr 1, s. 38–49.
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i wiązała się z podbojami Aleksandra Wielkiego. Kolejną przyczyną tego typu my-
ślenia miała być zachodząca z biegiem czasu zmiana autoidentyfi kacji Greków, któ-
rzy w coraz większym stopniu utożsamiali się nie z poszczególnymi polis, a z całą 
kulturą hellenistyczną99. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że całe środowisko cyni-
ków skupiało uboższych obywateli, a Diogenes był, jak podaje Władysław Tatar-
kiewicz, pozbawionym środków do życia synem bankruta. Dlatego jego poglądy 
można interpretować jako wyraz buntu i celowego ignorowania polis100. Nie znaczy 
to jednak, że podboje Aleksandra Wielkiego oraz wzmożone kontakty handlowe nie 
miały wpływu na sposób postrzegania rzeczywistości przez ówczesnych. Przeciw-
nie, dały one zręby historiografi i, w której znany świat traktowany był jako całość. 
Diodorus z Sycylii w swoich pracach deklarował dążenie do opisu „(...) stosunków 
panujących w całym świecie (...), jak gdyby były one stosunkami w jednym tylko 
państwie”101. Jerzy Szacki podsumowuje te przemiany w następujący sposób: „myśl 
grecka okresu klasycznego ujmowała człowieka nade wszystko jako istotę powoła-
ną do życia w państwie, jako obywatela. W myśli greckiej okresu hellenistycznego 
pojawia się pojęcie człowieka jako członka rodzaju ludzkiego”102. Jednocześnie, jak 
twierdzą Robertson z Inglisem, zaczęto dostrzegać, że dzięki kulturze hellenistycznej 
świat stawał się coraz bardziej połączony. Później stanowisko to dobitnie wyrażali 
Rzymianie, którzy zwykli mawiać za Eliuszem Arystydesem, że świat stanowi po-
dwórko, a Rzym jest domem. Traktowanie Rzymu jako stolicy świata (caput orbis) 
przywodzi na myśl rozwijaną przez Saskię Sassen ideę miasta globalnego (global 
city)103. Warto pamiętać również o tym, że w rozwijającej się w innej części świata 
cywilizacji chińskiej podobnie używano kategorii centralności i już wówczas miesz-
kańcy Chin nazywali swój kraj Państwem Środka. 

Centralność Rzymu, jego międzynarodowy charakter nie stanowił tylko i wyłącz-
nie idei fi lozofi cznej, lecz był powszechnie odczuwany niczym wielokulturowość 
współcześnie. Dobrze ilustruje to zjawisko fragment cytowanego już artykułu Ro-
bertsona i Inglisa: 

„W pierwszym wieku naszej ery w Rzymie mieszkał mniej więcej milion mieszkańców 
gęsto zaludniających mniej niż osiem mil kwadratowych. W rezultacie ulice wypełniał nie-
zwykły zgiełk, jeżeli nie chaos, ludności pochodzącej z całego rzymskiego świata, a nawet 
spoza niego. O ile na rzymską fi lozofi ę tego okresu w coraz większym stopniu oddziały-
wały stoickie idee kosmopolityczne, to w życiu codziennym obecność »obcokrajowców« 
była źródłem znacznej irytacji, jeżeli nie zdegustowania dla bardziej konserwatywnych 
rzymskich obywateli. Dla nich, jak to ujął poeta Lukan [sam urodzony w Kordowie na te-
renie dzisiejszej Hiszpanii – F. C.], Rzym był mundi faeces repletam – wypełniony mętami 
świata całego. Jednak obecność zagranicznych dóbr, manier, i do pewnego stopnia także 

99 Tamże, s. 40.
100 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. I, Filozofi a starożytna i średniowieczna, Warszawa, 

PWN, 1970, s. 67. 
101 Diodorus, Diodorus of Sicily, In Twelve Volumes, Cambridge, Harvard University Press, 1968, 

s. 17, za: R. Robertson, D. Inglis, dz. cyt., s. 41.
102 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., s. 35–36.
103 S. Sassen, The Global City: London, New York and Tokyo, Princeton, Princeton University Press, 

1991.
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ludzi była powodem do zadowolenia dla większości Rzymian, z których w drugim wieku 
naszej ery wielu było potomkami przybyszów z poza Italii. Największą atrakcją dla miesz-
kających w Rzymie i przybywających tam było Koloseum (...) które według rzymskich 
pisarzy przyciągało ludzi z całego świata. (...) Interesującym wskaźnikiem »globalnego« 
zasięgu rzymskiej potęgi jest obecność w mieście każdego wyobrażalnego rodzaju zwie-
rzęcia złapanego w odległych krajach. Każdy mógł zobaczyć w Koloseum (...) hipopota-
my z Nubii, lwy z Mezopotamii, słonie z północnej Afryki, żyrafy ze wschodniej Afryki, 
krokodyle z Egiptu, niedźwiedzie z Hiszpanii i Szkocji czy Tygrysy z Hyrkanii [obszar 
dzisiejszego północnego Iranu i południowego Turkmenistanu – F.C.]”104.

Do dziedzictwa antycznego Rzymu nawiązuje używana współcześnie formuła 
z błogosławieństwa papieskiego, zwrot urbi et orbi (miastu – Rzymowi – i światu). 
Tak brzmiała preambuła dokumentów obwieszczających wolę władców z przełomu 
er105. Chrześcijaństwo, obfi cie czerpiąc z wcześniejszych tradycji, przejęło również 
ten zwrot, ale w myśli Ojców Kościoła można dostrzec także inne rysy współczes-
nego dyskursu globalizacyjnego. Szacki, charakteryzując społeczną myśl wczesnego 
chrześcijaństwa, stwierdza, że uwypuklała ona ideał wielkiej wspólnoty. 

„W oczach chrześcijanina fakt przynależności jednostki do społeczności przestał być 
zdeterminowany przez okoliczności niezależne od jego wiary i woli (...) owa wspólnota 
wartości jawiła się myślicielom wczesnochrześcijańskim jako doskonałe zjednoczenie”106.

Ten wątek ponadregionalnej wspólnoty dobrze ilustruje przytoczony przez Sza-
ckiego fragment z Listu do Diogneta 

„Chrześcijanie (...) ni ojczyzną, ni mową, ni rodzajem życia nie różnią się od reszty 
ludzi. (...) Rozsiani po krajach greckich i barbarzyńskich, jak komuś z nich los zdarzył, 
stosują się wszędzie do miejscowych zwyczajów zarówno w stroju, jak pożywieniu i spo-
sobie życia. Tylko pod względem duchowym stanowią jakąś odrębną społeczność”107. 

Chrześcijaństwo nie było więc i w dalszym ciągu nie jest traktowane jako eks-
kluzywny system wierzeń odrębnej grupy etnicznej, lecz – podobnie jak islam i bud-
dyzm – stanowi religię uniwersalistyczną, którą określa się również mianem religii 
światowej. W taki sposób pojmowana kultura chrześcijańska wraz z łaciną stały się 
w Europie katalizatorem silnych procesów uniwersalistycznych w okresie średnio-
wiecza. Tak jak w czasach hellenistycznych przez świat rozumiano jednak tylko zna-
ny jego fragment, w średniowieczu wspólnota również nie obejmowała wszystkich 
ludzi. W tym sensie wielka chrześcijańska wspólnota przypominała to, co w islamie 
określa termin Umma. Tak więc myśl religijna antycypowała myślenie w kategoriach 
globalnej ekumeny, czy nawet wspólnoty globalnej.

Niektórzy badacze globalizacji przyjmują, że procesy globalizacyjne rozpoczęły 
się wraz ze schyłkiem średniowiecza. Jan Aart Scholte za pierwszy etap globalizacji 

104 R. Robertson, D. Inglis, dz. cyt., s. 47–48.
105 Zob. R. Robertson, D. Inglis, dz. cyt., s. 44 oraz J. Romm, dz. cyt., s. 121–122.
106 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., s. 39–40. 
107 Tamże, s. 40.
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uważa erę wielkich odkryć geografi cznych108, a według Immanuela Wallersteina sy-
stem światowy powstał w „(...) długim szesnastym stuleciu” (1450–1620)109. Jedno-
cześnie zazwyczaj zwraca się uwagę, że w tym okresie wczesnej nowożytności wcale 
nie dominowały idee globalizacyjne. Sądzi się, że przeważało raczej myślenie, które 
można uznać za przeciwieństwo ducha globalizacji. Wiąże się ono z tym, że jedno-
cześnie z odkryciami geografi cznymi i kolonializmem umacniały się partykularyzmy 
i rosło znaczenie suwerennych organizmów państwowych, a co za tym idzie, kształ-
tował się ład westfalski. To właśnie w okresie Renesansu rozwijała się literatura w ję-
zykach narodowych, a wraz z nią odrębne tożsamości. Ale i w tym okresie można 
odnaleźć elementy świadomości procesów globalnych oraz zalążki myśli globaliza-
cyjnej. W drugiej połowie XVI wieku Hiszpania była największą potęgą kolonialną 
i kontrolowała wymianę, w ramach której między innymi „(...) afrykańscy niewolni-
cy trafi ali do Meksyku, meksykańskie srebro do Chin, chiński jedwab do Madrytu”110. 
I w tym właśnie czasie Tomas de Mercado, hiszpański dominikanin zajmujący się 
gospodarką, pisał: „Hiszpania dostanie się niepostrzeżenie pod władzę obcych w ten 
sposób, że obejmą oni kierownictwo, że obejmą oni niepostrzeżenie kierownictwo 
nad wszystkimi najważniejszymi gałęziami naszej gospodarki”111. Powodem znajo-
mo brzmiących dzisiaj obaw była pętla zadłużenia, w którą wpadł Filip II, fi nansując 
wojny i wyprawy u zagranicznych – głównie genueńskich – bankierów. Równie wy-
mowna wydaje się skarga hiszpańskich kupców w Panamie z 1601 roku: „handel po-
między Limą a Meksykiem stanowi ruinę dla tej prowincji, ponieważ pochłania całe 
srebro, które wcześniej do nas trafi ło. Lecz najbardziej rujnują nas towary napływa-
jące z Chin, ponieważ są tak tanie, że wypierają towary kastylijskie”112. Można więc 
powiedzieć, że dostrzeganie różnorodnych negatywnych przejawów globalizacji jest 
znacznie starsze niż zazwyczaj nam się wydaje.

W tym samym długim XVI stuleciu zaczęły powstawać projekty prawa między-
narodowego rozwijane w takich pracach, jak O prawach wojny i pokoju autorstwa 
Hugona Grocjusza, zwanego czasami ojcem prawa międzynarodowego, czy wydane 
już nieco później Prawo naturalne i międzynarodowe Samuela Pufendorfa. Dzieła 
Grocjusza, Pufendorfa i innych myślicieli tego okresu były zwiastunami niezwykle 
szerokiej obecnie przestrzeni prawa międzynarodowego, ale ponadto dopatrywać się 
w nich można tego, że były zwiastunami oświeceniowych projektów wszechludz-
kiej cywilizacji idealnej. „Najogólniejsze hasła Oświecenia znalazły w poglądach 
Woltera pełen wyraz; były to rozum, przyroda i ludzkość. (...) Ludzkość pojmowana 
jako najwyższy cel etyczny, miała zastąpić cele etyczno-religijne”113. Od tego czasu 
powstawały rozmaite projekty zakładające budowę wspólnot ponad istniejącymi gra-

108 Zob. J.A. Scholte, dz. cyt., s. 62 i 65.
109 Zob. R. Stiwech, On the Genesis of World Society: Innovations and Mechanisms, www.uni-

bielefeld.de/soz/iw/papers_e.htm (12.03.2008), s. 4.
110 H. Kamen, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, tłum. T. Prochenka, Warszawa, Bel-

lona, 2008, s. 316.
111 Tamże, s. 313.
112 Tamże, s. 311. 
113 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. II, Warszawa, PWN, 1970, s. 130.
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nicami i podziałami. Na przykład Henri de Saint-Simon w duchu utopijnego interna-
cjonalizmu postulował stworzenie paneuropejskiego rządu114. 

Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto również uwzględniać ludzkość jako 
kategorię analityczną w pracach na temat problemów społecznych. Najlepszym przy-
kładem jest tu wydane w 1798 roku Prawo ludności Roberta Malthusa115. Również 
każda z wielkich porewolucyjnych ideologii była konstruowana, mniej lub bardziej 
jawnie, na poziomie globalnym. Racjonalny utylitaryzm kazał dążyć zwolennikom 
kolejnych utopii do wdrożenia idealnych zasad na całym świecie, a scjentyzm dostar-
czał pewności, że można je zastosować we wszystkich warunkach. Za tymi planami 
kryło się nie tyle znane już wcześniej dążenie do podbicia świata czy zjednoczenia go 
pod panującymi w danym państwie prawami uważanymi za najlepsze, ile marzenie 
o zbudowaniu świata od nowa. Egzemplifi kację takiego sposobu rozumowania sta-
nowi komunizm. W czytanym dzisiaj już niemal wyłącznie jako źródło historyczne 
Manifeście Komunistycznym, w ostatnim akapicie Karol Marks i Fryderyk Engels 
napisali: „niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną. Proletariusze 
nie mają w niej nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. 
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”116.

W połowie XIX wieku zaczął się pojawiać ten sam problem, który w bardziej 
intensywnym wydaniu można dostrzec we współczesnej debacie globalizacyjnej. Po-
lega on na przekonaniu, że nawet miejsca leżące daleko od siebie są od siebie coraz 
bardziej uzależnione. Współzależność rozumiana jest przy tym nie incydentalnie, ale 
systemowo – trwale i w wielu wymiarach. Zaczęto ponadto inaczej niż w przeszłości 
postrzegać genezę potencjalnego społeczeństwa światowego. Wcześniejsze wyobra-
żenie, że jeden światowy system społeczny jest możliwy dzięki podbojom, wspólno-
cie wszystkich ludzi w jednej wierze albo realizacji któregoś z utopijnych projektów 
uzupełniło przeświadczenie, że ciągłe nasilanie się kontaktów między poszczególny-
mi systemami społecznymi może prowadzić do wyłonienia się nowego, obejmujące-
go cały świat społeczeństwa. Inaczej rzecz ujmując, zaczęto myśleć o społeczeństwie 
światowym, które nie jest bezpośrednią kontynuacją żadnego z istniejących wcześ-
niej społeczeństw ani realizacją określonego projektu utopijnego, lecz współtworzą 
je różnorodne społeczeństwa, jednoczące się w skutek niezaplanowanych, samoist-
nych procesów. Tę ideę można dostrzec już we wspomnianej pracy Marksa i Engelsa. 
Przywołane wyżej hasło mobilizujące proletariuszy wszystkich krajów świata wyni-
kało z diagnozy sytuacji, która została sformułowana w następujący sposób: 

„(...) wielki przemysł stworzył rynek światowy, przygotowany przez odkrycie Ameryki. 
Rynek światowy wywołał niebywały rozwój handlu, żeglugi, środków komunikacji lądo-
wej. Rozwój ten wpłynął z kolei na rozrost przemysłu, a w tym samym stopniu, w jakim 
rozwijał się przemysł, handel, żegluga, koleje żelazne, w tym samym stopniu rozwijała się 

114 Zob. A. Busch, Unpacking the Globalization Debate [w:] C. Hay, D. Marsh (red.), Demystifying 
Globalization, London, Macmillan Press, 2000, s. 25.

115 Zob. P. Kennedy, U progu XXI wieku. (Przymiarka do przyszłości.), tłum. P. Konczewski, Londyn, 
Puls, 1994, s. 15.

116 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny [w:] Dzieła, t. IV, Warszawa, Książka i Wiedza, 
1962, s. 21.
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burżuazja, mnożyła swoje kapitały, wypierała na dalszy plan wszystkie klasy pozostałe 
po średniowieczu. (...) Przez eksploatację rynku światowego burżuazja nadała produkcji 
i konsumpcji wszystkich krajów charakter kosmopolityczny”117.

Następnie, po stwierdzeniu, że przerabia się i konsumuje towary pochodzące z naj-
odleglejszych krańców świata, autorzy dochodzą do wniosku, że „jednostronność 
i ograniczoność narodowa staje się coraz bardziej niemożliwa, a z wielu literatur 
narodowych i regionalnych powstaje literatura światowa”118. W tym samym okresie 
Ludwik Zamenhof stworzył esperanto, które miało stać się językiem uniwersalnym. 
Warto dodać, że wspólny język był tylko jednym elementem szerszego projektu Za-
menhofa, który zakładał też stworzenie światowej religii i waluty.

W ostatnich dekadach XIX wieku coraz częściej zaczęły pojawiać się wypowie-
dzi, które obecne są we współczesnych debatach o globalizacji. Przykładem może 
być przewrotna myśl Chestertona użyta jako motto tej części pracy. Fakt, że rosnące 
zależności pomiędzy poszczególnymi częściami świata dostrzegali nie tylko ludzie 
nauki, może świadczyć o tym, że nowa sytuacja była, przynajmniej w niektórych 
miejscach globu, powszechnie dostrzegana. Był to wszak okres przez wielu współ-
czesnych badaczy uznany za belle époque. Niektóre wskaźniki globalizacji ekono-
micznej osiągnęły wtedy wyższy poziom niż pod koniec XX wieku119. 

Pojawianie się rozproszonych obserwacji i nawet lokalnych dyskusji nie ozna-
czało jednak, że wykrystalizował się dyskurs globalizacyjny. Był to jednak równo-
cześnie okres instytucjonalizacji nauk społecznych. Tworzono pierwsze katedry nie 
tylko socjologii, ale i na przykład stosunków międzynarodowych. Wraz z katedrami 
pojawiali się zawodowi badacze120. Nie znaczy to jednak, że sposób debatowania 
radykalnie się zmienił. 

„Faktyczny rozwój nauk społecznych nie daje się całkowicie oddzielić od dziejów 
ideologii, jeśli bowiem nawet nie dawały one poznawczo wartościowych rozwiązań prob-
lemów społecznych, problemy te przynajmniej odkrywały i dostarczały ich wstępnego 
sformułowania. I żadna przepaść nie oddziela, jak się zdaje (...) omówionych w tym roz-
dziale ideologii od pierwszych systemów „naukowej” socjologii, chociaż jej twórcy lubili 
podkreślać zasadnicze ponoć różnice między »metafi zyką« i »nauką« czy też »utopią« 
i »nauką«”121. 

Niemniej jednak wykształcił się wyspecjalizowany system ekspercki ogarniający 
systematyczną refl eksją sytuację społeczną. Jako że rozwijane w ramach socjolo-
gii i – szerzej – nauk społecznych rozumienie globalizacji zostało uznane za istotne 
z punktu widzenia celów niniejszej pracy, rekonstrukcja dalszych etapów kształtowa-
nia się dyskursu zostanie ograniczona do tej przestrzeni teoretycznej.

117 Tamże, s. 4–5.
118 Tamże, s. 5.
119 Zob. P. Hirst, G. Thompson, Globalization – A Necessary Myth [w:] D. Held, A. McGrew, The 

Global Transformation Reader, Cambridge, Polity Press, 2000, s. 98–105.
120 Zob. T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy..., Wrocław, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 24.
121 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., s. 175–176.
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Zdaniem Piotra Sztompki początków naukowych zainteresowań globalizacją 
można doszukać się w pracach takich antropologów społecznych, jak Bronisław 
Malinowski czy Alfred Radcliffe-Brown, którzy opisywali zjawiska kontaktu kultu-
rowego i zderzenia kultur122. W gruncie rzeczy również cały nurt dyfuzjonistyczny 
w antropologii dążył do opisania tego rodzaju zjawisk. Punktem wyjścia dyfuzjo-
nizmu była krytyka ewolucjonizmu, któremu zarzucano niedostrzeganie zależności 
między grupami kulturowymi i traktowanie rozwoju jako procesu immanentnego, 
prowadzącego przez określone stadia od form niższych do wyższych. Dyfuzjoniści 
doszli do wniosku, że „kultura rozwija się w różnych kierunkach, które następnie 
krzyżują się i oddziałują na siebie. O procesie rozwoju stanowi przede wszystkim 
dyfuzja, czyli zapożyczenia oraz związane z nią rozprzestrzenianie się w świecie 
elementów kulturowych”123. 

Antropologowie w swoich badaniach szukali przejawów kontaktu kulturowe-
go w małych, nieuprzemysłowionych społecznościach. Socjologowie w tym czasie 
próbowali opisać nową sytuację, w której znalazły się najbardziej rozwinięte społe-
czeństwa. Florian Znaniecki swoją pracę Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszło-
ści rozpoczął od następujących słów: „Żyjemy w okresie dziejowym o tak wielkich 
możliwościach na przyszłość, jakich nigdy jeszcze ludzkość nie miała przed sobą. 
Możliwa jest nowa cywilizacja, różniąca się od wszystkich, jakie były i są”124. Pod 
koniec tego samego rozdziału Znaniecki rozwija tę wstępną myśl, pisząc:

„(...) są jednak w świecie nowoczesnym niewątpliwie zaczątki nowej cywilizacji – nie 
»międzynarodowej«, lecz wszechludzkiej, zawierającej nie pierwiastki wspólne wszyst-
kich cywilizacji narodowych, lecz pierwiastki najcenniejsze (...) połączone w nieby-
wałej dotychczas syntezie, oparte na nieznanych w przeszłości formach współżycia 
społecznego”125. 

W dalszej narracji Znanieckiego coraz wyraźniejsze stają się akcenty utopijne, które 
prowadzą go do idealistycznej wizji nowej rzeczywistości i konkluzji: „I tylko taka cy-
wilizacja humanistyczna, harmonijna i płynna może być cywilizacją wszechludzką”126. 
Znaniecki ponownie zajął się kwestią ludzkości w wydanej już po II wojnie światowej 
pracy Współczesne narody, ujął jednak problem w inny sposób. Znaniecki nie snuje 
dalekosiężnych wizji, lecz opisuje konkretne, istotne jego zdaniem przejawy kultury 
światowej, takie jak wspólne dziedzictwo historyczne, próby tworzenia sztucznych 
języków międzynarodowych i różne koncepcje jedności świata127.

W roku 1953 Arnold Gehlen, jak gdyby wbrew zimnowojennym realiom, prze-
konywał, że „zmierzamy w kierunku niewyobrażalnego jeszcze dla nas globalnego 
rządu i administracji”128. Gehlen rozwinął swoje przemyślenia dotyczące ogólno-

122 Zob. P. Sztompka, Socjologia..., s. 97–98.
123 A. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej: rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa, 

PWN, 1990, s.71.
124 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa, PWN, 2001, s. 9.
125 Tamże, s. 21–22. 
126 Tamże, s. 23.
127 Zob. F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa, PWN, 1990, s. 249–264. 
128 A. Gehlen, dz. cyt., s. 154
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światowych przemian w wykładzie Sytuacja społeczna w naszych czasach z 1961 
roku. Mówił między innymi: 

„(...) znajdujemy się dopiero od stosunkowo krótkiego czasu (...) u początku nowej, nie 
osadzonej w krajobrazie globalnej kultury przemysłowej, ku której przechodzenie może 
trwać jeszcze wiele stuleci i po której należy oczekiwać wraz z Maxem Weberem, że bę-
dzie ona dalej zmieniać duchowe oblicze ludzkości »niemal nie do poznania«”129. 

Również Stanisław Ossowski dostrzegał w tym okresie podobne procesy. Z frag-
mentu jego opublikowanej w 1959 roku pracy O osobliwościach nauk społecznych 
wyłania się jeszcze bardziej zaawansowana wizja globalizacji niż w przypadku opisu 
Gehlena. Ossowski pisze:

„(...) w zastosowaniu do nowoczesnego świata, wobec coraz większej współzależności 
ekonomicznej i kulturalnej krajów całego świata i wobec zmian, jakie w stosunki między-
ludzkie wnoszą nowoczesne środki komunikowania, dawne pojecie społeczeństwa staje 
się coraz mniej podatne do operowania nim w sposób bezwzględny, jeżeli nie uprasz-
czamy sobie sprawy wracając do Arystotelesowskiego i Hobbesowskiego utożsamiania 
społeczeństwa z państwem. A w miarę jak wielkie zbiorowości terytorialne tracą warunki, 
których zespół pozwalałby w nich widzieć odrębne społeczeństwa odpowiadające trady-
cyjnemu pojęciu, a względnie izolowane »pierwotne« plemiona stają się ku utrapieniu et-
nologów rzadkością, ludzkość, która do niedawna była albo zbiorowym terminem zoolo-
gicznym albo hipostazą, coraz bardziej zbliża się do takiego stanu, w którym spełniałaby 
defi nicje społeczeństwa”130.

Wskaźnikiem rosnącego zainteresowania zagadnieniem szeroko rozumianych 
struktur ponadnarodowych o globalnym zasięgu jest fakt, że z biegiem czasu zaczęto 
im poświęcać nie tylko pojedyncze akapity, ale także całe publikacje. Dobrym przy-
kładem jest praca Towards Global Sociology pod redakcją przez G.C. Hallen oraz 
Rajeshwara Prasada wydana w roku 1970 w indyjskiej Agrze. W jednym z artykułów 
Quincy Wright nie tylko dokonuje przeglądu historycznych sposobów postrzegania 
wspólnot szerszych niż narodowe, lecz także stara się pokazać najistotniejsze cechy 
krystalizującego się nowego światowego porządku. Wśród tych cech można wyróż-
nić najważniejsze wyznaczniki globalizacji. W pierwszej kolejności Wright wymie-
nia kurczenie się świata, redukcję czasu komunikacji i transportu oraz większą pręd-
kość przepływu dóbr i idei131. Jak czytamy dalej, przemiany społeczne nieustannie 
zwiększają swoje tempo, co prowadzi do erozji starych obyczajów, którą Giddens 
określał potem detradycjonalizacją132. Następną ważną cechą nowego porządku są 
według Wrighta zagrożenia wynikające między innymi z wynalezienia broni jądro-
wej, które stawia wszystkie państwa przed jednakowym niebezpieczeństwem. Te 

129 Tamże, s. 203.
130 S. Ossowski, dz. cyt., s. 32–33.
131 Q. Wright, Emerging Conceptions of the Structure of World Society [w:] G.C. Hallen, R. Prasad, 

Towards Global Sociology, Agra: Satish Book Enterprise, 1970, s. 382.
132 Zob. A. Giddens, Living In a Post-Traditional Society [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Refl exive 

Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge, Polity Press, 
s. 56–109.
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wspólne zagrożenia są zdaniem autora główną przyczyną sytuacji, w której państwa 
stają się współzależne, a decyzje podejmowane w jednej części świata mogą mieć 
wpływ na wydarzenia na całym globie. Taka diagnoza sytuacji prowadzi Wrighta 
– dwadzieścia lat przed tezami Ohmae’a – do stwierdzenia, że państwa tracą swoją 
suwerenność. Wright pozwala sobie wręcz na ironiczną konstatację: „różnica polega 
na tym, że niektóre państwa myślą, że mogą się samodzielnie obronić, a inne nie 
mają takich złudzeń”133. Wright wyartykułował wiele poglądów, które można znaleźć 
w rozmaitych teoriach globalizacji z początku XXI wieku. Nie używa on jednak ter-
minu „globalizacja”. O ile bowiem poszczególne aspekty globalizacji były od jakie-
goś czasu dostrzegane, o tyle sam termin rozpowszechnił się dopiero później. 

Aby mogły się rozwinąć bardziej systematyczne studia nad globalizacją, potrzeb-
ne były nie tylko rozproszone obserwacje różnych autorów z wielu dziedzin, takie jak 
te wyżej przytoczone, ale i systemy teoretyczne dostarczające odpowiedniej termino-
logii, perspektywy badawczej i problemów, które inspirowałyby do podejmowania 
określonych badań. Taką perspektywą teoretyczną albo, mówiąc inaczej: szkołą, był 
wspomniany wcześniej krąg dyfuzjonistów w antropologii. Ich badania nie przekłada-
ły się jednak bezpośrednio na zaistnienie problematyki globalizacyjnej. Inaczej było 
w przypadku kilku nieco późniejszych perspektyw teoretycznych. Trzy z nich, okre-
ślane mianem klasycznych, wymienia Sztompka w swojej pracy o zmianach społecz-
nych. Pierwszą była teoria imperializmu rozwijana w pierwszych trzech dekadach 
XX wieku. W gruncie rzeczy jest ona przedłużeniem pomysłów teoretycznych za-
początkowanych przez Marksa. Podstawowa modyfi kacja polegała na przeniesieniu 
konfl iktu z obrębu jednego społeczeństwa na system międzynarodowy. W klasycznej 
wersji stronami konfl iktu były odrębne klasy wewnątrz społeczeństw. W teorii impe-
rializmu konfl ikt przebiega w skali globalnej pomiędzy państwami kapitalistycznymi 
dokonującymi ekspansji i krajami słabszymi, mniej rozwiniętymi i biedniejszymi. 
Za przyczynę rozwinięcia się polityki imperialnej, którą postrzegano wręcz jako 
nieuniknioną fazę końcową rozwoju wszystkich państw kapitalistycznych, uznano 
próbę uchowania państwa przed spadkiem poziomu zysków. Zakładano bowiem, że 
wzrost dochodów w systemie kapitalistycznym jest zjawiskiem przejściowym i musi 
być uzupełniany przychodami z wyzysku słabszych społeczeństw. W takich warun-
kach za najlepszy sposób przeciwdziałania zakusom państw imperialnych uważano, 
wzorując się na Manifeście Komunistycznym, rewolucję światową134.

Kiedy okazało się, że państwa kapitalistyczne, nawet po utracie kolonii, nieustan-
nie się rozwijają, teoria imperializmu zaczęła tracić na znaczeniu, tym bardziej że 
projekt rewolucji światowej wydawał się coraz mniej prawdopodobny. Zamiast niej 
pojawiła się teoria zależności, która wyrosła z obserwacji, że intensywność kontaktu 
między krajami bogatszymi i biedniejszymi nie prowadzi do rozwoju tych ostatnich, 
lecz wręcz ten rozwój hamuje135. Raul Prebisch, Henrique Cardoso i inni twórcy te-
orii zależności interesowali się przede wszystkim sytuacją krajów Ameryki Łaciń-

133 Tamże, s. 385.
134 Zob. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 95.
135 Zob. M. Chmara, Kolonializm i neokolonializm [w:] H. Domański i in. (red.), Encyklopedia so-

cjologii, t. II, Warszawa, Ofi cyna Naukowa, 1999, s. 37.
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skiej. Punktem wyjścia konstruowania systemu eksplanacyjnego tej perspektywy 
teoretycznej było założenie, że gorsza sytuacja niektórych państw niekoniecznie 
musi wynikać z przyczyn wewnętrznych, ale może być spowodowana czynnikami 
zewnętrznymi. Warto zauważyć, że w teorii imperializmu sytuację państwa deter-
minowały cechy wewnętrzne – pewien typ państw w określonym stadium rozwoju 
prowadził politykę imperialną. W teorii zależności wskazywano natomiast, iż pewne 
kraje znajdują się w lepszej sytuacji strukturalnej i mają większą siłę negocjacyjną 
niż inne, co prowadzi do utrzymania sytuacji podporządkowania państw mniej roz-
winiętych. W ten sposób już same kontakty państw rozwiniętych, które zaliczano do 
centrum, powodują niedorozwinięcie peryferii. Dodatkowo, zgodnie z teorią zależ-
ności, elity w krajach peryferyjnych legitymizację swojej władzy zdobywają nie we 
własnym państwie, a u mocodawców znajdujących się w centrum. Tam mogą znaleźć 
oparcie fi nansowe i pomoc militarną, pozwalające im sprawować rządy w zamian za 
monopol na korzystanie z bogactw naturalnych lub innych korzyści. W ten sposób 
teorii zależności udaje się połączyć zacofanie gospodarcze z defi cytem demokra-
cji. Zaproponowane przez Prebischa i Cardoso ujęcie pozwala dostrzec, że stosunki 
międzynarodowe wpływają również na układ sił wewnątrz państw, które w innych 
teoriach stosunków międzynarodowych często są brane pod uwagę przy wyjaśnianiu 
tylko jako niezmienne warunki wyjściowe136. 

 Ostatnią z wymienionych przez Sztompkę klasycznych teorii globalizacji jest 
koncepcja systemu światowego autorstwa Immanuela Wallersteina. Zręby tej kon-
cepcji powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku, i następnie przeobraziły się 
w wartki nurt badań. W wielu twierdzeniach koncepcji systemu światowego można 
odnaleźć wpływy teorii zależności. Tak naprawdę trafniej jest przyznać, że teoria 
systemu światowego wchłonęła teorię zależności. Model Wallersteina opiera się na 
podzieleniu świata na centrum, peryferie i znajdujące się między nimi półperyferie, 
które mogłyby być regionalnymi centrami, ale pozostają zależne od światowych mo-
carstw. Pod względem terminologii jest to więc nieznacznie zmodyfi kowana wersja 
teorii zaproponowanej przez Cardoso. Teorię systemu światowego od teorii zależ-
ności różni przede wszystkim perspektywa historyczna. Wallerstein i jego następcy 
analizują całościowe przemiany systemów ekonomicznych w szerokiej perspektywie 
czasowej, a nie tylko XX-wieczną sytuację zależności pewnych państw od innych. 
Wallerstein wyróżnia trzy podstawowe stadia rozwoju historii. W pierwszym z nich 
istniały izolowane i samowystarczalne mikrosystemy. Na okres drugi przypada 
włączanie poszczególnych systemów tego rodzaju w skład imperiów światowych. 
W trzecim okresie, który zdaniem Wallersteina miał zacząć się w XVI wieku, po-
wstał system światowy. Niektóre mniejsze systemy zachowują w nim pewien stopień 
autonomii, ale relacje między poszczególnymi elementami mają charakter struktu-
ralny. Współzależność składowych systemu widoczna jest dzięki dynamicznemu 
charakterowi systemu światowego. Rozwija się on cyklicznie. Poszczególne fazy 
cyklów wpływają na sytuację zarówno w krajach rdzenia, jak i peryferii, powodując 
dalsze zależności gospodarcze. 

136 Zob. tamże, s. 95–96 oraz K. Gilarek, Państwo narodowe a globalizacja – dynamika powstawania 
nowego ładu, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 79. 
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Trzy naszkicowane powyżej szerokie ujęcia stosunków społecznych – teorię im-
perializmu, teorię zależności i teorię systemu światowego – łączy wiele podobieństw. 
Mają one tak wiele wspólnego, że koncepcja Wallersteina bywa czasami traktowana 
jedynie jako pewna wersja teorii zależności137. Wspólną cechą tych koncepcji jest 
zwrócenie uwagi na neokolonializm, który jest rozumiany jako bardziej wysublimo-
wana forma zdominowania pewnych państw mająca charakter raczej gospodarczy 
niż militarny. Wszystkie wymienione teorie nawiązują też otwarcie do myśli Marksa. 
W ten nurt wpisują się również nieobecne do niedawna w Polsce – co łatwo można 
wyjaśnić przyczynami historycznymi – studia postkolonialne, nazywane również te-
orią postkolonialną. Za pierwszy wykład tych koncepcji uważa się wydaną w 1978 
roku pracę Orientalism Edwarda Saida138. Można powiedzieć, że dosyć mglista per-
spektywa postkolonialna dzieli z wyżej przedstawionymi pomysłami teoretyczny-
mi optykę, a różni ją od nich wymiar badań. O ile teorie imperializmu, zależności 
i systemów światowych dotyczą problemów ekonomicznych i społecznych, o tyle 
studia postkolonialne wywodzą się z krytyki literackiej i badań kulturowych. W obu 
przypadkach wyraźny jest wydźwięk krytyczny, którego ostrze skierowane jest ku 
rozwiniętym krajom Zachodu. W pierwszej wersji krytyka dotyczy ekonomicznej 
eksploatacji krajów peryferyjnych, a w drugiej – kulturowej dominacji, często okre-
ślanej obecnie jako westernizacja. W ujęciu Saida i jego następców dominacja ta 
przejawia się jednak nie tylko w narzucaniu pewnych treści kulturowych, ale i w two-
rzeniu nieneutralnego, negatywnego wizerunku krajów okcydentalnych – dychoto-
mię centrum – peryferia zastąpiło tu rozróżnienie na orientalizm i okcydentalizm139. 
Ilan Kapoor zaznacza, że również w ramach studiów postkolonialnych pojawił się 
spór o to, czy dyskurs postkolonialny jest monolityczny, czy heterogeniczny. W tej 
kontrowersji można dostrzec zapowiedź debaty o homogenizacji kultury stanowiącej 
jeden z wątków dyskursu globalizacyjnego140.

Przedstawione do tej pory teorie łączy pewna perspektywa oglądu rzeczywisto-
ści, którą można określić mianem paradygmatu konfl iktowego. Zupełnie inna wizja 
świata kryje się za teorią modernizacji. Wpisuje się ona w tradycję myśli funkcjona-
listycznej i ewolucjonistycznej141. Do teorii modernizacji zalicza się między innymi 
prace Shmuela Eisenstadta, Neila Smelsera oraz Walta Rostowa rozwijane w opozy-
cji do ujęć neomarksistowskich od końca lat 40. XX wieku z wyraźnym nasileniem 
w latach 60.142 Ewolucjonizm teorii modernizacyjnej polega na przekonaniu, że roz-
wój całych społeczeństw dokonuje się według pewnego, mniej lub bardziej określo-
nego, wzoru: od społeczeństw tradycyjnych do rozwiniętych. Zwłaszcza pierwsi teo-
retycy tego nurtu przyjmowali, że istnieje jedna ścieżka rozwoju. Założenie istnienia 

137 Zob. m.in. K. Gilarek, dz. cyt., s. 79 albo R. Brym, J. Lie, Sociology: Your Comapss for a New 
World, Independence, Thomson Wadsworth, 2006, s. 215.

138 Zob. E. Said, Orientalism, London, Penguin, 1995.
139 Zob. I. Kapoor, Capitalism, Culture, Agency: Dependency Versus Postcolonial Theory, „Third 

World Quarterly” 2002, nr 4, s. 650–653. 
140 Zob. tamże, s. 651.
141 Zob. M. Szczepański, Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny: socjologiczne studium 

teorii rozwoju społecznego, Katowice, UŚ, 1989, s. 24–25.
142 Zob. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 130 i nast.
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kolejnych jego stadiów prowadziło zwolenników teorii modernizacji do wniosku, 
że zacofanie jest pewnym naturalnym etapem, a modernizacja to proces immanen-
tny i endogenny. Z takiego rozumienia modernizacji wynikało przekonanie, że tylko 
w ograniczonym zakresie można wpłynąć na tempo zachodzących zmian. Za waru-
nek rozwoju uważano szeroko rozumianą mobilizację społeczną, odpowiedni kapitał 
społeczny i rozwinięte elity, ale problem polega na tym, że charakterystyki te były 
rozumiane również jako skutek rozwoju143. W konsekwencji mechanizmy moderni-
zacji pozostawały niejasne. Przekonanie o endogeniczności modernizacji przejawia 
się również w terminologii rozróżniającej państwa rozwinięte (developed) i niedo-
rozwinięte (underdeveloped), w której dopiero w późniejszym czasie drugą grupę 
zaczęto nazywać krajami rozwijającymi się (developing). Zamiennie z tą typologią 
w teorii modernizacji używano rozróżnienia na trzy odrębne światy: kapitalistycz-
ny (pierwszy), komunistyczny (drugi) i, wyróżniony później, trzeci świat państw 
niezależnych144. Zupełnie inny wydźwięk ma aparatura pojęciowa stosowana w teo-
riach neomarksistowskich. Podział na centrum i peryferie mocniej sugeruje istnienie 
jednego systemu światowego niż podział na trzy światy. Dla debaty globalizacyjnej 
znaczący jest inny element teorii modernizacji – twierdzenie o homogenizacji. Naj-
silniej zostało ono wyeksponowane w tym wariancie teorii modernizacji, który okre-
śla się mianem teorii konwergencji. Charakterystyczną jej cechą jest determinizm 
technologiczny sprowadzający się do przekonania, że postrzegany w kumulatywny 
i linearny sposób rozwój nauki i technologii stanowi główną przyczynę wyłaniania 
się kolejnych form organizacji społecznej. Wiara w jedyną możliwą ścieżkę rozwoju 
nauki zostaje przełożona na twierdzenie o rosnącej unifi kacji rozwijających się spo-
łeczeństw. Innymi słowy „(...) modernizacja to proces homogenizacji”145. 

Andreas Busch, rekonstruując ścieżki prowadzące do powstania dyskursu glo-
balizacyjnego, wskazuje na trzy pola badawcze. Pierwsze stanowią omówione już 
socjologiczne koncepcje zależności i modernizacji, drugie z nich to porównawcze 
badania polityczne, a trzecie – teoria stosunków międzynarodowych146. Wydaje się, 
że spośród tych trzech pól komparatystyka politologiczna miała najbardziej ograni-
czony wpływ na rozwój problematyki globalizacyjnej, a ponadto powielała schematy 
zaczerpnięte z innych dziedzin. Zdecydowanie mocniejsze piętno na debacie globa-
lizacyjnej odcisnęła teoria stosunków międzynarodowych. O ile omówione dotych-
czas teorie wpłynęły raczej na kształt debaty (ideologie, stanowiska), o tyle teoria 
stosunków międzynarodowych przyczyniła się do wykrystalizowania jej treści. Stu-
dia nad stosunkami międzynarodowymi są uznawane za odrębną dyscyplinę badaw-
czą, której centrum zainteresowań od samego początku stanowiły stosunki społeczne 
wykraczające poza granice jednego państwa. W okresie międzywojennym rozwija-
ne były pomysły teoretyczne dotyczące współpracy międzynarodowej. Podkreślano 

143 Zob. M. Szczepański, dz. cyt., s. 25–33.
144 Zob. K. Gilarek, dz. cyt., s. 76–77.
145 S. Huntington, The Change to Change: Modernization, Development and Politics [w:] C. Black 

(red.), Comperative Modernization, New York, Free Press, 1976, s. 25–61, za: P. Sztompka, Socjologia 
zmian..., s. 135.

146 A. Busch, dz. cyt., s. 26. 
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zbieżność interesów narodów i projektowano architekturę idealnego ładu światowe-
go. Prace tego nurtu, ze względu na bardzo normatywny, wręcz utopijny charakter, 
określa się obecnie mianem idealizmu. Warto zauważyć, że podobne wątki można 
znaleźć w innej pracy z tego okresu – w przywołanym już dziele Znanieckiego Ludzie 
teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Przedstawiciele nurtu idealistycznego wiązali 
wielkie nadzieje z programem Wilsona, Ligą Narodów i paktem Brianda-Kellogga. 
Druga wojna światowa pogrzebała ten optymizm. W początkowym okresie zimnej 
wojny pozycję dominującej teorii w stosunkach międzynarodowych zdobył realizm. 
Jego przedstawiciele, na czele z Hansem Morgenthauem i Edwardem Carrem, w du-
chu pozytywizmu starali się znaleźć i opisać prawidłowości warunkujące relacje 
między państwami powodowanymi często przez sprzeczne interesy i posiadającymi 
zróżnicowany potencjał militarny, dyplomatyczny i ekonomiczny147. W podstawowej 
metaforze racjonalistów świat przedstawiany jest jako stół bilardowy. Kierunek po-
ruszania się jednej bili – czyli interesy jednego państwa – jest punktem wyjścia do 
określenia zderzenia z innymi i przewidzenia przyszłych sytuacji.

Mimo że rozmaite teorie stosunków międzynarodowych przyczyniły się do 
ukształtowania dyskursu globalizacyjnego, wydaje się, iż jedna grupa badaczy ode-
grała niezmiernie istotną, choć niedocenianą obecnie rolę. Mowa o angielskiej szkole 
teoretyków stosunków międzynarodowych. W teorii stosunków międzynarodowych 
koncepcje tworzone przez badaczy z tej grupy czasami określa się jako liberalny 
realizm lub racjonalizm. Początki działalności szkoły angielskiej sięgają lat 50. XX 
wieku, kiedy dzięki pomocy fi nansowej Amerykańskiej Fundacji Rockefellera zało-
żono Brytyjski Komitet Teorii Stosunków Międzynarodowych (British Committee 
on the Theory of International Relations)148. Zręby programu teoretycznego wypra-
cowali Martin Wight i Hedley Bull. Działalność grupy badaczy skupionych wokół tej 
instytucji i nawiązujących do założeń wypracowanych w pierwszym okresie bywa 
nazywana „socjologiczną perspektywą” w teorii stosunków międzynarodowych149. 
Określenie to wzięło się stąd, że przedstawicieli szkoły angielskiej w odróżnieniu 
od innych teoretyków tej dyscypliny, od samego początku w mniejszym stopniu 
interesowała problematyka dotycząca układu sił czy stosunków dominacji między 
państwami. Koncentrowali się oni raczej na zagadnieniu wspólnej ponadnarodo-
wej kultury, która – pomimo sprzecznych interesów – umożliwia współdziałanie 
państw, społeczeństw i innych aktorów stosunków międzynarodowych. W ramach 
tego programu badawczego prowadzona jest między innymi kwestia powstawania 
praw i zwyczajów ponadnarodowych, analiza opartej na tych normach działalno-
ści instytucji międzynarodowych, problematyka współpracy międzynarodowej oraz 
ogólniejsza refl eksja dotycząca sprawiedliwości i równości w stosunkach międzyna-
rodowych. W warunkach zimnej wojny, przynajmniej w jej początkowym stadium, 
szukanie kultury łączącej stany mające przeciwstawne interesy stanowiło dość spe-
cyfi cznie zakrojone pole zainteresowań badawczych. 

147 Zob. tamże, s. 43–44.
148 J. Czaputowicz, The English School of International Relations and Its Approach to European 

Integration, „Studies & Analyses” 2003, nr 2, s. 4. 
149 Zob. B. Buzan, From International to World Society?, Cambridge, 2004, s. 11.
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W pierwszym okresie działalności teoretycy szkoły angielskiej – zresztą podobnie 
jak inni badacze w tym czasie, o czym świadczą nieznacznie wcześniejsze prace Tal-
cotta Parsonsa – dużo uwagi poświęcili kwestiom terminologicznym, podstawowym 
rozróżnieniom i typologiom. Szkielet pojęciowy używany przez teoretyków z tego 
kręgu opiera się na trzech głównych terminach, które stanowią trzy wymiary badań 
rzeczywistości ponadnarodowej: system międzynarodowy (international system), 
społeczeństwo międzynarodowe (international society) i społeczeństwo światowe 
(world society). Pierwsze z pojęć nawiązuje do klasycznej w stosunkach międzyna-
rodowych ontologii państw i dotyczy relacji władzy i układów między suwerennymi 
podmiotami. Przez społeczeństwo międzynarodowe, określane również mianem po-
rządku społecznego drugiego stopnia (czyli „społeczeństwa społeczeństw”), rozu-
mie się mechanizmy tworzenia i podtrzymywania zasad, norm, wartości, zwyczajów, 
konwencji i tradycji współżycia międzynarodowego oraz procesy ich instytucjonali-
zacji. Dostrzeżenie tej problematyki nie oznaczało jednak dla przedstawicieli szko-
ły przyjęcia optyki normatywnej, tak jak miało to miejsce w przypadku idealizmu. 
Starano się raczej opisać przejawy tego wymiaru stosunków międzynarodowych 
z całkowitą świadomością jego rachityczności. Udowadnia to tytuł słynnej książ-
ki Hedley’a Bulla The Anarchical Society150. Trzeci element triady – społeczeństwo 
światowe – to domena jednostek, organizacji pozarządowych i wszystkich niepań-
stwowych aktorów sceny międzynarodowej. Barry Buzan, pisząc o historii szkoły, 
stwierdza, że tak rozumiany termin społeczeństwa światowego, jako element podsta-
wowego szkieletu terminologicznego ma dla teoretyków szkoły angielskiej charakter 
kluczowy, chociaż początkowo nie znajdował się (może z wyjątkiem prac Johna Vin-
centa) na pierwszym planie ich zainteresowań badawczych151. Podsumowując, bada-
nie stosunków międzynarodowych w proponowanym przez tę szkołę ujęciu powinno 
uwzględniać państwa – co do tego są zgodni wszyscy przedstawiciele teorii stosun-
ków międzynarodowych. Pozostałe pola badawcze – wartości i normy stosunków 
międzynarodowych oraz aktorzy niepaństwowi – zostały wprowadzone do teorii sto-
sunków międzynarodowych i do całej nauki społecznej przez przedstawicieli szkoły 
angielskiej. Wcześniej nikt nie badał stosunków międzynarodowych tak, jakby były 
to relacje wewnątrz jednego społeczeństwa. Z kolei przywołany szkielet pojęciowy 
wypracowany w ramach szkoły angielskiej pozwala wnioskować, że pojęcie spo-
łeczeństwa światowego (globalnego) wcale nie zostało wprowadzone do dyskursu 
naukowego ani politycznego czy medialnego przez socjologów. Pojęcie ukuli teore-
tycy stosunków międzynarodowych zaliczanych do szkoły angielskiej kilkadziesiąt 
lat przed rozwojem debaty globalizacyjnej152. 

Również sam termin „globalizacja” początkowo był używany raczej nie przez so-
cjologów. Oliver Riser w zapomnianej już dzisiaj pracy Planetery democracy z roku 

150 Zob. H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York, Columbia 
University Press, 1977.

151 Zob. B. Buzan, dz. cyt., s. 28–29.
152 F. Czech, O perypetiach związanych z pojęciem społeczeństwa globalnego [w:] K. Golemo, T. Pa-

leczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 50–52.
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1944 słowo „glob”, używane już od czterech stuleci, zastosował w formie czasow-
nikowej – „globalizować” (to globalize) – snując wizję globalnego humanizmu153. 
Na przełomie piątej i szóstej dekady XX wieku odnotowano pojawienie się tego ter-
minu w opiniotwórczych magazynach, takich jak „The Economist” i „The Specta-
tor”. W tym samym czasie termin „globalizacja” został uwzględniony w słynnym 
Webster’s Dictionary154. Wydaje się, że w owych pierwszych przypadkach użycia, 
termin był luźnym ekwiwalentem uniwersalizacji albo rozszerzania zasięgu pewnych 
trendów ekonomicznych. Można znaleźć głosy, że odrębne znaczenie nadał mu Mar-
shall McLuhan w książce War and Peace in Global Vilage z roku 1968, w której 
zawarł analizę wpływu mediów na kształtowanie ponadnarodowej rzeczywistości155. 
W tym czasie pojęcie globalizacji zaczęło być używane przede wszystkim w kon-
tekście zmian ekonomicznych. Tak rozumiany jest ten termin we wspomnianym ar-
tykule z „The Economist”, tak też używa go na początku lat 70. George Modelski 
nawiązujący do teorii systemu światowego156. Wreszcie na początku lat 80. wyłącz-
nie ekonomiczny charakter nadał terminowi „globalizacja” uważany za jego popula-
ryzatora Theodore Levitt. Pojęcie globalizacji w jego artykułach stało się zarzewiem 
debat toczonych przez ekonomistów. Z tego powodu właśnie Levittowi przypisuje 
się czasami ukucie tego terminu157.

Jeśli przyjąć za Ruth Wodak i jej współpracownikami, że przez dyskurs można 
rozumieć serię wypowiedzi albo komunikatów, które powiązane są tematycznie158, 
samo pojawienie się terminu globalizacja nie było rozpoczęciem dyskursu. Począt-
ków należy szukać raczej w dziewiątej dekadzie XX wieku, kiedy termin ów stał się 
przedmiotem szerszej debaty. Interesujących danych w tej kwestii dostarcza Mauro 
Guillen, który zbadał częstotliwość poruszania tematyki globalizacji w zindeksowa-
nych artykułach z zakresu nauk społecznych159. Z danych Guillena wynika, że nastą-
piła „(...) eksplozja artykułów o globalizacji”. Rozpoczęła się ona w roku 1984. Aż 
do roku 1993 zdecydowana większość artykułów o globalizacji była publikowana 
w czasopismach ekonomicznych. W owym roku w zindeksowanych czasopismach 
ekonomicznych ukazało się ponad 800 artykułów dotyczących tej tematyki. Mniej 
więcej tyle samo tekstów na ten temat opublikowano w czasopismach socjologicz-

153 Zob. A. Scholte, dz. cyt., s. 16 oraz T. Smith, History and International Relations, London, 
Routledge, 1999, s. 168.

154 Zob. M. Waters, Globalization, London, New York: Routledge, 2001, s. 2 oraz K. Gilarek, 
dz. cyt., s. 39.

155 Zob. G. Bolaffi , Bracalenti R., Braham P. i in., Dictionary of Race, Ethnicity and Culture, London, 
Sage, 2003, s. 129.

156 Zob. R. Boyer, States Against Markets: The Limits of Globalization, London, New York, Routledge, 
1996, s. 63.

157 Zob. M. Hunter, F. Tan, Advanced Topics in Global Information Management, t. III, Hershey, Idea 
Group Inc., 2004, s. 3–4. 

158 Zob. S. Titscher, M. Meyer, R. Wodak, E. Vetter, Methods of Text and Discourse Analysis, London, 
Sage, 2000, s. 26.

159 Zob. M. Guillen, Is Globalization Civilising, Destructive or Feeble?A Critique of Five Key Debates 
in the Social Science Literature, „Annual Review of Sociology” 2001, nr 27, s. 240. 
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nych. Inny przełom nastąpił w roku 1989, kiedy nastąpił zdecydowany wzrost liczby 
wydawanych książek o globalizacji160.

Podobne wnioski można wysnuć z danych zebranych przez Peera Fissa i Paula 
Hirscha. Przeprowadzili oni analizę zawartości artykułów opublikowanych w okresie 
od roku 1984 do 1998 w trzech wiodących amerykańskich gazetach codziennych 
(„The New York Times”, „The Wall Street Journall”, „The Washington Post”) oraz 
w agencji prasowej (PR Newswire)161. Dane te nie dotyczą bezpośrednio dyskursu 
naukowego, ale pokazują, że zmianom ulegał pewien ogólny sposób mówienia o glo-
balizacji. W rezultacie badań zostały zidentyfi kowane trzy osie przemian dyskursu 
globalizacyjnego. Pierwsza z nich polegała na dynamicznym wzroście użycia ter-
minu „globalizacja”. Drugą oś zmian stanowiła ewolucja przestrzeni dyskusji, która 
zaczęła wykraczać poza ekonomię. Z danych wynika, że przed rokiem 1988 poję-
cie globalizacji było używane przede wszystkim – 73% rekordów – w działach go-
spodarczych badanych gazet. Po roku 1994 już tylko 26% zastosowań tego terminu 
przypadało na działy zajmujące się gospodarką. Coraz częściej poruszano tematykę 
globalizacji w działach zawierających bieżące informacje i w działach publicystycz-
nych. Równocześnie z tym procesem nasiliła się tendencja do pisania o globalizacji 
w sposób krytyczny – to trzecia oś przemian162. Termin „globalizacja” przestał mieć 
wyłącznie techniczny charakter i stawał się coraz bardziej nacechowanym emocjo-
nalnie symbolem. 

Opisane przez Fissa i Hirscha kierunki przemian dyskursu medialnego o globali-
zacji współbrzmią ze wskazanymi przez Guillena zmianami w dyskursie naukowym. 
W tym samym czasie problematyka globalizacyjna rozpowszechniła się i wykroczyła 
poza sferę gospodarki zarówno w dyskursie naukowym, jak i medialnym. Równole-
głość przemian naukowego i medialnego ujmowania globalizacji można traktować 
jako potwierdzenie omówionej wcześniej tezy Deborah Stone o relacjach dyskursu 
medialnego i naukowego, w których ten drugi legitymizuje pierwszy i pełni funkcję 
arbitra rozstrzygającego o słuszności konkretnych stanowisk. Przytoczone dane po-
zwalają postawić jeszcze inną hipotezę. Jeżeli ekonomiczna dyskusja o globalizacji 
rozpowszechniła się w mediach i dopiero po pewnym czasie przestała być zagadnie-
niem czysto ekonomicznym, to można przypuszczać, że do socjologii i innych nauk 
społecznych problematyka globalizacji nie dostała się bezpośrednio z nauk ekono-
micznych, ale za pośrednictwem dyskursu medialnego. Świadczyłoby to o dużym 
znaczeniu Giddensowskiej podwójnej hermeneutyki i niezwykle ścisłych związkach 
teorii naukowej z pozanaukowym refl eksyjnym monitorowaniem sytuacji.

Fiss i Hirsch na podstawie rezultatów swoich badań wyróżnili trzy fazy dyskursu 
globalizacyjnego. Lata 1984–1987 to okres pojawienia się i rozwoju dyskursu. Termin 
„globalizacja” używany jest wówczas przede wszystkim do określenia zmian zacho-

160 Zob. tamże, s. 241. Są to dane szacunkowe ze względu na obraną przez Guillena nieprecyzyjną 
prezentację wyników w formie wykresu.

161 P. Fiss, P. Hirsch, The Discourse of Globalization: Framing and Sensemaking of Emerging Concept, 
„American Sociology Review” 2005, nr 70, s. 34. 

162 Zob. tamże, s. 39. Warto zwrócić uwagę, że „Wall Street Journal” jest gazetą zorientowaną na 
przekazywanie informacji ekonomicznych, co mogło wpłynąć na przedstawione rezultaty badań. 
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dzących na rynkach fi nansowych. Okres drugi, który autorzy datują na lata 1988–
–1994, cechuje się częstszym występowaniem tego terminu w artykułach dotyczących 
wielorakich kwestii ekonomicznych, zwłaszcza związanych z przemysłem lotniczym, 
samochodowym, chemicznym, spożywczym oraz z branżą telekomunikacyjną. Trze-
cią, przypadającą na lata 1995–1998 fazę można za Fissem i Hirschem określić jako 
czas dalszej dyfuzji dyskursu i początków kontestacji. Nie ma już dominującego pola 
użycia terminu „globalizacja”, raczej dotyczy on całej rzeczywistości niż pojedyn-
czych zjawisk. Oprócz wymienionych wcześniej sposobów zastosowania tego pojęcia 
w ekonomii zaczyna ono być używane również do opisu branży fi lmowej, mediów 
masowych i biznesu związanego ze sportem. Coraz częściej mówi się o globalizacji 
niezawężonej do dziedziny ekonomii. Pojęcie globalizacji zaczyna również być uży-
wane w kontekście problemu ubóstwa, do opisania działalności międzynarodowych 
grup przestępczych, w większym stopniu konotuje też przemiany kulturowe i spo-
łeczne. Termin „globalizacja” staje się coraz bardziej nacechowany wartościująco163. 
Badania Fissa i Hirsha obejmowały okres do roku 1998, ale można postawić hipotezę, 
że później dyskurs wszedł w jeszcze dwie inne formy: pierwsza wiązała się z kryzy-
sem azjatyckim i wzmożonymi demonstracjami ruchu antyglobalistycznego, a cezurę 
drugiej stanowią reakcje na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001. 

Zaprojektowaną w podobny sposób analizę zawartości przekazów medialnych 
przeprowadził również zespół pod kierownictwem Leonii Marks. Poddał on badaniom 
doniesienia prasowe jednej z największych agencji prasowych na świecie, Asociated 
Press, obejmujące okres 20 lat, od roku 1985 do 2004164. Inaczej niż Fiss i Hirsch 
zespół Marks nie badał tylko częstotliwości występowania terminu „globalizacja”, 
ale także korelację między występowaniem różnych terminów opisujących procesy 
globalizacji (na przykład globalność, globalizm, globalna ekonomia) a pojawianiem 
się innych zagadnień. Okazuje się, że w badanym okresie stopniowo zmniejszała 
się liczba artykułów dotyczących globalizacji, w których jednocześnie pojawiała się 
kwestia wzrostu gospodarczego. Od pewnego czasu zaczęła natomiast wzrastać licz-
ba tekstów, w których podejmowano problematykę zależności między globalizacją 
i ubóstwem. Wątek globalnych nierówności w pierwszych latach poddanych analizie 
był nieobecny i dopiero od 1995 roku zaczął pojawiać się regularnie. Rok później 
dyskurs globalizacyjny na stałe rozszerzył się o temat migracji międzynarodowych. 
Wtedy też dynamicznie zaczęła rosnąć liczba artykułów, w których podnoszono kwe-
stię związków między globalizacją a ochroną środowiska165. Badania zrealizowane 
przez Marks wraz ze współpracownikami świadczą o stopniowym przybywaniu wąt-
ków debaty globalizacyjnej wykraczających poza sferę gospodarczą. Tym samym 
potwierdzają się wnioski z badań Fissa i Hirscha. W kolejnej analizie zawartości 
przekazów Anthony Giffard podsumowuje swoje badania stwierdzeniem, że narracje 
globalizacyjne po roku 1989 zastąpiły charakterystyczny dla czasów zimnej wojny 

163 Tamże, s. 42–44.
164 L. Marks, N. Kalaitzandonakes, S. Konduru, Images of Globalisation in the Mass Media, „The 

World Economy” 2006, nr 29, s. 622.
165 Zob. tamże, s. 629–634.
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schemat informacyjny (cold war news frame)166. Według niego najbardziej jaskrawa 
zmiana polegała na zastąpieniu osi Wschód – Zachód osią Północ – Południe oraz 
bardziej holistycznym ujęciem problemów i pojawieniem się nowych wątków, o któ-
rych była mowa wyżej. Z kolei Kellner twierdzi, że termin „globalizacja” zastąpił 
dyskurs modernizacyjny oraz dyskurs dotyczący imperializmu167. 

Opisane powyżej przemiany znaczenia terminu „globalizacja” można podsumo-
wać następująco: wokół technicznego terminu używanego w ekonomii rozwinął się 
szeroki zespół zagadnień, który wykroczył daleko poza zagadnienia ekonomiczne 
i objął szeroki zakres problemów z różnych sfer życia społecznego. W ten sposób 
powstała wielowątkowa narracja, która przekroczyła granice nauk społecznych i po 
roku 1989 stała się ważnym elementem dyskursywnej autodefi nicji współczesnej 
rzeczywistości. Przejawem takiego centralnego usytuowania dyskursu globalizacyj-
nego, zarówno w naukach społecznych, jak i w dyskursie publicznym, jest kompleks 
złożonych problemów, zjawisk i procesów, których w świetle posiadanej wiedzy 
o rzeczywistości społecznej nie sposób zdefi niować i wyjaśnić bez odwołania się do 
różnie rozumianej globalizacji. Wskaźnikiem centralności dyskursu globalizacyjne-
go jest również rosnąca liczba terminów tworzonych w odniesieniu do pojęcia globa-
lizacji i niemożliwych do pełnego zrozumienia bez kontekstu tworzonego przez ten 
termin. Przykładem mogą być takie pojęcia, jak: „glokalizacja”, „McŚwiat”, „spo-
łeczeństwo globalne”, „media globalne” oraz wiele mniej znanych terminów – na 
przykład ukute przez Georga Ritzera pojęcie grobalizacja168, opisywany przez Paula 
Virillo „globalitaryzm”169 czy wymyślone przez Friedmana słowo „globalucja”170. 
Warto zwrócić uwagę, że w trzech ostatnich przypadkach wyraz „globalizacja” zo-
stał połączony ze słowami mocno nacechowanymi emocjonalnie – „wzrost” (grow) 
w pojęciu ukutym przez Ritzera, „rewolucja” (ale też „ewolucja”) w słowie stworzo-
nym przez Friedmana oraz „totalitaryzm” w terminie używanym przez Virillo. 

2.2. Przestrzeń debaty

W przedstawionej powyżej rekonstrukcji rozwoju tematyki globalizacyjnej została 
przyjęta perspektywa holistyczna. Opisywane przemiany dotyczyły całego dyskursu 
ujmowanego w sposób syntetyczny. W rzeczywistości jednak składa się nań cała 

166 A. Giffard, International Agencies and Global Issues: the Decline of the Cold War News Frame 
[w:] A. Malek, A. Kavoori (red.), The Global Dynamics of News: Studies in International News Coverage 
and News Agenda, Westport, Greenwood Publishing Group, 2000, s. 406.

167 D. Kellner, Globalization and New Social Movement: Lessons for Critical Theory and Pedagogy 
[w:] N. Burbules, C.A. Torres (red.), Globalization and Education: Critical Perspectives (Social Theory, 
Education and Cultural Change), London, New York, Routledge, 2000, s. 302–303.

168 Zob. G. Ritzer, Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization and Something/Nothing, 
„Sociological Theory” 2003, nr 3.

169 Zob. Z. Bauman, Utopia bez toposu [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura 
w czasach globalizacji, Warszawa IFiS PAN, 2004, s. 28.

170 T. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, tłum. T. Hornowski, Poznań, Zysk 
i S-ka, 2001, s. 213 i nast.
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gama różnych stanowisk. Poszczególne wypowiedzi konstytuujące dyskurs częściej 
niż relacja tożsamości cechuje opozycyjność. W polu debaty zbudowanym z zestawu 
powiązanych ze sobą problemów ścierają się rozmaite poglądy, których wzajemne 
przekształcanie się wyznacza oś rozwoju całego dyskursu. Przestrzeń dyskursu przy 
bliższym spojrzeniu okazuje się więc wielobarwna, zróżnicowana, a nawet niespój-
na. Niniejszy podrozdział stanowi próbę analizy tej przestrzeni. Ponieważ w samej 
tylko bibliotece University of Washington w Seattle znajduje się ponad 3000 książek 
oznaczonych w katalogu hasłem przedmiotowym „globalizacja”, nie sposób opisać 
dyskursu wyczerpująco. 

Celem tej części jest zatem uporządkowanie rozmaitych wymiarów dyskursu. 
Takiego zadania podejmowali się już badacze, którzy sortowali teorie globalizacji, 
używając różnych kryteriów. Niniejszy rozdział opiera się, z dwoma wyjątkami, na 
zaproponowanych przez innych badaczy typologiach. Wszystkie schematy zebrane 
razem mają stworzyć swoistą siatkę interpretacyjną – zarys mapy dyskursu o globa-
lizacji. 

Debatę globalizacyjną w naukach społecznych można traktować jak trzypiętro-
wą konstrukcję. Jej najwyższy poziom stanowią całościowe wizje globalizacji. Sto-
pień niżej znajdują się poszczególne wątki dyskursu. W dużej mierze odpowiadają 
one określonym tradycjom teoretycznym lub dyscyplinom badawczym. Można wy-
różnić na przykład wątki ekonomiczne i społeczne. Poszczególne wątki składają się 
natomiast z ogromnej liczby podstawowych tematów, które dotyczą odrębnych pro-
cesów i zjawisk globalizacyjnych oraz zależności między nimi. W wątku globaliza-
cji ekonomicznej za procesy uważa się na przykład umiędzynarodawianie rynków 
fi nansowych, rosnącą liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, większe obroty 
handlu międzynarodowego oraz zależności między sytuacją na giełdach w różnych 
państwach. Tematy dyskursu mogą dotyczyć wybranych regionów lub państw. Osob-
nymi zagadnieniami są więc kwestie dotyczące wzorów migracji do Europy i Stanów 
Zjednoczonych oraz problematyka przejęć polskich fi rm przez korporacje międzyna-
rodowe. 

Nie wszystkie tematy dyskursu globalizacyjnego mają równy status. Niektóre 
z nich są dyskutowane szerzej od innych. Mauro Guillen nazywa je „kluczowymi 
debatami” (key debates)171, a David Held i Anthony McGrew – „fundamentalnymi 
zagadnieniami”172. Przykładem takiego kluczowego zagadnienia jest spór o przy-
szłość państwa narodowego albo pytanie o to, czy pod wpływem procesów globali-
zacyjnych kultury poszczególnych grup etnicznych ulegają homogenizacji, czy po-
legającej na wymieszaniu różnych elementów hybrydyzacji. Stanowisko w sprawie 
poszczególnych istotnych wątków daje wyraźny rys każdej ogólnej wizji globaliza-
cji. W niniejszym rozdziale zostają omówione przede wszystkim całościowe wizje 
globalizacji, w których jednak można wyodrębnić rozmaite elementy składowe.

W pierwszej kolejności należy przedstawić najbardziej bodaj intuicyjny z możli-
wych schematów porządkujących myślenie o globalizacji. Podstawę owej typologii 

171 M. Guillen, dz. cyt., s. 235. 
172 D. Held, A. McGrew, The Great Globalization Debate: An Introduction [w:] tychże (red.), The 

Global Transformation Reader: an Introduction to the Globalization Debate, Cambridge, Polity, 2000, s. 37.
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stanowi kryterium przedmiotowe. Zostają w niej wyróżnione poszczególne wątki 
dyskursu o globalizacji. W Global Transformations Held i McGrew ze współpra-
cownikami analizują następujące procesy globalizacyjne: przemiany polityczne, 
umiędzynarodowianie się przestępczości, globalizowanie się handlu, zmieniające się 
wzory globalnych fi nansów, wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych, nasila-
nie się migracji międzynarodowych, przemiany kultury i tożsamości oraz ekologicz-
ny wymiar globalizacji. Każdy z wymienionych procesów stanowi autonomiczny 
temat dyskursu globalizacyjnego. Lista tych procesów nie jest ustalona raz na zawsze 
– analizy zawartości mediów przywołane w poprzedniej części rozdziału pokazały, 
że wraz ze zmianą defi nicji globalizacji zmieniają się sfery rzeczywistości społecz-
nej, w których się te procesy dostrzega. 

Kryterium przedmiotowe jest najczęściej stosowanym narzędziem porządkowa-
nia debaty globalizacyjnej. Przedstawiona właśnie propozycja jest dosyć rozbudo-
wana, chociaż oczywiście można wydzielić i inne wątki. Zazwyczaj jednak używa 
się mniej szczegółowych typologii. Na przykład Peter Beyer wyróżnił cztery głów-
ne ujęcia globalizacji. Każdemu z wątków przyporządkował jednego uznanego 
teoretyka, którego koncepcja zawiera podstawowe założenia danej perspektywy. 
I tak Immanuel Wallerstein został uznany za przedstawiciela perspektywy ekono-
micznej, John W. Meyer reprezentuje podejście politologiczne, Roland Robertson 
ujęcie kulturowe, a Niklas Luhman społeczne rozumienie globalizacji173. Trochę 
inny charakter ma podział zaproponowany przez Lesliego Sklaira, który wyróżnił 
cztery konkurujące z sobą ujęcia globalizacji (kulturowe, społeczne, kapitalistyczne 
i światosystemowe)174. Kryterium przedmiotowe zastosował również Edmund Wnuk-
-Lipiński, pisząc o czterech arenach globalizacji: ekonomicznej, kulturowej, poli-
tycznej i przestępczej175. Koncepcja Mariana Kempnego dotycząca nurtów refl eksji 
o skutkach globalizacji także nawiązuje do tego kryterium. Jego zdaniem można mó-
wić o dwóch tradycjach ujmowania konsekwencji globalizacji. Pierwsza z nich to 
ekonomizm, druga – kulturalizm176. 

Odmienny sposób usystematyzowania debaty globalizacyjnej zaproponował Jan 
Aart Scholte. Zestawił on pięć grup defi nicji terminu „globalizacja”, kluczowego 
dla dyskursu177. Pierwszą grupę wyróżnia ujmowanie globalizacji jako internacjo-
nalizacji. Określa się tym terminem przybierające na sile zależności między pań-
stwami i społeczeństwami. Wskazuje się na większą aktywność w kontaktach, trans-
akcjach i działaniach ponad granicami. Czasem uważa się, że procesy tego rodzaju 
mogą prowadzić do zmiany sytuacji państwa narodowego w coraz większym stopniu 
uzależnionego od ponadpaństwowego systemu wymian. W drugiej grupie defi nicji 
globalizacja jest utożsamiana z szeroko rozumianą liberalizacją. W tym przypadku 
sedno globalizacji stanowią reformy i inne działania usuwające ograniczenia w wy-

173 P. Beyer, Religion and Globalization, London, Sage, 1994, s. 15 i nast.
174 Zob. L. Sklair, Competing Conceptions of Globalization, „Journal of World System Research” 

1999, nr 2, s. 143–163.
175 Zob. E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwa narodowe, Kraków, 

Znak 2004, s. 42–58. 
176 Zob. K. Gilarek, dz. cyt., s. 62.
177 Zob. J. Scholte, dz. cyt., s. 15–17. 
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mianie gospodarczej między poszczególnymi państwami i prowadzące do powstania 
otwartej, niemającej granic ekonomii światowej. W kolejnej grupie defi nicji globali-
zacja jest synonimem uniwersalizacji. W tym przypadku termin ów oddaje rozprze-
strzenianie się różnych idei, doświadczeń i przedmiotów na cały świat. Dla czwartej 
wyróżnionej przez Scholte’go grupy defi nicji charakterystyczne jest rozumienie glo-
balizacji jako westernizacji albo modernizacji. W zależności od intencji użytkownika 
termin może oznaczać rozprzestrzenianie się kapitalizmu, racjonalizmu, industria-
lizmu, biurokracji lub innych struktur ukształtowanych w Europie w okresie nowo-
czesności. Ostatnia, piąta grupa defi nicji ujmuje globalizację jako deterytorializację. 
Przyjmuje się, że globalizacja oznacza rekonfi gurację geografi i prowadzącą do prze-
strzennej transformacji zorganizowania stosunków społecznych. Lokalne wydarze-
nia kształtowane są przez wypadki zachodzące w zupełnie innych częściach świata. 
Ziemia staje się jednym miejscem178. 

Kolejną typologię defi nicji globalizacji wprowadza Katarzyna Gilarek. Za naj-
ważniejszą cechę pierwszej z czterech grup defi nicji uznała ona wyeksponowanie 
wielości i różnorodności składających się na globalizację procesów. Często mają one 
przeciwstawne konsekwencje i prowadzą zarówno do unifi kacji, jak i do partykulary-
zacji światowego systemu społecznego. Ten rodzaj defi nicji Gilarek odnajduje mię-
dzy innymi u Giddensa oraz Helda i McGrewa. Drugi typ defi nicji zawęża oddziały-
wanie globalizacji do sfery ekonomicznej. Rozumie się przez nią proces tworzenia 
ponadnarodowych instytucji gospodarczych. Taki sposób defi niowania globalizacji 
można zdaniem Gilarek odnaleźć w pracach McMichaela i Myhre’a oraz Boyera. 
Trzecią grupę defi nicji wyróżnia przekonanie o powstawaniu zintegrowanego świa-
ta, nazywanego czasem „globalną wioską”. Gilarek zalicza tu zarówno zoriento-
waną ekonomicznie perspektywę Wallersteina, kulturalistyczne ujęcie Robertsona, 
jak i tezy McLuhana dotyczące mediów. Dla ostatniego z wyróżnionych przez au-
torkę typów defi nicji charakterystyczne jest podkreślanie „jedności w różnorodno-
ści”. Uwypukla się znaczenie procesów hybrydyzacji polegających na wzajemnej 
wymianie oraz mieszaniu się rozmaitych elementów strukturalnych i kulturowych 
przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości przez lokalne systemy. Innymi słowy, 
globalizacja jest traktowana jako glokalizacja. Jak twierdzi Gilarek, takie rozumienie 
globalizacji uwidaczniają tak odmienne pomysły teoretyczne, jak te prezentowane 
przez Baumana i Huntingtona179. 

W pracy Gilarek przywołana jest również propozycja spojrzenia na defi nicje 
globalizacji w bardziej abstrakcyjny sposób autorstwa Freda Rigssa. Riggs wyróż-
nia cztery ogólne perspektywy paradygmatyczne, będące często niewyrażanymi 
wprost założeniami, które stoją za poszczególnymi sposobami rozumienia globali-
zacji. Pierwszy paradygmat odwołuje się do idei ewolucyjnych. Globalizacja jest 
rozumiana jako proces powstawania coraz bardziej złożonych systemów powiązań 
społecznych. Z wielu mniejszych układów tworzy się jedna wielopiętrowa struk-
tura obejmująca cały świat. Drugą wyróżnioną przez Riggsa perspektywę stanowi 

178 Zob. tamże, s. 15–17 oraz A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity, 1990, 
s. 64.

179 K. Gilarek, dz. cyt., s. 40–42. 
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paradygmat ekologiczny. Odwołuje się on do koncepcji ogólnosystemowej Niklasa 
Luhmanna, która lokuje systemy społeczne w kontekście szeroko rozumianego śro-
dowiska. Riggs umieszcza pod tą etykietką koncepcje globalizacji uwzględniające 
aspekt ekologiczny stosunków społecznych i gospodarczych. Trzecia wyodrębniona 
perspektywa odwołuje się do pojęcia chaosu. Główną cechę stanowi tu indetermi-
nizm i brak określonego kierunku zmian. Przeciwieństwem owej wizji globalizacji 
jest paradygmat teleologiczny zakładający istnienie jakiegoś scenariusza wydarzeń, 
który często wydaje się tożsamy z wizją całkowitej uniwersalizacji świata180. Za-
proponowana przez Riggsa typologia sprawia wrażenie niespójnej. Wynika stąd, że 
została zbudowana na podstawie dwóch binarnych rozróżnień. Pierwsze stanowi bar-
dziej wyrazista dychotomia determinizm – indeterminizm, a drugie mniej wyraźna 
alternatywa zmiana – struktura. Oba kryteria nie są jednak skrzyżowane i w rezul-
tacie schemat składa się z dwóch odrębnych typologii. Propozycja Riggsa nie wy-
czerpuje ponadto problemu. Oferuje jednak interesujący sposób spojrzenia na debatę 
globalizacyjną z rzadko spotykanej szerszej perspektywy teoretycznej. 

W przytoczonych powyżej typologiach była mowa o defi nicjach globalizacji. 
Warto zwrócić uwagę na pewne założenia stojące za przyjęciem takiej perspektywy. 
Mówiąc o defi nicjach globalizacji, sugeruje się, że problem rozpatrywany jest na 
poziomie poszczególnych autorów, bez brania pod uwagę dynamicznych relacji mię-
dzy nimi. Można powiedzieć, że jest to perspektywa nominalistyczna porządkowania 
debaty o globalizacji. Typologię buduje się jedynie po to, aby uporządkować wiele 
odrębnych stanowisk będących rezultatem indywidualnych badań poszczególnych 
autorów. Jeżeli natomiast zastosowane są takie pojęcia, jak „dyskurs” i „debata”, 
a poszczególni autorzy zajmują w nich „stanowisko” lub „pozycję”, to mamy do 
czynienia z podejściem bardziej realistycznym. W tym przypadku przyjmuje się ho-
listyczną perspektywę, w której przekonania konkretnych autorów rozpatrywane są 
w kontekście innych stanowisk. Zakłada się istnienie pewnych relacji i wpływów 
nawet między odmiennymi sposobami ujęcia problemu, a typologia jest wówczas 
nie tyle sztucznym, analitycznym uporządkowaniem zagadnienia, ile próbą odzwier-
ciedlenia realnej debaty istniejącej w świadomości jej uczestników. Poniższe akapity 
dotyczą tak rozumianych typologii stanowisk w debacie globalizacyjnej. 

Fundamentalne rozróżnienie dyskursów globalizacyjnych zaproponował Antho-
ny Giddens. Uważa on, że w rzeczywistości można wyróżnić dwie odrębne debaty 
o globalizacji. Pierwsza z nich koncentrowała się wokół pytania o to, czy w ogóle 
istnieje zjawisko określane mianem globalizacji. Zastanawiano się, w jakim stopniu 
współczesne procesy przypominają te z końca XIX wieku, a jak bardzo się od nich 
różnią. Czy mamy do czynienia z jakimiś procesami na tyle unikalnymi, że zasługu-
ją na odrębną nazwę? Zdaniem Giddensa taka debata już się zakończyła. Obecnie 
dominuje pytanie o to, jaka jest globalizacja. Na czym polegają procesy wchodzące 
w jej skład? Jakie są konsekwencje takich przemian181?

Inną propozycję uporządkowania debaty wokół globalizacji wysunęli Colin Hay 
i David Marsh. Ich zdaniem można wyróżnić trzy fale badań dotyczących globaliza-

180 Zob. tamże, s. 44–45. 
181 Zob. The second globalization debate...
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cji. Pierwszą określają mianem globalizacji biznesowej. Stwierdzają bowiem – tak 
jak badacze, którzy dokonali analiz zawartości przekazów omówionych w poprzed-
nim podrozdziale – że w pierwszym okresie badań nad globalizacją dominowały 
prace badaczy z dziedziny ekonomii. Dla pierwszej fali debaty charakterystyczne 
było również przekonanie o homogenizacji kultury, zaniku granic gospodarczych 
i politycznych oraz spadek roli państw, który może prowadzić do utraty przez nie 
suwerenności. Globalizacja w tym ujęciu to potężna siła radykalnie zmieniająca rze-
czywistość. Hay i Marsh zwracają uwagę na charakterystyczny dla tego ujęcia brak 
krytycyzmu i wyolbrzymianie rozmiaru zachodzących przemian. Za szczególny rys 
uważają oni „przypadkowy empirycyzm” (casual empiricism) polegający na selek-
tywnym operowaniu danymi, które mają zweryfi kować postawioną tezę182. W ten 
nurt myślenia o globalizacji zdaniem Haya i Marsha wpisują się między innymi 
książki The Bordless World i The End of Nation State: The Rise of Regional Econo-
mies Kenichiego Ohmae oraz wspominany już tekst The Globalization of Markets 
Theodore’a Levitta183. 

Spoiwem drugiej fali badań globalizacyjnych jest krytyka wcześniejszych tez. 
Autorzy zaliczeni przez Haya i Marsha do tego nurtu uważają, że homogenizacja 
i hipermobilność dotyczą tylko niektórych dziedzin i są mniej zaawansowane niż 
dowodzono w pierwszych tekstach na ten temat. Rozwinął się także pogląd, że pań-
stwa nie tyle zanikają, ile zmieniają sposób funkcjonowania. W drugiej fali literatury 
globalizacyjnej podkreśla się również, że niektóre wskaźniki umiędzynarodowienia 
handlu były w przeszłości wyższe, a zmiany opisane w ramach pierwszej fali nie są 
globalne, gdyż obejmują przede wszystkim integrację państw triady (Stanów Zjed-
noczonych, Japonii i krajów Unii Europejskiej). Za modelową pracę drugiego nurtu 
można uznać książkę Hirsta i Thompsona przedstawiającą globalizację jako mit184. 

Hay i Marsh w interesujący sposób pojmują trzecią falę literatury globalizacji. 
Nie stanowi ona syntezy poprzednich stanowisk, nie poszukuje złotego środka czy 
kompromisu, ale polega na wykroczeniu poza założenia przyjęte w pierwszych 
dwóch falach. Zdaniem autorów Demistifying Globalization globalizacja przestaje 
być traktowana jako explanans i wyznacza się jej funkcję explanandum. W pierw-
szych dwóch falach dyskursu globalizacja była terminem wyjaśniającym przemiany 
życia społecznego, politycznego i gospodarczego. W trzeciej fali globalizacja staje 
się zjawiskiem, które samo domaga się wyjaśnienia. Jednocześnie pojawia się idea 
glokalnych zależności między przestrzenią lokalną i światową. Globalizacja prze-
staje też być procesem bez podmiotów. Ludzie nie są już traktowani jako całkowi-
cie zdeterminowani przez potężne, abstrakcyjne siły globalizacji. Dostrzega się, że 
przez swoje niezależnie podejmowane działania jednostki prowadzą do strukturyza-
cji wielkich procesów globalizacyjnych. Wraz z odejściem od rozumienia globali-

182 C. Hay, D. Marsh, Introduction: Demystifying Globalization [w:] tychże, Demystifying Globali-
zation, Birmingham, Polis, 2000, s. 4.

183 K. Ohmae, The Bordless World: Powerand Strategy in the Inter.... Economy Hammersmith, Harper 
Collins Publisher, 1990; K. Ohmae, The End of Nation State: The Rise of Regional Economies, Ham-
mersmith, Harper Collins Publisher 1996; T. Levitt, The Globalization of Markets, „Harrad Business 
Review”, May/June 1983. 

184 Zob. Hirst, G. Thompson, dz. cyt. 
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zacji wyłącznie jako makroprocesów zaczynają odgrywać rolę wcześniej nieobecne 
zagadnienia tożsamości i dyskursu globalizacyjnego. Do tej fali zaliczają swoje ba-
dania Hay i Marsh. Również tutaj można umieścić przywoływaną w poprzednim roz-
dziale pracę Camerona i Palana185. Cechy trzeciej fali badań nad globalizacją można 
niewątpliwie dostrzec także w niniejszej pracy. 

Zaproponowany przez Haya i Marsha podział literatury o globalizacji na trzy fazy 
zazębia się w dwóch pierwszych punktach z typologią zaproponowaną przez Tade-
usza Kowalika. Wyróżniony przez niego okres romantyczny odpowiada pierwszej 
fali badań nad globalizacją. Okres drugi Kowalik charakteryzuje przez odwołanie do 
wyrażenia nihil novi sub sole, które może posłużyć za dewizę teoretyków drugiej fali 
debaty opisanej przez Haya i Marsha. Różnice występują w przypadku trzeciego eta-
pu. Kowalik za najważniejszą cechę tego okresu uważa upolitycznienie problematyki 
globalizacyjnej i wyłonienie się dwóch biegunów dyskursu – alterglobalistycznego 
i neoliberalnego – między którymi nie ma dialogu. Zdaniem Kowalika stanowią one 
alternatywne gotowe schematy, które łączą opis rzeczywistości z jej oceną186. 

Propozycje Haya i Marsha oraz Kowalika mają wspólne punkty z chyba najczęś-
ciej cytowaną typologią stanowisk w debacie globalizacyjnej, którą zaproponowali 
Held i McGrew wraz ze swoimi współpracownikami. Największa różnica metodolo-
giczna polega na tym, że perspektywa Haya i Marsha oraz Kowalika jest historyczna 
a Held i McGrew przyjmują raczej ahistoryczny punkt widzenia. Nie tyle pokazują 
oni kierunek rozwoju myśli globalizacyjnej, jej kolejne stadia, ile stanowiska wystę-
pujące w debacie niezależnie od czasów, w których powstały. Wyróżniają oni trzy 
postawy wobec globalizacji: hiperglobalizm, sceptycyzm, transformacjonalizm187. 
Tezy hiperglobalistów pokrywają się w znacznej mierze z treściami głoszonymi 
w pierwszej fali badań nad globalizacją, natomiast tezy sceptyków mają wiele wspól-
nego z literaturą drugiej fali. Jedynie transformacjonaliści nie znajdują odpowiednika 
w żadnej z wcześniej omówionych typologii. Ich tezy można jednak traktować jako 
wypadkową dwóch pozostałych stanowisk. 

Wkomponowane w triadę dialektyczną typy idealne najprościej jest scharaktery-
zować przez wskazanie różnic w ogólnym rozumieniu współczesnej rzeczywistości. 
Hiperglobaliści twierdzą, że obecne czasy to zdecydowanie różna od poprzednich 
nowa era. Sceptycy uważają, że w gruncie rzeczy do żadnych radykalnych zmian 
nie doszło. Stanowisko transformacjonalistów łączy elementy obu wcześniejszych. 
Uważają oni, że nie było przełomowych przeobrażeń, ale niewielkie zmiany łącznie 
prowadzą do nowej sytuacji. Z racji tego, że ów podział był już wielokrotnie oma-
wiany w literaturze przedmiotu, poszczególne stanowiska nie będą w tym miejscu 
dokładnie rekonstruowane188. Warto natomiast omówić pewne uwagi krytyczne skie-
rowane pod adresem tego popularnego schematu.

185 Zob. C. Hay, D. Marsh, dz. cyt., s. 6–7; oraz A. Cameron, R. Palan, dz. cyt., s. 27–28. 
186 Zob. T. Kowalik, Globalizacja na rozdrożu [w:] E. Czarny (red.), dz. cyt., s. 75–100.
187 Zob. D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, Global Transformations. Politics, Economy 

and Culture, Stanford, Stanford University Press, 1999, s. 2–10.
188 Omówienie koncepcji Helda i jego współpracowników można znaleźć m.in. w K. Gilarek, 

dz. cyt., s. 67–71, A. Giddens, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
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Tabela 1. Konceptualizowanie globalizacji: stanowiska hiperglobalistów, sceptyków i transforma-
cjonalistów

Hiperglobaliści Sceptycy Transformacjonaliści
Na czym polega 
nowość obecnej 
sytuacji

Wiek globalny Bloki handlowe, 
mniejsza współpraca 
militarna państw

Bezprecedensowy 
poziom globalnych 
kontaktów w różnych 
dziedzinach

Dominujące 
cechy

Globalny 
kapitalizm, globalna 
władza, globalne 
społeczeństwo 
obywatelskie

Świat mniej 
współzależny niż 
w ostatniej dekadzie 
XIX wieku

„Gruba” (intensywna 
i rozległa) forma 
globalizacji

Siła rządów 
narodowych

Zanika albo ulega 
erozji

Zwiększona albo 
wzmocniona

Przeobrażona, 
zrestrukturyzowana

Siły napędowe 
globalizacji

Technologia 
i kapitalizm

Państwa i rynki 
ekonomiczne

Różne siły 
modernizacji

Wzór stratyfi kacji Erozja starych 
hierarchii

Rosnąca 
marginalizacja 
krajów Południa

Nowa architektura 
porządku światowego

Dominujący 
motyw

McDonald’s, 
Madonna etc.

Interesy narodowe Transformacja 
wspólnoty politycznej

Konceptualizacja 
globalizacji

Porządkuje na nowo 
ramy ludzkiego 
działania

Umiędzynaro-
dowienie 
i regionalizacja

Porządkuje na 
nowo relacje 
międzyregionalne 
i działania na 
odległość

Historyczne 
trajektorie

Globalna cywilizacja Bloki regionalne, 
zderzenie cywilizacji

Niezdeterminowane: 
globalne integracje 
i fragmentacje

Streszczenie 
argumentacji

Koniec państwa 
narodowego

Internacjonalizacja 
zależy od 
przyzwolenia 
i wsparcia państw

Globalizacja 
przekształca władzę 
państw i politykę 
światową

Źródło: D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, dz. cyt., s. 10.

Krytyki typologii wypracowanej przez Helda i McGrewa oraz ich współpracow-
ników podjął się Michael Bryane. Oprócz często spotykanego w naukach społecz-
nych, można wręcz powiedzieć – „dyżurnego” zarzutu dotyczącego małej precyzji 
używanych defi nicji oraz wyłapywania drobnych niekonsekwencji, Bryane podważa 
cały schemat zaprezentowany w Global Transformations. Uważa on, że tezy przed-
stawione jako hiperglobalistyczne i sceptyczne w rzeczywistości stanowią składniki 

2007, s. 80–82; B. Liberska, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej [w:] tejże (red.), 
Globalizacja: mechanizmy, wyzwania, Warszawa, PWE, 2002, s. 21–25. 
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wielu, czasami odległych stanowisk, których nie można sprowadzić do wspólnego 
mianownika. Jak dowodzi Bryane, przedstawione stanowiska zostały zniekształcone 
przez ich hasłowy opis i przedstawienie jedynie najbardziej wyrazistych argumen-
tów. W rzeczywistości – twierdzi autor – tezy hiperglobalistów nie są aż tak „hiper-
globalistyczne”, a sceptyków tak sceptyczne, jak to zostało przedstawione. Dowodzi 
on na przykład, że uważany za archetyp hiperglobalisty Ohmae dostrzega znaczenie 
roli państwa, a podkreślanie roli triady najbardziej rozwiniętych regionów upodabnia 
jego tok rozumowania do stanowiska sceptycznego. Bryane przywołuje też pracę 
Hirsta i Thompsona, żeby pokazać, że celem sceptyków było znalezienie wyważone-
go stanowiska, co bardzo upodabnia je do transformacyjnego rozumienia globalizacji 
proponowanego przez Helda i jego towarzyszy189. 

Wykres 1. Stanowiska polityczne wobec globalizacji

Źródło: D. Held, A. McGrew, Globalization Anti-Globalization, Cambridge: Polity, 2002, s. 99 (tłuma-
czenie własne).

Artykuł Michaela jest wyłącznie krytyką propozycji zawartych w Global Trans-
formations. Autor prowadzi ją z różnych, nieraz sprzecznych pozycji. Stara się na 
przykład przekonać, że sam podział na trzy stanowiska jest nietrafny, a potem udo-
wadnia, że uległy one zniekształceniu podczas rekonstrukcji, co wymaga przyjęcia 
założenia, że owe stanowiska jednak istnieją. Wydaje się jednak, że większość za-

189 M. Bryane, Theorising the Politics of Globalisation: A Critique of Held et al.’s „Transformatio-
nalism”, „Journal of Economic and Social Research” 2002, nr 4, 3–17.
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rzutów traci na znaczeniu, jeżeli główne stanowiska potraktować jako typy idealne, 
które w przypadku konkretnych teorii są bardziej lub mniej urzeczywistnione. Moż-
na na przykład powiedzieć, że Mary Kaldor łączy wiarę w istotną rolę globalnego 
społeczeństwa obywatelskiego, będącą przejawem hiperglobalizmu, z przekonaniem 
o rosnącej marginalizacji państw Południa, co w typologii Helda i jego współpra-
cowników jest tezą sceptyków190. Niemniej jednak Bryane ma rację, że zderzenie 
stanowisk – hiperglobalistycznego i sceptycznego – daje autorom dobry punkt wyj-
ścia do rozwinięcia własnego transformacyjnego ujęcia problemu. Na tle skrajnych 
propozycji transformacjonizm okazuje się wyważonym rozwiązaniem. 

W pracy Globalization/Anti-Globalization Held oraz McGrew przedstawiają inną 
propozycję uporządkowania stanowisk wobec globalizacji. Tym razem wzięty jest 
pod uwagę normatywny aspekt poglądów.

Jak widać na wykresie przedstawionym na poprzedniej stronie, stanowiska w de-
bacie o politycznych aspektach globalizacji zostały podzielone na dwie grupy: proglo-
balizacyjne i antyglobalizacyjne. Pierwszy zespół idei proglobalizacyjnych określony 
został przez Helda i McGrew jako neoliberalizm. Zwolennicy tego punktu widzenia 
uważają, że globalny wolny rynek, brak granic i denacjonalizacja są pożądanymi pro-
cesami, gdyż zwiększają możliwości wyboru i poszerzają wolność jednostek. Jeden 
globalny rynek, który zdaniem neoliberałów właśnie się tworzy, traktowany jest jako 
alternatywa dla niewydolnej biurokracji i władzy państwowej191. Held i McGrew nie 
wspominają jednak o innym ważnym argumencie zwolenników neoliberalizmu. Uwa-
żają oni mianowicie, że często utożsamiana z globalizacją duża wolność gospodarcza 
stanowi podstawę rozwoju ekonomicznego, na którym skorzystają zarówno bogatsze, 
jak i biedniejsze regiony. Drugą grupę zwolenników globalizacji stanowią liberalni 
internacjonaliści (liberal internationalists). Patrzą oni na globalizację przez pryzmat 
popularyzowania demokratycznych wartości i podejmowania odpowiedzialności za 
sytuację na świecie. Rozwój prawa międzynarodowego, walka o przestrzeganie praw 
człowieka na całym świecie oraz działania na rzecz globalnego społeczeństwa obywa-
telskiego, którego organizacje powinny być ważnymi elementami międzynarodowego 
systemu podejmowania decyzji, to główne postulaty tej grupy. Przedstawiciele nurtu 
reform instytucjonalnych zwracają natomiast uwagę na niewydolność i inne słabo-
ści istniejącego obecnie systemu urzędów międzynarodowych, w tym całej rodziny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem przedstawicieli nurtu reform instytu-
cjonalnych, system ponadnarodowych organizacji stanowi strukturę potrzebną do roz-
wiązania takich światowych problemów, jak kwestie ekologiczne lub przestępczość 
międzynarodowa. Umożliwia on harmonijną współpracę i zażegnywanie konfl iktów. 
Rozwój i usprawnienie funkcjonowania tego systemu jest głównym kierunkiem postu-
lowanych działań192. Wydaje się, że do tej grupy można zaliczyć, chociaż Held i Mc-
Grew nie stwierdzają tego explicite, wszystkie projekty budowy globalnego państwa. 

Nurt globalnych transformacji nie jest traktowany jako stanowisko stricte an-
tyglobalistyczne, a jedynie czerpiące pewne idee z tej perspektywy. Według Helda 

190 Zob. M. Kaldor, Global Civil Society: an Answer to War, Cambridge, Polity Press, 2000.
191 Zob. D. Held, A. McGrew, Globalization/Anti-Globalization, Cambridge, Polity, 2002, s. 100–101. 
192 Zob. tamże, s. 101–106.
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i McGrewa podstawowa idea polega w tym przypadku na przekonaniu, że „(...) glo-
balizacja może być lepiej i bardziej sprawiedliwie zarządzana”193. Argument ten jest 
wersją stanowiska, że dane państwo (miasto, fi rma) zawsze może być lepiej i spra-
wiedliwiej rządzone. Jest to rdzeń wspólny wszystkim ideologiom dążącym do zmia-
ny status quo, łącznie z wymienionym wcześniej neoliberalizmem. Zdaniem autorów 
Globalization/Anti-Globalization transformacjonizm globalny wiąże się jednak prze-
de wszystkim z liberalnym internacjonalizmem i nurtem reform instytucjonalnych. 
Spójny system mają tworzyć charakterystyczne dla tych trzech opcji przekonania 
o tym, że globalizacja może być bardziej sprawiedliwa, ale konieczne są reformy 
instytucjonalne, większa rola organizacji pozarządowych oraz powszechna partycy-
pacja w działaniach społeczeństwa obywatelskiego. Ten zespół postulatów autorzy 
nazwali kosmopolityczną socjaldemokracją. 

Pierwszy z nurtów antyglobalizacyjnych to perspektywa zachowawczo-pro-
tekcjonistyczna. Jej zwolennicy są przekonani, że państwa narodowe wciąż stano-
wią podstawowe podmioty na scenie międzynarodowej i dlatego należy dążyć do 
wzmocnienia roli swojego państwa. Uważają, że za tym, co określa się mianem 
globalizacji, kryją się w rzeczywistości interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
lub innych wpływowych państw. Interesy te stanowią zagrożenie dla kultury, religii 
oraz racji stanu pozostałych krajów, których obrona pozostaje głównym celem zwo-
lenników perspektywy zachowawczo-protekcjonistycznej. Ideologia ta nawiązuje 
do prawicowej myśli politycznej, ale dość niespodziewanie podobne wątki można 
odnaleźć w mającej lewicowe konotacje teorii zależności. Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną kwestię. Mimo że w przypadku poglądów zachowawczo-protekcjo-
nistycznych źródło społecznej mobilizacji stanowi wskazanie zagrożenia w postaci 
interesów największych mocarstw, wcale nie oznacza to, iż omawiana perspektywa 
nie ma zwolenników w największych państwach. Drugą grupę antyglobalistów sta-
nowią radykałowie, których zdaniem Helda i McGrewa w wielu przypadkach można 
zaliczyć do tradycji neomarksistowskiej. Zgadzają się oni z przedstawicielami nurtu 
protekcjonistycznego w tym, że za propagowaniem globalizacji kryją się interesy, 
głównie gospodarcze, zarówno państw, jak i powiązanych z nimi korporacji między-
narodowych. Mimo podobnej diagnozy radykałowie proponują zupełnie inne roz-
wiązanie tego problemu. Ich ostry sprzeciw wobec sposobu funkcjonowania całej 
sfery politycznej i ekonomicznej sprawia, że odrzucają obronę przed globalizacją po-
przez wzmacnianie państw. Zamiast tego przedstawiają różnorodne, niejednokrotnie 
sprzeczne i w wielu wypadkach tylko hasłowe postulaty, które najczęściej zakładają 
oddolną mobilizację, szeroko rozumiane działania emancypacyjne albo rozwój ruchu 
spółdzielczego. Wielobarwną mozaikę środowiska radykałów najlepiej ilustrują ob-
rady Światowego Forum Społecznego w 2002 roku w Porto Alegre, w których wzięli 
udział przedstawiciele licznych organizacji przeciwstawiających się neoliberalnej 
globalizacji194. 

Zaproponowana przez Helda i McGrewa typologia programów działań global-
nych, jak każde przedsięwzięcie tego typu, nie jest wolna od kontrowersyjnych roz-

193 Zob. tamże, s. 107.
194 Zob. tamże, s. 110–115.
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wiązań. Pozwala ona jednak zorientować się na mapie idei politycznych dotyczących 
globalizacji. Ponadto umożliwia dostrzeżenie zależności między postrzeganiem rze-
czywistości, w tym przypadku globalnej, a planem działań i wizją idealnego porząd-
ku. Wyraźnie widać, że programy polityczne są determinowane przez wizje globalnej 
rzeczywistości. 

Inny, mniej rozbudowany schemat porządkujący ideologiczny aspekt debaty glo-
balizacyjnej został przedstawiony przez Andreasa Buscha. Wyróżnił on trzy główne 
stanowiska. Pierwsze z nich zajmują liberałowie. Są oni odpowiednikiem neolibe-
rałów w schemacie Helda i McGrewa. Zwolennicy liberalizmu uważają zachodzące 
przemiany za źródło rozwoju gospodarczego i rosnącego dobrobytu. Globalizacja 
przyczynia się ich zdaniem do większej współpracy państw. Dzięki temu rozwija się 
handel międzynarodowy, który jest traktowany jako wymiana korzystna dla wszyst-
kich stron. Z tych powodów liberałowie dążą do przyspieszenia procesów globaliza-
cyjnych przez likwidowanie barier handlowych. Przeciwników takich działań Busch 
nazywa sceptykami. W jego ujęciu sceptycyzm denotuje inne cechy niż u Helda 
i McGrewa. W Global Transformations dotyczył zasięgu procesów globalizacyj-
nych, u Buscha wiąże się ze skutkami globalizacji. Sceptycy uważają, że ponadnaro-
dowa sfera gospodarcza znajduje się poza kontrolą instytucji państwowych i podko-
puje w ten sposób cały porządek oparty na regulacyjnej roli państw. Prowadzi to ich 
zdaniem do niestabilności współczesnych systemów społeczno-politycznych oraz 
do krachów gospodarczych. W konsekwencji powiększają się nierówności ekono-
miczne i społeczne. Ostatnie stanowisko w schemacie Buscha zajmują umiarkowani 
optymiści. Jest to grupa najbardziej zróżnicowana wewnętrznie. Jej przedstawiciele 
podzielają wiele opinii krytycznych wysuwanych przez sceptyków, ale jednocześ-
nie twierdzą, że możliwa jest globalizacja bardziej sprawiedliwa. Busch uważa, że 
zwolenników tego stanowiska nie charakteryzuje radykalizm obecny w poglądach 
sceptyków. Dostrzegają oni pozytywne strony globalizacji195. 

Podobną trójelementową typologię ideologicznych pozycji w debacie globaliza-
cyjnej wprowadza Katarzyna Gilarek. Nawiązując do używanej w naukach o poli-
tyce typologii programów politycznych i partii, wyróżnia ona poglądy neoliberalne, 
lewicowe oraz eklektyczną „trzecią drogę”, która łączy się z poglądami Giddensa196. 

Aspekt polityczny debaty globalizacyjnej uwidacznia się również w zbudowanej 
przez Rolanda Robertsona typologii wyobrażeń ładu światowego. Robertson, nawią-
zując do klasycznego podziału Ferdinanda Tönniesa na wspólnotę (Gemeinschaft) 
i stowarzyszenie (Gesellschaft), wyodrębnił cztery sposoby postrzegania świata. 
Zgodnie z pierwszą wizją, określaną jako Global Gemeinschaft 1, na świecie istnieje 
wiele różnych unikalnych i stosunkowo odrębnych wspólnot, które tworzą pewną 
hierarchiczną strukturę. Global Gemeinschaft 2 opiera się na przekonaniu, że istnie-
ją uniwersalne, ogólnoludzkie wartości, które sprawiają, że świat stanowi wspólno-
tę albo może się nią stać. O ile przykładem pierwszej wizji są według Robertsona 
XX-wieczne koncepcje antropologiczne, o tyle egzemplifi kację drugiej można zna-
leźć zarówno w myśli katolickiej, jak i w ideologii komunistycznej. Trzeci obraz 

195 Zob. A. Busch, dz. cyt., s. 30–33. 
196 Zob. K. Gilarek, dz. cyt., s. 54–55. 
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świata to Global Gesellschaft 1. W tym przypadku światowy porządek kształtują 
autonomiczne społeczeństwa, między którymi dochodzi do licznych społecznych 
i kulturowych kontaktów i transakcji. Globalizacja oznacza w tym przypadku nie 
tworzenie się jednego społeczeństwa, lecz większą intensywność transakcji. Kon-
cepcję nazwaną przez Robertsona Global Gesellschaft 2 charakteryzuje natomiast 
przekonanie, że jednolity porządek świata możliwy jest wyłącznie na podstawie for-
malnej struktury organizacyjnej o zasięgu światowym. Wizja ta sprowadza się do 
twierdzenia, że społeczeństwo globalne będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy po-
wstanie państwo światowe197. 

2.3. Typologia teorii globalizacji

Przedstawione do tej pory propozycje uporządkowania debaty na temat globalizacji 
opierały się na schematach tworzonych ad hoc. Powstały one w celu usystematy-
zowania stanowisk wobec globalizacji. Tylko w przypadkach Robertsona, przywo-
łującego znany schemat Tönniesa, oraz Rigssa odwołującego się do pewnych ty-
pów teorii i podziałów stosujących nomenklaturę opisu sceny politycznej (lewica 
– neoliberałowie), zostały wykorzystane pewne schematy istniejące a priori. Nie 
tyle zostały one zmodyfi kowane, ile potraktowane jako inspiracja albo punkt wyjścia 
rozważań. Celem typologii stworzonej w niniejszym podrozdziale jest osadzenie po-
szczególnych stanowisk dyskursu w szerszym kontekście teorii nauk społecznych. 
Zgodnie z deklaracją z poprzedniego rozdziału obiektem analiz jest dyskurs o globa-
lizacji w naukach społecznych. Wszystkie przedstawione tu stanowiska i typologie 
– również ekonomiczne – można zaliczyć do szeroko rozumianych nauk społecz-
nych. Świadomość tego faktu rodzi pytanie o charakter teorii składających się na 
dyskurs globalizacyjny. Warto się również zastanowić, jakiego rodzaju teorie spo-
łeczne przeważają w propozycjach wyjaśnienia globalizacji. 

Istnieje wiele sposobów systematyzowania myśli teoretycznej. W obrębie socjo-
logii prowadzone są stosunkowo mocno zaawansowane, w porównaniu z innymi 
dyscyplinami, studia metateoretyczne. Wynika to z ciągle żywej wśród socjologów 
refl eksji nad naturą poznania w naukach społecznych mającą swe źródła w porówna-
niach z metodami przyrodoznawstwa, i w ciągłych wątpliwościach dotyczących na-
ukowego charakteru uprawianej dyscypliny. Paradoksalnie okazuje się, że nieustanne 
wątpliwości odnośnie do naukowego charakteru socjologii predestynują tę dziedzinę 
wiedzy do roli przestrzeni integrującej interdyscyplinarne badania nad globalizacją. 
W ramach socjologii wypracowano szereg wielorakich kryteriów systematyzacji te-
orii, które przeniknęły również do nauk o polityce i stosunków międzynarodowych. 
Sztompka tylko w jednym tekście wyróżnia między innymi teorie subiektywne 
i obiektywne, deterministyczne i indeterministyczne oraz procesualne i statyczne198. 

197 Zob. R. Robertson, Globalization. Social Theory..., s. 64–82; P. Sztompka, Socjologia zmian..., 
s. 101–102; K. Gilarek, dz. cyt., s. 92–95.

198 Zob. P. Sztompka, Teoria socjologiczna..., s. 22–24.
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Patrząc przez pryzmat tych kategorii, większość ujęć globalizacji można zaliczyć 
do teorii obiektywnych, deterministycznych i procesualnych, chociaż wraz z upły-
wem czasu pojawia się coraz większa liczba teorii, które znajdują się w opozycji 
do wymienionych ujęć. Przywołane dychotomie niewątpliwie pozwalają opisać cały 
dyskurs o globalizacji, ale mają małą wartość analityczną. Można powiedzieć, że są 
zbyt mało czułe. Znaczy to, że kryteria dychotomii nie pozwalają wyodrębnić róż-
nych ujęć globalizacji, gdyż te w większości przypadków charakteryzują się cechami 
o takich samych wartościach. 

W tej sytuacji większy pożytek może przynieść użycie bardziej rozbudowanych ty-
pologii. Wydaje się, że narzędziem przydatnym do uporządkowania teorii globalizacji 
jest zaproponowany przez Jonathana Turnera podział na siedem podstawowych orien-
tacji teoretycznych w socjologii. Takimi ogólnymi perspektywami są jego zdaniem: 
funkcjonalizm, ewolucjonizm, teorie konfl iktowe, teorie wymiany, interakcjonizm, 
strukturalizm i teoria krytyczna199. Odniesienie teorii globalizacji do tych paradygma-
tów nie ma sugerować, że wszystkie one mają socjologiczny charakter. Wypracowany 
przez Turnera schemat jest raczej zastosowany rozszerzająco i służy do uporządko-
wania całej myśli teoretycznej z zakresu nauk społecznych. Typologia Turnera nadaje 
się do tego celu w znacznej mierze dlatego, że – jak zauważył Sztompka w przedmo-
wie do pierwszego polskiego wydania Struktury teorii socjologicznej – kładzie nacisk 
przede wszystkim na teorie ogólne. Innymi słowy, Turner zajmuje się całościowymi 
wizjami rzeczywistości200. Należy dodać, iż zastosowanie schematu Turnera do upo-
rządkowania koncepcji dotyczących globalizacji, które zostały zbudowane w ramach 
różnych dyscyplin badawczych, może prowadzić do tego, że niektóre teorie uzna-
ne w tym miejscu za funkcjonalistyczne lub interakcjonistyczne mogą mieć niewiele 
wspólnego z owymi nurtami w socjologii. Należy mieć nadzieję, że taka apropriacja 
schematu Turnera do analiz teorii globalizacji nie wprowadzi zamieszania interpreta-
cyjnego, a pozwoli w nowy sposób spojrzeć na debatę globalizacyjną i ukaże ją na tle 
szerokiego dyskursu teoretycznego w naukach społecznych. 

Pierwszym wymienionym przez Turnera nurtem budowania teorii w naukach 
społecznych, którego elementy można znaleźć w dyskursie globalizacyjnym, jest 
ewolucjonizm. W jego tradycji na pierwszy plan wysuwa się wątek zmiany. Per-
spektywa historyczna każe szukać kolejnych stadiów organizacji stosunków spo-
łecznych w skali globu. W starszych socjologicznych teoriach ewolucjonistycznych 
zajmowano się rozważaniami o kierunku przemian społecznych. Herbert Spencer 
wskazywał, że systemy społeczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane. 
Mówiąc o kierunku zmian, dużo częściej miano jednak na myśli szeroko rozumiany 
postęp. Analizując dyskurs globalizacyjny pod kątem tych cech, za najbardziej ewo-
lucjonistyczną perspektywę można uznać koncepcję globalnych transformacji Helda, 
McGrewa i ich współpracowników. Traktują oni globalizację jako istniejące od daw-
na zjawisko, które w różnych okresach historycznych przyjmowało różne formy. Au-
torzy Global Transformations wyróżniają cztery osie przemian. Kolejne etapy roz-
woju globalizacji zależą ich zdaniem od rozległości globalnych sieci, intensywności 

199 Zob. J. Turner, Struktura teorii..., s. 5.
200 Zob. P. Sztompka, Teoria socjologiczna..., s. 14.
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wzajemnych połączeń, prędkości globalnych przepływów (informacji, wiedzy, pie-
niędzy, towarów etc.) i znaczenia powyższych czynników przy podejmowaniu decy-
zji. Kryteria te pozwalają wyróżnić cztery typy globalizcji odpowiadające czterem jej 
historycznym stadiom. Przejście od cienkiej (thin) globalizacji, przez ekspansywną 
(expansive), zdyfuzjowaną (diffused) do grubej globalizacji (thick globalization) na-
stępuje wraz z intensyfi kacją poszczególnych czynników201. Przejawy rozwiniętego 
myślenia w kategoriach ewolucjonistycznych można też dostrzec w koncepcji roz-
woju systemu światowego autorstwa Wallersteina202 oraz w projektach badawczych 
określanych wspólnym mianem historii globalnej (global history)203. Do tego typu 
myślenia odwołuje się również Edmund Wnuk-Lipiński, pisząc o trzech falach glo-
balizacji204. Warto dodać, że patrząc na współczesne ujęcia globalizacji przez pryzmat 
paradygmatu ewolucjonistycznego, można dostrzec pewną interesującą różnicę. Jed-
na z głównych tez Spencera mówiła o tym, że zmiany społeczne prowadzą od „(...) 
nieuporządkowanej homogeniczności do uporządkowanej heterogeniczności”205. 
W debacie o globalizacji tymczasem charakterystyczny rys stanowi przekonanie 
o rozwoju globalnej sytuacji ku nieuporządkowanej homogeniczności. Wskazuje 
się, że kapitalistyczny system gospodarczy ujednolica świat, a jednocześnie cechuje 
go niestabilność i anarchia wynikające z braku światowego superpaństwa. Mówi się 
w tym kontekście o „nowym nieporządku światowym”206.

Drugą wielką orientacją teoretyczną wyróżnioną przez Turnera jest funkcjonalizm. 
Do funkcjonalnych teorii globalizacji można zaliczyć te, które koncentrują się na roli 
poszczególnych elementów systemu światowego i relacjach między nimi. Mają one 
raczej statyczny niż dynamiczny charakter. Konfl ikty interesów poszczególnych ak-
torów globalnego systemu znajdują się w martwym punkcie – nie są brane pod uwa-
gę w przyjętej perspektywie oglądu rzeczywistości. Ujęcia funkcjonalne zazwyczaj 
wyjaśniają ponadto rzeczywistość za pomocą twierdzeń teleologicznych, które w ex-
planans zawierają konsekwencję danej sytuacji. Wskazują one, dlaczego określona 
instytucja lub sytuacja musiała się wykształcić i jaką pełni funkcję. Taki charakter 
miały w dużej mierze badania angielskiej szkoły teoretyków stosunków międzynaro-
dowych. Wyraźne elementy funkcjonalistycznej optyki można też znaleźć u Sklaira, 
który w swojej pracy Sociology of the Global System stwierdza między innymi, że

„(...) teoria systemu globalnego może być podsumowana obrazowo w niżej zapropono-
wany sposób. Wszystkie globalne systemy opierają się na transnarodowych praktykach 
gospodarczych, które, najogólniej mówiąc, tworzą bloki systemu. W globalnym systemie 
kapitalistycznym praktyki te dotyczą przede wszystkim najważniejszych korporacji trans-
narodowych. Transnarodowe praktyki polityczne ustanawiają podstawowe zasady orga-
nizacyjne systemu. Członkowie transnarodowej klasy kapitalistycznej sterują systemem 
i przez zmiany w jego strukturze mogą tworzyć jego różne wariacje. Transnarodowe prak-

201 Zob. D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, dz. cyt., s. 16–25 oraz 414–435.
202 Zob. m.in. K. Gilarek, dz. cyt., s. 84–90.
203 Zob. m.in. B. Gills, W. Thompson, Globalization and Global History, London, Routledge, 2006.
204 Zob. E. Wnuk-Lipiński, dz. cyt., s. 85 i nast.
205 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 106.
206 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 69–71. 
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tyki kulturowo-ideologiczne są podstawowym elementem, który łączy i utrzymuje system 
w całości, bez nich poszczególne elementy systemu by się rozpłynęły”207.

Do perspektywy funkcjonalnej w debacie globalizacyjnej można zaliczyć rów-
nież te ujęcia, które koncentrują się na harmonizującej i spajającej roli prawa między-
narodowego, a także większość badań opisujących funkcjonowanie poszczególnych 
subsystemów, takich jak media lub gospodarka i ich znaczenie dla funkcjonowania 
innych subsystemów oraz całego społeczeństwa globalnego. Do tego nurtu można 
wreszcie zaliczyć wypracowany przez Mary Kaldor i jej współpracowników pro-
gram badawczy globalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz prace zaliczane 
przez Riggsa do paradygmatu ekologicznego.

Leitmotivem teorii funkcjonalistycznych jest wyjaśnienie mechanizmów spra-
wiających, że poszczególne części systemu społecznego działają integralnie i każda 
z nich wypełnia określone zadania. Takie ujęcie prowadzi do defi niowania społe-
czeństwa jako funkcjonalnej całości i pomijania roli wewnętrznych napięć. Ten ostat-
ni aspekt próbują wyjaśnić teorie zaliczane do paradygmatu konfl iktowego. O ile 
w funkcjonalizmie sytuacja ujmowana jest z punktu widzenia całości społecznych 
– funkcjonalnych systemów – o tyle w paradygmacie konfl iktowym schodzi się „pię-
tro” niżej i za podstawę analiz przyjmuje się działające wewnątrz systemu autono-
miczne jednostki (klasy, partie, korporacje), które mają odmienne cele. Sprzeczność 
interesów i powiązane z tym konfl ikty poszczególnych grup współtworzących porzą-
dek globalny postrzegane są w tym ujęciu jako immanentny aspekt funkcjonowania 
społeczeństwa. Wynikają z niego podziały i nierówności społeczne. W dyskursie glo-
balizacyjnym cechy te są podkreślane zwłaszcza u teoretyków kontrastujących sytu-
acje i szanse państw bogatej Północy i biednego Południa albo centrum i peryferii. 
Wyraźnie konfl iktowe zabarwienie mają więc koncepcje Wallersteina i, szerzej, cały 
program badawczy systemu światowego. Konfl iktową optykę na gruncie ekonomii 
przyjmuje również Joseph Stiglitz, broniąc tezy, że polityka międzynarodowych or-
ganizacji rządowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Świa-
towy oraz poszczególnych krajów rozwiniętych wymusza na państwach mniej roz-
winiętych (rozwijających się) liberalizację i otwarcie swoich rynków, co prowadzi 
do wzrostu nierówności społecznych między krajami bogatymi a biednymi208. Kultu-
rowy wariant teorii konfl iktowej można znaleźć między innymi u Johna Tomlinsona 
lub Johna Sinclara209, a bardziej polityczną optykę przyjął autor prac o globalnym 
fundamentalizmie Frank Lechner210. W ten nurt wpisuje się również masowo czytana 
książka Benjamina Barbera Dżihad kontra McŚwiat211. 

Kolejną wyróżnioną przez Turnera orientację teoretyczną stanowi strukturalizm. 
Elementy strukturalne można dostrzec niemal w każdej koncepcji. Turner zalicza 

207 L. Sklair, Sociology of the Global System [w:] F. Lechner, J. Boli, The Globalization Reader, 
Oxford, Blackwell Publishing, 2004, s. 75.

208 Zob. J. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, London, New York, Norton, 2002.
209 Zob. J. Sinclair, E. Jacka, S. Cunningham, Peripherial Vision [w:] F. Lechner, J. Boli (red.), dz. cyt., 

s. 297–302 oraz J. Temilinson, Cultural Imperialism [w:] F. Lechner, J. Boli (red.), dz. cyt., s. 303–311. 
210 Zob. F. Lechner, Global Fundamentalism [w:] F. Lechner, J. Boli (red.), dz. cyt., s. 326–330.
211 Zob. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Warszawa, Muza 2007.
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do tego nurtu teorie, w których termin „struktura” jest nie tylko tłem pozwalają-
cym osadzić w kontekście wyjaśnienia innych zagadnień, ale stanowi także sedno 
rozważań. Za najbardziej „czysty” przejaw strukturalizmu można uznać stosunkowo 
hermetyczną analizę sieciową, ale trudniej jest wskazać bardziej popularne ujęcia 
stricte strukturalne. Zdając sobie sprawę z płynności linii demarkacyjnej wydziela-
jącej perspektywę strukturalną, do tego nurtu zaliczone są w niniejszym rozdziale 
te holistyczne wizje globalnej rzeczywistości, które zajmują się relacjami warunku-
jącymi wzajemne zachowanie elementów składowych systemu. Kładą one większy 
nacisk na opis struktury społecznej niż na działania i funkcje. Można powiedzieć, że 
celem badań strukturalnych jest opis architektury systemu społecznego. Przykładem 
takiego ujęcia może być koncepcja globalizacji zaproponowana przez Robertsona. 
Jest tak, mimo że nawiązuje ona także do nurtu funkcjonalnego. Robertson rozwija 
ideę Louisa Dumonta i wyróżnia cztery główne poziomy analizy świata społeczne-
go. Pierwszym z nich jest jednostka, następnie społeczeństwo, system społeczeństw 
i w końcu ludzkość212. Robertson podkreśla, że główne zadanie polega na określeniu, 
w jaki sposób te cztery aspekty współtworzące globalny system na siebie wpływa-
ją. Uważa on, że bez dostrzeżenia tego ostatniego elementu – ludzkości – analiza 
współczesnego świata społecznego byłaby niepełna. Ukuty przez Robertsona termin 
„glokalizacja” odnosi się właśnie do wzajemnych relacji między całą strukturą a jej 
lokalnymi elementami. Zmiana konfi guracji na poziomie jednostkowym albo społe-
czeństwa lokalnego wpływa na zmianę najszerszego układu, który oddziałuje zwrot-
nie na położenie jednostek i systemu lokalnego. Jak się więc okazuje, strukturalną 
teorię globalizacji Robertsona można interpretować jako wariant Giddensowskiej te-
orii strukturacji. Perspektywę strukturalną w debacie globalizacyjnej można też od-
naleźć u Martina Showa. Swoją książkę Global Society and International Relations 
zaczyna on następująco: 

„Po raz pierwszy, od kiedy ludzie zamieszkują ten świat, jest możliwe opisanie sieci 
relacji społecznych obejmującej wszystkich. (...) Mamy globalny system ekonomiczny 
z produkcją i sprzedażą skoordynowaną na skalę światową; mamy elementy kultury glo-
balnej i światowe sieci komunikacji, globalne idee polityczne i możliwości koordynowa-
nia działań politycznych”213.

Shaw w tym samym rozdziale stwierdza też, że

„(...) społeczeństwo globalne najlepiej rozumieć jako zróżnicowane społeczne uniwersum, 
w którym unifi kujące siły nowoczesnej produkcji, rynki, komunikacja, kultura i polityczna 
modernizacja wchodzą w interakcje z wieloma globalnymi, regionalnymi, narodowymi 
oraz lokalnymi segmentami i różnorodnościami”214.

Do strukturalizmu w pewien sposób nawiązuje również Manuel Castells. Defi -
niuje on współczesną gospodarkę za pomocą trzech określeń: oparta na możliwości 
pozyskiwania i przetwarzania informacji, globalna w swoim zasięgu oraz sieciowa, 

212 Zob. R. Robertson, Globalization..., s. 25 oraz 49 i nast.
213 M. Shaw, Global Society and International Relations, Cambridge, Polity Press, 1994, s. 3.
214 Tamże, s. 19.
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czyli kształtowana przez wzajemne interakcje poszczególnych elementów układu bi-
znesowego215. Zwrócenie uwagi na sieciowy charakter systemu i jego badanie jest 
formą podejścia strukturalnego. 

Teorie wymiany stanowią kolejną tradycję refl eksji w socjologii. Za Turnerem 
można przyjąć, że to atomistyczne ujęcie rzeczywistości społecznej czerpie z eko-
nomicznego utylitaryzmu i psychologicznego behawioryzmu. Na świat patrzy się 
z punktu widzenia zorientowanych na cel racjonalnych jednostek, które dokonują 
kalkulacji kosztów i zysków w świetle posiadanych informacji oraz przeprowadzają 
transakcje nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale i emocjonalnym czy symbo-
licznym. Wymiana dóbr odbywa się w sytuacji nierównego do nich dostępu, a każda 
strona dąży do maksymalizacji własnych korzyści216. Wyeksponowanie założenia, że 
jednostki dążą do realizacji własnych celów, sprawia, że zagadnienie mechanizmów 
integracji społecznej znajduje się na marginesie analiz, a społeczeństwo traktowa-
ne jest jako swoista przestrzeń dokonywania transakcji. Biorąc tę okoliczność pod 
uwagę, teorie wymiany w debacie globalizacyjnej nie tyle wyjaśniają globalizację, 
co opisują zachowanie różnych podmiotów w warunkach, w których świat jest jedną 
wielką przestrzenią dokonywania operacji wymiany. Trzeba ponadto zaznaczyć, że 
o teorii wymiany w dyskursie globalizacyjnym można mówić jedynie pod warun-
kiem, że jako aktorzy nie są postrzegane wyłącznie jednostki, ale również całe grupy 
występujące jako strony w aktach wymiany rozmaitych dóbr. Tak zredefi niowaną 
teorię wymiany rozwijają przede wszystkim teoretycy globalizacji wywodzący się 
z tradycji ekonomicznej oraz zajmujący się teorią stosunków międzynarodowych. 
Wśród ekonomistów ten punkt widzenia reprezentują zwolennicy neoliberalizmu, 
między innymi wspominany już kilkakrotnie Kenichi Ohmae. W wersji politolo-
gicznej elementy myślenia charakterystyczne dla teorii wymiany można znaleźć już 
u realistów. Pierwiastki takiego myślenia można odnaleźć również u Josepha Nye’a, 
który analizuje politykę amerykańską w warunkach globalizacji. Prace Nye’a oraz 
Ohmaego, w których omawiana jest sytuacja konkretnych fi rm lub państw, uzmysła-
wiają, że teoria wymiany w dyskursie globalizacyjnym często przyjmuje postać stu-
dium przypadku. Globalizacja jest w tej perspektywie ujmowana za pomocą defi nicji 
ostensywnych, które opisują konkretne przejawy światowego ładu, a nie jego ogólne 
właściwości. Taki charakter mają też analizy Gary’ego Hamiltona, który zajmuje się 
socjologią gospodarczą. Mechanizmy globalizowania się sfery gospodarczej i spo-
łecznej doskonale oddaje jego rekonstrukcja rozwoju największej światowej sieci 
sklepów wielkopowierzchniowych Wal-Mart217. 

Osobną tradycję teoretyzowania wyróżnioną przez Turnera tworzą zróżnicowa-
ne pomysły, najczęściej sytuujące się na poziomie mikroanalizy, które określane 
są wspólną nazwą interakcjonizmu. Łączy je dążenie do zrozumienia tego, w jaki 
sposób poszczególne jednostki nadają znaczenia światu, czyli usensowiają rzeczy-

215 Zob. M. Castells, The Rise of the Network Society, Oxford, Blackwell Publishing, 2000, s. 77 
oraz 101 i nast.

216 Zob. J. Turner, Struktura..., s. 85–97.
217 Zob. G. Hamilton, M. Petrovic, Making Global Markets: Wal-Mart and Its Suppliers [w:] N. Lich-

tenstein, dz. cyt., s. 107–142. 
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wistość. Zważywszy na tę cechę, do stanowisk inspirowanych interakcjonizmem 
w debacie globalizacyjnej można zaliczyć teorie, których celem jest uchwycenie 
procesów globalizacyjnych przez pryzmat codziennych, rutynowych działań prze-
ciętnych ludzi. Globalizacja jest w tym przypadku ujmowana jako zjawisko zależne 
od codziennych wyborów i interakcji. Jest to raczej oddolnie tworzone przedsięwzię-
cie, a nie struktury odgórnie determinujące działania jednostek. Do tak rozumianej 
tradycji należą ujęcia określane w teorii stosunków międzynarodowych mianem kon-
struktywizmu218. Ten nurt myślenia o globalizacji współtworzą prace koncentrujące 
się na dyskursie globalizacyjnym, które Hay i Marsh włączają do trzeciej fali ujęć 
globalizacji. Można więc do nich zaliczyć pomysły teoretyczne wymienionych właś-
nie autorów oraz Camerona i Palana, a także Risse’a219 oraz prace dotyczące działań 
rozmaitych żywiołowych ruchów społecznych w warunkach umiędzynarodowia-
nia się gospodarek. Czasami ten aspekt przemian nazywa się oddolną globalizacją 
(globalization-from-below), nawiązując w ten sposób do prac Richarda Falka, który 
to określenie wprowadził220. Założenia interakcjonistyczne można również odnaleźć 
w uzasadnieniu teoretycznym Buravoya dla programu badawczego nazwanego przez 
niego globalną etnografi ą221. Koncepcja ta odnosi się do utożsamionej z tradycją 
strukturalistyczną logiki glokalizacji. Akcent w programie Buravoya jest jednak 
w mniejszym stopniu położony na wzajemne relacje globalnych i lokalnych struktur, 
a w większym na jakościową rekonstrukcję przejawów globalizacji w małych gru-
pach i lokalnych społecznościach. 

Ostatnią szeroką perspektywą oglądu rzeczywistości społecznej uwzględnioną 
przez Turnera jest teoria krytyczna, która wywodzi się z oświeceniowego przekona-
nia, że nauka ma nie tylko opisywać świat, ale również służyć emancypacji ludzkości. 
Wynika stąd wyraźne w tym nurcie teoretyzowania antypozytwistyczne rozumienie 
nauki oraz normatywizm łączący analizę rzeczywistości z jej oceną. Wartościowa-
nie ma pełnić funkcję edukacyjną przez ukazywanie konsekwencji określonych roz-
wiązań instytucjonalnych i wizji społecznych. Przedstawiciele tej tradycji zwracają 
szczególną uwagę na nierówności społeczne, ubóstwo oraz inne problemy społecz-
ne i ich konsekwencje. W niektórych przypadkach opis problemów uzupełniają re-
fl eksje nad pożądanymi sposobami zorganizowania społeczeństwa, które nierzadko 
przyjmują mniej lub bardziej utopijny charakter222. Ten typ myślenia można znaleźć 
w wielu pracach w ramach wielkiej debaty globalizacyjnej. Krytyczne ostrze skiero-
wane przeciwko globalizacji można dostrzec w pracach Fredrica Jamesona i Georga 
Ritzera. W pierwszym przypadku krytyka dotyczy przede wszystkim wymiaru kul-

218 Zob. W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons, Handbook of International Relations, London, Sage, 
2002, s. 95 i nast.

219 Zob. A. Cameron, R. Palan, dz. cyt., T. Risse, dz. cyt. oraz C. Hay, D. Marsh, dz. cyt. 
220 Zob. J. Brecher, T. Costello, B. Smith, Globalization from Below: The Power of Solidarity, 

Boston: South End Press, 2000, s. 141.
221 Zob. m.in. M. Burawoy, Grounding globalization [w:] tegoż (red.), Global Ethnography: Forces, 

Connections, and Imaginations in a Postmodern World, Berkeley, University of California Press, 2000, 
s. 337–350.

222 Zob. J. Mucha, Socjologia jako krytyka społeczna: orientacja radykalna i krytyczna we współczes-
nyej socjologii zachodniej, Warszawa, PWN, 1986, s. 165 i nast.
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turowego globalizacji, a w drugim wymiaru gospodarczego223. Niewątpliwie do tego 
nurtu można zaliczyć refl eksje o globalizacji autorstwa Jeana Baudrillarda224. Najbar-
dziej jaskrawy przejaw myślenia krytycznego o globalizacji można jednak znaleźć 
w pracach Noama Chomsky’ego. Świadczy o tym już tytuł jego książki – Zysk po-
nad ludzi: neoliberalizm i porządek światowy (Profi t over People: Neoliberalism and 
Global Order)225. Wątki krytyczne można także zauważyć w pracach wielu innych 
teoretyków, zwłaszcza tych, którzy rozwijają teorię konfl iktową dobrze uzupełniają-
cą się z teorią krytyczną.

Przedstawiona typologia dostosowuje schemat podziału orientacji teoretycznych 
w socjologii zaproponowany przez Turnera do potrzeb analizy debaty globalizacyj-
nej. Pozwala odmiennie niż przywołane wcześniej typologie spojrzeć na tę wielką 
debatę. Rozmaite pomysły teoretyczne pojawiające się w tym dyskursie zostały scha-
rakteryzowane ze względu na ogólne założenia leżące u ich podstaw. Cały dyskurs 
globalizacyjny osadzono ponadto w kontekście szerszej debaty, wyznaczającej oś 
rozwoju nauk społecznych. Już pierwsza część niniejszego rozdziału dotyczyła tego 
zagadnienia – dowiedziono w niej, że dyskurs globalizacyjny stopniowo wyodręb-
niał się z szerszego dyskursu nauk społecznych. Wydaje się jednak, że w dalszym 
ciągu istnieje zależność między dyscypliną reprezentowaną przez danego teoretyka 
a przyjętą perspektywą analizowania globalizacji. Ekonomiczne teorie globalizacji 
częściej niż inne opierają się na założeniach teorii wymiany i teorii strukturalnej. 
Dominantę teorii politologicznych i budowanych w ramach nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych stanowi paradygmat strukturalistyczny. W antropologii zazwyczaj 
stosuje się ujęcia interakcjonistyczne. W przypadku socjologicznych ujęć globaliza-
cji stosunkowo częste są – jak się zdaje – ujęcia konfl iktowe i krytyczne. 

W ramach podsumowania niniejszego rozdziału można stwierdzić, że w ujęciu 
temporalnym dyskurs globalizacyjny uległ głębokiej intensyfi kacji, zupełnie jak 
obiektywne procesy globalizacyjne. Guillen twierdzi nawet, że żaden ze wskaźni-
ków globalizacji nie rósł tak szybko jak liczba artykułów i książek o globalizacji226. 
W warstwie przestrzennej dyskurs ten przeszedł natomiast proces hybrydyzacji. 
W wyniku takich zmian wielką debatę o globalizacji można opisać przez odwołanie 
się do metafory Roberta Mertona: gąszcz koncepcji globalizacji przypomina dżun-
glę227. Ta metafora powróci jeszcze w ostatniej części książki, w której omówione po-
wyżej typologie teorii globalizacyjnych współtworzą siatkę pojęciową pozwalającą 
scharakteryzować kluczowe głosy dyskursu globalizacyjnego. 

223 Zob. F. Jameson, Notes on Globalization as Philosophical Issue [w:] F. Jameson i M. Myioshi 
(red.), The Cultures of Globalization, Durham, Duke University Press, 1998, s. 54–80 oraz G. Ritzer, 
Globalization of Nothing 2, New York, Sage, 2007. 

224 Zob. R. Berman, Anti-Americanism in Europe: a Cultural Problem, Stanford, Hoover Press, 2004, 
s. 120 i nast.

225 Zob. np. N. Chomsky, Profi t over People: Neoliberalism and Global Order, New York, Seven 
Stories Press, 1999.

226 Zob. M. Guillen, dz. cyt., s. 240.
227 Zob. P. Sztompka, Teoria socjologiczna..., s. 35.
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Część II. LĘK 

ja pochylony nad talerzem ruskich pierogów
pozdrawiam ciebie jedzącego ostrygi

i wiesz dobrze że nie chodzi o różnicę kultur
ani o różnicę kuchni bowiem jedyne

co nas naprawdę dzieli to różnica strachu
mój strach jest małym strachem

jest realny jak echo nocnych kroków
dzwonek u drzwi ma kształt pałki lub łomu
mój strach skazuje mnie na obracanie się

w kręgu rzeczy małych i prymitywnych
twój strach to metafi zyka wielka tajemnica

w której mieści się Bóg koniec świata
i twoja śmierć

być może zabrzmi to głupio ale czasami naprawdę
chciałbym umieć bać się jak ty

(Antoni Pawlak, Kilka słów o strachu: (1983–1985), 1990)
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Rozdział 3

LĘK JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Lęk, strach, obawa, trwoga, niepokój, przestrach, fobia, trauma, groza, przeraże-
nie, histeria, popłoch, neuroza, psychoza, panika, tumult, bojaźń, poczucie niebez-
pieczeństwa lub zagrożenia, stan niepewności, zaniepokojenie, percepcja ryzyka – 
wszystkie te pojęcia to bliskoznaczne terminy odnoszące się w języku potocznym 
do podobnych zjawisk. W użyciu są również nazwy rozmaitych fobii dotyczących 
konkretnego obiektu, takie jak aquafobia (lęk przed wodą), akrofobia (lęk wysoko-
ści), arachnofobia (lęk przed pająkami), odontofobia (lęk przed wizytą u stomatolo-
ga), klaustrofobia, ksenofobia, homofobia czy na przykład heksakosjoiheksekonta-
heksafobia (lęk przed liczbą 666), żeby wymienić tylko kilka z niezwykle szerokiej 
palety przeróżnych obaw. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu językach istnieje ta-
kie bogactwo określeń jednego tylko typu stanu psychicznego, można wnioskować 
– w oparciu o hipotezę Sapira-Whorfa – że ten aspekt życia społecznego ma we 
współczesnym świecie istotne znaczenie. Przy bliższym spojrzeniu na współczesne 
praktyki językowe okazuje się jednak, że sposób mówienia o obawach jest niespójny, 
intuicyjny, nieprecyzyjny i w zasadzie obarczony pewną bezradnością. Większość 
z wymienionych nazw fobii funkcjonuje w specjalistycznym żargonie. Terminy przy-
wołane w pierwszej kolejności używane są zaś w rejestrze literackim albo traktuje się 
je jako synonimy wyrażające pewną ogólną intencję nadawcy. Nie jest to precyzyjna 
siatka pojęciowa, taka jakiej ponoć używają Eskimosi rozróżniający kilkadziesiąt 
rodzajów śniegu albo jaka istniała w kulturze polskiej dla określenia odrębnych, dziś 
już niezrozumiałych, kategorii członków rodziny (jątrew, zełwa, świekra czy funk-
cjonująca jeszcze czasami kuma). Jeśli istnieje wiele zbliżonych terminów i zarazem 
w wielu przypadkach nie mają one wyraźnych zakresów znaczeniowych, konieczne 
staje się ich wyjaśnienie i dookreślenie. 

Za klasyczną metodę konceptualizacji można uznać za Stefanem Nowakiem mo-
del defi nitio fi t per genus proximum et differentiam specifi cam. Ten stosowany już 
przez Arystotelesa sposób defi niowania polega na określeniu pewnej ogólnej katego-
rii, do której należy defi niendum, i wykazaniu, czym różni się on od innych składni-
ków tej szerszej kategorii1. Wstępnie i bardzo ogólnie można powiedzieć, że lęk jest 
stanem różniącym się od pozostałych emocji pewnymi swoistymi cechami. Zgodnie 
z zaproponowanym schematem defi niowania lęku w rozdziale zostały wyodrębnione 
dwie części. Pierwsza z nich dotyczy emocji, czyli klasy nadrzędnej wobec lęku. 

1 Zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN, 1985, s. 137.
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78 Koszmarne scenariusze

Podrozdział ten odpowiada na pytanie, czym są emocje, poprzez przedstawienie 
pewnych cech defi nicyjnych i opis kierunków badań nad emocjami. Zostają również 
ukazane społeczne aspekty funkcjonowania emocji, które można odnaleźć w nie-
których pomysłach teoretycznych klasyków socjologii oraz w pracach z zakresu so-
cjologii emocji. Druga część rozdziału dotyczy specyfi cznych cech lęku. Wykazuje, 
czym lęk różni się od innych emocji. Ostatnia, trzecia część rozdziału dotyczy prob-
lemu transpozycji, czyli zagadnienia zmiany poziomu analizy z jednostkowego na 
zbiorowy. Podrozdział przywołuje zaczerpnięte ze współczesnej socjologii sposoby 
defi niowania lęku jako kategorii charakteryzującej grupy społeczne.

3.1. Społeczny aspekt emocji

Przegląd źródeł psychologicznych pozwala stwierdzić, że emocje sprawiają psy-
chologom równie wielkie problemy defi nicyjne jak te, z którymi często mierzą się 
socjologowie. W Słowniku psychologii Arthura Rebera wyjaśnienie hasła „emocja” 
rozpoczyna się w sposób następujący: 

„Z historycznego punktu widzenia termin ten okazał się całkowicie oporny wobec 
prób zdefi niowania go; prawdopodobnie żaden inny termin psychologiczny nie jest tak 
często używany przy jednoczesnej niemożności jego zdefi niowania. Większość autorów 
sprytnie używa tego terminu jako tytułu rozdziału, decydując się na to, by przedstawiony 
materiał zastąpił zwięzłą defi nicję”2.

Zdaniem Rebera termin ten najczęściej znajduje zastosowanie jako ogólna na-
zwa dla wielu różnych subiektywnie doświadczanych stanów. We współczesnych 
badaniach psychologicznych zwraca się uwagę na cztery aspekty emocji. Pierwszy 
dotyczy bodźców je wywołujących i sposobu ich powstawania, drugi – korelatów 
fi zjologicznych, czyli somatycznych przejawów emocji, trzeci wiąże się z procesami 
poznawczymi. Innymi słowy, drugi aspekt dotyczy zależności między stanem emo-
cjonalnym a pewnymi zmianami biochemicznymi, trzeci natomiast obejmuje zależ-
ności między emocjami a postrzeganiem rzeczywistości. Ostatni aspekt ma charakter 
behawioralny i dotyczy właściwości motywacyjnych emocji, tego, jak pobudzają one 
do działania. Reber dodaje, że emocje należy odróżnić od zachowań, które są moty-
wowane funkcjami biochemicznymi, takimi jak głód i pragnienie. Te ostatnie są cy-
kliczne i regularne, podczas gdy emocje uruchamiają się w szczególnych sytuacjach. 
Przyjmuje się ponadto, że emocje są raczej stosunkowo ostrymi stanami psychiczny-
mi, które wyróżniają się większą intensywnością od uczuć i sentymentów3.

Wymienione cechy emocji zawiera defi nicja zaproponowana przez Keitha Oa-
tleya i Jennifer Jenkins. W ich ujęciu 

2 A. Reber, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska i in., Warszawa, Scholar, 2000, 
s. 189. 

3 Zob. tamże. 
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„(...) emocja spowodowana jest zazwyczaj przez świadome lub nieświadome wartoś-
ciowanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś ważnej dla niego 
sprawy (i) zazwyczaj doznawana jako odrębny typ stanu umysłowego, któremu niekiedy 
towarzyszą lub następują po nim zmiany somatyczne, akty ekspresji i działania”4.

Dla Tomasza Maruszewskiego i Ewy Ścigały stany emocjonalne to „określone 
zbiory procesów nerwowych, które prowadzą do specyfi cznej ekspresji oraz do od-
powiadających im specyfi cznych uczuć”5. Jeszcze bardziej lapidarną defi nicję przyta-
czają Edward Lawler i Shane Thye, określając emocje jako „krótkotrwałe, pozytyw-
ne lub negatywne, wewnętrzne stany oceniające, mające neurologiczne i poznawcze 
aspekty”6. We wszystkich trzech defi nicjach można wyodrębnić dwa aspekty emocji. 
Pierwszym jest funkcja emocji, czyli nieświadome wartościowanie i ocenianie pro-
wadzące do działania. Drugi aspekt stanowią wewnętrzne procesy neurologiczne, 
somatyczne i psychologiczne. 

Nico Frijda wyróżnił cztery podstawowe fazy procesu emocjonalnego. Ocena 
poznawcza stanowi pierwszą z nich. Jest to etap pobudzenia emocjonalnego, który 
najczęściej wiąże się z dostrzeżeniem wydarzenia zmieniającego status ważnego dla 
jednostki celu. Potrzebny jest pewien bodziec, który sprawi, że człowiek będzie od-
czuwał zadowolenie bądź strach. Pojawienie się emocji świadczy o tym, że realizacja 
istotnej dla jednostki wartości stała się bardziej prawdopodobna albo zagrożona. Jed-
nostka wcale nie musi przy tym być świadoma znaczenia danej wartości ani zmiany 
prawdopodobieństwa jej realizacji. Wyznacznikiem drugiego etapu procesu emo-
cjonalnego wyróżnionego przez Frijdę jest pojawienie się wartości kontekstowych. 
Stany emocjonalne wywołują myśli, które sprowadzają się do wnioskowania o przy-
czynach zaistniałej sytuacji i tworzenia planów dostosowania się do niej. Emocjom 
towarzyszą więc zawsze pewne myśli i wyobrażenia o rzeczywistości. Dzieje się tak 
bez względu na to, czy jednostka zna przyczyny pojawienia się stanu emocjonalnego. 
Rdzeniem emocji według Frijdy jest zmiana gotowości do działania. Oprócz podej-
mowanych działań celowych w ostatniej fazie pojawiają się zmiany somatyczne (np. 
pocenie się, przyspieszenie bicia serca etc.) i ekspresje mimiczne7. W warunkach na-
turalnych dostrzeżenie różnicy między czasem wystąpienia pierwszej i ostatniej fazy 
cyklu emocjonalnego jest niemożliwe. Potocznie emocje często są więc utożsamiane 
ze zmianami somatycznymi i ekspresją, bez brania pod uwagę innych elementów 
tego złożonego zjawiska. 

Poszczególne elementy (etapy) procesu emocjonalnego zostały opisane w najo-
gólniejszy sposób, bez odwoływania się na przykład do zmian na poziomie neuro-
logicznym, które im towarzyszą. Badania neurologiczne w znacznym stopniu przy-
czyniły się do poszerzenia wiedzy o emocjach, jednak nie można sprowadzać emocji 
do zmian poziomu natężenia związków chemicznych w organizmie. Wielu badaczy 
kwestionuje założenie, że istnieje całkowita koherencja między doświadczeniem, 

4 K. Oatley, J. Jenkins, Zrozumieć emocje, tłum. J. Radzicki, J. Suchecki, Warszawa, PWN, 2003, s. 95.
5 T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje, aleksytymia, poznanie, Poznań, Humaniora, 1998, s. 19.
6 E. Lawler, S. Thye, Bringing Emotions into Social Exchange Theory, „Annual Review of Sociology” 

1999, nr 25, s. 219.
7 Zob. K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 98–114.
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aspektem ekspresyjnym i fi zjologicznym – poziomy te są traktowane jako współ-
zależne, ale w dużym stopniu autonomiczne względem siebie8. Mimo że znane są 
korelacje między określonymi stanami świadomości (także odczuwanymi emocjami) 
a całą gamą substancji neurochemicznych (między innymi hormonów), jedną z więk-
szych zagadek nauki wciąż pozostaje powstawanie świadomości ponad poziomem 
neurochemicznym. Niezależnie od tego emocje traktowane są jako stany psychicz-
ne integrujące kilka płaszczyzn: somatyczną, behawioralną i świadomościową. Nie 
można emocji zredukować do jednego z tych wymiarów. Wyizolowana pierwszy raz 
przez Napoleona Cybulskiego adrenalina identyfi kowana jako hormon strachu i stre-
su nie wydziela się samoistnie, ale dlatego że odebrane zostały jakieś bodźce. 

Jak już powiedziano, stany emocjonalne mają charakter procesualny, który zo-
staje uruchomiony w określonych sytuacjach. W porównaniu z innymi stanami psy-
chicznymi emocje mają stosunkowo gwałtowny przebieg. Oatley i Jenkins podają, że 
emocje zazwyczaj trwają przez okres od kilku sekund nawet do ponad jednej doby. 
Bardziej długotrwałymi afektami są nastroje, które utrzymują się przez godziny, dni 
a czasami również tygodnie. Mają zazwyczaj mniejszą intensywność i w przeciwień-
stwie do krótkich epizodów emocjonalnych nie muszą być wywołane przez konkret-
ny bodziec, lecz mogą wynikać z ogólnej sytuacji jednostki. Emocja radości pojawi 
się zaraz po zdanym egzaminie, a nastrojem będzie ogólne poczucie zadowolenia 
utrzymujące się potem przez pewien okres, którego długość zależy od tego, jak waż-
ny był to egzamin i czy nie wystąpiły inne wyraźne bodźce. Antonio Damasio nazy-
wa ten rodzaj afektów „emocjami tła”. Podkreśla on, że mechanizmy emocji tła nie 
różnią się od innych stanów emocjonalnych i pełnią te same funkcje podtrzymywania 
stanu gotowości do działania9. Podobny podział przeprowadza Nico Frijda, który 
odróżnia emocje od postaw emocjonalnych:

„(...) przestraszenie się psa i banie się psa to różne zjawiska. Rozróżnienie to odpowiada 
rozróżnieniu między aktualnymi stanami emocjonalnymi a skłonnościami lub predyspo-
zycjami. Emocje cechują się ograniczonym czasem trwania; sentymenty trwają czasami 
całe życie. Mimo to aktualne emocje nie są aż tak odmienne. Mają tę samą strukturę. 
Zarówno emocje, jak sentymenty odnoszą się do obiektu, który podlega ocenie i wykazują 
szczególną tendencję do działania ukierunkowanego na obiekt”10.

Stanowisko Damasio i Frijdy pozwala uchwycić istotną właściwość emocji. 
Mimo że są one stanami psychicznymi czasowo ograniczonymi, to przez fakt, że 
wpływają na nastrój i postawy, mogą długofalowo mobilizować działania jednostki 
i w ten sposób mieć realny wpływ na podejmowane akcje. 

Przywołany w powyższym akapicie aspekt funkcjonalny emocji nie od zawsze 
był dostrzegany. W XIX-wiecznych teoriach emocji nie przypisywano im jakiegoś 
specjalnego zadania, ale traktowano raczej jak balast. Charles Darwin sądził na 

8 Zob. tamże, s. 129–130.
9 Zob. A. Damasio, Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań, 

Rebis, 1999.
10 N. Frijda, Punkt widzenia psychologów [w:] J. Haviland-Jones, M. Lewis (red.), Psychologia emocji, 

tłum. M. Kacmajor i in., Gdańsk, GWP, 2000, s. 94.

Czech-1.indd   80Czech-1 indd 80 2010-12-06   14:16:322010-12-06 14:16:32



Lęk jako zjawisko społeczne 81

przykład, że emocje we wcześniejszych fazach ewolucji pełniły jakąś funkcję i prze-
trwały wyłącznie jako pozostałości ewolucyjne. Zygmunt Freud koncentrował się 
na patologicznych stanach emocjonalnych, a William James w ogóle nie odnosił ich 
do bodźców ze świata zewnętrznego. Również Gustaw Le Bon wskazywał na pato-
logiczne właściwości emocji oraz ich konsekwencje destrukcyjne dla życia społecz-
nego. Źródeł takiego ujmowania emocji można szukać w pracach Kartezjusza, który 
przeciwstawił gwałtowne emocje racjonalności rozumu. Ten dualizm wciąż można 
spotkać w myśleniu potocznym. Stanowi on także bazę wielu koncepcji socjologicz-
nych, z koncepcją odczarowywania świata i racjonalizacji Maxa Webera włącznie. 
Tymczasem sposób ujmowania emocji i pełnionych przez nie funkcji uległ znacznej 
modyfi kacji w drugiej połowie XX wieku11. 

Znaczny wpływ na ukształtowanie się nowego sposobu postrzegania emocji miał 
rozwój neurologii. Szczególnie istotne okazały się tu badania Antonio Damasio. Zaj-
mował się on pacjentami, którzy podczas wypadków doznali uszkodzeń fragmentów 
płatów czołowych odpowiadających za emocje. Damasio zaobserwował, że wraz 
z pojawieniem się defi cytów emocjonalnych pacjenci zaczęli mieć również proble-
my z planowaniem zwykłych życiowych działań, pomimo że nie utracili zdolności 
logicznego myślenia. Badani potrafi li rozwiązywać testy sprawdzające inteligencję 
i logiczne myślenie, ale podejmowanie zwyczajnych życiowych decyzji sprawiało 
im trudności. Damasio doszedł do wniosku, że sfery mózgu odpowiadające za racjo-
nalne myślenie i emocje są nierozerwalnie powiązane. Zarówno w przypadku silnego 
przeżywania emocji, jak i w trakcie wykonywania czynności analitycznych, podczas 
zapamiętywania i myślenia twórczego, które są czynnościami przypisywanymi rozu-
mowi, aktywna jest ta sama część mózgu – kora nowa (cortex novum). Podstawowa 
różnica polega na tym, że w przypadku emocji bardziej aktywna jest prawa półkula, 
a w przypadku myślenia analitycznego – lewa. Sedno koncepcji Damasio stanowi 
hipoteza markera somatycznego. Mechanizm polega na tym, że wystąpienie zjawisk 
ocenianych przez jednostkę negatywnie lub pozytywnie zostaje powiązane z pewną 
charakterystyczną reakcją somatyczną. Dzięki temu w przyszłości, kiedy pojawia 
się możliwość ponownego wystąpienia danej sytuacji, organizm może bez udziału 
świadomości, czyli znacznie szybciej, przystosować się. Innymi słowy, proces po-
znawczy zostaje sprzężony z procesami somatycznymi12. W ten sposób emocje stają 
się – inaczej niż w XIX-wiecznych teoriach przywołanych powyżej – koniecznym 
mechanizmem funkcjonowania człowieka.

Mirosława Marody i Anna Giza-Poleszczuk, opisując procesy uspołeczniania, po-
wołują się na badania Damasio i następnie uzupełniają je korespondującymi z nimi 
argumentami Stanleya Greenspana. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 
dzieci niepełnosprawnych umysłowo doszedł on do wniosku, że sfera emocjonalna 
stanowi wręcz warunek kształtowania się inteligencji. Dzieje się tak, gdyż każda, 
najbardziej nawet racjonalna analiza musi być motywowana przez zamiar lub prag-
nienie, które są już związane z wartościowaniem i wyrażają pewien stosunek emo-

11 Zob. K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 248 oraz J. Barbalet, Introduction: Why Emotions are Crucial 
[w:] J. Barbalet (red.), Emotions and Sociology, Oxford, Blackwell Publishing, 2002 , s. 3 i nast.

12 Zob. A. Damasio, dz. cyt., s. 99.
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cjonalny. Świadczy o tym sytuacja dzieci autystycznych, które w większym stopniu 
potrafi ą zastosować ponadprzeciętne umiejętności analityczne i pamięciowe w prak-
tyce dopiero pod wpływem terapii umacniającej ich związki emocjonalne. Tomasz 
Kozłowski podsumowuje badania Greenspana w następujący sposób: 

„(...) w toku rozwoju dziecka świat staje się reprezentowany właśnie dzięki emocjom. 
Czysto fi zyczne czy matematyczne pojęcia, takie jak ilość, temperatura, trwanie, stają się 
zrozumiałe za sprawą skojarzonych z nimi bezpośrednich odczuć. Pojęcie »mało« pojawi 
się w umyśle dziecka, kiedy otrzyma ono mniej, niż się spodziewało. (...) Można więc 
zaryzykować twierdzenie, że dziecko uczy się świata i stosuje pojęcia dzięki przyjemnym 
bądź nieprzyjemnym doświadczeniom, konfrontując swoje oczekiwania z efektem”13.

Kozłowski przedstawia jeszcze inny argument na rzecz monizmu emocjonalno-
-racjonalnego. Został on zaczerpnięty z psychologii ewolucyjnej. Prowadzone w tej 
dyscyplinie badania pokazują, że na przestrzeni tysięcy lat mózg ludzki ewoluował 
w ten sposób, że powstały wyspecjalizowane moduły odbierające określone bodźce 
i spełniające konkretne zadania. Wiele z nich pozostaje poza naszą świadomością. 
Funkcją emocji jest koordynowanie poszczególnych procesów i określanie priorytetu 
w przypadku sprzeczności między nimi. Jak to obrazowo ujmuje Kozłowski: 

„(...) przypuśćmy, że jeden moduł nakazuje najeść się do syta właśnie upolowaną gazelą, 
inny natomiast uciekać przed zbliżającym się, większym, szybszym i silniejszym dra-
pieżnikiem. Co robić? W tym miejscu psychologia ewolucyjna przeznacza istotną rolę 
emocjom – to one torują drogę pewnym rozwiązaniom”14.

Innymi słowy, emocje pozwalają zachować czujność, kiedy nasza świadoma 
analiza sytuacji jest skoncentrowana tylko na jednym zadaniu, i w razie wystąpienia 
pierwszych sygnałów świadczących o jakiejś szansie albo o zbliżającym się niebez-
pieczeństwie pozwalają szybko przygotować organizm do odpowiedniego zacho-
wania.

Oathley i Jenkins proponują, aby emocje lokować pomiędzy bardzo prostą i bar-
dzo złożoną kontrolą zachowań – pomiędzy najprostszymi i nieświadomymi odru-
chami z jednej strony a bardzo dokładnymi analizami sytuacji z drugiej. Te ostatnie 
są niezwykle skuteczne, ale czasochłonne. Mimo to w skomplikowanych sytuacjach 
życiowych głębokie analizy często i tak nie wystarczają, aby objąć całą złożoność 
problemu. Dlatego ludziom potrzebne są pewne sugestie mówiące, czy kontynu-
ować dane działanie, czy też je zmienić. W tym sensie emocje wspierają rozum. 
Pozwalają jednostkom zarządzać licznymi problemami poprzez ustalanie hierarchii 
celów i „przełączanie” uwagi z jednej sprawy na drugą15. Można więc powiedzieć, 
że to, co określa się mianem racjonalnego myślenia, nie jest przeciwieństwem emo-
cji, ale istotnym fragmentem na wskroś emocjonalnego postrzegania świata, które 

13 T. Kozłowski, Ułuda racjonalności? O emocjonalnych podstawach społecznego funkcjonowania 
człowieka, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1–2, s. 143.

14 Tamże, s. 135.
15 Zob. K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 248–254.
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leży u podstaw wszelkiego działania16. Taką monistyczną wizję emocjonalnej racjo-
nalności dobitnie wyraża uwaga Karla Poppera, który atakując pewne stanowiska 
w naukach społecznych, przekonywał, że „obiektywny i wolny od wartościowania 
naukowiec nie jest idealnym naukowcem. Bez pasji niczego nie możemy osiągnąć, 
a tym bardziej w czystej nauce. Słowo »umiłowanie prawdy« to nie tylko metafora”17. 
I rzeczywiście, jakże potężny ładunek emocjonalny niesie w sobie greckie słowo phi-
losophia! 

Jak widać, badania koncentrujące się na emocjach i związanych z nimi procesach 
zachodzących w ludzkim mózgu są nie mniej skomplikowane niż te dotyczące obsza-
rowo znacznie rozleglejszych procesów, takich jak globalizacja. W jednym i drugim 
przypadku można znaleźć wiele defi nicji, teorii, wymiarów oraz rozmaitych typolo-
gii zachodzących zjawisk. W badaniach nad emocjami funkcjonuje kilka niezależ-
nych podziałów. Po pierwsze, wyróżnia się wielorakie rodzaje emocji. W badaniach 
Maruszewskiego i Ścigały respondenci opisywali uwiecznione na zdjęciach ekspre-
sje mimiczne za pomocą prawie 200 określeń18. Przedmiotem debaty jest jednak py-
tanie o to, ile oddzielnych emocji można w rzeczywistości wyróżnić. Według teorii 
składnikowej na poziomie neurologicznym nie ma jednego wzoru danej emocji, lecz 
składają się one z pewnych mniejszych elementów, których określona konfi guracja 
jest korelatem świadomego uczucia. Zwolennicy teorii emocji podstawowych stoją 
natomiast na stanowisku, że istnieją pewne uniwersalne emocje podstawowe, które 
mają zawsze ten sam przebieg. Stanowisko pośrednie zajmuje teoria dwuczynniko-
wa. Damasio na podstawie badań eksperymentalnych doszedł do wniosku, że oba 
stanowiska są częściowo uzasadnione. Twierdzi on, że można wyróżnić trzy typy sta-
nów emocjonalnych. Pierwszy z nich stanowią emocje pierwotne – wrodzone, uni-
wersalne i silnie uwarunkowane sytuacyjnie. Należą do nich radość, smutek, strach, 
gniew, zdziwienie i wstręt. Zaliczane do drugiej grupy emocje pochodne nazywa 
się czasami emocjami społecznymi. Często mają one związek z wyobraźnią i doty-
czą relacji społecznych. Ponadto, jak twierdzi Damasio, ludzie nie tyle dziedziczą je 
w gotowym kształcie, ile są wyuczone dzięki mechanizmowi markerów somatycz-
nych – są one modyfi kowane przez doświadczenie pewnych sytuacji. Do emocji po-
chodnych zalicza się między innymi zakłopotanie, zazdrość, poczucie winy i dumę. 
Oatley włącza do tej grupy emocje wdzięczności, empatii, współczucia i litości oraz 
zakłopotania, wstydu i poczucia winy19. O trzecim rodzaju emocji – emocjach tła 
– była już wcześniej mowa. Te stany psychiczne charakteryzują się łagodniejszym 

16 Jack Barbalet wyróżnia trzy odrębne sposoby ujmowania relacji między emocjami a rozumem: 
konwencjonalne – zakładające nieracjonalność emocji, krytyczne – przypisujące im rolę wspierającą 
umysł i radykalne – ujmujące obie te sfery jako kontinuum, które trudno podzielić. Obecnie linia sporu 
przebiega między drugim i trzecim stanowiskiem. W niniejszej pracy ta kwestia nie jest istotna, a utrzy-
manie różnic między sferą emocjonalną a umysłową wynika nie z przekonania, że tak na pewno jest, 
a wyłącznie z powodów analitycznych. Zob. J. Barbalet, Emotion, Social Theory and Social Structure. 
A Macrosociological Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, s. 8. 

17 K. Popper, Logika nauk społecznych...., [w:] tegoż, W poszukiwaniu lepszego świata: wykłady 
i rozprawy z trzydziestu lat, tłum. A. Malinowski, Warszawa, Książka i Wiedza, 1997.

18 T. Maruszewski, E. Ścigała, dz. cyt., s. 40.
19 K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 89–90.
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przebiegiem i wypełniają czas pomiędzy pojawieniem się silniejszych afektów. Po-
stać emocji tła mogą przybierać zarówno emocje pierwotne, jak i wtórne.

Stany emocjonalne porządkuje się także ze względu na inne kryteria. Niektóre 
z emocji, takie jak radość lub smutek, mogą występować bez obiektu, a inne, takie 
jak miłość czy wstręt nigdy nie są go pozbawione. Wyróżnia się też emocje związane 
z doznaniami pozytywnymi i negatywnymi. Nie znaczy to wcale, że emocje nega-
tywne są niepożądane. Mimo nieprzyjemnego ich odczuwania, są one równie waż-
ne i potrzebne – na przykład jako sygnały ostrzegawcze. Można wyodrębnić różne 
bodźce, które wywołują emocje. Jedna z typologii wskazuje czynniki pochodzące ze 
świata fi zycznego, społecznego i z wyobraźni20. Podział jest dość płynny. Wywołu-
jące emocje zmyślenia, wizje i fantazje mogą bowiem mieć swoje pierwotne źródło 
w sytuacjach społecznych. Również na bodźce płynące ze środowiska naturalnego 
jednostka jest uczulana poprzez praktyki kulturowe. Emocje to zatem mechanizmy 
jak najbardziej psychologiczne i neurologiczne, ale ich treści mają charakter społecz-
no-kulturowy. Damasio uważa, że 

„(...) niezależnie od stopnia biologicznego ukształtowania emocjonalnej machinerii spo-
łeczeństwo i kultura mają duży wpływ na efekt fi nalny: (...) po pierwsze kształtują to, co 
konstytuuje aktywator odpowiedniej emocji, po drugie warunkują pewne aspekty ekspre-
sji emocji i po trzecie ukierunkowują procesy poznawcze oraz zachowania będące wyni-
kiem pojawienia się emocji”21. 

Za Wojciechem Pawlikiem można dodać, że „im bardziej złożone są bodźce, to 
znaczy gdy zawierają pewne symboliczne znaczenia, tym bardziej kulturowo regulo-
wane i zróżnicowane są reakcje na nie”22. 

Dostrzeżenie istotnej roli kultury w procesach emocjonalnych umożliwiło wykry-
stalizowanie się na gruncie psychologii perspektywy badawczej zwanej psycholo-
gią międzykulturową. Za punkt wyjścia badań nad emocjami przyjmuje ona różnice 
między kulturami i ich wpływ na jednostkowe stany afektywne23. Do rozwoju tego 
nurtu badań przyczynili się antropologowie, którzy od czasów psychokulturalistycz-
nej szkoły kultury i osobowości zwracali uwagę na odmienne kształtowanie się sfery 
psychicznej w różnych porządkach kulturowych. Wykrywane rozbieżności między-
kulturowe, takie jak doniesienia o braku występowania w niektórych plemionach 
emocji, które gdzie indziej uważane są za naturalne, prowadziły wręcz do konkluzji, 
że emocje są produktem kultury24. 

20 Zob. J. Boldero, J. Francies, Emotional Responses to Self-Evaluation: The Infl uence of Situation 
and Self-System Characteristics [w:] A. Clark (red.), Psychology of Moods, New York, Nova Publishers, 
2005, s. 67. Zob. także: W. Pawlik, Lęk, wstyd i wina – w stronę socjologii emocji, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 1987, nr 3, s. 152. 

21 A. Damasio, The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, 
London, Wintage, 2000, s. 57.

22 W. Pawlik, dz. cyt., s. 152.
23 Zob. m.in. W. Pirce, R. Crapo, Psychologia w badaniach międzykulturowych, tłum. A. Nowak, 

Gdańsk, GWP, 2003.
24 Zob. W. Kuligowski, Emocje, kultury, teksty. Perspektywy antropologiczne, „Kultura i Społeczeń-

stwo” 2006, nr 1–2, s. 66.
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Inne były losy socjologicznej refl eksji nad emocjami. Aleksandra Jasińska-Kania 
swój artykuł o socjologicznym „odkrywaniu” sfery emocji zaczyna od obserwacji, że 

„(...) zdziwienie jest emocją rzadko analizowaną, lecz dość często wyrażaną przez socjo-
logów zajmujących się badaniem emocji. (...) Zdziwienie budzi zarówno szybki rozwój 
socjologii emocji od lat siedemdziesiątych XX wieku, jak i brak systematycznych socjo-
logicznych badań tej problematyki w okresie wcześniejszym”25. 

Stosunkowo późne zainteresowanie się socjologów emocjami ma kilka przyczyn. 
Jack Barbalet wskazuje przede wszystkim na oświeceniowe dziedzictwo myśli socjo-
logicznej. Sukcesy badawcze na polu przyrodoznawstwa i poprawa warunków życia 
doprowadziły do głębokiego przekonania o fundamentalnej roli rozumu w organi-
zacji życia społecznego. Jednocześnie za Kartezjuszem rozumowi przeciwstawiono 
emocje uważane za irracjonalne. Zdaniem Barbaleta najlepszym hasłem streszcza-
jącym ideały rodzącego się w tym okresie nowoczesnego zachodniego świata było 
Kartezjańskie cogito ergo sum. Ta idea odcisnęła szczególne piętno na myśli Maxa 
Webera. Jak przekonuje Barbalet, w pracach Webera emocje przedstawiane są jako 
sfera irracjonalna i typowa dla ludzi żyjących w czasach przednowoczesnych. Wraz 
z odczarowywaniem świata miały odgrywać coraz mniejszą rolę w stosunkach mię-
dzy ludźmi oraz w zachowaniu jednostek26. Również Talcottowi Parsonsowi przypi-
suje się wpływ na zmarginalizowanie tematyki emocji w socjologii. Nie tylko przeło-
żył on na język angielski prace Webera, ale też rozwinął pomysły, które przyczyniły 
się do uformowania obowiązującego przez niemal pół wieku sposobu teoretyzowania 
w socjologii. Emocje odgrywają w nim stosunkowo niewielką rolę. W ujęciu Parson-
sa jednostki działają według norm, których nabyły w ramach socjalizacji. Podobnie 
jak w innych ujęciach strukturalistycznych i funkcjonalnych ortodoksyjnego konsen-
susu, ludzie postrzegani przez pryzmat pozycji i ról społecznych zostali pozbawieni 
podmiotowości, a wraz z nią znikła z pola widzenia problematyka emocji27. Znaczną 
rolę w usunięciu ich z pola widzenia odegrał również skrajny empiryzm, a zwłaszcza 
behawioryzm, który nawet na gruncie psychologii wyrugował problematykę niepod-
dających się bezpośredniej obserwacji stanów emocjonalnych. O sile takiego spoj-
rzenia na emocje świadczy to, że jeszcze całkiem niedawno Ian Craib zastanawiał 
się, czy podejmowanie tematu emocji przez socjologów nie jest przejawem imperia-
lizmu socjologicznego, polegającego na przywłaszczaniu sobie zagadnień z innych 
dyscyplin badawczych28. 

Dopiero wraz z upadkiem ortodoksyjnego konsensusu i rozwojem paradygmatów 
subiektywistycznych wykrystalizował się systematyczny socjologiczny namysł nad 
rolą emocji w życiu społecznym. Już wcześniej problematyka emocji się jednak po-
jawiała, jak gdyby mimochodem, w rozmaitych próbach wyjaśnienia rzeczywistości 

25 A. Jasińska-Kania, Socjologiczne odkrywanie emocji, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1–2, s. 41. 
26 Zob. J. Barbalet, Emotion, Social Theory..., s. 13–20 oraz 33–38.
27 Zob. C. Shilling, The Two Traditions in the Sociology of Emotions [w:] J. Barbalet (red.), Emotions 

and Sociology..., s. 27. Por. B. Misztal, Socjologiczna teoria ruchów społecznych, „Studia Socjologiczne” 
1984, nr 1, s. 120–121.

28 Zob. I. Craib, Fear, Heath and Sociology, „Morality” 2003, nr 3.
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społecznej. Dostrzeżono nawet, że w przypadku każdej poważniejszej ogólnej teorii 
społecznej zagadnienie emocji jest nie do uniknięcia i pojawia się zawsze w bar-
dziej lub mniej zawoalowanej formie. Tę osobliwość klasycznych teorii socjologicz-
nych można dostrzec dopiero dzisiaj, kiedy w inny sposób patrzy się na emocje i ich 
rolę w życiu społecznym. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że nawet 
w pracach Webera i Parsonsa niektórzy egzegeci odnaleźli wątki dotyczące emocji. 
Sam Barbalet, który przekonywał, że Weber przyczynił się do zmarginalizowania 
problemu emocji, przytacza jego słowa, iż działanie we wspólnocie politycznej „(...) 
zdeterminowane jest przez silne motywy strachu i nadziei”29. Dla socjologii Webera 
oprócz próby wyjaśnienia ogólnej wizji modernizacji i racjonalizacji życia społecz-
nego charakterystyczne było również podejście indywidualistyczne. A w socjologii 
rozumiejącej trudno już było uniknąć otarcia się o zagadnienie emocji. W koncepcji 
władzy charyzmatycznej również jest ukryta spora dawka wiedzy o emocjach. Weber 
wskazuje ponadto, że nawet w poznaniu naukowym całkowita obiektywna racjonal-
ność i wolność od wartościowania nie jest osiągalna. Z kolei Parsons, jak przekonuje 
Barbalet, uwzględniał w swoim systemie emocje jako rezultat napięć generowanych 
w ramach pewnych procesów społecznych. Jego zdaniem kontrola społeczna ma 
ograniczyć oddziaływanie tych systemowo wytwarzanych emocjonalnych konse-
kwencji napięć, których jednak nigdy nie można pozbyć się całkowicie. Emocje sta-
nowiły dla niego mało interesujący efekt uboczny procesów społecznych30.

Chris Shilling przeanalizował pod kątem problematyki emocji klasyczne koncep-
cje socjologiczne wypracowane przez takich teoretyków, jak Auguste Comte, Emile 
Durkheim i George Simmel. W podsumowaniu doszedł on do wniosku, że klasyczni 
socjologowie byli zainteresowani przede wszystkim wpływem emocji na moralną 
treść porządków społecznych31. Stwierdzenie to dotyczy również Durkheima, o któ-
rym Szacki napisał, że 

„(...) programowo lekceważył psychiczne aspekty życia społecznego (...) [i] – podobnie 
jak inni socjologiści – utrzymywał, iż społeczeństwo jest rzeczywistością sui generis, 
w związku z czym godna zaufania wiedza o nim nie może być wyprowadzona z wiedzy 
o psychologii”32.

Shilling za Randallem Collinsem określa tymczasem problematykę emocji w pra-
cach Durkheima mianem ukrytego skrzydła (underground wing) myśli francuskiego 
socjologa33. Wątki dotyczące emocji można dostrzec zarówno w Durkheimowskiej 
koncepcji solidarności społecznej, jak i w opisie elementarnych form życia religij-
nego. Wymiar emocjonalny ma również koncepcja anomii. Natomiast badania Durk-
heima nad samobójstwami ukazują, jak ogromny jest wpływ warunków społecznych 
na jednostkę i, wydawałoby się, na wskroś indywidualne przekonania i działania. 

29 J. Barbalet, Emotion, Social Theory..., s. 150.
30 Zob. C. Shilling, dz. cyt., s. 17.
31 Zob. tamże, s. 29–30.
32 J. Szacki, Historia..., s. 357.
33 Zob. C. Shilling, Emotions, Embodiment and the Sensation of Society, „Sociological Review” 

1997, nr 2, s. 205.
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Mimo licznych odwołań do emocji w socjologii Durkheima nie zostały one jednak 
systematycznie wyjaśnione. Między tezami Shillinga i Szackiego występuje nato-
miast, jak to określił Stanisław Ossowski34, sprzeczność pozorna. Ani ten pierwszy 
nie podważa socjologizmu Durkheima, ani ten drugi nie neguje, że pewne podejmo-
wane przez autora Samobójstwa tematy łączą się w określony sposób z problematyką 
emocji. Różnice zdań wynikają z przyjętej perspektywy. Szacki rekonstruuje najbar-
dziej znamienne cechy socjologii Durkheima, podczas gdy Shilling stara się jedynie 
wyłowić wątki dotyczące problematyki emocji. 

Zarówno Barbalet, jak i Shilling, śledząc rozwój socjologii emocji, odnajdują jej 
źródła nie tylko w klasycznych koncepcjach socjologicznych, ale i w jeszcze wcześ-
niejszych pracach Thomasa Hobbesa oraz Adama Smitha. Nie uwzględniają nato-
miast tych stanowisk, które Szacki określa mianem psychologizmu. Jego zdaniem 
wspólną cechą tej heterogenicznej grupy teorii był nominalizm i wyjaśnianie wszel-
kich zachowań społecznych przez odwoływanie się do cech psychicznych. Szacki 
zalicza do tego nurtu prace Gabriela Tarde’a, Vilfreda Pareto, Gustawa Le Bona oraz 
społeczne koncepcje Zygmunta Freuda. Za główną przyczynę odejścia od psycholo-
gizmu Szacki uważa nie tyle jałowość eksplanacyjną kategorii charakteru narodowe-
go i stopniowe rozpowszechnianie się socjologizmu, ile tendencje behawiorystyczne 
w samej psychologii, które wyłączyły zagadnienie wewnętrznych stanów psychicz-
nych z poznania naukowego. Problematyka emocji była więc niczym dziecko wylane 
z kąpielą psychologizmu i antypozytywistycznej wizji nauki. Słabości psychologi-
zmu i siła pozytywizmu przesądziły o odsunięciu na dłuższy czas zagadnienia emocji 
z socjologii.

Barbalet twierdzi, że publikacją, która najbardziej przyczyniła się do wzrostu 
zainteresowania problematyką emocji w socjologii, była praca Randalla Collinsa 
Confl ict Sociology z 1975 roku. Od tego czasu nastąpił wzmożony rozwój socjolo-
gii emocji. Swoje pomysły teoretyczne rozwijali między innymi Arlie Hochschild, 
Sheldon Stryker oraz Randall Collins. Zdaniem Jonathana Turnera, który również 
zajmuje się socjologią emocji, „(...) każde z tych podejść uchwyciło ważną dyna-
mikę emocji podczas stosunków face to face, ale jednocześnie żadne z nich nie na-
kreśliło pełnego zasięgu emocji działających na uczestników takiego spotkania”35. 
Tę słabość miała przełamać propozycja Turnera. Z jego wypowiedzi można jednak 
wyciągnąć ważniejszy wniosek o naturze socjologii emocji. Przyjęcie założenia, że 
celem socjologii emocji jest nakreślenie roli emocji w stosunkach twarzą w twarz 
uzmysławia, iż subdyscyplina ta od początku miała zdecydowanie mikrosocjologicz-
ny i interakcjonalistyczny charakter. W socjologii pole badawcze dotyczące emocji 
uformowało się po upadku ortodoksyjnego konsensusu, a jego twórcy wyraźnie czer-
pali inspirację z amerykańskich badań interakcjonistycznych z pierwszej połowy XX 
wieku36. Badaczy zajmujących się socjologią emocji interesowało przede wszystkim 
zagadnienie roli emocji w relacjach między aktorami społecznymi, kwestia reguł wy-

34 Zob. S. Ossowski, dz. cyt., s. 218.
35 J. Turner, Toward a General Sociological Theory of Emotions, „Journal for the Theory of Social 

Behavior” 1999, nr 2, s. 133–134.
36 Zob. A. Jasińska-Kania, dz. cyt., s. 48–50.
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rażania emocji w rozmaitych sytuacjach społecznych oraz to, w jaki sposób jednostki 
manipulują swoimi emocjami. Tak rozumiana klasyczna socjologia emocji pomijała 
związek stanów afektywnych z szerszymi procesami społecznymi.

Uwzględnienie makrosocjologicznej perspektywy w badaniu afektów jest osiąg-
nięciem późniejszym i sytuuje się na marginesie socjologii emocji, o ile w ogóle jest 
klasyfi kowane w ten sposób. Pewne propozycje w tym zakresie przedstawił Andrew 
Tudor, który przekonuje, że 

„Emocje w pewnych aspektach są doświadczeniami par excellence indywidualnymi 
i socjologiczne analizy muszą brać to pod uwagę. Ale ważne jest też to, by patrząc w ma-
kroskali widzieć pewne społeczne formacje jako odzwierciedlające specyfi czne formy 
emocjonalności. Czy, nawet bardziej ogólnie, charakteryzować całe społeczeństwa jako 
byty emocjonalne w tym sensie, że ich członkowie w typowy sposób okazują pewne emo-
cje w danych społecznych warunkach”37.

Barbalet dodaje, że „(...) socjologia stara się wyjaśnić społeczne fenomeny, do 
których należą także emocje. (...) Emocje powinny być traktowane jako rezultat 
i przyczyna procesów społecznych”38. Takie założenie prowadzi Barbaleta do propo-
zycji strukturalnego ujęcia emocji. Jej sedno tkwi w stwierdzeniu, że 

„(...) szczególną funkcją emocji jest rozwiązywanie problemów, które pojawiłyby się, gdy-
by wszystkie decyzje były podejmowane w wyniku świadomych kalkulacji. Nasze emo-
cjonalne reakcje na wydarzenia zawierają te uczucia, które wskazują, czy doświadczenie 
poprowadzi raczej do przyjemności, czy do bólu – do pożądanego czy też niepożądanego 
stanu rzeczy. Znaczy to, że emocje wskazują na problemy stojące przed osobą i pozwalają 
szybko zawęzić zestaw reakcji, które są w danej sytuacji najbardziej stosowne. Proces ten 
jest stale obecny w życiu człowieka. Emocje nie tylko dostarczają ciągłej ewaluacji wa-
runków, ale także wpływają na jednostkowe dyspozycje reakcji na zastane warunki. Z tych 
powodów można powiedzieć, że łączą strukturę społeczną z podmiotami”39.

W ujęciu Barbaleta emocje stają się newralgiczną częścią procesów społecznych. 
Okazuje się, że poznanie jest na wskroś emocjonalne, a racjonalna analiza sytuacji 
stanowi aspekt myślenia poprzez emocje, a nie ich przeciwieństwo. Relację emocji 
w stosunku do wiedzy dobrze oddaje uwaga Suzan Langer, której istotę można wyra-
zić następująco: myśli mają wiele wspólnego z mową, a ludzkie uczucia z muzyką40. 
Różnica jest mniej więcej taka sama jak pomiędzy stenogramem z jakiegoś wydarze-
nia a relacją audiowizualną. 

W przeszłości, kiedy irracjonalne emocje przeciwstawiano racjonalnemu rozu-
mowi, socjologia wiedzy i socjologia emocji znajdowały się w kompletnej opozycji 
względem siebie. Jednak rozwój wiedzy o procesach emocjonalnych doprowadził do 
tego, że obecnie socjologia emocji, przynajmniej taka, jaką proponuje Barbalet, stała 
się pewnym uzupełnieniem albo nawet rozwinięciem socjologii wiedzy. Emocje są 

37 A. Tudor, A (Macro) Sociology of Fear? „Sociological Review” 2003, nr 2, s. 243.
38 J. Barbalet, Emotion, Social Theory..., s. 8.
39 J. Barbalet, Introduction..., s. 3.
40 M. Berezin, Secure States: Toward a Political Sociology of Emotion [w:] J. Barbalet (red.), Emotions 

and Sociology..., s. 35.

Czech-1.indd   88Czech-1 indd 88 2010-12-06   14:16:332010-12-06 14:16:33



Lęk jako zjawisko społeczne 89

„(...) koniecznym łącznikiem między strukturą społeczną a aktorem społecznym. (...) Bez 
kategorii emocji ujęcia działań w warunkach społecznych byłyby fragmentaryczne i nie-
pełne. Stan emocjonalny jest wywoływany przez warunki i doświadczany jako zmiana 
dyspozycji do działania”41.

W ten sposób teoria emocji Barbaleta staje się pewną ontologiczną wizją rzeczy-
wistości społecznej. Nie jest to kolejna teoria średniego zasięgu zajmującą się jednym 
z wielu aspektów życia społecznego, ale ogólna teoria społeczna, która „wprowadza 
zainteresowanie emocjami do centrum socjologicznych dociekań”42. Radosław Sojak 
w Paradoksie antropologicznym43 precyzyjnie wykazał, że socjologia wiedzy jest nie 
tyle kolejną subdyscypliną socjologii, ile ogólną teorią rzeczywistości społecznej. 
Teraz, po odejściu od tradycyjnego defi niowania emocji, okazuje się, że socjologia 
emocji może być jeszcze pełniejszą ogólną teorią społeczną.

Zaproponowany przez Barbaleta sposób socjologicznego rozumienia emocji wy-
znacza perspektywę zawartej w niniejszej pracy analizy lęku w kontekście proce-
sów globalizacyjnych. Z tego powodu warto wskazać na podobieństwa koncepcji 
Barbaleta z teorią strukturacji Giddensa, która wytycza ogólny sposób rozumienia 
globalizującej się rzeczywistości społecznej. W jednym i drugim przypadku anali-
tycznie wyróżnione zostały struktury i aktorzy społeczni. Giddens pokazuje, że wiel-
kie procesy społeczne wpływają na działania aktorów społecznych, które to z kolei 
przyczyniają się do odtworzenia lub powstania nowych wielkich procesów. Barbalet 
dodaje, że kluczową rolę w tym procesie odgrywają emocje. W obu teoriach system 
społeczny stanowi kontekst – przyczynę, ale i rezultat działań jednostki. W obu przy-
padkach przełamany jest podział na mikro- i makroanalizę. Propozycja Barbaleta 
stanowi zatem rozwinięcie teorii Giddensa przez ukazanie, że emocjonalna percepcja 
rzeczywistości jest elementem mechanizmów refl eksyjnego monitorowania sytuacji.

Praca Barbaleta nie tylko wpisuje się w schemat teoretyczny Giddensa, ale też 
czerpie z najnowszych psychologicznych i neurologicznych ujęć emocji. Widać to 
wyraźnie w fakcie przypisywania emocjom takich samych funkcji, jakie zostały 
omówione w przywołanych pracach Damasio, Greenspana oraz psychologów ewo-
lucyjnych. Jest to zupełnie inna konceptualizacja emocji niż ta, którą można znaleźć 
na przykład w pracach Le Bona i innych psychologów końca XIX wieku. Emocje nie 
tylko były tam traktowane jako opozycja dla rozumu, ale również często uważano 
je en block za jednorodną masę prowadzącą do z góry określonych konsekwencji 
i w ten sposób determinującą życie społeczne. U Barbaleta emocje nie tyle determi-
nują pewne zachowania, ile wpływają na dyspozycje, zostawiając jeszcze miejsce 
na świadome podjęcie decyzji. Rozróżnia on odmienne stany emocjonalne, które je-
dynie wskazują pewne rozwiązania, ale nie przesądzają o ich przyjęciu. Należy do-
dać, że u Barbaleta, podobnie jak we wszystkich psychologicznych teoriach emocji, 
funkcjonalność stanów psychicznych nie jest równoznaczna z racjonalnością rozu-
mianą jako zachowanie najbardziej adekwatne w danej sytuacji. Emocje pomaga-

41 J. Barbalet, Introduction..., s. 4.
42 Tamże, s. 6.
43 Zob. R. Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii 

społeczeństwa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
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ją uporządkować pochodzące ze środowiska bodźce, które nieustannie bombardują 
jednostkę ale nie zapewniają oczywiście większej trafności decyzji niż świadoma 
analiza. Należy ten fakt podkreślić, aby nie stworzyć błędnego złudzenia „przera-
cjonalizowanej” koncepcji emocji, w której afekty stanowią jakiś tajemniczy system 
prowadzący do podejmowania wyłącznie dobrych decyzji bez angażowania uwagi 
jednostki. Pomimo tego rola emocji jest nie do przecenienia w codziennym funkcjo-
nowaniu człowieka w środowisku społecznym. Warto zaznaczyć, że z analiz Gidden-
sa wynika, iż nawet refl eksyjne monitorowanie rzeczywistości nie może zapewnić 
pełnej racjonalności podejmowanych decyzji.

3.2. Lęk jako kategoria socjologiczna

Do tej pory została przybliżona natura emocji. Dzięki temu otworzyło się pole do 
eksploracji jednej szczególnej emocji – lęku. Na psychologicznej mapie emocji lęk 
określany jest w najogólniejszy sposób jako „(...) nieprzyjemny stan emocjonalny 
charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości”44. Każdy 
może za pomocą introspekcji stosunkowo łatwo odróżnić lęk od innych negatywnych 
uczuć, takich jak gniew, wstręt albo wstyd. Dużo trudniej natomiast uchwycić cechy 
lęku na tle strachu, niepokoju, fobii lub nawet stresu. W praktyce nauk społecznych 
zdarza się często, że terminy te są używane zamiennie na określenie pewnego ogólnie 
rozumianego stanu zaniepokojenia jakimś fragmentem rzeczywistości. Oś niniejszej 
części pracy stanowi przegląd wybranych sposobów ujmowania szeroko rozumia-
nych stanów zaniepokojenia w naukach społecznych. Kryterium doboru wyznacza 
dążenie do pokazania różnorodnych problemów oraz możliwości analitycznych 
związanych z główną kategorią porządkującą rozdział – lękiem. Przyjęcie takiego 
porządku pozwala nadać pojęciu lęku bardziej precyzyjne znaczenie.

Zanim zostaną omówione właściwości lęku wskazywane w naukach społecznych, 
należy zwrócić uwagę na istotny fakt spoza humanistyki dotyczący charakteru tej 
emocji. Na gruncie endokrynologii oraz badań neurologicznych strach i lęk charakte-
ryzują takie same objawy. W jednym i drugim przypadku hormonem pobudzającym 
jest epinefryna wywołująca jednakowe reakcje somatyczne. Z tego powodu w nie-
których pracach empirycznych oba terminy używane są zamiennie albo wręcz mowa 
jest o lęku/strachu. Rozróżnienie między lękiem a strachem ma więc charakter anali-
tyczny i dotyczy teoretycznego wydzielania odmiennych kontekstów stanu emocjo-
nalnego45. Taki zabieg analityczny może być nieprzydatny na poziomie neuropsycho-
logii, lecz w socjologii, zajmującej się właśnie kontekstem stanów emocjonalnych, 
jest niezwykle przydatną heurystyką46. Mimo że należy pamiętać o podobieństwach 

44 A. Reber, dz. cyt., s. 342.
45 Zob. tamże, s. 21.
46 Zob. m.in. J. Barbalet, Emotion, Scoial Theory..., s. 156 oraz A. Kępiński, Lęk, Warszawa, Pań-

stwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987, s. 14–15.
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pomiędzy lękiem i innymi stanami emocjonalnymi na poziomie neurologicznym, 
trzeba też wskazać specyfi czne cechy lęku jako kategorii socjologicznej.

Pierwszą ważną ideę pozwalającą uchwycić istotę lęku można znaleźć w pracy 
Pojęcie lęku Sørena Kierkegaarda. Przekonuje on, że lęk stanowi istotę ludzkiej eg-
zystencji. „Lęk jest możliwością wolności”47. Pojawia się jedynie wtedy, kiedy jed-
nostka obejmuje swoimi myślami przyszłość i potrafi  spojrzeć na siebie i swoje dzia-
łania nie tylko z perspektywy teraźniejszości. Innymi słowy jest to emocja właściwa 
tylko podmiotom. Lęk jest konsekwencją wolności polegającej na możliwości wyob-
rażania sobie przyszłości i tego, co się w niej wydarzy. Wywołują go antycypowane 
konsekwencje własnych działań. Dzięki temu możliwe staje się bardziej świadome 
decydowanie o podjęciu planowanych działań. Lęk pozwala poznać prawdopodobne 
konsekwencje zamierzonych czynów. W tym sensie „lęk odkrywa przeznaczenie”48. 
Im mniej namysłu nad przyszłością, tym mniej lęku, ale i mniej wolności. Natura 
myślenia o tym, co będzie i nieskończona liczba możliwości sprawiają jednak, że 
źródło lęku nie jest całkiem uchwytne. Tak rozumiany lęk Kierkegaard zdecydowa-
nie przeciwstawia strachowi. Strach jest jego zdaniem reakcją na konkretne, bez-
pośrednie zagrożenie i dlatego może być również udziałem zwierząt. Tymczasem 
lęk jest ekskluzywnym atrybutem ludzi posiadających wyobraźnię. Twórczość Kier-
kegaarda najczęściej odczytuje się na poziomie najbardziej abstrakcyjnej refl eksji 
nad egzystencją ludzką. Jak zauważył Rollo May, Kierkegaard, nie prowadząc badań 
empirycznych, opisał jednak cechy lęku, które doceniono dopiero w znacznie póź-
niejszych koncepcjach opierających się na badaniach eksperymentalnych49. 

Kierkegaard jako pierwszy kojarzył lęk z przyszłością. Poczucie winy i złość są, 
podobnie jak lęk, nieprzyjemnymi stanami emocjonalnymi. Bodźcami tych afektów 
są jednak pewne wydarzenia, do których już doszło. Lęk jest natomiast wywoły-
wany przez przewidywanie przyszłego stanu rzeczy. Zorientowanie na przyszłość 
różni lęk także od strachu, który pod względem temporalnym można przypisać raczej 
do teraźniejszości. Co prawda w przypadku obu tych emocji da się użyć przyimka 
„przed” (strach przed X, lęk przed Y), który w intuicyjny sposób sugeruje pojawienie 
się emocji przed wystąpieniem zdarzenia, ale perspektywa czasowa pozostaje nieco 
inna. Jak to obrazowo ujął Andrew Tudor, człowiek odczuwa strach, gdy obawia się 
w lesie, że w każdej chwili może go zaatakować dzikie zwierzę50. Lęk zaś uaktywnia 
się, wówczas gdy przed wejściem do lasu wyobrażamy sobie, przewidujemy różne 
czające się tam niebezpieczeństwa i w konsekwencji bierzemy z sobą strzelbę albo 
rezygnujemy z wyprawy. W stanowiącym motto tej części wierszu Antoniego Paw-
laka metafi zyczne rozważania rodzą lęk, a echo nocnych kroków wywołuje strach. 
O tym, jak płynna jest granica między lękiem a strachem, świadczy fakt, że ten sam 
bodziec w różnych sytuacjach może wywoływać każdy z owych stanów. Kiedy na 

47 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku: proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione do 
dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, tłum. A. Szwed, 
Kęty, Antyk, 2000, s. 157.

48 Tamże, s. 161.
49 Zob. R. May, The Meaning of Anxiety, New York, The Roland Press Company, 1950, s. 45.
50 Zob. A. Tudor, dz. cyt., s. 239–240.
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przykład podmiot jest poza domem i nie musi się obawiać, że za chwilę usłyszy pu-
kanie do drzwi, strach przed takim zdarzeniem może przerodzić się w lęk, iż usłyszy 
pukanie po powrocie do domu. Ów lęk powstrzyma jednostkę przed zaangażowa-
niem się w działania zwiększające prawdopodobieństwo niepożądanej wizyty, mimo 
że w chwili podejmowania decyzji jest ona niemożliwa. 

Zaproponowane przez Kierkegaarda fi lozofi czne rozróżnienie między lękiem 
i strachem można znaleźć również w pracach Freuda, który prowadził pierwsze sy-
stematyczne badania psychologiczne nad tymi emocjami. Wskazał kolejną różnicę 
między nimi. Według niego strach jest reakcją na określone zagrożenie, a lęk wy-
wołuje przeczucie nieokreślonego lub niezidentyfi kowane zagrożenia. Iain Wilkin-
son, odwołując się do tego podziału, stwierdził, że lęk opiera się na zdefi niowanej 
ignorancji i wynika z braku znajomości zagrożenia51. Człowiek pozostaje w stanie 
gotowości, ale nie wie, z której strony spodziewać się ataku. W przypadku strachu 
obawy dotyczą realizacji konkretnego niepożądanego scenariusza. Lęk jest ogólniej-
szym przeczuciem, że zdarzy się coś niechcianego. I znowu wiersz Pawlaka dobrze 
ilustruje te różnice. Strach przed nocnym dzwonkiem do drzwi został w nim skontra-
stowany z metafi zycznym lękiem o sens życia. Obie dychotomie uchwycone w wier-
szu nakładają się na siebie. Zarówno Kierkegaard, jak i Freud zajmują stanowisko, 
że strach dotyczy tego, co ma się niedługo wydarzyć i jednocześnie ma bardziej 
konkretny charakter. Lęk natomiast jest osadzony w szerszej perspektywie czasowej, 
dotyczy całej przyszłości, a nie tylko krótkiej chwili, i jest wywoływany przez mniej 
sprecyzowane bodźce52. Tak rozumiany lęk i strach wzajemnie się uzupełniają. Tę 
współzależność obrazowo wyraził Paul Tillich, formułując metaforę, że „lęk w na-
szych umysłach staje się fabryką strachu”53. Ale to, że lęk urzeczywistnia się poprzez 
nieustanne odczuwanie następujących po sobie konkretnych zagrożeń, jest możliwe 
dzięki temu, że „strach jest żądłem lęku”54. 

Również w pracach Harry’ego Sulivana można odnaleźć rozróżnienie strachu 
i lęku korespondujące z pomysłami teoretycznymi Kirkegaarda i Freuda. Zdaniem 
Sullivana strach jest adaptacyjną odpowiedzią na niebezpieczne sytuacje spotykane 
nie tylko wśród ludzi, ale też u wielu gatunków zwierząt. Strach dotyczy bowiem 
zagrożeń związanych z fi zyczną egzystencją. Lęk natomiast jest wyłącznie ludzką 
emocją zakładającą świadome monitorowanie – Giddens powiedziałby refl eksyjne 
monitorowanie – swoich poczynań i przewidywanie pewnych przyszłych stanów, 
które stanowią zagrożenie dla wartości uznawanych za istotne55. W tym sensie można 
powiedzieć, że odczuwa się lęk nie tyle przed jakimś zagrożeniem, ile o jakąś war-
tość. Strach przed pójściem do więzienia jest więc pewnym przejawem lęku o utratę 
wolności. 

51 I. Wilkinson, Anxiety in a Risk Society, London, Routledge, 2001, s. 19.
52 Zob. tamże, s. 20.
53 P. Tillich, The Courage to Be, New Haven, Yale University Press, 1952, s. 46–47, za: I. Wilkinson, 

dz. cyt., s. 21.
54 Tamże.
55 Zob. tamże, s. 22.

Czech-1.indd   92Czech-1 indd 92 2010-12-06   14:16:332010-12-06 14:16:33



Lęk jako zjawisko społeczne 93

Freud w swoich pracach nie tylko rozróżniał strach i lęk, ale również wyodrębniał 
różne typy lęku. Uważał, że zupełnie inne mechanizmy psychologiczne wywołują 
lęk realny i neurotyczny, czyli ten, który go najbardziej interesował. Lęk realny, jak 
wyżej zaznaczono, jest związany z antycypacją zagrożeń. Jako że jest to mecha-
nizm człowiekowi potrzebny, Freud niemal wcale się nim nie zajmował. Natomiast 
lęk neurotyczny funkcjonuje na odmiennych zasadach. Zdaniem Freuda ten rodzaj 
lęku jest efektem wyparcia ze świadomości popędów mających często seksualny 
charakter. Tak rozumiany lęk neurotyczny przypomina inną reakcję obronną – ból, 
w przypadku którego bodźcem jest zaistniała sytuacja. Teoria przyczyn lęku neuro-
tycznego, tak jak reszta spuścizny Freuda, jest obecnie odczytywana w sposób am-
biwalentny. Psychoanalitycy wciąż bronią Freudowskiej teorii, podczas gdy bardziej 
empirycznie zorientowani badacze ją odrzucają, uznając za sfalsyfi kowaną. Mimo 
to większych kontrowersji nie budzi obecnie stwierdzenie, że mechanizm stojący 
za różnymi rodzajami lęku jest jeden. Za przyczynę stanów patologicznych uznaje 
się nieodpowiednie odczytanie informacji ze środowiska lub sprzeczną ze stanem 
faktycznym wiedzę o świecie, która każe obawiać się tego, co nie powinno budzić 
przestrachu. Łatwo zaobserwować ów mechanizm na przykładzie fobii, która polega 
na tym, że u pewnych jednostek silne reakcje emocjonalne wywołują konkretne sy-
tuacje lub przedmioty niestanowiące w rzeczywistości zagrożenia. O tym, że stany 
patologiczne i emocje funkcjonalne powstają w identyczny sposób, świadczą rezul-
taty badań neurochemicznych przeprowadzonych przez zespół pod kierownictwem 
Jacquesa Bradwejna. Postawił on hipotezę, że nagłe ataki paniki mają swoją przyczy-
nę w oddziaływaniu peptydu zwanego cholecystokininą. Kolejne badania wykazały, 
że uczucie silnego strachu wraz z objawami somatycznymi można wywołać zarówno 
przez wstrzyknięcie tego peptydu u badanych, którzy wcześniej doznawali napadów 
paniki, jak i u tych, którzy nigdy go nie doznali56. 

Zaburzenia na tle lękowym nie są rezultatem innego procesu emocjonalnego niż 
obawy pozwalające funkcjonować i ostrzegające przed niebezpieczeństwem, lecz 
wynikają z odmiennych zaburzeń procesów percepcji i zmian psychosomatycznych. 
Ewolucję poglądów w sprawie funkcji lęku można porównać do przemian w ujmo-
waniu ruchów społecznych na gruncie socjologii. W klasycznych koncepcjach mia-
nem ruchów społecznych określano wielkie zbiorowości dążące do rewolucji albo 
istotnej reformy systemu społecznego. Z biegiem czasu stanowisko ewoluowało ku 
stwierdzeniu, że tylko niektóre ruchy mają tak wyrazisty charakter, a życie społeczne 
toczy się poprzez mniej lub bardziej wykrystalizowane społeczne ruchy często dą-
żące do odmiennych celów. Podobna ewolucja zaistniała w przypadku defi niowania 
lęku. Początkowo dostrzegano jedynie najbardziej wyraziste i destrukcyjne jego for-
my. Dopiero później zaczęto dostrzegać, że jest to znacznie powszechniejsze zjawi-
sko, niż pierwotnie przypuszczano, i tylko sporadycznie przyjmuje najłatwiejszą do 
zaobserwowania ostrą formę. Zagadnienie zaburzeń emocjonalnych zostało w tym 
miejscu poruszone, aby podkreślić, że celem pracy nie są patologiczne stany emo-
cjonalne dotyczące stosunkowo niewielkiej części populacji. W dalszych częściach 
jest mowa przede wszystkim o stanach emocjonalnych o mniejszym natężeniu, które 

56 K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 154–155.
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występują na co dzień w życiu przeciętnego człowieka i stanowią ważną determinan-
tę postaw jednostek. Tego rodzaju lęk jest funkcjonalny na poziomie jednostkowym. 

„Lęk odgrywa dla ustroju rolę sygnału alarmowego; by sygnał był użyteczny, nie może 
on działać stale. Dzwonek alarmowy, który by stale dzwonił, przestałby spełniać swoje 
zadanie, trzeba by go było wyłączyć. Sygnał alarmowy nie może też działać zbyt silnie, 
wówczas bowiem zamiast pobudzać do celowej działalności, poraża ją”57.

Problem nieadekwatności systemu alarmowego w postaci uczucia lęku interesuje 
zwłaszcza psychologów, ale przyczyny pojawienia się takiego sygnału stanowią nie-
zmiernie ciekawy temat dociekań socjologicznych. 

Funkcjonalne emocje, które nie przybrały postaci zaburzeń, nazywa się w psy-
chologii emocjami normalnymi. Trwają one zazwyczaj stosunkowo krótko, mają 
niewielkie natężenie i są oznaką stanu gotowości do działania, zamiast powodować 
skutki upośledzające, które uniemożliwiają wykonywanie najważniejszych życio-
wych czynności58. Takie rozróżnienie form patologicznych i funkcjonalnych stanowi 
poręczny sposób opisu natężenia danej emocji. Psychologów klinicznych i psycho-
analityków szczególnie interesuje linia demarkacyjna pozwalająca wyodrębnić pa-
tologiczne stany emocjonalne o dużym natężeniu. W ten sposób określa się górną 
granicę natężenia lęku normalnego. Rzadko natomiast wyznacza się dolną granicę 
tej emocji decydującą o tym, czy dany stan psychiczny w ogóle jest już emocją. 
W konsekwencji socjologom dosyć łatwo przychodzi stwierdzanie powszechności 
lęku wywołanego pewnym zjawiskiem. Czasami wystarczy jedynie deklaracja za-
niepokojenia jakimś stanem rzeczy. Problem polega na tym, że stwierdzenie respon-
denta, iż jakaś przyczyna powoduje u niego niepokój, nie musi wiązać się z żadnymi 
emocjami. Aby uniknąć błędnej interpretacji, Frijda proponuje „(...) zarezerwować 
słowo »emocja« (...) do pojawienia się afektu wywołującego zmiany w gotowości do 
działania”59. Samo wyobrażenie zagrożenia bez gotowości do działania to jeszcze za 
mało, by mówić o lęku.

Na początku tej części pracy została przytoczona cała lista określeń stosowanych 
do nazwania nieprzyjemnego stanu emocjonalnego wiążącego się z percepcją zagro-
żenia. Do tej pory udało się wskazać cechy pozwalające odróżnić lęk od strachu oraz 
od takich zaburzeń emocjonalnych, jak paranoja i fobia. Wspomniano też o różni-
cach między lękiem a bólem i żalem. Taki podział nie jest jednak możliwy w przy-
padku wszystkich przywołanych terminów, gdyż znalazły się wśród nich takie, które 
nie mają wyraźnego pola znaczeniowego albo są synonimami lęku. Niemniej jednak 
można wskazać cechy odróżniające lęk od stresu. 

Anna Titkow w pracy Stres w życiu społecznym defi niuje uczucie stresu jako „(...) 
zakłócenie równowagi między wymogami środowiska a dostępnymi jednostce środ-
kami i możliwościami potrzebnymi do poradzenia sobie z tymi wymogami”60. In-
nymi słowy, stres występuje, kiedy jednostka ma określony cel i nie wie, czy sobie 

57 A. Kępiński, dz. cyt., s. 305.
58 Zob. K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 321.
59 N. Frijda, dz. cyt., s. 94.
60 A. Titkow, Stres i życie społeczne: polskie doświadczenia, Warszawa, PIW, 1993, s. 119.
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z nim poradzi. Jest to sytuacja inna niż w przypadku lęku, gdy przyszłe wydarzenia 
mają mniej określony charakter. Problem sprowadza się wtedy do pytania o to, jakie 
podjąć działania, a nie czy zaplanowane działania będą skuteczne. Mimo tych różnic 
oba stany psychiczne często współwystępują. Podobieństwo lęku i stresu pozwala 
dostrzec również wprowadzony przez Titkow podział na stres psychologiczny i stres 
psychospołeczny. Różnica między tymi dwiema emocjami została ujęta w sposób 
następujący: 

„(...) stres psychospołeczny to łańcuch przyczynowo-skutkowy, prowadzący od zagrożeń 
o charakterze społecznym na wejściu do udanych lub nieudanych działań adaptacyjnych 
na wyjściu, w którym ogniwem pośredniczącym jest stres psychologiczny”61. 

Ta formuła w gruncie rzeczy jest zgrabnym ujęciem tej samej idei, która przy-
świecała Barbaletowi, twierdzącemu, że emocje są „koniecznym łącznikiem między 
strukturą społeczną a aktorem społecznym”62. Wzorując się na terminologii propono-
wanej przez Titkow, można powiedzieć, że niniejsza praca dotyczy lęku psychospo-
łecznego, czyli pewnego spektrum zjawisk, w którym pobudzenie emocjonalne jest 
ogniwem pośredniczącym między bodźcami a późniejszymi czynami. Taka uwaga 
nie modyfi kuje w zasadzie psychologicznych ujęć lęku, w których zawsze przyjmu-
je się, że emocje są warunkowane przez bodziec powiązany z oceną stanu rzeczy 
i prowadzą do gotowości do działania. Pozwala ona również podkreślić fakt, że lęk 
jest pewną sekwencją szerszych procesów społecznych. Dzięki temu widać, że kate-
goria lęku dotycząca zmiany zachowań aktorów społecznych działających w ramach 
struktur społecznych dobrze wkomponowuje się w schemat stanowiący sedno teorii 
strukturacji. 

3.3. Zagadnienie transpozycji

Konstatacja, że lęk wpływa na zmiany zachowania, które z kolei są powiązane z prze-
obrażeniami strukturalnymi, stanowi punkt wyjścia do omówienia lęku jako katego-
rii przydatnej do opisu zbiorowości. Stefan Nowak zwracał uwagę na rozróżnienie 
między cechami zbiorowości i cechami ludzi je tworzących63. Stany emocjonalne, 
w tym lęk, są atrybutami jednostek. Jean Delumeau pisał 

„Czy cywilizacje mogą umrzeć ze strachu, tak samo jak poszczególne osoby? Tak 
sformułowane pytanie ujawnia niejednoznaczność języka potocznego, który często bez 
wahania przechodzi od tego, co poszczególne, do tego, co ogólne. Niedawno można było 
wyczytać w gazetach »od wojny sześciodniowej Izrael przeżywa depresję« (...). Jest jed-
nak rzeczą zawodną stosowanie tak po prostu, do całej grupy ludzkiej, analiz odnoszących 
się do jednostek”64.

61 Tamże, s. 117–118.
62 J. Barbalet, Introduction..., s. 6.
63 Zob. S. Nowak, dz. cyt., s. 107–108.
64 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu (XIV–XVIII wiek), tłum. A. Szymanowski, Warszawa, 

PAX, 1986, s. 18.
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Traktowanie stanów emocjonalnych jako kategorii analizy na poziomie jednost-
kowym nie wyłącza jednak zagadnienia emocji z prac makrosocjologicznych. Sam 
Delumeau był związany ze szkołą Annales, którą wyróżniało holistyczne i przekrojo-
we podejście do badania historii społeczno-kulturowej. Nawet w tytule jego głównej 
pracy – Strach w kulturze Zachodu  – strach odnosi się nie do jednostki, lecz do kul-
tury. Operację przejścia emocji z poziomu indywidualnego na zbiorowy Delumeau 
określa mianem zagadnienia transpozycji. Tego problemu dotyczy ten podrozdział. 
W pierwszej kolejności przedstawione są dwie ogólne strategie łączenia opisu indy-
widualnych stanów emocjonalnych z charakterystyką zbiorowości, które wyznacza-
ją pojęcia „klimatu emocjonalnego” i „zachowania zbiorowego”. Następnie zostają 
poddane oglądowi trzy grupy makrosocjologicznych ujęć lęku. Pierwszą z nich sta-
nowią ujęcia zorientowane kulturowo, drugą te podkreślające znaczenie struktury 
społecznej, a ostatnią teorie koncentrujące się na procesach65. Na końcu tej części 
zostają zarysowane dwie strategie pomiaru lęku zbiorowego.

Pierwsza stosowana w socjologii strategia transpozycji cech jednostkowych na 
zbiorowe jest zbudowana na podstawie kategorii klimatu emocjonalnego. Barbalet 
charakteryzuje ją w sposób następujący: 

„(...) poczucie podniety i wstrętu są odczuwane na poziomie indywidualnym, ale stanowią 
też konieczny element pozwalający uformować kierunek działania grup jako niepodziel-
nych jednostek (...). Klimat emocjonalny nie wymaga, aby każda jednostka doświadczała 
tej samej emocji. Jako że jest on fenomenem grupowym, a ludzie mają odmienne pozycje 
w grupach, odgrywają różne role i mają inne zasoby, prawdopodobne jest, że jednostki 
będą się między sobą różniły w doświadczeniach emocjonalnych. Każdy będzie jednak 
wnosił swój wkład do uczuć grupy”66.

Nieco inną charakterystykę można znaleźć u Oatleya i Jenkins, którzy stwierdza-
ją, że

„(...) termin »klimat emocjonalny«, ukuty przez [Josepha] De Riverę, odnosi się do na-
stroju dominującego w jakiejś grupie kulturowej lub narodzie. Wpływa on nie tylko na 
to, jak ktoś się czuje, lecz i na poczucie tego, co można robić, a czego nie. Na przykład 
w pewnych krajach Ameryki Łacińskiej i Środkowej panował klimat strachu z powodu 
losowych aktów zabójstw i zniknięć. W takim klimacie potęguje się nieufność i ustaje 
współpraca”67.

Drugi sposób transpozycji odnosi się do kategorii zachowania zbiorowego 
o znacznie szerszym zastosowaniu. Neil Smelser w Theory of Collective Behavio-
ur wyróżnił następujące po sobie etapy zachowania zbiorowego. Pierwszy stanowią 
pewne zmiany warunków strukturalnych, które prowadzą do napięcia polegającego 
na subiektywnym niezadowoleniu jednostek z nowej sytuacji. W rezultacie następuje 
uogólnienie pewnych przekonań, które mobilizuje aktorów do podjęcia działania68. 

65 W omawianych pracach czasami jest mowa o strachu, a nie o lęku, ale badacze nie wprowadzają 
rozróżnienia między tymi pojęciami, a często używają ich zamiennie.

66 J. Barbalet, Introduction..., s. 5.
67 K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 47.
68 Zob. B. Misztal, Socjologiczna teoria ruchów społecznych..., s. 120–122.

Czech-1.indd   96Czech-1 indd 96 2010-12-06   14:16:332010-12-06 14:16:33



Lęk jako zjawisko społeczne 97

Już taka lakoniczna prezentacja głównych sekwencji zachowania zbiorowego uzmy-
sławia, że teoria Smelsera doskonale koresponduje z zaproponowanym przez Bar-
baleta psychospołecznym rozumieniem emocji jako stanu pośredniczącego między 
bodźcami ze świata społecznego i działaniami jednostki. Różnica polega jedynie na 
tym, że Barbalet w centrum uwagi stawia jednostkę i jej stany emocjonalne na tle 
zmian strukturalnych, a Smelser odwrotnie ustawia ostrość swojej analizy i koncen-
truje się na zmianach zbiorowych, na drugim planie pozostawiając jednostki. Dzięki 
stanowisku Smelsera można dostrzec, że warunki strukturalne często są podobne dla 
większej liczby niezależnych aktorów i dlatego określone przekonania i stany emo-
cjonalne można zaobserwować na poziomie społecznym. Działania podejmowane są 
zaś nie przez izolowane jednostki, ale przez większe lub mniejsze zbiorowości spo-
łeczne. Dzięki temu emocje aktorów oraz wynikające z nich działania mają szanse 
realizacji i odciśnięcia piętna na biegu wydarzeń oraz strukturze społecznej. 

Za ilustrację omawianych sposobów transpozycji mogą posłużyć dane o obawach 
obywateli Stanów Zjednoczonych przed zamachami terrorystycznymi. Z przeana-
lizowanych przez Lynn Kuzmę wyników badań sondażowych przeprowadzonych 
w latach 1986–1996 wynika, że w roku 1996 obawy dotyczące zamachów terrory-
stycznych były najniższe, choć i tak odczuwało je 2/3 populacji. Aż 31% respon-
dentów stwierdziło, że bardzo obawia się takich zamachów, a 43%, że niepokoi się 
umiarkowanie69. Czasami tego typu deklaracje traktowane są jako wskaźniki strachu 
i podstawy do wnioskowania o rozpowszechnieniu tej emocji w danym społeczeń-
stwie lub grupie społecznej. Tymczasem, jako że operuje się danymi reaktywnymi, 
można zakładać, iż za posiadającymi niewątpliwie emocjonalny wydźwięk odpo-
wiedziami respondentów nie stoją rzeczywiste emocje. Stwierdzenie zaniepokoje-
nia określonym stanem rzeczy może być wywołane, mimo że nie jest to problem, 
który nieustannie zaprząta myśli jednostki czy wywołuje działania mające zlikwi-
dować bądź ograniczyć źródło niepokoju. Po zamachach z 11 września 2001 roku 
Amerykanie nie tylko deklarowali wyższy poziom obaw w badaniach sondażowych, 
ale także zaczęli autentycznie żyć tym zagrożeniem. Jak pokazuje Leonie Huddy ze 
swoimi współpracownikami, po zamachach wzrosło zainteresowanie informacjami 
medialnymi, w których więcej miejsca zajął nieobecny wcześniej temat terroryzmu. 
W początkowym okresie po 11 września 2001 roku ludzie rezygnowali z podróżo-
wania samolotami, a w niektórych regionach spadła również liczba osób korzysta-
jących z transportu miejskiego. Badania Huddy pokazały również, iż w pierwszych 
dniach po 11 września 21% Amerykanów skarżyło się na kłopoty z koncentracją 
w pracy lub podczas wykonywania codziennych czynności, a 13% miało kłopoty 
ze snem70. W następstwie zamachów doszło do zmian percepcji rzeczywistości i za-
chowań, które sprawiły, że spadła nie tylko liczba pasażerów linii lotniczych, ale 
również notowania na nowojorskiej giełdzie i obroty handlowe fi rm amerykańskich 
z zagranicznymi kontrahentami. Wyjątek stanowił wzrost obrotów amerykańskich 

69 L. Kuzma, Trends: Terrorism in The United States, „The Public Opinion Quartely” 2000, nr 1, s. 98. 
70 Zob. L. Huddy, S. Feldman, G. Lahav, C. Taber, Fear and Terrorism: Psychological Reactions to 

9/11 [w:] P. Norris, M. Kern, M. Just, Framing Terrorism: The News Media, The Government and the 
Public, London, New York, Routledge, 2003, s. 255–276. 
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sieci jubilerskich o ponad 20%71. Zjawisko to tłumaczono przemianami w hierarchii 
wartości Amerykanów, którzy – jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pat 
Precian – zaczęli mniej cenić posiadanie dobrej pracy, a większą wagę przykładać 
do udanego życia rodzinnego. Większa liczba zaręczyn przełożyła się na dochody 
jubilerów72. Wraz ze zmianami w życiu codziennym na arenie politycznej rozpoczęto 
prace mające na celu zapobieżenie podobnym zamachom. W warunkach konsensusu 
głównych sił politycznych Kongres USA szybko uchwalił Patriot Act zwiększający 
uprawnienia organów państwowych i pod pewnymi względami ograniczający wol-
ności i prawa obywatelskie w celu wzmocnienia systemu bezpieczeństwa. Szybko 
zapadła również – początkowo ciesząca się sporym poparciem – decyzja o rozpo-
częciu wojny w Iraku. Przed atakiem na World Trade Center i Pentagon Amerykanie 
wyrażali zaniepokojenie ewentualnością aktów terrorystycznych, ale nie prowadziło 
to do żadnych zmian w ich rutynowym działaniu. Po atakach zmiany uwidoczniły się 
na wielu płaszczyznach. Obawiano się, że zamachy mogą się powtórzyć, i dlatego 
modyfi kowano podejmowane działania. Aktorzy społeczni przy podejmowaniu de-
cyzji znacznie częściej brali pod uwagę czynnik, który wcześniej był nieobecny lub 
pozostawał na dalszym planie. Dla wielu ludzi zwykła podróż do pracy przestawała 
być rutyną i zaczęła ją poprzedzać refl eksja dotycząca ewentualnych zagrożeń.

Jak widać, koncepcje zachowania zbiorowego i klimatu emocjonalnego nie wy-
kluczają się. Raczej są to uzupełniające się perspektywy. Sytuację w Stanach Zjed-
noczonych po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku można opisać za 
pomocą obu tych kategorii. Klimat emocjonalny ma charakter synchroniczny i służy 
statycznemu opisowi sytuacji emocjonalnej w danym momencie lub okresie. Zacho-
wanie zbiorowe jest natomiast kategorią diachroniczną pozwalającą uchwycić dyna-
miczny, procesualny charakter emocji grupowych. Każda próba transpozycji katego-
rii lęku na poziom zbiorowy podejmowana w ramach socjologii zbliża się do jednego 
z tych dwóch typów idealnych. 

Pierwszą grupę makrosocjologicznych ujęć lęku tworzą stanowiska kulturowe. 
Podkreślają one rolę wspólnych dla całej zbiorowości systemów znaczeń, interpre-
tacji i wartości, które określają wybrane obiekty, zjawiska lub sytuacje jako niebez-
pieczne. Owe schematy, zinternalizowane przez jednostkę, stają się podstawą su-
biektywnych przeżyć emocjonalnych w momencie pojawienia się zdefi niowanego 
bodźca. Badania w tym nurcie koncentrują się na zidentyfi kowaniu poszczególnych 
kulturowo określanych lęków oraz na refl eksji nad ich genezą. Punkt wyjścia tego 
sposobu ujmowania lęku opiera się na założeniu, że społecznie określone systemy 
symboliczne nadają formę jednostkowemu poznaniu świata. Źródeł tej perspektywy 
można zatem szukać w twierdzeniu Epikteta, że człowieka przerażają nie rzeczy same 
w sobie, lecz jego przekonania i wyobrażenia o rzeczach73. Takie ujęcie jest charak-

71 Zob. B. Christensen, Divided we Fall: Family Discord and The Fracturing of America, New 
Brunswick, Transactions Publishers, 2006, s. 148.

72 Zob. P. Precian, Surviving 9/11: Impact and Expiriences of Ocupational Therapy Practitioners, 
Binghamton, Haworth Press, 2004, s. 181.

73 J. Rokicki, O realności i złudzeniu „globalizacji”, „wielokulturowości” i „ponowoczesności” [w:] 
K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 27. 

Czech-1.indd   98Czech-1 indd 98 2010-12-06   14:16:332010-12-06 14:16:33



Lęk jako zjawisko społeczne 99

terystyczne także dla zaproponowanej przez Mary Douglas i Aarona Wildavsky’ego 
koncepcji ryzyka jako kolektywnego konstruktu. Twierdzą oni, że ludzie lękają się 
tylko niektórych niebezpieczeństw, wybranych spośród nieograniczonej ich licz-
by. Społeczne znaczenie zyskują obawy dotyczące przede wszystkim tego, co jest 
sprzeczne z podstawowymi zasadami moralnymi danej społeczności, oraz tego, co 
umożliwia krytykowanie nielubianych ludzi74. Teoria Douglas i Wildavsky’ego ma 
charakter ogólny – stara się zidentyfi kować uniwersalne prawa rządzące wyborem 
obiektów lęku. 

W innych koncepcjach tego nurtu zazwyczaj rekonstruuje się lęk w określonym 
czasie i specyfi cznej przestrzeni kulturowej. Taki charakter ma wspomniana już pra-
ca Jeana Delumeau Strach w kulturze Zachodu. Autor tropi w niej „kto i czego się 
bał”75 między XIV a XVIII wiekiem w krajach Europy Zachodniej. Przyczyny niepo-
kojów przedstawia na tle przemian kultury, której integralny element stanowi „dusz-
pasterstwo strachu” Kościoła katolickiego. Podobny sposób kulturowego ujmowania 
strachu można odnaleźć we współczesnych koncepcjach socjologicznych. W tym 
miejscu zostaną przywołane dwie z nich. 

Zdaniem Franka Furediego współczesna kultura rozwiniętych państw kapi-
talistycznych to kultura strachu. Jej istota polega na masowym przyjmowaniu, że 
ludzkość znajduje się w stanie permanentnego zagrożenia, które jest niemożliwe do 
zlikwidowania. Konsekwencją kultury strachu jest wykrystalizowanie się nowych 
strategii zachowania wypływających z „zasady ostrożności” (precautionary princi-
ple). Prowadzi ona do tego, że „(...) ocena wszystkiego z perspektywy bezpieczeń-
stwa jest cechą charakterystyczną współczesnego społeczeństwa”76. Furedi uważa, 
że w kulturze strachu świat zostaje przedefi niowany w ten sposób, że etykieta „bez-
pieczne” lub „ryzykowne” jest nadawana coraz większej liczbie sytuacji, przedmio-
tów i zdarzeń. Symptomatycznym przykładem takiego kulturowego etykietowania 
jest związek frazeologiczny „bezpieczny seks” oraz akcje społeczne „bezpiecznego 
picia” na brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach. Innym rysem kultury strachu 
dla Furediego jest fakt, że związki zawodowe w krajach zachodniej Europy w co-
raz mniejszym stopniu zajmują się walką o podwyżki pensji dla pracowników, gdyż 
walczą głównie o poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Rosnąca liczba grup 
samopomocowych i terapeutycznych, telefonów zaufania oraz moda na psychotera-
pię również są dla Furediego dowodami coraz powszechniejszych niepokojów ludzi 
i rozwoju kultury strachu. Wszystkie te sposoby celebrowania strachu prowadzą do 
apatii społecznej, bierności, niepodejmowania wyzwań i braku ambitnych planów. 
W syntetycznym opisie kultury strachu zostały wykorzystane tylko nieliczne przykła-
dy ze znacznie szerszego zbioru ilustracji zgromadzonych przez Furediego77. Celem 
tej krótkiej charakterystyki nie jest skrytykowanie teorii – krytykę przeprowadzono 

74 Zob. M. Douglas, Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental 
Dangers, Berkeley, University of California Press, 1983, s. 186 i nast.

75 J. Delumeau, dz. cyt., s. 25 i nast.
76 F. Furedi, Culture of Fear. Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, London, Continuum, 

2002, s. 4.
77 Zob. tamże.
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w innym miejscu78 – ani całościowa rekonstrukcja koncepcji Furediego obejmują-
ca genezę zjawiska, jedynie zaprezentowanie przykładu kulturowego ujęcia lęku. 
W omówionym przypadku wyraźnie widać rolę wspólnych dla całej zbiorowości sy-
stemów znaczeń i wartości, które określają to, czego ludzie „powinni” się obawiać.

W inny sposób kulturę strachu konceptualizuje Barry Glassner. Jeżeli Furedi uwa-
ża, że sedno kultury strachu tkwi w tym, iż obawy są wyolbrzymione albo zbędne, 
to Glassner twierdzi, że powszechny niepokój budzą nie te zjawiska, które rzeczy-
wiście stanowią zagrożenie. Glassner przytacza dane mówiące, że między rokiem 
1990 a 1998 w Stanach Zjednoczonych o 20% spadła liczba morderstw oraz innych 
przestępstw z użyciem przemocy. Nie zmniejszył się jednak strach przed przestęp-
czością. Stało się tak, gdyż w tym samym czasie o 600% wzrosła liczba informacji 
medialnych na ten temat. W rezultacie przestępczość postrzegana jest jako główny 
problem społeczny i na walkę z nią niepotrzebnie wydaje się ogromne pieniądze. 
Planowanie wydatków jest dla Glassnera wskaźnikiem racjonalności lub jej braku. 
Fakt, że walka z przestępczością lub poprawa bezpieczeństwa podróży lotniczych, 
o której w mediach mówi się dużo po kolejnych katastrofach, pochłaniają większe 
środki niż ochrona środowiska czy ochrona bezpieczeństwa w miejscu pracy, jest 
dla niego przejawem irracjonalności kultury strachu. Glassner dowodzi, że pienią-
dze przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy przyniosą więcej 
korzyści niż zainwestowanie tej samej kwoty w bezpieczeństwo w lotnictwie cywil-
nym, z którego jego zdaniem wciąż korzystają raczej bogatsi członkowie społeczeń-
stwa. Rząd Stanów Zjednoczonych powinien zatem dofi nansować politykę socjalną, 
zamiast przeznaczać kolejne środki na walkę z przestępczością. Glassner, przywołu-
jąc takie przykłady, przekonuje, że ludzie obawiają się spektakularnych katastrof lub 
brutalnych napadów pokazywanych w mediach i nie zwracają uwagi na zagrożenia 
związane z codziennym funkcjonowaniem, których nie można łatwo przedstawić 
masowemu odbiorcy, ale które w ostatecznym rozrachunku pochłaniają więcej ofi ar. 
Tak jest z najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych – chorobami 
serca, których ludzie obawiają się znacznie mniej niż zabójstw, będących osiemnastą 
z kolei przyczyną zgonów, ale częstszym tematem medialnym79. Głębszym źródłem 
medialnej kultury strachu jest możliwość wskazania kozła ofi arnego i personifi kacji 
obaw. Glassner stara się „usocjologizować” debatę, pokazując, że obok przestępców, 
narkomanów, piratów drogowych, nastoletnich zabójców na kampusach uniwersy-
teckich, którzy regularnie pojawiają się we wszystkich serwisach informacyjnych 
i stanowią źródło strachu, istnieją bardziej abstrakcyjne zagrożenia mogące spowo-
dować poważniejsze konsekwencje – efekt cieplarniany, ubóstwo, brak dostępu do 
służby zdrowia80.

Koncepcje kultury strachu Furediego i Glassnera stanowią przykłady makroso-
cjologicznego ujmowania rzeczywistości uwzględniającego lęk. W Polsce w po-
dobnym kierunku szły pomysły teoretyczne Marka Czyżewskiego. Twierdził on, że 

78 Zob. F. Czech, Społeczeństwo ryzyka a kultura strachu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 4, s. 59–86. 
79 B. Glassner, The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things? New York, 

Basic Books, 1999, s. XX i nast.
80 Zob. B. Glassner, dz. cyt., s. XIV i nast., oraz F. Czech, Społeczeństwo...
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toposem współczesnego dyskursu jest przekonanie o niepokojącej współczesności, 
które zajęło miejsce postrzegania problemów jako wyzwań, a nie zagrożeń81. Do gru-
py kulturowych ujęć lęku można również zaliczyć pomysły teoretyczne rozwijane 
w Ucieczce od wolności Ericha Fromma oraz w Neurotycznej osobowości naszych 
czasów Karen Horney. Wszystkie te koncepcje, łącznie z wymienionymi na początku 
propozycjami Douglas i Wildavsky’ego oraz Deloumeau, cechuje sytuowanie lęku 
na poziomie porządku kulturowego, który czasem jest dokładniej określany jako dys-
kurs. Badacze identyfi kują pewne kody kulturowe, których recepcja ma wywołać 
u aktora społecznego poczucie zagrożenia. Przyczyny uczucia strachu sytuują się na 
poziomie społecznego systemu wiedzy niezależnie od tego, czy jednostka rzeczywi-
ście odczuje jakiekolwiek emocje, gdy dana informacja do niej dotrze. Tak rozumia-
ny strach jest wymiarem kultury.

Drugi sposób makrosocjologicznego ujmowania lęku stanowią ujęcia struktural-
ne. O ile źródeł kulturowego interpretowania lęku można szukać w wypowiedziach 
Epikteta, o tyle za prekursora strukturalnego rozumienia lęku można uznać Sokra-
tesa. Miał on twierdzić, że strach wynika z pewnej wizji rzeczywistości, która jest 
kształtowana przez poetów i nauczycieli będących przedstawicielami elity społecz-
nej82. Strukturalne koncepcje lęku zwracają uwagę na zależności między pozycją 
w społeczeństwie a odczuwaniem lęku. Elementy takiego ujęcia widać już w pracy 
Glassnera, który twierdzi, że dziennikarze i politycy są „przedsiębiorcami strachu”: 
kształtując wizję rzeczywistości, mogą narzucać innym to, czego powinni się oba-
wiać. W podobny sposób analizuje strach Corey Robin. W swojej książce Fear. The 
History of a Political Idea zwraca on uwagę na strach jako narzędzie stosunków po-
litycznych. Strach jest dla niego rezultatem nierówności społecznych83, jest elemen-
tem relacji władzy i daje człowiekowi możliwość narzucenia innym swojej decyzji. 
Klasy wyższe, przedsiębiorcy lub całe korporacje, a także politycy podejmują decy-
zje, w wyniku których jednostki niemające władzy są postawione w nowej sytuacji, 
rodzącej niepewność i strach. 

Omawiając zagadnienie transpozycji, warto zwrócić uwagę na wprowadzony 
przez Robina podział na strach indywidualny i polityczny (political fear). Strach po-
lityczny to jego zdaniem 

„(...) ludzkie obawy dotyczące zagrożenia dla zbiorowego dobrobytu (well-being) – strach 
przed terroryzmem, panika dotycząca przestępczości, niepokój związany z przekonaniem 
o moralnym upadku – albo będące wynikiem zastraszania mężczyzn i kobiet przez rządy 
i inne grupy. Tym, co sprawia, że oba typy strachu są raczej polityczne niż osobiste jest 
fakt, że emanują one ze społeczeństwa lub mają konsekwencje dla społeczeństwa”84. 

W ujęciu Robina strach polityczny przyjmuje często postać uogólnionego stra-
chu (generalized fear), który nie wynika z indywidualnych, bezpośrednich doświad-

81 Zob. M. Czyżewski, „Niepokojąca współczesność” jako topos w dyskursie publicznym [w:] A. Mi-
szalska, K. Kowalewicz (red.) Niepokojąca współczesność, Łódź, Instytut Socjologii UŁ, 2001, s. 235–260.

82 Zob. C. Robin, Fear. The History of a Political Idea, Oxford, Oxford University Press, 2004, s. 8.
83 Zob. tamże, s. 18 i 164–165. 
84 Tamże, s. 2.
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czeń, ale rodzi się na poziomie dyskursu społecznego. Nie należy przez to rozumieć, 
że strach indywidualny nie ma politycznego wymiaru. Wszelkiego rodzaju obawy 
dotyczące najbardziej indywidualnych spraw mają społeczne konsekwencje, kiedy 
podziela je pewna liczba osób. Niemniej jednak analitycznie przydatne wydaje się 
rozróżnienie tych obaw. Należy odróżnić sytuacje, w których jednostki mają poczu-
cie, że to właśnie one znajdują się w sytuacji zagrożenia, od tych, w których poszcze-
gólne osoby spodziewają się, iż to pewnej grupie ludzi, na przykład społeczności 
lokalnej lub całemu społeczeństwu, grozi negatywny rozwój sytuacji. Oba rodzaje 
obaw często współwystępują. Udowadniają to badania Paula Slovica, z których wy-
nika, że 25% Amerykanów uważa, iż AIDS stanowi zagrożenie dla ich rodziny, ale 
60% traktuje tę chorobę jako groźną dla funkcjonowania całego społeczeństwa85. 

Przykładów strachu politycznego dostarczają analizy dowolnego syndromu 
NIMBY (Not In My Backyard – nie na moim podwórku). Do tej kategorii sytuacji 
społecznych można zaliczyć opisaną przez Piotra Stankiewicza historię sprzeciwu 
wobec budowy masztu telefonii komórkowej wniesionego przez społeczność lokalną 
w okolicach jednego z dużych miast północnej Polski. Przedstawiciele wspólnoty 
wyrażali niepokój, że z powodu masztu mogą mieć kłopoty zdrowotne. W artykule 
Stankiewicza jest przywołana sytuacja mężczyzny, który ma wszczepiony rozrusznik 
serca i z obawy przed zakłóceniem jego działania nie używa nawet kuchenki mikro-
falowej, a budowa masztu wywołuje u niego przerażenie. Z drugiej strony okoliczni 
mieszkańcy bali się, że instalacja wpłynie negatywnie również na całą społeczność, 
gdyż krajobraz zostanie oszpecony, a ceny okolicznych nieruchomości spadną. Te 
dwa rodzaje argumentacji sprawiały, że mieszkańcy podjęli akcje mające zapobiec 
powstaniu planowanej instalacji, która z punktu widzenia całego społeczeństwa była 
potrzebna i gdzieś przecież musiała zostać umiejscowiona86. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Plan budowy masztu wywołał wśród miesz-
kańców nie tyle strach przed negatywną sekwencją zdarzeń, ile różne współwystępu-
jące negatywne prognozy (zdrowotne, ekonomiczne, polityczne, estetyczne). Właś-
nie taka sytuacja została wcześniej określona jako stan lęku. 

Na inny charakter emocjonalnych konsekwencji rozwarstwienia społecznego 
zwraca uwagę Iain Wilkinson. Interesuje go rozpowszechnienie patologicznych sta-
nów lękowych w różnych grupach społecznych. Wilkinson twierdzi, że „(...) psy-
chologowie kliniczni i psychoterapeuci zamiast patrzeć na społeczne antagonizmy 
i kulturowe konfl ikty mają tendencję do wyjaśniania lęku poprzez podkreślanie roli 
problemów i słabości jednostki”, gdy tymczasem 

„(...) lęk może być rozumiany jako produkt procesów społecznych i wartości kulturowych. 
W tym kontekście istnieje możliwość zidentyfi kowania jednostek i grup społecznych, 

85 Zob. P. Slovic, J. Flynn, C.K. Mertz, M. Poumadere, C. Mays, Nuclear Power and The Public, 
A Comperative Study of Risk Perception in France and the United States [w:] O. Renn, B. Rohrman (red.), 
The Cross-Cultural Risk Perception: A Survey of Empirical Studies, Dordrecht, Kluwer, 2000, s. 64. 

86 P. Stankiewicz, Konfl ikty technologiczne w społeczeństwie ryzyka. Przykład sporu o budowę masztu 
telefonii komórkowej, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 4, s. 100–101. 
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które są w większym stopniu narażone na lęk stanowiący konsekwencję ich położenia 
społecznego”87.

Wilkinson udowadnia, że szczególnie narażone na zaburzenia lękowe są jednostki 
z niższych warstw hierarchii społecznej. Mają one mniejsze zasoby umożliwiające 
radzenie sobie z niepożądanymi sytuacjami, które to im właśnie zdarzają się częściej. 
Stanowisko Wilkinsona potwierdzają również przeprowadzone przez zespół Ronalda 
Kesslera badania nad rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych w różnych zbio-
rowościach. O ile większą częstotliwość występowania zaburzeń lękowych u kobiet 
można próbować tłumaczyć czynnikami biologicznymi i psychicznymi, o tyle istot-
na statystycznie negatywna korelacja między poziomem dochodów a zapadalnością 
na zaburzenia lękowe nie może być wyjaśniona bez odwołania się do warunków 
społecznych. Taka zależność została stwierdzona w badaniach Kesslera, z których 
wynika, że osoby mające najniższe zarobki zapadają na różnego rodzaju zaburzenia 
lękowe manifestujące się na poziomie psychicznym i somatycznym dwukrotnie częś-
ciej niż osoby o najwyższych dochodach88. 

Ostatnia grupa makrosocjologicznych teorii lęku została określona jako perspek-
tywa zorientowana na proces. Przykładem procesualnego ujmowania lęku jest kon-
cepcja paniki moralnej wypracowana przez Stanleya Cohena. W niewielkiej nadmor-
skiej miejscowości brytyjskiej wiosną 1964 roku doszło do bójki między członkami 
dwóch subkultur młodzieżowych – moodsów i rockersów. To wydarzenie, mimo 
ograniczonego oddziaływania, stało się najważniejszym tematem, którym media zaj-
mowały się przez następne dni i tygodnie. Przeprowadzano wywiady ze świadkami, 
przypatrywano się działaniom urzędów w tej sprawie, ale przede wszystkim deba-
towano nad przyszłością brytyjskiej młodzieży i kondycją społeczeństwa w ogóle. 
Cohena zainteresowały wyolbrzymione reakcje znacznej części społeczeństwa na to 
stosunkowo drobne wydarzenie. Rekonstrukcja wydarzeń pozwoliła mu ustalić, że 
w mediach znalazło się wiele niepotwierdzonych wiadomości, stereotypów, gene-
ralizacji oraz legend miejskich. Rozmaite plotki podawano jako nowe informacje. 
Cohen na podstawie zebranych informacji opracował modelowy cykl paniki moral-
nej. Zaczyna się on od nagłego i niemożliwego do przewidzenia, relatywnie błahego 
wydarzenia, które wyzwala obawy oraz wrogość znacznej części społeczeństwa wo-
bec grup wyłamujących się z ustalonego porządku. W konsekwencji powołuje się do 
życia, jak to określa Cohen, diabła ludowego – grupie społecznej nieprzestrzegającej 
norm społecznych zostaje przypisana odpowiedzialność za rozmaite niepożądane 
sytuacje. Grupa ta zaczyna być postrzegana w społeczeństwie przez pryzmat nega-
tywnych sytuacji, które się jej przypisuje. Na kolejny etap paniki moralnej składa się 
odpowiedź społeczna działania mające zmienić zaistniałą sytuację. Mogą pojawić się 
nowe ruchy społeczne, lecz tego rodzaju sytuacje zdaniem Ericha Goodego i Nach-
mana Ben-Yehuda często są wykorzystywane do wzmocnienia kontroli społecznej 
czy wprowadzenia nowego prawa89. Podobnymi cechami odznaczają się również 

87 I. Wilkinson, dz. cyt., s. 16–17. 
88 K. Oatley, J. Jenkins, dz. cyt., s. 316–317.
89 E. Goode, N. Ben-Yehuda, Moral Panics: Culture, Politics and Social Construction, „Annual 

Review of Sociology” 1994, nr 1, s. 156.
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krucjaty moralne, które w zaproponowanym przez Howarda Beckera znaczeniu ina-
czej niż panika moralna są zaplanowane przez elity, ale potem przebiegają już na 
analogicznych zasadach90. Sama koncepcja paniki moralnej, a zwłaszcza kategoria 
diabła ludowego, nawiązuje również do znacznie starszej koncepcji kozła ofi arnego, 
która wyjaśnia podobne zjawiska analizowane w psychologii oraz w badaniach doty-
czących nietolerancji wobec grup mniejszościowych. 

Inny charakter ma druga z procesualnie zorientowanych teorii socjologicznych 
uwzględniających lęk. Za powód rozpowszechnienia się poczucia niepokoju uważa 
się w tym przypadku nie tylko jakieś konkretne wydarzenie, lecz sam fakt zmiany. 
Dobry przykład teorii tego rodzaju stanowi rozwijana przez Piotra Sztompkę kon-
cepcja traumy wielkiej zmiany. Terminem tym opisywany jest proces, który zachodzi 
po nieprzewidzianej, głębokiej, radykalnej, zmianie społecznej obejmującej różne 
dziedziny życia i dotykającej wartości centralnych dla danej zbiorowości. Zmiana 
ta prowadzi do przejściowej dezorganizacji kultury i powiązanej z nią dezorientacji 
jednostek zagubionych w nowej sytuacji, która pozbawia ich tradycyjnych sposo-
bów radzenia sobie z problemami. Konsekwencją jest również trauma wyrażająca się 
w czasowym stanie anomii i syndromie braku zaufania. Ludzie wycofują się z życia 
publicznego, ogarnia ich apatia91. Początkowo Sztompka traumatyczną sekwencję lo-
kował w sytuacjach radykalnej zmiany, takiej jak rewolucje albo okres transformacji 
systemowej w Europie Wschodniej po roku 1989. W późniejszej publikacji stwier-
dził on jednak, że podobne objawy w mniejszym nasileniu wynikają również z nie-
ustannych zmian społecznych. Przyczyną traumy mogą więc być skandale polityczne 
i afery gospodarcze92. Podobne spostrzeżenia można znaleźć u innych autorów. Tylko 
wśród przywołanych w tym rozdziale socjologów między innymi Furedi i Czyżew-
ski93 zwracali uwagę na związek między nieustannie zmieniającą się rzeczywistością 
a poczuciem zagubienia i lękiem. 

W niniejszym rozdziale zostały omówione trzy makrosocjologiczne nurty uj-
mowania lęku. Odpowiadają one trzem tradycjom socjologicznym. Pierwsza z nich 
koncentruje się na analizowaniu całości społecznych, druga na badaniu relacji za-
chodzących między poszczególnymi grupami, a trzecia zorientowana jest na pro-
cesy społeczne. Niektóre z przedstawionych ujęć (np. kultura strachu) wpisują się 
w model klimatu emocjonalnego, a inne (np. panika moralna) stanowią pewną wersję 
zachowania zbiorowego. Z punktu widzenia niniejszej pracy ważne jest to, że we 
wszystkich tych koncepcjach postrzega się lęk jako kategorię opisującą zbiorowość 
i jej powiązanie z indywidualnymi emocjami. Wyjątek stanowi koncepcja Wilkin-
sona, w której zbiorowość jest tylko pewną kategorią statystyczną. Wilkinson jako 
jedyny z przywołanych autorów zajmuje się też zaburzeniami lękowymi. W pozo-
stałych przypadkach autorzy badają lęk normalny na poziomie jednostkowym, który 

90 Zob. tamże, s. 153.
91 Zob. m.in. P. Sztompka, The Trauma of Social Change. A Case of Postcommunist Societies [w:] 

J. Alexander, Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley, University of California Press, 2004, 
s. 158–169.

92 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak, 2007, s. 379–383.
93 Zob. F. Furedi, dz. cyt., s. 68 oraz M. Czyżewski, dz. cyt.
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ma jednocześnie negatywne konsekwencje na poziomie zbiorowym. Rozpowszech-
nione w określonym społeczeństwie uczucie lęku normalnego może prowadzić, jak 
wskazują autorzy, do takich negatywnych konsekwencji na poziomie społecznym, 
jak syndrom braku zaufania, kultura cynizmu, bierność społeczna, atrofi a więzi spo-
łecznych, irracjonalne wydawanie pieniędzy publicznych czy wreszcie scedowanie 
odpowiedzialności i ucieczka od wolności w objęcia silnych przywódców. Uderza-
jący jest kontrast pomiędzy wskazywanym przez psychologów funkcjonalnym cha-
rakterem lęku, który może być sygnałem alarmowym na poziomie indywidualnym, 
a dostrzeganiem jego wyłącznie negatywnych konsekwencji na poziomie zbioro-
wym. W makrosocjologicznych ujęciach lęku, tak jak kiedyś w psychologii, dostrze-
ga się przede wszystkim skrajne, dysfunkcjonalne z punktu widzenia zbiorowości 
stany lękowe. Można sobie tymczasem wyobrazić, że lęk jest podstawą solidarności 
społecznej, buduje więź międzyludzką przez poczucie, że wszyscy znajdują się w tej 
samej sytuacji albo prowadzi do pożądanych działań społecznych – na przykład wte-
dy, kiedy leży u podstaw ruchu społecznego zajmującego się ochroną środowiska. 
Jednym z niewielu, który dostrzegał różnorodne oddziaływanie lęku był Jan Strze-
lecki. Artykuł Niepokoje i wyzwania podsumował on następująco: 

„Niepokoje bywają różne, ale dla potrzeb tego artykułu podzielmy je na dwie wielkie kla-
sy: niepokojów hamujących i wyzwalających zdolność twórczego działania. Otóż sprawa 
naszej przyszłości i naszego miejsca w świecie zależy od tego, czy znakomita większość 
rodzonych przez trudność sytuacji niepokojów znajdzie się w drugiej, a nie pierwszej 
klasie”94.

Wydaje się jednak, że lęk często może prowadzić nie tyle do pozytywnych lub 
negatywnych konsekwencji – jak wskazuje Strzelecki – ile do jednych i drugich rów-
nocześnie. Powyżej został podany przykład lęku o stan środowiska naturalnego. Ten 
typ lęku można uznać za pożądany, o ile prowadzi do pracy w ramach organizacji po-
zarządowych, ale kiedy staje się na przykład narzędziem manipulacji albo prowadzi 
do aktów terroryzmu zyskuje zgoła odmienne znaczenie. Psychologowie podkreśla-
ją, że lęk mobilizuje do działania, nie przesądzając o tym, jakie to będzie działanie. 
Podobnie jest z lękiem na poziomie zbiorowym. Na konsekwencje nie wpływa też 
rozpowszechnienie lęku, jego poziom, który raczej decyduje o skali działań niż o ich 
kierunku. 

94 J. Strzelecki, Kontynuacje (2), Warszawa, PIW, 1974, s. 296–297.
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Część III. GLOBALIZACJA I LĘK 

Największą władzę mają takie jednostki, 
które potrafi ą stać się źródłem niepewności

innych jednostek. Manipulowanie niepewnością
stanowi kwintesencję zmagań o władzę 

i ich główną stawkę.

(Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, tłum. E. Klekot,
Warszawa, PIW, 2000, s. 42)
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Rozdział 4

KONSTRUOWANIE LĘKU 
W DYSKURSIE GLOBALIZACYJNYM

Dwie poprzednie części dotyczyły globalizacji i lęku. Pierwsze z tych zjawisk ma 
charakter makrostrukturalny. Globalizację współtworzą procesy o wielkim zasięgu 
obejmujące jednocześnie wiele społeczeństw. Globalizacja stanowi najszerszą ramę 
interpretacji współczesnych społeczeństw. Z kolei lęk, przynajmniej w klasycznych 
ujęciach, jest zjawiskiem jednostkowym. Jest ulotny i, jeżeli przyjąć kryterium skali, 
stanowi opozycję globalizacji. Istnieją jednak cechy wspólne dla obu zjawisk. Za-
równo lęk, jak i globalizacja uchodzą za charakterystyczne cechy współczesności. 
Istnieje sporo dowodów postrzegania współczesności przez pryzmat obu tych po-
jęć. Oprócz przywołanego we wstępie stanowiska Millsa świadczą o tym już tytuły 
współczesnych publikacji. Martin Albrow pisze o The Global Age: State and Society 
Beyond Modernity1, a Giddens tytułuje swoją książkę Europa w epoce globalnej2. 
Jednocześnie Jessica Wang publikuje American Science in an Age of Anxiety3, a Mar-
tin Parker i Jane Parish wydają pracę pod tytułem The Age of Anxiety: Conspiracy 
Theory and the Human Sciences4. Obie frazy – „wiek globalny” oraz „wiek lęku” 
można znaleźć również w innych licznych publikacjach. Wszystkie one opisują 
współczesność.

Jeżeli w różnych publikacjach stwierdza się niezależnie, że dzisiejsze czasy to 
okres globalizacji i jednocześnie lęku, nasuwa się pytanie, w jaki sposób oba zja-
wiska są powiązane. Innymi słowy, należy się zastanowić, w jaki sposób warunki 
globalizacji kształtują lęk. Niniejszy rozdział omawia właśnie to zagadnienie. Jest 
on próbą odpowiedzenia na pytanie o to, jakie są mechanizmy wpływu globalizacji 
na uogólnione poczucie niepewności, zagrożenia. Punkt wyjścia stanowi porównanie 
dwóch głównych sposobów wyjaśniania lęku w epoce globalizacji. Pierwszy z nich 
koncentruje się na procesach obiektywnych i ma charakter ilościowy. Alternatyw-
ny sposób badania lęku podkreśla rolę subiektywnych procesów nadawania znaczeń 

1 Zob. M. Albrow, The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1997.

2 Zob. A. Giddens, Europa w epoce globalnej, tłum. M. Klimowicz, M. Habura, Warszawa, PWN, 
2009.

3 Zob. J. Wang, American Science in an Age of Anxiety, Chapel Hill, UNC Press, 1999.
4 Zob. M. Parker, J. Parish, The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, Oxford, 

Blackwell Publishing, 1999.
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i ma jakościowy, interpretatywny charakter. W drugiej części rozdziału przeprowa-
dzono analizę wybranych obszarów dyskursu globalizacyjnego przez pryzmat ich 
roli w kreowaniu poczucia zagrożenia. Dzięki tym działaniom wskazany zostaje ne-
wralgiczny fragment dyskursu, który w następnym rozdziale poddany zostaje bar-
dziej szczegółowemu studium. W ostatniej części rozdziału zawarte są podstawowe 
rozstrzygnięcia dotyczące dyskursu metod jego analizy. Rozdział ten pełni więc rów-
nież funkcję metodologicznego wprowadzania do empirycznej części pracy. Jako że 
niniejszy fragment opiera się na wnioskach osiągniętych w poprzednich rozdziałach, 
częste są odwołania do wcześniejszych stwierdzeń, konstatacji i teorii. 

4.1. Globalizacja i lęk – dwa ujęcia

Wielu badaczy zgadza się z tezą, że obiektywne procesy globalizacyjne przyczyniają 
się do wzrostu poziomu lęku we współczesnych społeczeństwach. Dobitnie wyraził 
to Jan Nederveen Pieterse, stwierdzając, że „(...) żyjemy w dramatycznych czasach. 
Weszliśmy w erę polityki globalnej, chociaż wyrośliśmy w czasach polityki naro-
dowej. Globalizacja generuje lęk, ponieważ stawia ludzi w zasięgu sił, które są albo 
wydaje się, że są poza konwencjonalnymi sposobami kontroli politycznej”5. Cytowa-
ni przez Krzysztofa Gorlacha Jeremy Brecker i Tim Costello uważają, że „(...) insty-
tucje władzy, które społeczeństwa ustanowiły na poziomie wspólnoty państwowo-
-narodowej, zostają w większości »wzięte z fl anki« przez globalizację. Rezultatem 
tego jest rozprzestrzeniające się poczucie bezsilności w obliczu niezrozumiałych sił 
globalnych”6. Również Peter Oppenheimer przekonuje w swojej pracy, że tenden-
cje globalizacyjne wywołują szeroko rozpowszechnione poczucie lęku związane 
ze słabnącą rolą państwa7. Z kolei zdaniem Petera Stalkera „(...) jeżeli globaliza-
cja, a zwłaszcza liberalizacja, dalej będzie redukować stabilność zatrudnienia, może 
sprawić, że ludzie będą czuli się mniej bezpiecznie”8, Margaret Andersen i Howard 
Francis Taylor stwierdzają zaś, że „(...) obecnie, kiedy globalizacja, przemiany eko-
nomiczne i wiele innych zmian sprawiają, że młodzi ludzie mają poczucie braku 
bezpieczeństwa, wiele par dwudziestolatków decyduje się nie mieć potomstwa”9. 
Na wpływ kulturowego wymiaru globalizacji na jednostkę zwraca natomiast uwagę 
Tadeusz Paleczny, pisząc, że „(...) życie ludzkie w warunkach zmienności i niepew-
ności rodzi napięcia, wywołuje stresy, lęki. (...) Niepewność i lęk są następstwem 

5 J.N. Pieterse, Globalization and Emancipation: From Local Empowerment to Global Reform, „New 
Political Economy” 1997, nr 2, s. 79.

6 J. Brecker, T. Costello, Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bot-
tom up, Boston, South End Press, 1994, za: K. Gorlach, Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa 
rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 29.

7 Zob. P. Oppenheimer, Comparing 2000 with 1900: How Does Today Globalization Differ from 
Yesterday Free Trade [w:] F. Pizzuti, M. Franzini, Globalization, Institutions and Social Cohesion, Berlin, 
Springer 2000, s. 34.

8 P. Stalker, Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration, 
Boulder, Lynne Riener Publischers, 2000, s. 131.

9 M. Anderson, H.F. Taylor, Sociology, Beltmont,Thomson Higher Education, 2006, s. 562.
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przejściowości, tymczasowości więzi społecznej i kulturowej, wynikiem nieokre-
śloności wymogów oraz celów”10. Jeszcze mocniej to samo wyraża Agata Ziętek, 
stwierdzając, że 

„(...) postępująca globalizacja będzie prowadziła do wzrostu poczucia zagrożenia, co wią-
że się ze spadkiem poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego. Państwo będzie 
się wycofywało z programów pomocy. Jednostka będzie w coraz większym stopniu od-
czuwała zagrożenia ze względu na osłabienie więzów rodzinnych i wspólnotowych. (...) 
Zaczną wówczas się przejawiać tendencje fundamentalistyczne i ksenofobiczne”11.

Dobre podsumowanie takiego nurtu myślenia o globalizacji w kategoriach urze-
czywistniających się koszmarnych scenariuszy stanowi fragment cytowanej już pra-
cy Davida Helda i Anthony’ego McGrewa oraz ich współpracowników: 

„Dla wielu zaangażowanych w debatę o globalizacji i jej konsekwencjach sam zasięg 
i skala zmian ekonomicznych, społecznych i politycznych sprawia, że terytorialne for-
my uprawiania polityki są coraz mniej wydolne. W zachodnich społeczeństwach percep-
cja tego rodzaju łączy się z lękiem dotyczącym zmniejszającej się efektywności działań 
władz, rosnącej fragmentaryzacji społecznej i, pomimo końca zimnej wojny, rosnącego 
braku bezpieczeństwa na poziomie jednostki. Niezależnie od tego, czy lęki te są rzeczy-
wiste, czy wyobrażone, są one przejawem »strachu, że indywidualnie i zbiorowo tracimy 
kontrolę nad siłami, które kierują naszym życiem«”12.

W podobnym duchu wypowiedział się Piotr Sztompka: 

„(...) stawiam tezę, że proces globalizacji podważa lub osłabia wszystkie czynniki sprzy-
jające wytwarzaniu się silnego i rozpowszechnionego zaufania społecznego: utrudnia kal-
kulację, ocenę wiarygodności osób, ról społecznych, organizacji i instytucji oraz przeszka-
dza wytwarzaniu się »klimatu zaufania«, kultury zaufania”13. 

Wymienione przez Sztompkę czynniki hamujące wzrost zaufania społecznego 
mogą również wyjaśniać poczucie niepewności i lęku. Sam brak zaufania jest poza 
tym mocno związany z lękiem. Wątpliwości dotyczące efektów działań innych osób 
i instytucji są bowiem elementem ogólniejszej niepewności odnośnie do rozwoju 
sytuacji. Sam autor stwierdził zresztą, że „(...) wszystko, co dotąd powiedzieliśmy, 
układa się w obraz nader pesymistyczny. Globalizacja jest niewątpliwie procesem 
nieodwracalnym, wygląda więc na to, że skazani jesteśmy na coraz większą niepew-
ność, niepokój i brak zaufania”14. 

Wszystkie powyższe twierdzenia wpisują się w jeden nurt. Pewne obiektywne 
procesy traktowane są jako bezpośrednia przyczyna subiektywnych stanów emo-

10 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2007, s. 215.

11 A. Ziętek, Globalizacja a kultura [w:] M. Pietras (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin, 
Wydawnictwo UMCS, 2002, s. 205.

12 M. Sandel, Democracy’s Discontent, Cambridge, Harvard University Press, 1996, s. 3, za: D. Held, 
A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, dz. cyt., s. 29. 

13 P. Sztompka, Zaufanie..., s. 382.
14 Tamże, s. 390. 
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cjonalnych. Twierdzenie, że globalizacja bezpośrednio wpływa na zwiększenie się 
poziomu lęku, pociąga za sobą ponure konsekwencje. Za prekursora tego poglądu 
można uznać Alvina Toffl era. W swojej książce Szok przyszłości dowodzi on, że 
w najbardziej rozwiniętych krajach świata kontakty między ludźmi są coraz bardziej 
przelotne, związki krótkotrwałe, a ramy organizacyjne życia ulegają coraz szybszym 
przemianom. Wraz z nieustannym naporem nowych idei i rozwiązań technologicz-
nych prowadzą one do tego, że jednostki czują się zagubione we współczesnym 
świecie, nie mogą racjonalnie wytłumaczyć zachodzących procesów i mają wrażenie 
utraty kontroli nad rzeczywistością. Opisany przez Toffl era syndrom utraty orienta-
cji, apatia i niezdolność do podejmowania decyzji to właśnie tytułowy szok przyszło-
ści15. Procesy opisane przez Toffl era potwierdzają diagnozę teoretyków globalizacji. 

Spośród przywołanych powyżej autorów tylko Sztompka stara się dostrzec pew-
ne pozytywne trendy związane z rozwojem globalizacji16. Pozostali twierdzą, że 
kiedy trudno sobie nawet wyobrazić osłabienie procesów globalizacyjnych, należy 
spodziewać się ciągłego narastania lęku. Czy rzeczywiście globalizacja determinuje 
poziom lęku? Już sama taka wizja rzeczywistości może budzić niepokój. Należy jed-
nak wziąć pod uwagę fakt, że lęk jest kształtowany nie tylko przez pewne obiektyw-
ne uwarunkowania sytuacji, ale i przez sposób jego postrzegania. Warto przypomnieć 
przywołane w poprzednim rozdziale twierdzenie Epikteta, że człowieka przerażają 
nie same rzeczy, lecz jego przekonania i wyobrażenia o rzeczach17. To spostrzeżenie 
pozwala w nowy sposób uchwycić zależności między globalizacją i lękiem. Czyn-
nikiem kształtującym społeczne emocje są nie tylko obiektywne procesy globali-
zacyjne, ale i wyobrażenia o tym, czym jest globalizacja. W pierwszym rozdziale 
stwierdzono, że globalizacja często jest redukowana do zespołu obiektywnych pro-
cesów. Zwykle nie uwzględnia się sfery idei nierozerwalnie związanej z procesami 
ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi. Konsekwencją takiej sytuacji jest sto-
sunkowo małe zainteresowanie wpływem, jaki dyskurs globalizacyjny wywiera na 
lęk we współczesnych społeczeństwach. Dominujące dotychczas wyjaśnienia lęku 
przez pryzmat obiektywnych procesów globalizacyjnych należy więc uzupełnić ba-
daniami interpretatywnymi.

Propozycja ujęcia zależności między globalizacją a lękiem za pomocą metod ja-
kościowych wpisuje się w szerszą tendencję badań nad emocjami. Przedstawiciele 
tego nurtu traktują lęk jako zjawisko zapośredniczone kulturowo, a nie jako prostą 
reakcję na określone bodźce sytuacyjne. Takie stanowisko zajmuje między innymi 
Iain Wilkinson, którego poglądy stanowią punkt wyjścia analiz zawartych w tej czę-
ści pracy. W przywoływanej już w poprzednim rozdziale rozprawie Anxiety in a Risk 
Society Wilkinson przekonywał: 

„Jeżeli chodzi o możliwość określenia poziomu lęku w społeczeństwie jako całości 
(...), część autorów uważa, że jesteśmy w stanie zidentyfi kować obiektywne, struktural-
ne warunki, które są najbardziej prawdopodobną przyczyną silniejszego doświadczenia 
lęku. W rzeczy samej, wielu utrzymuje, że empiryczna socjologia może jednoznacznie 

15 Zob. A. Toffl er, Szok przyszłości, tłum. W. Osiatyński i in., Warszawa, PIW, 1974.
16 P. Sztompka, Zaufanie..., s. 391.
17 J. Rokicki, dz. cyt., s. 27. 
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zidentyfi kować podstawowe przyczyny dotyczące wzorów rozpowszechnienia społecz-
nego przygnębienia w zaawansowanych społeczeństwach przemysłowych. Jednak o ile 
jest możliwe jasne wskazanie wpływu na poczucie niepokoju określonych typów zdarzeń 
i procesów w życiu wielkich grup ludzi, o tyle czymś innym jest wyjaśnienie, dlaczego 
i w jaki sposób ów proces zachodzi. Gdy większość osób tworzących grupy społeczne, 
które wykazują najwięcej symptomów braku psychicznego dobrostanu pozostaje zdrowa, 
nie zapada na schorzenia depresyjne i lękowe, uwaga musi być skierowana na kluczowe 
zmienne społeczne, które pozwolą wyjaśnić, dlaczego pewne jednostki radzą sobie ze 
stresującymi warunkami lepiej niż inne. Rosnąca liczba badaczy zaczęła więc podkreślać, 
że decydujące są znaczenia, które jednostki podzielają i tworzą interpretując obiektywną 
społeczną sytuację, w której się znajdują”18. 

Wilkinson zaznacza, że za cenę dążenia do zidentyfi kowania obiektywnych sy-
tuacji powodujących wzrost poziomu lęku traci się możliwość badania defi nicji sy-
tuacji tworzonych przez aktorów społecznych. Ilościowe badania uniemożliwiają 
pogłębioną analizę zagadnienia. Mają one deterministyczny charakter, taki sam jak 
w przypadku omawianego wcześniej ortodoksyjnego konsensusu. Sytuacja struk-
turalna ma całkowicie tłumaczyć poziom lęku jednostek, które pomijając pewną 
enigmatyczną odporność psychiczną, są narażone na mniejsze lub większe nasilenie 
groźnych sytuacji, podobnie jak ziarna z biblijnej przypowieści rzucone na urodzaj-
ną albo nieurodzajną glebę. Szukanie zależności tego rodzaju między warunkami 
społecznymi a stanem jednostki jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, jed-
nak Wilkinson stara się przekonać, że badanie obiektywnych przyczyn nie pozwala 
całkowicie wyjaśnić powstawania stanów lękowych19. Proponuje on więc odmienny 
sposób ujęcia problemu. Pokazuje, że wśród osób znajdujących się w najbardziej 
lękogennych sytuacjach – w przypadku wysokiego bezrobocia, małej stabilności na 
rynku pracy i braku wsparcia społecznego – większość osób mimo wszystko nie ma 
objawów lęku. Z drugiej strony tego rodzaju stany emocjonalne występują w środo-
wiskach o znacznie mniejszym natężeniu sytuacji mogących wywoływać lęk. Taka 
sytuacja zdaniem Wilkinsona nie wynika wyłącznie z różnej odporności psychicz-
nej jednostek. Ważne są również znaczenia nadawane poszczególnym sytuacjom. 
Dla niektórych pracowników wykupienie zakładu przez korporację międzynarodo-
wą może oznaczać nadzieję związaną z możliwościami zapewnienia rynku zbytu 
i większych zarobków, a dla innych obawę przed programem restrukturyzacyjnym 
i oszczędnościami.

Wilkinson z przedstawionej sytuacji wyciąga następujący wniosek:

„(...) doświadczenie niepokoju jako zjawiska modyfi kowanego przez negatywne znacze-
nia nadawane zdarzeniom z życia jednostek nie tylko pozwala zwrócić uwagę na ana-
lityczną siłę jakościowych, pogłębionych ujęć badawczych zdrowia psychicznego, ale 
również uwrażliwia nas na to, w jakim stopniu społeczna dystrybucja lęku jest zdetermi-
nowana przez procesy kulturowe, które w żadnym wypadku nie są stałe i niezmienne”20. 

18 I. Wilkinson, dz. cyt., s. 43–44.
19 Wywód Wilkinsona dotyczy głównie zaburzeń lękowych, ale jego analizy równie dobrze można 

zastosować do lęku o mniejszym natężeniu.
20 Tamże, s. 44.
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Z tego powodu zdaniem Wilkinsona również wszelkie twierdzenia dotyczące 
strukturalnych przyczyn lęku mają charakter tymczasowy. Jak dowodzi, nie można 
twierdzić, że każde nasilenie procesów globalizacji prowadzi do wyższego poziomu 
lęku we współczesnych społeczeństwach. Taka zależność może występować, ale jest 
rezultatem odpowiedniego społecznego defi niowania sytuacji, a nie tylko samych 
warunków. Znaczyłoby to, że te same procesy globalizacyjne mogą wywoływać 
lęk, ale w innych sytuacjach potrafi ą się przyczynić do jego zmniejszenia. Warto 
w tym miejscu przypomnieć opisane w drugim rozdziale Giddensowskie rozumienie 
struktur jako takich, które nie tyle ograniczają, ile fi ltrują możliwości. Innymi słowy, 
globalizacja może być traktowana jako potencjalne zagrożenie, ale i jako szansa, 
w zależności od kontekstu i defi nicji sytuacji. Wszystko zależy nie tyle od tego jak 
przebiegają procesy globalizacyjne, ile raczej od tego, jak są odbierane przez po-
szczególnych ludzi. Jednostkowe procesy w określonym przypadku mogą wywoły-
wać lęk, a w innych nie wpływać na poziom niepokoju. 

Wpływ czynników subiektywnych i kulturowych na poziom lęku ilustrują przy-
wołane już analizy Barry’ego Glassnera. Przytacza on dane, według których między 
rokiem 1990 a 1998 w Stanach Zjednoczonych o 20% spadła liczba morderstw oraz 
innych przestępstw z użyciem przemocy, ale nie zmniejszył się strach przed przestęp-
czością, gdyż w tym samym czasie o 600% wzrosła liczba informacji medialnych 
na ten temat21. Z tego względu stwierdza on, że „(...) każda analiza kultury strachu, 
która ignoruje media, byłaby zwyczajnie niepełna”22. Dzieje się tak, ponieważ me-
dia współtworzą naszą rzeczywistość, a doświadczenie jest, jak podkreśla Giddens, 
w znacznym stopniu zapośredniczone. 

Propozycja Wilkinsona, aby stan niepewności badać przez pryzmat modyfi kują-
cej roli znaczeń, dotyczy wszelkich sytuacji i rodzajów lęku. Wydaje się jednak, że 
w przypadku lęków związanych z globalizacją społeczna defi nicja rzeczywistości 
ma szczególnie istotne znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że procesy globalizacyjne 
mogą przejawiać się w różnych częściach świata w odmienny sposób. Na przykład 
przeniesienie przez międzynarodową korporację produkcji z jednego kraju do innego 
w celu obniżania kosztów w obu miejscach stwarza zupełnie inną sytuację. Globali-
zacja w różnych zakątkach świata może więc odmiennie warunkować funkcjonowa-
nie jednostek. Sytuacja nie jest zatem tak jednoznaczna jak na przykład wtedy, kiedy 
wzrost bezrobocia wpływa na większy poziom obaw społecznych. W związku z tym, 
że globalizacja przejawia się na różne sposoby, jest bardziej otwarta na społeczne 
negocjowanie jej znaczenia. Ulrich Beck pisał, że atrybutem społeczeństwa ryzyka 
jest brak możliwości bezpośredniego obserwowania zagrożeń. Niebezpieczeństwo 
przejawia się dopiero w 

„(...) wiedzy na jego temat i może być przez tę wiedzę zmienione, pomniejszone lub po-
większone, udramatyzowane lub zbagatelizowane i jest przez to w szczególny sposób ot-

21 Zob. B. Glassner, dz. cyt., s. XXI.
22 Tamże.
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warte na społeczne procesy defi niowania. Przez to media i ośrodki związane z defi niowa-
niem ryzyka stają się kluczowymi ośrodkami społeczno-politycznymi”23.

Nie ma zatem możliwości bezpośredniego zaobserwowania globalizacji. Można 
powiedzieć, że globalizacja to abstrakcyjny proces drugiego stopnia – składa się na 
nią wiele różnych procesów, które oddziałując łącznie, przekształcają całą rzeczywi-
stość. Jako jednostki doświadczamy bezpośrednio tylko drobnych przejawów globa-
lizacji, możemy dostrzec jedynie fragmenty znacznie szerszych procesów. Dlatego 
też istotna jest rola mediów, które pozwalają jednostce zrozumieć to, co wykracza 
poza „tu i teraz”. Spostrzeżenie Becka uzupełnia uwaga Giddensa wskazująca, że sy-
tuacje ważkie, o doniosłych konsekwencjach, raczej są częścią świadomości dyskur-
sywnej i w dużym stopniu wynikają ze społecznej wymiany znaczeń. Globalizacja 
jest więc zbiorem istotnych procesów o skomplikowanej strukturze i różnorodnych, 
czasami sprzecznych przejawach, które są bezpośrednio dostrzegane przez aktorów 
społecznych tylko w niewielkim stopniu. Te wszystkie jej cechy sprawiają, że na 
kształt lęku w danym społeczeństwie wywierają istotny wpływ nie tylko obiektyw-
ne procesy, ale i dyskurs, w ramach którego defi niowana jest współczesna globalna 
rzeczywistość. 

Powyżej zestawiono dwa odmienne sposoby interpretowania wpływu globalizacji 
na lęk. W pierwszym z nich obiektywne procesy globalizacyjne same w sobie pro-
wadzą do wzrostu poziomu lęku. Globalizacja wytwarza takie warunki funkcjono-
wania, w jakich jednostki są niepewne przyszłości, trudno im podejmować decyzje 
i czyha na nie wiele zagrożeń. Używając terminologii Giddensa, można powiedzieć, 
że w tym przypadku lęk jest stanem niepewności pojawiającym się na poziomie 
świadomości praktycznej. Pewne prozaiczne działania w toku codziennego, ruty-
nowego życia stają się nieskuteczne i problematyczne. Zamiast rutyny pojawia się 
uczucie niepokoju. Drugi sposób ujęcia zagadnienia koncentruje się na świadomości 
dyskursywnej. Obiektywne warunki społeczne są zapośredniczone przez znaczenia 
nadawane przez aktorów społecznych poszczególnym wydarzeniom. To w ramach 
dyskursu rozmaite procesy nabierają znaczenia, rzeczywistość ma sens. Pewne ele-
menty tej rzeczywistości są identyfi kowane jako stanowiące potencjalnie zagrożenie. 
W efekcie na poziomie świadomości dyskursywnej globalizacja może funkcjonować 
jako zbiór procesów prowadzących do bliżej nieokreślonych zagrożeń. W tym przy-
padku można sobie wyobrazić sytuację, w której defi nicja problemu ulegnie zmianie 
i lęk minie pomimo braku zmiany obiektywnej sytuacji. 

W świetle powyższych refl eksji można sformułować główną tezę tej książki. 
Sprowadza się ona do stwierdzenia, że wpływ globalizacji na poziom lęku nie ograni-
cza się do roli obiektywnych procesów globalizacyjnych, ale obejmuje również dys-
kurs, w ramach którego określane są wzory interpretacji otaczającej rzeczywistości. 
Rzeczywistość jest tak skomplikowana, że jednostka nie jest w stanie jej pojąć tylko 
w drodze bezpośredniego poznania. Dlatego korzysta z pewnych zewnętrznych sche-
matów interpretacyjnych, na podstawie których tworzy własne rozumienie sytuacji. 

23 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum., S. Cieśla, Warszawa, 
Scholar, 2002, s. 31. 
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Każdy ze schematów ma w sobie jakiś ładunek emocjonalny. Im popularniejsze będą 
schematy uwypuklające pewne zagrożenia, niebezpieczeństwa albo niedające kon-
kluzywnej odpowiedzi na istotne pytania, tym wyższy będzie poziom lęku w danym 
społeczeństwie. Kolejne części niniejszego rozdziału dotyczą tego rodzaju wpływu. 

4.2. Przestrzeń analizy

W przypadku badań nad globalizacją badacze koncentrują się zazwyczaj na obiek-
tywnych przyczynach lęku. Nie jest to jednak jedyny spotykany sposób wyjaśnia 
lęków społecznych. W wielu wypadkach można się doszukać raczej podobieństw do 
schematu wyjaśniającego zaproponowanego przez Wilkinsona. Zagadnienie wpływu 
społecznie kształtowanych defi nicji sytuacji na poziom lęku niejednokrotnie było 
już podejmowane w naukach społecznych. Świadczy o tym chociażby przytoczone 
w poprzednim podrozdziale stanowisko Glassnera, który uważa wręcz, że badania 
strachu nieuwzględniające wpływu mediów są z góry skazane na poważne uchy-
bienia. Opinia ta nie jest odosobniona. Badacze, analizując pojawienie się jakichś 
społecznych niepokojów, zazwyczaj koncentrują się właśnie na roli mediów. Kla-
sycznym przykładem jest koncepcja paniki moralnej, w której to środkom masowego 
przekazu przypisuje się odpowiedzialność za stworzenie pewnego obrazu sytuacji. 
W podobny sposób dyskurs medialny ma wyjaśniać nadmierne zdaniem badaczy 
obawy społeczne przed napływem imigrantów, nasileniem przestępczości i zagroże-
niem terroryzmem. Trzy właśnie wymienione przedmioty obaw mogą w świadomo-
ści jednostek współwystępować z lękiem przed globalizacją. Rodzi się więc pytanie 
o to, w jaki sposób kształtowany jest dyskurs globalizacyjny.

Media niewątpliwie odgrywają ważką rolę w kształtowaniu postaw oraz lęków. 
Nie są jednak wyłącznym ich źródłem. W niniejszej analizie w centrum uwagi znaj-
duje się globalizacyjny dyskurs w obrębie nauk społecznych. W rozdziale pierwszym 
zostały przedstawione argumenty na rzecz tezy, że ten rodzaj dyskursu ma kluczowe 
znaczenie w długofalowym kształtowaniu wizji rzeczywistości. Nasza rzeczywistość 
jest, jak pisał Charles Taylor, „bardzo teoretyczna”24 – teoria naukowa ze względu na 
swój prestiż pełni funkcję, jak stwierdziła Deborah Stone, arbitra odmiennych nar-
racji. Jeżeli jednak koncepcje naukowe wpływają na dyskurs medialny i polityczny, 
jak to pokazuje Stone, a dyskurs medialny kształtuje poziom lęku, jak przekonywali 
Glassner i Wilkinson, to wpływ narracji naukowych na poziom lęku jest oczywisty. 
Nie jest prosty i bezpośredni, ale ze względu na prestiż, którym cieszy się nauka, nie 
można go lekceważyć. 

Teorie globalizacji nie tyle są zjawiskiem zewnętrznym wobec procesów globa-
lizacji, a jednym z jej przejawów. To szybko rozpowszechniająca się świadomość 
globalnych procesów jest jedną z ważniejszych cech wyróżniających współczesny 
etap globalizacji od wcześniejszych stadiów tego procesu. W rozdziale pierwszym 
globalizacja została zdefi niowana jako całość praktyk refl eksyjnie działających jed-

24 Ch. Taylor, dz. cyt., s. 367–368.
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nostek, prowadzących do reprodukcji struktur globalnego systemu społecznego. Na-
leżą do nich również narracje opisujące współczesny świat, w tym teorie globalizacji 
powstające w pewnym kontekście strukturalnym, aby następnie stać się elementem 
struktury i oddziaływać na strategiczną aktywność jednostek – na przykład przez 
wzbudzenie lęku. W rzeczywistości teorie społeczne wyjaśniające globalizację nie 
są więc jakąś odrębną zmienną modyfi kującą globalizację (rozumianą jako zmienna 
niezależna), która wpływa na lęk (zmienna zależna). Pomimo że często wyodrębnia 
się je dla celów analitycznych, należy je raczej traktować jako kolejny wymiar glo-
balnej rzeczywistości. Teorie opisujące współczesną rzeczywistość społeczną nie są 
zatem tylko wyrazem, ale i przejawem globalizacji. Zarówno opisują, jak i kształtują 
rzeczywistość, między innymi przez wpływanie na postawy – wiedzę, emocję i za-
chowania jednostek. 

Koncepcje współczesności tworzone przez badaczy społecznych mają specjal-
ny status, ale badanie społecznych konsekwencji teorii globalizacji wymaga wzięcia 
w nawias ich naukowości. Taki zabieg metodologiczny Dean MacCannell nazwał 
podejściem metakrytycznym. Oznacza to, że nie traktuje on sądów i opinii 

„(...) jako wypowiedzi posiadających status naukowych, nawet jeśli niektóre z nich można 
by za takie uznać. Podchodzę do opinii krytycznie (...), tak samo jak etnograf podchodzi 
do wyjaśnień porządku społecznego, których dostarczają mu jego tubylczy informatorzy, 
traktując je jako element łamigłówki, a nie jej rozwiązanie”25.

W podobny sposób postrzega się w tym rozdziale teorie globalizacji – nie stano-
wią one wyjaśnienia procesów globalizacyjnych, a są przejawem działań strategicz-
nych zanurzonych w nich aktorów. Taki zabieg jest uzasadniony, ponieważ „(...) na 
gruncie teorii strukturacji (...) »ideologicznego dyskursu« nie można oddzielić od 
»nauki«”26. Oba typy komunikatów stanowią fragmenty szerszych procesów struktu-
racji globalnej rzeczywistości. 

W rozdziale drugim została podkreślona różnorodność pomysłów teoretycznych 
mających wyjaśnić współczesną globalizującą się rzeczywistość. Wielość teorii, nie-
jasne relacje między nimi i radykalne nieraz sprzeczności sprawiły, że w ostatnim 
akapicie tego rozdziału przywołano nawet Mertonowską metaforę dżungli teoretycz-
nej. Różne schematy wyjaśniające rzeczywistość w odmienny sposób mogą wpływać 
na społeczną percepcję globalizacji i dlatego trudno jest przeanalizować społeczne 
znaczenie wszystkich teorii. Celem tego rozdziału jest zatem wyodrębnienie tych 
koncepcji socjologicznych, które w największym stopniu oddziałują na rzeczywi-
stość społeczną. W gęstej dżungli żyje wiele zwierząt, ale pewne z nich są słabe i tyl-
ko niektóre mogą zdominować inne. Albo inaczej – nawiązując tym razem do meta-
fory Poppera – większość zwierząt drepcze utartą już ścieżką, ale tylko przywódcy 
stada potrafi ą wskazać nowy kierunek wędrówki. Kończąc te metaforyczne dygresje, 
warto zdać sobie sprawę, że również wśród teorii socjologicznych są takie, jakie 
w większym stopniu niż inne oddziałują na społeczną defi nicję jakiegoś problemu. 

25 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, 
Warszawa, Muza, 2005, s. 15.

26 A. Giddens, Stanowienie..., s. 286.
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Do badania publicznego oddziaływania socjologii w ciekawy sposób podszedł 
Herbert Gans. Na podstawie informacji od wydawców sporządził on w roku 1999 li-
stę bestsellerów amerykańskiej socjologii. Według jego danych najlepiej sprzedającą 
się książką socjologiczną w Stanach Zjednoczonych do roku 1995 był Samotny tłum 
Davida Riesmana i jego współpracowników, który rozszedł się w ponad milionie 
egzemplarzy. W ponadpółmilionowym nakładzie sprzedano jeszcze dwie inne prace: 
Tally’s Corner Elliota Lebowa oraz Pursuit of Loneliness Petera Slatera. W grupie 
pięciu autorów, których książki sprzedały się w ponad 400 000 egzemplarzy, znaleźli 
się Richard Sennett (Fall of Public Man) i Seymour Martin Lipset (Homo politicus: 
społeczne podstawy polityki). Łatwo zauważyć, że hierarchia poczytności socjolo-
gów nie pokrywa się z powszechnie postrzeganą oceną wkładu poszczególnych na-
ukowców do rozwoju myśli socjologicznej. Na tej liście nie ma Talcotta Parsonsa, 
Roberta Mertona czy Charlesa Wrighta Millsa27. Dla porównania, w sondzie przepro-
wadzonej wśród członków International Sociological Association w roku 1998 roku 
to Wyobraźnia socjologiczna Millsa została uznana za drugą najważniejszą książkę 
socjologiczną XX wieku, znalazłszy się tuż za Gospodarką i społeczeństwem Maxa 
Webera. Wśród dziesięciu najbardziej wpływowych prac socjologicznych znalazły 
się też Teoria socjologiczna i struktura społeczna Mertona (trzecie miejsce) oraz The 
Social System Parsonsa. Na liście stu najbardziej wpływowych książek socjologicz-
nych jest tylko jeden z bestsellerów: Homo politicus... Lipseta (miejsce 38.)28. Widać 
więc wyraźnie, że społeczne znaczenie publikacji nie musi być równoznaczne z jej 
pozytywnym odbiorem przez specjalistów.

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, ten fragment ma pozwolić wyodrębnić 
te socjologiczne interpretacje współczesności, które w największym stopniu kształ-
tują społeczne postawy wobec globalizacji. Taką moc mają koncepcje teoretyków, 
którzy spełniają dwa warunki. Po pierwsze są „gwiazdami” w polu socjologicznym. 
Jest to termin zaczerpnięty za pośrednictwem pracy Sojaka i Wicentego z publika-
cji Stephena Cole’a. Autorzy Zagubionej rzeczywistości, analizując swoiste układy 
sił w polskiej socjologii, które oczywiście jak wszędzie indziej istnieją, odwołują 
się do teorii pola Pierre’a Bourdieu’a. Tłumaczą, że „(...) w polu socjologicznym 
istnieją ośrodki opiniotwórcze, które mają możliwość częściowego redefi niowania 
i delegitymowania reguł dotychczasowych i kreacji nowych, istnieją też outsiderzy, 
których wpływ na zmianę reguł jest znikomy”29. Dzieje się tak, gdyż gwiazdy pola 
socjologicznego jako uznane autorytety naukowe podejmują decyzje o przyznaniu 
grantów, obsadzeniu stanowisk w prestiżowych instytucjach czy przyjęciu artykułów 
do druku. Gwiazdy socjologiczne mogą jednak kształtować sposób uprawiania nauki 
nie tylko dzięki posiadanej mocy organizacyjnej, ale i przez samą działalność teorio-
twórczą. Jedni socjologowie mogą podpierać swoje dociekania autorytetem innych, 
cytując prace autorów powszechnie cenionych w środowisku. W niektórych sytua-
cjach pewne wizje są ponadto tak wpływowe, że trzeba się ustosunkować do nich 

27 H. Gans, Making Sense of America: Sociological Analyses and Esseys, Lanham, Rowman & Lit-
tlefi eld, s. 284. 

28 http://www.isa-sociology.org/books/ (12.04.2008) 
29 R. Sojak, D. Wicenty, dz. cyt., s. 185.
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nawet wówczas, gdy się z nimi nie zgadza. W ten sposób gwiazdy pola socjologicz-
nego mogą pośrednio kształtować społeczną wizję rzeczywistości. Nie czytając prac 
Marksa, trudno jest nie poznać przynajmniej pewnych jego pomysłów teoretycznych, 
jeżeli czyta się inne prace z zakresu makrosocjologii, historii, ekonomii czy polityki. 

Drugi warunek, który musi być spełniony, aby wpływać na kształt publicznej de-
baty, to autorytet poza polem specjalistycznym. Bourdieu stwierdził, że aby człowiek 
mógł być nazwany intelektualistą, musi okazać biegłość i wzbudzić autorytet nie 
tylko w swojej dziedzinie, ale także w działalności społecznej i politycznej poza 
swoją niszą30. Intelektualistą w tym sensie był Albert Einstein, który nie tylko zre-
wolucjonizował fi zykę (a stając się inspiracją dla Poppera także naukę w ogóle), ale 
jego opinie były poważane również w wielu kwestiach moralnych i społecznych. 
O ile wskaźnikiem pozycji wewnątrz pola socjologicznego może być liczba cytowań, 
o tyle o znaczeniu na zewnątrz tego pola, w debacie publicznej, można wnioskować 
na podstawie liczby wywiadów i wzmianek w prasie, uczestnictwa w programach 
telewizyjnych oraz zaangażowania w ruchy społeczne, działalność polityczną etc. 

Wielu intelektualistów wywiera wpływ na społeczne defi niowanie świata. Jedną 
z „tłumaczonych” przez intelektualistów cech współczesności są procesy globali-
zacyjne. Za takich „intelektualistów od globalizacji” uważa się są między innymi 
Noama Chomsky’ego, Josepha Stiglitza, ale i Samuela Huntingtona. Poglądy tych 
autorów zajmują niebagatelną pozycję w dyskursie globalizacyjnym. Są one punkta-
mi odniesienia wyznaczającymi porządek debaty o współczesnym świecie. Poglądy 
prezentowane przez takich intelektualistów, a przynajmniej ich zarys, są szeroko roz-
powszechnione. Spośród prominentnych uczestników współczesnej międzynarodo-
wej debaty publicznej wywodzą się socjologowie, których prace stanowią przedmiot 
analizy zawartej w następnym rozdziale. Są to Anthony Giddens, Zygmunt Bauman 
i Ulrich Beck. 

Pierwsze kryterium swoistego celowego doboru próby stanowi dyscyplina aka-
demicka. Aby zawęzić pole wyboru, brane są pod uwagę pomysły teoretyczne ba-
daczy nie tylko czytanych i komentowanych przez socjologów, ale również, którzy 
formalnie nimi są; uważają się za socjologów i jako tacy są postrzegani w publicznej 
debacie. Zarówno Giddens, Bauman, jak i Beck są ważnymi socjologami-intelektua-
listami. Wszyscy wypowiadają się w rozmaitych aktualnych kwestiach, uczestniczą 
w życiu publicznym. Najwyraźniej widać to w przypadku Giddensa, który jako ideo-
log „trzeciej drogi” zaangażował się w odnowę socjaldemokracji w Wielkiej Brytanii 
i został doradcą premiera Tony’ego Blaira. Wszyscy trzej socjologowie uczestniczą 
jednak w dyskursie medialnym. Każdy z nich opublikował artykuły w opiniotwór-
czych dziennikach i magazynach, udzielał wywiadów i brał udział w debatach tele-
wizyjnych. Dla przykładu zaledwie w jednej polskiej gazecie – w „Dzienniku Polska. 
Europa. Świat” – tylko w 2007 roku ukazały się trzy artykuły Becka i jeden wywiad 
z nim oraz jeden tekst Giddensa i dwa wywiady. W „Gazecie Wyborczej” w tym 
samym czasie ukazał się jeden wywiad z Giddensem. Ale na tych socjologów po-

30 Zob. P. Bourdieu, Homo Academicus, Cambridge, Polity Press, 1988, s. 99. 
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woływali się także autorzy innych tekstów (nawet w takich sprawach jak sport31). 
W „Gazecie Wyborczej” ukazał się też na przykład pierwotnie opublikowany w The 
Guardian artykuł napisany wspólnie przez Becka i Giddensa (a przetłumaczony przez 
Sergiusza Kowalskiego), który jest głosem w sprawie konstytucji europejskiej32.

Oczywiście w polskich gazetach znacznie częściej pojawia się nazwisko Bauma-
na, lecz podobnie jak pozostali autorzy jest on obecny w debacie medialnej wielu 
krajów na całym świecie. Według danych z internetowej wyszukiwarki artykułów 
prasowych na Zygmunta Baumana powoływano się 227 razy w artykułach z 2007 
roku. Stosunkowo często jest on wzmiankowany albo udziela wywiadów w „The 
Guardian”, „Die Zeit” oraz w prasie hiszpańskojęzycznej. Z kolei „The Hindu” na-
pisało wręcz o nim „guru polskiej socjologii”33. Czasami jest nawet tak, że media 
są zainteresowane nie tylko poglądami gwiazd pola socjologicznego, ale też ich ży-
ciem osobistym, tak jak w przypadku innych gwiazd i osób publicznych. Na przy-
kład biografi a i zaangażowanie w reżim komunistyczny Baumana stały się tematem 
serii artykułów w polskich gazetach i potem w „The Guardian”34. Wyznacznikiem 
jego pozycji może być też fakt, że z Baumanem, podobnie zresztą jak z Giddensem, 
zostały przeprowadzone wywiady rzeki, w których obaj socjologowie przystępnie 
objaśniają swoje idee, zajmują stanowisko w ważnych publicznie sprawach, a nawet 
opowiadają o swoim życiu prywatnym35. 

Powyżej przedstawiono tylko nieliczne wskaźniki świadczące o tym, że Bauman, 
Beck i Giddens są wpływowymi intelektualistami. O ich pozycji w świecie akade-
mickim można wnioskować również na podstawie liczby cytowań ich prac. W poniż-
szym opracowaniu wykorzystano informacje zagregowane przez program Publish or 
Perish36. Tabela zestawia prace dotyczące globalizacji, które były cytowane w indek-
sowanych książkach i czasopismach przynajmniej 1000 razy. 

31 Zob. P. Iwańczyk, P. Skórnicki, Smuda – trener niedojrzały, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 2/04. 
Dane przywołane w tym akapicie pochodzą z internetowych archiwów „Gazety Wyborczej” i „Dziennika”.

32 Zob. U. Beck, A. Giddens, Nationalism Has Now Become the Enemy of Europe’s Nations, „The Guar-
dian” 2005, nr 4/10 oraz U. Beck, A. Giddens, Europa ma przyszłość, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 7/10.

33 D. Murali, Wen u Hav Nutn 2 Say, Say Nutn, „The Hindu” 2007, nr 22/07. Dane za http://news.
google.com/archivesearch (12.04.2008). 

34 Zob. m.in. P. Gontarczyk, Towarzysz „Semjon”: Profesor Zygmunt Bauman, intelektualny patron 
nowej lewicy i agent komunistycznej bezpieki, „Ozon” 2006, nr 23 oraz A. Edemariam, Professor with 
a Past, „The Guardian”, 28.04.2007. 

35 Zob. A. Giddens, C. Pierson, Conversations With Anthony Giddens: Making sense of Modernity, 
Stanford, Stanford University Press, 1999 oraz K. Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem 
Baumanem, tłum. E. Krasińska, Warszawa, sic!, 2003.

36 Publish or Perish jest darmowym programem obliczającym rozmaite statystyki cytowań na podsta-
wie informacji o pracach naukowych zgromadzonych na portalu internetowym http://scholar.google.com. 
Więcej informacji na temat tego narzędzia można znaleźć w artykule A. Harzing, R. Van der Wal, Google 
Scholar as New Source of Citation Analysis, „Ethics in Science and Environmental Politics” 2008, nr 8.
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Tabela 2. Książki dotyczące problematyki globalizacji, które były cytowane przez innych autorów 
przynajmniej 1000 razy

1. Giddens, Anthony The Consequences of 
Modernity 7656

2. Appadurai, Arjun Nowoczesność bez granic. 
Kulturowe wymiary globalizacji 3930

3. Stiglitz, Joseph Globalizacja 3467

4. Sassen, Saskia The Global City 3101

5. Wallerstein, Immanuel The Modern World-System 2677

6. Hirst, Paul i Grahame Thopmson Globalization in Question 2437

7. Held, David, Anthony McGrew 
i inni Global Transformations 2253

8. Beck, Ulrich What is Globalization? 2180

9. Bauman, Zygmunt Globalizacja: i co z tego dla 
ludzi wynika? 2083

10. Robertson, Roland Globalization: Social Theory 
and Globalization 2025

11. Rodrik, Dany Has Globalization gone to far? 1983

12. Giddens, Anthony 
Runaway World. How 
Globalization Is Reshaping Our 
Lives?

1509

13. Ohmae, Kenichi The Borderless World 1496

14. Strange, Susan 
The Retreat of the State: The 
Diffusion of the Power in the 
World Economy

1287

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Publish or Perish37, stan na 20.04.08. Tytuł w języku 
polskim oznacza, że praca ukazała się w polskim przekładzie.

Najczęściej cytowaną pracą o globalizacji jest dzieło Giddensa The Conse-
quences of Modernity. W książce tej globalizacji poświęcony jest w całości jeden 

37 Sprawdzono liczbę cytowań książek ponad siedemdziesięciu autorów. Lista potencjalnie najczęściej 
cytowanych autorów została sporządzona na podstawie dwóch zbiorów tekstów mających ambicję przed-
stawić najważniejsze stanowiska debaty globalizacyjnej: The Global Transformations Reader oraz The 
Globalization Reader. Uwzględniono także szereg prac, które nie znalazły się w tych dwóch pozycjach. 
Nie zostały wzięte pod uwagę niektóre prace teoretyków stosunków międzynarodowych, w przypadku 
których uznano, że raczej dotyczą polityki międzynarodowej niż globalizacji. Z podobnych względów 
nie uwzględniono w zestawieniu również Zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. Zob. D. Held, 
A. McGrew, The Global Transformations Reader..., oraz F. Lechner, J. Boli, The Globalization Reader...
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rozdział. Jednak zostały tam naszkicowane elementy wpływowej wizji globalizacji 
– o czym świadczy już liczba odwołań – i dlatego ta publikacja została włączona 
do spisu. Z tego samego powodu została również uwzględniona praca Wallersteina. 
W sumie znaleziono czternaście prac dotyczących globalizacji, które w indeksowa-
nych czasopismach i książkach cytowane były przynajmniej 1000 razy. Oczywiście 
w rzeczywistości liczba odwołań jest z pewnością większa. Dane są bowiem genero-
wane w znacznej mierze na podstawie książek publikowanych przez najważniejsze 
wydawnictwa i artykułów zamieszczonych w najbardziej znaczących periodykach 
naukowych. Z 14 prac większość została napisana przez socjologów. Wśród najbar-
dziej wpływowych rozpraw o globalizacji oprócz The Consequences of Modernity 
znalazła się książka Becka (What is Globalization?) i Baumana (Globalizacja. I co 
z tego dla ludzi wynika?) oraz jeszcze jedna praca Giddensa (Runaway World. How 
Globalization Is Reshaping Our Lives?). 

Większość z autorów najbardziej wpływowych prac o globalizacji specjalizuje się 
w tym zagadnieniu. Wśród wszystkich napisanych przez nich książek zdecydowanie 
najczęściej są cytowane właśnie te dotyczące globalizacji. Inaczej jest w przypadku 
Giddensa, Becka i Baumana, a także Stiglitza. Giddens jest jednym z najczęściej cy-
towanych obecnie socjologów38. Jego dwie inne książki stanowią punkt odniesienia 
znacznie częściej niż The Consequences of Modernity. Nowoczesność i tożsamość 
według danych z Publish or Perish cytowano 7870 razy a Stanowienie społeczeństwa 
10 162 razy. Z kolei najważniejszą książką Becka jest nie What is Globalization? ale 
Społeczeństwo Ryzyka (11 382 cytowań). Ze wszystkich prac Baumana najczęściej 
powoływano się na tę dotyczącą globalizacji, ale też stosunkowo dużo innych prac 
tego autora uzyskało znaczny rozgłos. Ponad 1000 odnośników dotyczy książek: 
Płynna nowoczesność (1706), Etyka postmodernistyczna (1261), Nowoczesność i za-
głada (1222), Imitations of Postmodernity (1158) oraz Ponowoczesność jako źródło 
cierpień (1062). 

Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że Bauman, Beck i Giddens nie tylko od-
grywają istotną rolę w polu socjologicznej debaty o globalizacji, ale są również – jak 
pokazano wcześniej – znaczącymi autorytetami w świecie pozaakademickim. Re-
fl eksyjnie monitorując współczesną sytuację, w istotny sposób wpływają na społecz-
ne konstruowanie globalizacji. Nie tylko uczestnicy debaty powołują się na poglądy 
tych socjologów. Ich teorie są tak ważne, że stanowią wyraźne punkty porządkujące 
dyskurs. Niektórzy badacze na przykład prezentując swoje stanowisko podkreślają, 
że różni się ono od tego prezentowanego przez Baumana czy Becka. Inni uczestni-
cy debaty, kiedy omawiają stanowisko osób trzecich, twierdzą na przykład, że pod 
pewnymi względami przypomina ono koncepcje Giddensa, zakładając, że wszyscy 
odbiorcy znają jego poglądy. Tak duże znaczenie prac Baumana, Becka i Giddensa 
uzasadnia zawężenie analizy dyskursu globalizacyjnego do badania propozycji tych 
teoretyków. Posługując się terminologią teorii strukturacji, można powiedzieć, że ich 
propozycje teoretyczne to kluczowe działania strategiczne reprodukujące strukturę 
stanowiącą kontekst badań aktorów społecznych – warunki, w których oni działają.

38 Obliczenia własne na podstawie Publish or Perish. 
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4.3. Dyskurs – między globalizacją a lękiem

Globalizacja jest zjawiskiem stosunkowo rzadko badanym empirycznie. Granica 
między pracami empirycznymi a teoretycznymi momentami jest oczywiście bardzo 
cienka i w niektórych przypadkach trudno przyporządkować pracę do jednej z tych 
dwóch kategorii. Niemniej jednak większość rozpraw dotyczących tego zagadnienia, 
jak te przywołane w poprzednim podrozdziale, ma raczej teoretyczny charakter – 
przynajmniej w tym sensie, że autorzy przedstawiają pewną ogólną wizję współczes-
nej rzeczywistości, próbują wyjaśnić określone mechanizmy. Wykorzystują w tym 
celu oczywiście różnego rodzaju dane zastane, statystyki, które są argumentami 
w ich wywodzie. Dużo rzadziej spotyka się prace o globalizacji, w których postawio-
ny jest pewien problem, a badacze, zbierając informacje, dopiero próbują uzyskać 
odpowiedź na zadane pytania. Wynika to niewątpliwie z ogromu przedsięwzięcia, 
którym jest badanie globalizacji. Badania na szeroką skalę są niezwykle kosztowne, 
a rzeczywistość pozostaje zbyt heterogeniczna, żeby na podstawie badań o wąskim 
zasięgu wnioskować o całości globu. Istnieją dwie drogi wyjścia z tej sytuacji. Po 
pierwsze, część badaczy koncentruje się na danych zastanych, na statystykach gene-
rowanych przez różne podmioty międzynarodowe. Po drugie, niektórzy naukowcy 
traktują globalizację jako zmienną wyjaśniającą i badają wpływ większej integracji 
i współzależności międzynarodowej na różne sfery życia. W ten sposób można rozu-
mieć na przykład badania dotyczące wpływu globalizacji na rynek usług w Polsce. 
W ów nurt wpisuje się również program etnografi i globalnej rozwijany przez Micha-
ela Burawoya. Postawił on sobie za cel szukanie za pomocą jakościowych technik 
badawczych właściwych etnografi i przejawów globalizacji w najdrobniejszych prze-
jawach życia społecznego39.

Celem tej części pracy jest przełamanie stricte teoretycznego podejścia badaw-
czego do globalizacji. Ma to być osiągnięte przez ujęcie globalnej rzeczywistości 
zgodnie z dyrektywami badań interpretatywnych. Dotychczas w badaniu globalizacji 
stosunkowo rzadko stosowano tego typu metody. Wynika to stąd, że dyskurs obej-
mujący refl eksyjne monitorowanie zmian zazwyczaj nie jest traktowany jako istotna 
część przemian społecznych. Scharakteryzowana przez Haya i Marsha trzecia fala 
literatury o globalizacji, w której uwzględnia się dyskurs, jest wciąż świeżą perspek-
tywą. Jednym z niewielu opracowań ujmujących globalizację w taki sposób jest pra-
ca Gillian Teubner Defi ning a Changing World: The Discourse of Globalization40. 
Autorka koncentruje się na roli popularnych książek publicystycznych w kształto-
waniu wizji globalizacji. Analizuje ona prace Thomasa Friedmana oraz Michaela 
Hardta i Antonio Negriego. Podobnie zaprojektowana jest analiza dyskursu prze-
prowadzona w następnym rozdziale. Główna różnica polega na tym, że przedmiot 
analizy stanowią prace teoretyków, które nie są badane całościowo, ale pod jednym 
kątem: pod kątem wypowiedzi, które pełnią funkcję ostrzegawczą, zwracają uwagę 

39 M. Burawoy (red.), Global Ethnography...
40 G. Teubner, Defi ning a Changing World: The Discourse of Globalization, nieopublikowana praca 

doktorska obroniona w Texas A&M University w 2004 roku. Kopia w posiadaniu autora.
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na rozmaite niebezpieczeństwa i w ten sposób tworzą bodźce lękowe. Innymi słowy, 
poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w dyskursie globalizacji kon-
struowany jest lęk. Znaczenie tych prac w kształtowaniu dyskursu zostało omówione 
wyżej. Fakt, że teorie globalizacji są nową formą teorii ogólnych – całościowych 
wizji rzeczywistości – czyni z nich interesujący temat badań. Dzieje się tak ponieważ 
ten najbardziej ogólny rodzaj teorii często bywa przesiąknięty wartościowaniem, ma 
wymiar normatywny. 

Dogodną perspektywą metodologiczną pozwalającą uchwycić tak postawiony 
problem badawczy jest analiza dyskursu. Termin „dyskurs” jest w niej rozmaicie 
rozumiany. Ruth Wodak w podręczniku metod analizy tekstu i dyskursu wyróżnia 
osiem różnych grup rozumienia dyskursu będącego kategorią polisemiczną, używaną 
do opisu zjawisk o różnym zakresie i charakterze41. W tym przypadku analizowane 
są wypowiedzi wpływowych uczestników debaty globalizacyjnej – badane są zatem 
dyskursy stanowiące część większego dyskursu. Można powiedzieć, że dyskurs to 
„język w użyciu”, język rozumiany jako konkretne wypowiedzi, a nie reguły mó-
wienia. 

„Socjologowie często ujmują dyskurs jako rodzaj działania komunikacyjnego, formę 
interakcji symbolicznej, gdzie za pomocą użycia języka odbywa się defi niowanie i inter-
pretowanie sytuacji. W tym kontekście zwraca się uwagę, że w trakcie procesu komuniko-
wania mamy do czynienia nie tylko z wymianą znaczeń, ale wzajemnym oddziaływaniem 
na siebie partnerów i towarzyszącymi mu procesami, takimi jak: budowanie tożsamości, 
dążenie do korzystnej autoprezentacji, a także zmaganie się o uzyskanie władzy nad part-
nerem i skłonienie go do określonego działania”42.

Takie rozumienie dyskursu uzmysławia, że możność określenia znaczeń jest for-
mą władzy. Dyskurs to nie tylko wymiana informacji. Za jego pomocą można wszak 
kształtować czyjeś postawy. W ten sposób da się też wpłynąć na odczucie lęku u gru-
py odbiorców. Za Cliffordem Geertzem można stwierdzić, że „nie tylko idee, ale 
także emocje są kulturowym wytworem człowieka”43. Joanna Burke, opierając się 
na tym stwierdzeniu, uzasadnia analizowanie strachu w sferze kultury i dyskursu. 
„Strach zyskuje znaczenie przez język i kulturę. Analiza »tekstów« pozwala histo-
rykom śledzić zmiany w naturze strachu, który jako emocja zawarty jest w języku 
i symbolach”44.

W związku z tym, że istnieją różne sposoby rozumienia dyskursu, nie ma też 
jednego sposobu jego badania. Panuje jednak ogólna zgoda co do tego, że, jak podaje 
Teun van Dijk, 

„(...) analiza dyskursu powinna brać pod uwagę zarówno właściwości tekstu oraz to, co 
zwykle określa się mianem kontekstu, a co obejmuje cechy sytuacji społecznej, która 

41 Zob. S. Titscher, M. Meyer, R. Wodak, E. Vetter, dz. cyt., s. 25–26. 
42 A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań 

nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 17.
43 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, London, s. 80–81, za: J. Bourke, Fear. A Cultural History, 

London, Virago, 2005, s. 7.
44 J. Bourke, dz. cyt., s. 7.
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może systematycznie oddziaływać na strukturę komunikatu. Reasumując, przedmiot ana-
lizy dyskursu to wypowiedź i tekst w kontekście”45.

Zwrócenie uwagi na kontekst wypowiedzi jest specyfi czną cechą analizy dyskur-
su. W związku z tym ma ona bardziej jakościowy charakter niż analiza treści. Zaletą 
takiego podejścia jest możliwość przeprowadzenia subtelnych badań: 

„(...) większość statystycznych metod badania zawartości (...) jest dość bezradna w stosun-
ku do aluzji, ironii, parodii, persyfl ażu, niedomówień, tekstów o charakterze postmoderni-
stycznym itp. Możemy liczyć i kategoryzować przypadki zastosowania aluzji, ironii itd., 
ale niewiele nam to powie o ich istocie w procesie komunikowania”46.

Z kolei wadą analizy dyskursu jest, podobnie jak w przypadku innych metod ja-
kościowych, mała rzetelność badań – replikacja badań może prowadzić do uzyskania 
odmiennych wyników.

Jednym z wariantów badań nad dyskursem jest jego krytyczna analiza. Lisowska-
-Magdziarz za jej główną cechę uważa dążenie do badania zależności pomiędzy 
praktykami dyskursywnymi a szerszymi procesami, relacjami i strukturami społecz-
nymi oraz kulturowymi. W zależnościach tych najbardziej interesujący dla badaczy 
jest wątek władzy. Tak rozumiana krytyczna analiza dyskursu „(...) jest raczej sposo-
bem myślenia, wspomaganym różnymi technikami naukowymi – którego głównym 
celem jest zakwestionowanie podstawowych założeń i niepoddawanych zazwyczaj 
krytycznej refl eksji aspektów komunikowania”47. Wszystkie wymienione cechy kry-
tycznej analizy dyskursu można odnaleźć w niniejszej pracy. 

Na kształt niniejszego studium w większym stopniu niż tradycja krytycznej ana-
lizy dyskursu wpłynęła jednak praca Jana Strzeleckiego Socjalizmu model liryczny. 
Napisana w roku 1979, na długo przed tym, jak analiza dyskursu stała się w Polsce 
popularną metodą badawczą, książka ta jest bodajże najstarszą socjologiczną anali-
zą dyskursu publicznego w naszym kraju. „Ze względów cenzuralnych”, jak to ujął 
wydawca, książka ukazała się jednak dopiero w roku 198948. Warto na marginesie 
zauważyć, że kłopoty z cenzurą są najlepszym dowodem na to, że dyskurs – zgodnie 
z podstawowym założeniem jego krytycznej analizy – kształtuje rzeczywistość. Co 
więcej, zdają sobie z tego faktu sprawę aktorzy społeczni, którzy starają się wywierać 
wpływ na praktyki dyskursywne. 

Strzelecki na pisał we wstępie do swojej książki: 

„(...) tekst poniższy jest wynikiem próby zastanowienia się nad treścią i naturą propozy-
cji aksjologicznych tkwiących w języku dyskursu politycznego bieżącego czasu. Zwrot 
»tkwiący w języku« oznacza, że analiza nasza nie ma dotyczyć całości obszaru treści 
w języku tym wypowiadanych, że stawia sobie cele ograniczone. (...) Otóż chodzi o pro-

45 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski, Warszawa, Wydawnictwo 
PWN, 2001, s. 12.

46 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 27.

47 Tamże, s. 22.
48 J. Strzelecki, Socjalizmu model liryczny: założenia o rzeczywistości w mowie publicznej Polska 

1975–1979, Warszawa, Czytelnik, 1989, s. 5.
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pozycje kierujące się ku ujęciu najogólniejszych cech obrazu dobrego społeczeństwa, na-
jogólniejszych cech formułowanych celów, najogólniejszych cech projektowanych jako 
instrumenty tych celów instytucji, najogólniejszych właściwości organizacji sceny życia 
publicznego”49.

Celem Strzeleckiego było więc scharakteryzowanie pewnych najogólniejszych 
cech języka publicznego okresu realnego socjalizmu. Ze względu na olbrzymią róż-
norodność, wielowątkowość i skomplikowanie dyskursu globalizacyjnego celem 
prezentowanej w następnym rozdziale analizy jest również identyfi kacja jedynie na-
jogólniejszych cech debaty. 

Jerzy Szacki w posłowiu do Socjalizmu modelu lirycznego wskazał na trzy zasa-
dy analizy przeprowadzonej przez Strzeleckiego. Po pierwsze jego analiza dyskursu 
polegała na 

„(...) bardzo uważnym czytaniu tekstów, na które normalnie nie zwraca się uwagi (...) Po 
drugie, metoda Strzeleckiego polega na braniu poważnie słów, albowiem zakłada on, iż 
odzwierciedlają one coś głębszego: w języku ukryty jest sposób widzenia świata; co wię-
cej nie jest on neutralnym narzędziem jego opisu, lecz stanowi środek jego formowania 
i deformowania. Po trzecie, metoda Strzeleckiego daje świetne efekty również dlatego, 
że nie pozwala się ona zadowolić tym, co zostało w danym języku powiedziane explicite, 
każe natomiast poszukiwać tego, co wyrażone jest jedynie implicite, nade wszystko zaś 
owych założeń, o których pisał ongiś Whitehead, że są tak dla użytkowników języka oczy-
wiste, że potrzeba ich eksplikacji nie przychodzi im w ogóle do głowy”50.

Te wskazówki stanowią pewien wzór, punkty odniesienia dla sposobu pojmowa-
nia dyskursu przeze mnie, co jednak nie przeszkadza w tym, że pod pewnymi wzglę-
dami, wynikającymi choćby z upływu czasu i innej tematyki, moja analiza różni się 
od badań zaprezentowanych przez Strzeleckiego. 

Jak zaznaczono, kontekst stanowi istotny element analizy dyskursu. Radosław 
Sojak wyróżnił dwa rodzaje kontekstu: pozostałe wypowiedzi oraz sytuację społecz-
ną51. Te dwa rodzaje kontekstu można zidentyfi kować również w przypadku wypo-
wiedzi o globalizacji autorstwa Baumana, Becka i Giddensa. Kontekst społeczny, 
warunki w których formułowana jest wypowiedź, określają obiektywne procesy 
globalizacyjne w sferze gospodarczej, politycznej czy społecznej tak szczegółowo 
opisane przez Helda i McGrew ze współpracownikami52. Inne wypowiedzi tworzą-
ce dyskurs o globalizacji, na których tle można odczytywać koncepcje wybranych 
teoretyków zostały natomiast omówione w rozdziale drugim. Analizę dyskursu za-
wartą w tym rozdziale można więc traktować nie tylko jako uzupełnienie i pogłę-
bienie ogólniejszych konstatacji dotyczących globalizacji zawartych w rozdziałach 
poprzednich. Równie dobrze można uznać wcześniejsze rozdziały jako kontekst em-
pirycznej analizy dyskursu. 

49 Tamże, s. 18.
50 J. Szacki, Posłowie [w:] J. Strzelecki, Socjalizmu..., s. 195.
51 R. Sojak, dz. cyt., s. 245. 
52 D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, dz. cyt.
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Celem analizy dyskursu jest uchwycenie tych elementów wizji współczesności, 
które przyczyniają się do konstruowania lęku. Jeżeli wpływ globalizacji na poziom 
lęku społecznego jest zapośredniczony przez dyskurs, to należy wskazać, jak ten 
proces przebiega. Jeżeli społeczne defi niowanie sytuacji wpływa na postawy ak-
torów, należy zidentyfi kować elementy, które mogą zwiększać lub zmniejszać po-
czucie lęku. Jeżeli, zgodnie z tym, co twierdzi Wilkinson, lęk jest zapośredniczony 
przez znaczenia sytuacji wytwarzane kulturowo, należy zidentyfi kować te znaczenia, 
które wpływają na poziom lęku. Celem analizy jest więc nie tyle uchwycenie re-
alnych przyczyn ludzkich obaw, ile raczej zrekonstruowanie gotowych, najbardziej 
ogólnych schematów interpretacji rzeczywistości, które po przyjęciu przez jednostki 
mogą wzniecić lub gasić lęk. Teorie socjologiczne nie są neutralne emocjonalnie. 
Każdy opis rzeczywistości, każde wyjaśnienie świata społecznego, wywołuje jakieś 
odczucia: może to być optymistyczna wiara w potencjał ludzkiego poznania, racjo-
nalnego planowania i możliwość stworzenia wspólnej rzeczywistości albo wręcz 
przeciwnie – może być to przekonanie o postępującej degradacji życia społecznego, 
o piętrzących się problemach, na które nie ma gotowych rozwiązań. Należy przy tym 
jeszcze raz zaznaczyć, że lęk niekoniecznie jest zjawiskiem patologicznym. Mobi-
lizując do działania, często jest on funkcjonalny, niemniej nadal pozostaje lękiem.

Analiza dotycząca emocji „tkwiących w języku” siłą rzeczy nie może być wy-
czerpująca. Przedstawione w niej schematy eksplanacyjne mogą być w różny sposób 
wykorzystywane przez aktorów społecznych do budowy wyjaśnień świata. Czasami 
jest z nich zaczerpnięte tylko jedno twierdzenie, pojedynczy argument, przykład, me-
tafora, a czasami pewna ogólniejsza wizja. Rozróżnienie na drobne elementy dyskur-
su i całościową wizję wyznacza też układ analizy: w kolejnym rozdziale omówione 
są charakterystyczne elementy poszczególnych teorii globalizacji wraz z komenta-
rzami dotyczącymi drobnych aspektów omawianego materiału, a na końcu, ostatni 
rozdział zbiera ogólne wnioski dotyczące całego dyskursu. 
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Rozdział 5

STUDIUM KONSTRUOWANIA LĘKU W DYSKURSIE 
GLOBALIZACYJNYM 

Wśród najbardziej wpływowych książek poruszających problem globalizacji zna-
lazły się dwie prace Anthony’ego Giddensa. W obu Giddens przedstawił podobną 
wizję globalizacji i dlatego nie ma potrzeby powielać materiału do badań. Do analizy 
przeznaczono jedną z nich – Runaway World. Książka ta doskonale spełnia przyjęte 
założenia: jej treść powstała na bazie wykładów wygłoszonych przez Giddensa w ra-
dio. Od roku 1948, kiedy to Bertrand Russell przygotował wykłady dotyczące władzy 
i jednostki53, do Radio BBC co roku zaprasza się uznanych naukowców, aby wygłosi-
li serię wykładów mających upamiętnić pierwszego dyrektora stacji – Johna Reitha. 
Jasne i zrozumiałe wykłady największych specjalistów są formą rozpowszechniania 
wiedzy. Jest to przejaw istotnej publicznej roli nauki. W roku 1999 cykl wykładów 
wygłosił Giddens. Jak podkreśla sam autor, była to niemal ostatnia edycja wykładów 
im. Reitha w XX wieku i chciał przedstawić w niej ogólny raport o stanie świata. 

Tytuł książki jest nawiązaniem do wygłoszonych trzydzieści lat wcześniej, także 
w BBC, wykładów Edmunda Leacha: Runaway World? Zdaniem Giddensa w czasach 
gwałtownych zmian społecznych poczucie, że świat ucieka, wymyka się poznaniu, 
zdążyło się tak upowszechnić, że można zrezygnować z postawionego przez Leacha 
znaku zapytania54. Już w tytule zawarta jest tym samym pewna przesłanka do nie-
pokoju – współczesny świat ucieka nam, bezustannie zmieniając się, przestaje być 
oczywisty. Za główny mechanizm zachodzących zmian Giddens uważa globalizację. 
Świadczy o tym już podtytuł książki: How Globalization Is Reshaping Our Lives. Rola 
globalizacji podkreślona również przez miejsce transmisji – po raz pierwszy w historii 
audycji część wykładów dla BBC Giddens wygłosił nie w Londynie, a w Hongkon-
gu, New Delhi i Waszyngtonie. Globalizacji w całości dotyczy jednak tylko pierwszy 
rozdział (pierwszy wykład). W kolejnych częściach przedmiotem wykładu jest rola 
ryzyka oraz przemiany tradycji, rodziny i demokracji, a globalizacja omawiana jest 
tylko pośrednio jako mechanizm przekształcający poszczególne stany życia. 

Pozostałe dwie prace poddane analizie poświęcone są w całości globalizacji. Pra-
ca What is Globalization? Ulricha Becka ma być wprowadzeniem w tematykę prze-

53 Wykłady te zostały opublikowane w języku polskim: B. Russell, Władza i jednostka, tłum. H. Jan-
kowska, Warszawa, Książka i Wiedza, 1995.

54 A. Giddens, Runaway World. How Globalization Is Reshaping Our Lives?, New York, Routledge, 
2003, s. 13.
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mian globalnych. Autor stwierdza na początku, że w Niemczech debata globalizacyj-
na rozpoczęła się później niż w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Można 
założyć, że praca Becka jest przeznaczona głównie dla niemieckiego odbiorcy. Autor 
powołuje się na wiele przykładów związanych z niemiecką gospodarką i polityką. 
Omawiając poszczególne kwestie związane z globalizacją przytacza natomiast dłu-
gie cytaty z prac uczestników debaty globalizacyjnej, jak gdyby chciał przedstawić 
ich niemieckiemu czytelnikowi. Mimo to książkę Becka można zrozumieć doskonale 
także poza rdzennym kontekstem kulturowym. Świadczy o tym chociażby fakt, że 
została ona przetłumaczona na wiele języków: angielski, hiszpański, portugalski czy 
włoski. Beck omawia globalizację znacznie szerzej niż Giddens, który ze względu 
na logikę działania mediów – ograniczenia czasowe wynikające z radiowej ramówki 
– kreśli jedynie kontury współczesności, zazwyczaj ograniczając się do czytelnego 
przykładu i ogólnych twierdzeń wypełniających krótkie rozdziały. Beck nie tylko 
stosunkowo szczegółowo analizuje wybrane problemy ery globalnej, ale też przed-
stawia niektóre stanowiska debaty globalizacyjnej, a nawet rozwija własny program 
koniecznych do podjęcia działań55. 

W poprzednim akapicie został poruszony wątek tłumaczeń. Niniejsza analiza wy-
korzystuje angielską wersję językową pracy Becka przełożoną przez Patricka Ca-
millera, która jest znacznie częściej cytowana niż wersja oryginalna. Dla porządku 
należy dodać, że praca Giddensa jest również analizowana w angielskiej wersji. Je-
dynie w przypadku książki Zygmunta Baumana zdecydowano się na polski przekład 
(autorstwa Ewy Klekot), co upraszcza cytowanie jej fragmentów w niniejszej pracy, 
korzystano jednak również z wydania tej samej książki w języku angielskim.

Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika? Baumana ma nieco inny charakter 
niż propedeutyczne prace Becka i Giddensa. Jest to raczej zbiór esejów dotyczą-
cych wybranych aspektów współczesnego świata niż wprowadzenie do studiów nad 
globalizacją. Bauman mniej troszczy się o systematyczne przedstawienie rozmai-
tych wymiarów globalizacji, a bardziej zależy mu na trafnym, dosadnym sformuło-
waniu problemów stojących przed współczesnym światem. Sam autor zaznacza, że 
bardziej interesuje go stawianie pytań niż zwykłe opisywanie rzeczywistości56. Być 
może z tego względu jest to praca trudniejsza w odbiorze niż pozostałe. Autor często 
posługuje się metaforą, nierzadko nieprecyzyjnie używa terminów i wplata rozbudo-
wane dygresje. Można jednak sądzić, że właśnie taki eseistyczny styl raczej decyduje 
o popularności Globalizacji niż jej przeszkadza. Już na poziomie stylu zostaje przeła-
many stereotyp, że globalizacja jest zjawiskiem wyłącznie ekonomicznym, o którym 
koniecznie trzeba pisać w sztywnym żargonie nauki o gospodarce. Wydana po raz 
pierwszy w roku 1998 praca Baumana była jedną z pierwszych, które radykalnie 
zrywały z taką perspektywą. 

Książki Baumana, Becka oraz Giddensa, podobnie jak pozostałe z najczęściej 
cytowanych prac, przedstawiają różne wersje ogólnej wizji globalizacji. Żadna z nich 
nie omawia na przykład wyłącznie zagadnienia korporacji transnarodowych albo mię-
dzynarodowych migracji. Popularność prac ogólnych można tłumaczyć odwołaniem 

55 Zob. U. Beck, What is Globalization, Cambridge, Polity, 2000.
56 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 10.
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do obserwacji Marka Krajewskiego: popularne jest to, co można odczytać na różne 
sposoby i ma szanse być atrakcyjne dla różnych grup odbiorców57. W poczytnym 
dzienniku nie tylko jest prezentowana pewna linia polityczna, ale również znajduje 
się tam dobry dział reportażu, rozbudowany dodatek dla poszukujących pracy, pro-
fesjonalnie zrobiony serwis sportowy i ciekawe wiadomości regionalne. Czytelnicy 
mogą więc sięgać po tę samą gazetę z różnych powodów, co sprawia, że staje się ona 
popularna. Analogicznie dzieje się z pracami naukowymi. Wprowadzenia i syntezy 
zwięźle omawiające problem są częściej cytowane niż studia przyczynkarskie lub 
analizy, które dopiero gdy są przełomowe wzbudzają powszechne zainteresowanie. 
Z tego samego powodu do najczęściej cytowanych prac o globalizacji należą te, które  
przywoływane są równocześnie jako studia specjalistyczne, podręczniki i prace pub-
licystyczne. Taki charakter mają wyjaśnienia globalizującego się życia społecznego 
zaproponowane przez Baumana, Becka i Giddensa.

Wspólną cechą trzech omawianych prac jest przypisanie korporacjom transnaro-
dowym wielkiego znaczenia dla współczesnego świata. Można powiedzieć, że jest to 
dominanta organizująca cały dyskurs. Dla socjologów, inaczej niż dla ekonomistów, 
interesujące są nie tyle fuzje, strategie i rozwój tego typu podmiotów gospodarczych, 
ile społeczne konsekwencje ich funkcjonowania. Widać to już na poziomie języka 
i metafor używanych do opisu działalności korporacji. Bauman wyrokuje: „(...) ostat-
nie ćwierćwiecze bieżącego stulecia [dwudziestego wieku – F.C.] przejdzie do histo-
rii jako Wielka Wojna o Niezależność Przestrzenną”58. Bauman określa w ten sposób 
konsekwencje rosnącej swobody przepływu kapitału i wzrost liczby bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Czy jednak rzeczywiście te procesy będą nazywane wiel-
ką wojną? Nie do końca wiadomo, jak traktować prognozę Baumana. Z jednej strony 
można powiedzieć, że nic nie wskazuje na prawdopodobieństwo tej przepowiedni. 
Nie ma podstaw, aby uważać, że na mocy społecznego konsensusu ostatnie ćwierć-
wiecze XX wieku będzie kiedykolwiek określane jako okres wojny. Bardzo daleko 
jeszcze do sytuacji w której określenie „Wielka Wojna o Niezależność Przestrzenną” 
stanie się stabilnym elementem praktyk językowych, takim jak na przykład „II wojna 
światowa” precyzyjnym określeniem działań militarnych w latach 1939–1945. Ale 
z drugiej strony, jeżeli potraktować prognozę Baumana znacznie bardziej swobodnie, 
można zauważyć, że już teraz są w użyciu konfl iktowe interpretacje gospodarczych 
procesów globalizacyjnych. Propozycja Baumana jest równie wieloznaczna co opi-
sywana przez niego nowoczesność. Dzięki temu może być interesująca dla różnych 
grup odbiorców, tak samo jak inne opisane przez Krajewskiego popularne wytwory 
kultury. Konsekwencją zaproponowanego przez Baumana opisu ostatnich dekad XX 
wieku jest precedens umożliwiający infl ację terminu „wojna”, który staje się jeszcze 
bardziej rozmyty i dzięki temu zaczyna być stosowany częściej. Wojną jest już sytu-
acja, w której występują przeciwstawne interesy. Można więc powiedzieć, że w ten 
sposób twierdzenie Baumana o tym, że w przyszłości koniec XX wieku będzie się 
określać „Wielką Wojną o Niezależność Przestrzenną”, jest samospełniającym się 
proroctwem.

57 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań, Wydawnictwo UAM, 2003, s. 35–36.
58 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 13.

Czech-1.indd   131Czech-1 indd 131 2010-12-06   14:16:342010-12-06 14:16:34



132 Koszmarne scenariusze

Militarnych analogii używa również Beck, pisząc między innymi o „inwazji świa-
towego rynku”59 i zauważając, że „(...) bez rewolucji, nawet bez zmiany prawa za-
atakowany został normalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej”60. Beck 
posługuje się w tym miejscu zwalczanym zazwyczaj w socjologii wartościującym 
podziałem świata na zjawiska normalne i nienormalne, który opiera się na przyzwy-
czajaniu jednostek do pewnych zastanych przez nie sytuacji i traktowaniu odstępstw 
od nich jako patologii. Pomijając ten fakt, warto zwrócić uwagę na wymienione 
przez Becka działania świadczące o rosnącej sile korporacji (działa walki z normalną 
działalnością gospodarczą – tak można nazwać te praktyki, aby wypowiedź wpisała 
się w militarną retorykę). Po pierwsze korporacje międzynarodowe mogą przenosić 
swoją działalność tam, gdzie są mniejsze koszty produkcji. Znaczenie tego procesu 
podkreśla również Bauman: 

„(...) fi rma może poruszać się swobodnie, lecz konsekwencje jej działania, związa-
ne z miejscem, w którym się znajdowała, pozostają. Każdy, kto może swobodnie skądś 
odejść, może też uciec od konsekwencji. Oto najważniejsze zdobycze zwycięskiej wojny 
z przestrzenią”61.

Warto zauważyć, że w innej pracy Bauman stwierdził rzecz zupełnie przeciwną, 
uznając, że w czasach globalizacji „(...) nie ma miejsca, gdzie można uciec i się 
ukryć. Odległość przed niczym nie chroni”62.

Na przykładzie wypowiedzi Baumana widać, jak rozeszły się drogi socjologii 
i ekonomii. Max Weber i jeszcze Talcott Parsons budowali socjologię kompatybilną 
z ekonomią – w podobny sposób patrzono na rzeczywistość i dochodzono do podob-
nych wniosków; ekonomia była teorią socjologiczną sfery gospodarczej, a socjologia 
teorią ekonomiczną wszelkich zachowań ludzkich. Obecnie socjologia często jest an-
tyekonomiczna. O ile Bauman zwraca uwagę na to, że swoboda przepływu kapitału 
umożliwia ucieczkę kapitału, o tyle ekonomiści zazwyczaj podkreślają, że ta sama 
swoboda – poza możliwością ucieczki – daje przede wszystkim możliwość napływu 
kapitału, generowania dochodów i rozwoju regionu. Przedstawienie przez Bauma-
na tylko jednej z wielu, tej negatywnej, konsekwencji swobody przepływu kapitału 
sprawia, że jego stanowisko można za zapomnianym już niemieckim socjologiem 
Theodorem Geigerem określić jako „wypowiedzi parateoretyczne”, które więcej mó-
wią o stosunku badacza do obiektu niż o samym obiekcie63.

Baumanowi, podobnie zresztą jak Beckowi, przeszkadza nie sam fakt istnienia 
korporacji, ale ich nowe możliwości. Jak się zdaje – uważa on, że dopóki przedsię-
biorstwa działają wewnątrz jednego państwa, można je kontrolować, a ponadto dają 
miejsca pracy dla obywateli danego kraju. Dopiero korporacje międzynarodowe, któ-

59 U. Beck, What..., s. 129.
60 Tamże, s. 3.
61 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 14.
62 Z. Bauman, Utopia bez toposu [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura w czasach 

globalizacji, Warszawa, IFiS PAN, 2004.
63 Zob. T. Geiger, Ideologia i prawda. Socjologiczna krytyka myślenia [w:] A. Chmielnicki, S. Czer-

niak, J. Niżnik, S. Rainko (red.) Problemy socjologii wiedzy, tłum. A. Chmielnicki i in., Warszawa, PWN, 
1985, s. 44.
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re mogą przenieść działalność z jednego miejsca w inne, są niebezpieczne. Tymcza-
sem wycofanie się fi rm z danego rynku nie jest tak częste, jak może się wydawać. 
Sama operacja przeniesienia fabryki może być kosztowna. Jeżeli sytuacja w danym 
kraju jest stabilna, a fabryka rentowna, to trudno znaleźć powód dla zmiany miejsca 
produkcji. Globalizacja polega na tym, że korporacje międzynarodowe rozwijają się 
i dlatego raczej pojawiają się na kolejnych rynkach, a nie znikają ze starych ryn-
ków. W tym miejscu warto dodać, że Bauman nie bierze pod uwagę różnic między 
odpływem kapitału a relokalizacją produkcji, które nie muszą być tożsame64. Zagra-
niczne fundusze inwestycyjne mogą dokonać giełdowej transakcji sprzedaży akcji 
lokalnych fi rm, wycofując się („uciekając”) w ten sposób z pewnego państwa, ale 
taki odpływ kapitału nie jest automatyczną konsekwencją zamknięcia lokalnych fa-
bryk. Jeśli w pewnym mieście zostaje zamknięty zakład produkcyjny i nie powstają 
nowe miejsca pracy, konsekwencje społeczne będą znacznie większe niż tylko od-
pływ kapitału zagranicznego z giełdy. Jest to sytuacja znacznie rzadsza, a Bauman, 
nie rozróżniając form przepływu kapitału, przypisuje im obu negatywne właściwości 
charakterystyczne tylko dla jednej z nich – bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Bauman i Beck kilkakrotnie podkreślają, że kapitał można przenosić bez konse-
kwencji, zmieniając lokalizację produkcji bez żadnych ograniczeń, gdy tylko w in-
nym regionie pojawią się lepsze warunki do rozwoju65. Twierdzenie to jest jednak 
znacznym uproszczeniem, o czym świadczy chociażby sytuacja z niemieckiego Bo-
chum, gdzie na początku 2008 roku podjęto decyzję o zlikwidowaniu fabryki Nokii, 
w wyniku czego pracę miało stracić ponad dwa tysiące zatrudnionych. Jest to niewąt-
pliwie znaczny problem dla Zagłębia Ruhry, regionu o dużej stopie bezrobocia. Fiń-
ski producent telefonów komórkowych w wyniku negocjacji zgodził się przekazać 
zwalnianym pracownikom 200 milionów euro rekompensaty w ratach oraz założyć 
tak zwaną transfer company, czyli fi rmę, w której przez rok od likwidacji fabryki 
będą mogli pracować zwalniani ludzie. Te działania wiążą się z próbą uniknięcia 
najgorszej dla fi rmy konsekwencji – złego wizerunku przekładającego się na wyniki 
sprzedaży. To z tego względu korporacje nie mają pełnej dowolności w podejmowa-
niu decyzji i muszą prowadzić negocjacje ze związkami zawodowymi i władzami 
regionów, z których się wycofują. Przeniesienie fabryki Nokii było szeroko dyskuto-
wane w Europie. W artykule na ten temat zatytułowanym Niemcy wściekli na Nokię66 
można przeczytać: 

„Tak złej prasy fi ński koncern jeszcze chyba nie miał. Decyzja Nokii o likwidacji fa-
bryki w Bochum w Zagłębiu Ruhry po prostu rozwścieczyła całe Niemcy [...] Ale najgor-
sze dopiero koncern czeka. Niemieccy związkowcy wzywają do bojkotu telefonów Nokii. 
Wszystko wskazuje na to, że hasło chwyciło, bo telefony depcze się nie tylko podczas 
pracowniczych demonstracji. O zmianie komórek mówią głośno politycy, m.in. minister 
rolnictwa konsumentów Horst Seehofer (CDU), szef frakcji SDP w Bundestagu Peter 
Struck. Ten pierwszy kazał sprawdzić radcom prawnym ministerstwa, czy z komórek No-
kii może zrezygnować cały resort. Ogólnoniemiecki bojkot fi ńskich komórek może fi rmę 

64 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 14.
65 Zob. m.in. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 14–17 i U. Beck, What..., s. 3–4.
66 B. Wieliński, Niemcy wściekli na Nokię, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 18/01.
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sporo kosztować. Po bojkocie wyrobów tajwańskiego koncernu BenQ, który też zamknął 
swoją niemiecką fabrykę, fi rma musiała wycofać się z Niemiec. Podobne problemy miał 
też szwedzki koncern Elektrolux”67.

Na taką konsekwencję globalizacji w sferze gospodarki zwraca uwagę również 
Giddens. Wskazuje on, że

„(...) w nowej globalnej elektronicznej gospodarce fundusze inwestycyjne, banki, korpo-
racje oraz miliony indywidualnych inwestorów mogą dokonywać transakcji znacznych 
ilości kapitału z jednej strony świata na drugą przy pomocy jednego kliknięcia myszką. 
W rezultacie można zdestabilizować to, co wydawało się stabilną gospodarką, tak jak to 
się stało w Azji”68.

Trudno nawet zakładać, że autor teorii strukturacji traktuje „jedno kliknięcie 
myszką” dosłownie jako powód destabilizacji. Jest to raczej symbol, niczym wy-
strzał z Aurory w 1917 roku, który rozpoczął rewolucję październikową, ale sam 
w sobie był tylko konsekwencją szerszych procesów historycznych. Jeżeli jednak 
kliknięcie myszką jest tylko symbolem, to ma on znamienne konotacje, które pozwa-
lają dostrzec wspomnianą analogię. Mówiąc o wystrzale z Aurory, ma się na myśli 
ten konkretny, który rozpoczął rewolucję. Podobnie wzmianka o strzałach z pancer-
nika Schleswig Holstein bez żadnych dodatkowych informacji konotuje początek 
II wojny światowej. W obu przypadkach, mówiąc o szerszej kategorii zdarzeń, mamy 
na myśli jeden konkretny przypadek. Tymczasem Giddens nie odnosi się do kon-
kretnego kliknięcia i dlatego powszechność używania myszki komputerowej sprawia 
wrażenie, że jesteśmy nieustannie zagrożeni, gdyż do destabilizacji gospodarczej 
może dojść w każdym momencie. Opis Giddensa miał w przystępny sposób pokazać, 
że mobilność kapitału zwiększa możliwość destabilizacji gospodarczej. Z jego opisu 
wynika również jednak, że do kryzysu może dojść w każdej chwili i decyduje o tym 
fanaberia spekulanta, który albo naciśnie, albo nie naciśnie w odpowiednim momen-
cie klawisza myszki. W podanym przez Giddensa przykładzie kryzysu azjatyckiego 
przysłowiowe już „kliknięcie” można traktować, posługując się schematem teorii 
strukturacji, nie tylko jako przyczynę obecnej sytuacji w azjatyckich państwach, ale 
i jej skutek. Większość ekonomistów jest zgodna, że kryzys azjatycki było spowo-
dowany przez gwałtownie rosnące zadłużenie kilku krajów tego regionu. Dopiero 
widmo wewnętrznego kryzysu spowodowało „efekt stada” wśród zagranicznych in-
westorów i masowe wycofywanie kapitału z tego regionu, co w konsekwencji po-
większyło kryzys69. 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami można wyróżnić dwa modelowe spojrzenia 
na kryzys gospodarczy (jak i na całą rzeczywistość społeczną). W pierwszym z nich 
część aktorów społecznych – na przykład inwestorzy zagraniczni – traktowana jest 
jako główne podmioty posiadające moc niezależnego podejmowania decyzji i deter-
minowania w ten sposób rzeczywistości społecznej. Jeżeli będą mieli ochotę, to za-
inwestują, a jeżeli nie, to skażą dany region na brak łaski. W drugim modelu znalazło 

67 Tamże.
68 A. Giddens, Runaway..., s. 27.
69 Zob. W. Małecki i in., Kryzysy walutowe, Warszawa, PWN, 2001, s. 25.
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zastosowanie sieciowe rozumienie władzy rozproszonej pomiędzy różnych uczest-
ników procesu decyzyjnego. Menedżer może podjąć decyzję o inwestycji, ale musi 
wziąć pod uwagę różne czynniki: poparcie akcjonariuszy, zgodę organów antymo-
nopolowych, brak protestów społecznych i stosunek mediów. W pierwszym modelu 
państwo znajduje się w sytuacji podporządkowania względem korporacji między-
narodowych i albo zgodzi się na postawione warunki, albo się zbuntuje, utrudnia-
jąc swój własny rozwój. Ten model można znaleźć w pracach Baumana i Becka, 
a w mniejszym stopniu również u Giddensa. W drugim modelu zarówno państwa, jak 
i korporacje nawzajem się potrzebują i są współzależne. 

Celem niniejszej pracy nie jest rozstrzygnięcie, który model lepiej nadaje się do 
wyjaśnienia globalizującej się rzeczywistości. Kontrapunkt został wprowadzony, aby 
pokazać, że do wytłumaczenia sytuacji wybierany jest jeden z możliwych schema-
tów. Te same zjawiska można eksplikować w inny sposób, ale z określonych powo-
dów został wybrany model przypisujący korporacjom międzynarodowym znacznie 
większą rolę niż państwom. Zwracając uwagę przede wszystkim na moc korporacji 
i sugerując ich złą wolę, upodabnia się je w pewien sposób do kozłów ofi arnych, 
które obarcza się winą za rozmaite niepowodzenia. Mary Douglas i Aaron Wildavsky 
wyjaśnili takie sytuacje za pomocą twierdzenia, że spośród nieograniczonej liczby 
zagrożeń ludzie boją się tych, których a priori nie lubią70. Tak naprawdę trudno jed-
nak rozstrzygnąć o tym, który element w opisanym przypadku jest pierwotny: strach 
przed mocą korporacji międzynarodowych czy dystans spowodowany przekonaniem 
o ich „egoistycznym” działaniu.

Silna pozycja korporacji w dzisiejszym świecie nie wynika tylko z ich możliwo-
ści zmiany miejsca produkcji. Po zakończeniu tego wątku Beck pisze, że odmiennie 
niż inni ludzie „(...) kadra zarządzająca może żyć tam, gdzie chce, i płacić podatek 
tam, gdzie jest on najniższy”71. Źródłem siły samych korporacji jest zaś możliwość 
wyboru miejsca opodatkowania na przykład poprzez zarejestrowanie fi rmy w rajach 
podatkowych. Jest to niewątpliwie nowy instrument prowadzenia polityki podatko-
wej przez korporacje transnarodowe, z którego korzystają one coraz częściej. Nie-
mniej nie znaczy to, że państwa zostają całkowicie pozbawione kontroli nad sytuacją 
i biernie czekają na decyzję korporacji o tym, czy zechce zapłacić podatki – choć 
do takich wniosków prowadzi wywód Becka. Możliwość uniknięcia opodatkowania 
dotyczy tylko niektórych opłat – przede wszystkim podatku dochodowego – a inne 
opłaty, łącznie z tymi płaconymi przez dostawców i podwykonawców wielkich kor-
poracji w danym państwie, nadal zasilają budżet. Państwa mają też całą gamę możli-
wości przeciwdziałania niechcianym praktykom. Żeby ograniczyć się tylko do jednej 
ilustracji, można przywołać zasadę, zgodnie z którą fi rmy zarejestrowane w krajach 
uznanych za raje podatkowe nie mogą ubiegać się o kontrakty fi nansowane z pienię-
dzy publicznych. Warto też zwrócić uwagę, że

70 Zob. M. Douglas, A. Wildavsky, dz. cyt.
71 U. Beck, What..., s. 4.
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„W ciągu ostatnich kilku lat presja publiczna oraz działania OECD doprowadziły do 
tego, że wiele terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję zgodziło się (przynajmniej 
teoretycznie) na wymianę znaczących informacji podatkowych oraz likwidację części luk 
w prawie podatkowym”72.

Przytoczony fragment pokazuje, że sytuacja z opodatkowaniem przypomina tę 
z przenoszeniem miejsca produkcji – w dyskursie globalizacyjnym został wybra-
ny ten z alternatywnych schematów wyjaśniania rzeczywistości, który uwypukla 
rolę wielkich korporacji i zależność państwa od ich decyzji. W przypadku wątku 
podatkowego warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Okazuje się, 
że istnieją nie tylko różne sposoby interpretowania tych samych zjawisk. Czasami 
identyczna diagnoza może nieść odmienne oceny. Część ekonomistów zgadza się 
z Beckiem, że korporacje mogą wybierać miejsce opodatkowania i z tego powodu 
rola podatkowych rajów rośnie. Tyle tylko, że uważają oni, iż jest to ożywczy impuls 
dla gospodarek rozwiniętych państw, gdyż zmusza je do prowadzenia prorozwojowej 
polityki podatkowej przyjaznej fi rmom, co w dłuższej perspektywie przyczynia się 
do rozwoju przedsiębiorczości w całych krajach73. Dyskurs o globalizacji, również 
na poziomie naukowym, jest więc niejednolity nie tylko dlatego, że możliwe są różne 
interpretacje rzeczywistości, ale też w odmienny sposób ocenia się te same interpre-
tacje. W rezultacie jeden opis sytuacji może podkreślać zagrożenie i być przyczyną 
niepokoju albo może koncentrować się na szansach i niwelować poczucie lęku.

Beck wskazuje na jeszcze inną cechę współczesnych relacji korporacje – pań-
stwa, która wynika z wyżej opisanych możliwości fi rm międzynarodowych. Przez 
to, że mogą wybierać kraj produkcji i opodatkowania, wywołują konkurencję po-
między państwami wyrażającą się w oferowaniu lepszych warunków, takich jak ulgi 
podatkowe czy rozbudowa infrastruktury dla przyciągnięcia inwestycji. Jak to ujął 
Beck, korporacje transnarodowe „mogą »karać« poszczególne państwa, jeżeli uznają 
je za zbyt »drogie« lub »nieprzyjazne dla inwestorów«”74. Takie użycie słowa karać 
sprawia, że równie dobrze cały świat społeczny można potraktować jako nieustanne 
karanie innych. Na przykład kupując jeden produkt, karzemy wszystkich konkuren-
tów producenta i wytwórców substytutów oraz sprzedawców, których nie wybrali-
śmy – każdy akt nagrody związany zostaje z ukaraniem. Beck – jak można sądzić 
– zdaje sobie sprawę, że chcąc wyraziście zaprezentować swoją opinię, użył nie-
precyzyjnego oraz mocno nacechowanego emocjonalnie słowa potocznego i dlatego 
bierze je w cudzysłów. Stosuje on ten manewr trzykrotnie w jednym zdaniu. Można 
to traktować jako zabieg kwestionujący dyskurs ekonomiczny. Mówi się czasami, 
że niektóre kraje są za drogie lub nieprzyjazne dla inwestorów, sugeruje Beck, ale 
z jakiegoś powodu są to niewłaściwe sformułowania. Tym powodem może być na 
przykład przekonanie, że państwa nie są na sprzedaż, i dlatego nie mogą być za dro-
gie, zgodnie z podstawowym rozumieniem terminu „drogi”. Przykład ten pokazuje, 

72 Więcej na ten temat zob. R. Krasnodębski, Raje podatkowe w XXI wieku, „Prawo i Podatki”, 
Styczeń 2006, s. 30–34. Por. A. Lymer, Contemporary Issues in Taxation Research, Ashgate, Ashgate 
Publications, 2003, s. 135 i nast.

73 Zob. np. D. Mitchell, Why Tax Havens Are a Blessing, „Foreign Policy” 2008, nr 3.
74 Zob. U. Beck, What..., s. 4.
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że na ostateczny wydźwięk pewnej koncepcji, a więc i na to, jakie budzi ona emocje, 
wpływa nie tylko składający się na nią system twierdzeń, ale też dobór słownictwa, 
wykorzystanie różnych znaczeń poszczególnych wyrazów, a nawet zastosowanie 
rozmaitych znaków, takich jak cudzysłów, który może wyrażać subtelną ironię. 

Pomijając kwestie językowe, warto zwrócić uwagę na to, że sytuacja, w której 
suwerenne podmioty rywalizują ze sobą o poddanych – co można uznać za sedno 
obserwacji Becka – nie jest wcale tak nowa, jak się wydaje. Już w średniowieczu 
władcy ogłaszali przywileje dla zasiedlających należące do nich osady. Tak zwana 
wolnizna polegała na tym, że kolonizator nawet przez 20 lat mógł być zwolniony 
z powinności względem pana i mógł otrzymać inne przywileje. Dla władcy taka sy-
tuacja była korzystna nie tylko z tego względu, iż w długiej perspektywie zyskiwał 
większą liczbę poddanych, ale też dlatego, że była to – podobnie jak dzisiaj – droga 
transferu wiedzy. Na przykład średniowieczni osadnicy niemieccy w Polsce rozpo-
wszechnili użycie wydajniejszej od sierpa kosy, a później sprowadzani osadnicy ho-
lenderscy (tzw. Olendrzy) byli specjalistami od irygacji. Na podobnej zasadzie wład-
cy ubiegali się również o założenie na ich terenach klasztorów, które były nie tylko 
ośrodkami kultu religijnego, ale też nauki i nowoczesnej gospodarki stanowiącej dla 
okolicznych domostw wzór organizacji75.

Wszyscy trzej teoretycy – Bauman, Beck i Giddens – dostrzegają ewolucję pozy-
cji korporacji międzynarodowych w globalizującym się świecie, jednak robią to na 
różne sposoby. Beck koncentruje się przede wszystkim na opisaniu poszczególnych 
aspektów nowej sytuacji, które sprowadzają się do form nacisku na państwa narodo-
we stosowanych przez potężne korporacje. Bauman posługuje się natomiast metaforą 
mającą zobrazować sedno tych przemian. Jego zdaniem „nowa swoboda, jaką zyskał 
kapitał, przypomina sytuację tak zwanych nieobecnych dziedziców, którzy słynęli 
niegdyś z tego, że stale przebywając poza granicami swych posiadłości, skandalicznie 
zaniedbywali potrzeby społeczności lokalnych, na których koszt żyli”76. Abstrahując 
od tego, że zazwyczaj dziedziców krytykowano za to, że „za bardzo byli” – nakła-
dali zbyt duże obowiązki na podległą ludność – metafora użyta przez Baumana jest 
kolejnym przykładem nacechowanego emocjonalnie stylu prezentacji stanowiska. 
Pewna sytuacja zostaje oceniona bez podawania twierdzeń o rzeczywistości, z któ-
rymi można dyskutować, ale za pomocą porównania z negatywnie przedstawionym 
punktem odniesienia. Bauman jednak jeszcze bardziej zaostrza wymowę metafory 
konkludując, że „(...) porównanie to nie oddaje całej beztroski i braku poczucia od-
powiedzialności, na które może sobie pozwolić pod koniec XX wieku przepływający 
swobodnie kapitał, lecz których nigdy nie osiągnęli »nieobecni dziedzice«”77. 

Graham Crow, analizując klasyczne prace socjologiczne pod kątem sztuki argu-
mentacji, stwierdza, że Marks stosuje uosobienie oraz rozbudowane metafory, by 
czytelnicy łatwiej mogli sobie wyobrazić abstrakcyjne procesy78. Również styl Bau-
mana, chociaż ogólnie nie jest łatwy w odbiorze, charakteryzuje częste używanie 

75 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa, Kay Text, 2003, s. 20–24.
76 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 15.
77 Tamże.
78 G. Crow, dz. cyt., s. 10. 
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personifi kacji procesów i instytucji: „(...) władza bez uprzedzenia może przenieść 
się na inne miejsce”, „(...) fi rma może poruszać się swobodnie”79, wojna ma swój 
cel (w tym przypadku można dostrzec nawiązanie do idei konieczności dziejowej), 
a swobodnie przepływający kapitał jest beztroski i nieodpowiedzialny. W rezultacie 
tekst Baumana jest trudny do rozszyfrowania – czym jest władza, skoro może się 
ona przenieść w inne miejsce? Bauman krytykuje korporacje za to, że po wyeks-
ploatowaniu danego terenu porzucają go. Chce w ten sposób powiedzieć, że gdyby 
korporacje nie mogły przenosić swej działalności w inne miejsce, nie prowadziłyby 
nadmiernej eksploatacji. Użycie takich terminów może jednak sugerować, że lepiej 
byłoby, gdyby korporacje nie porzucały określonych terenów prowadzenia działal-
ności i stale je eksploatowały. To stwierdzenie pozwala uchwycić myśl porządkującą 
fatalizm Baumana: w przeszłości było źle – eksploatacja była powszechna, dziedzice 
nie troszczyli się o lud – ale obecnie jest jeszcze gorzej – korporacje porzucają dane 
tereny po wyeksploatowaniu, przez co są uznane za mniej odpowiedzialne niż dzie-
dzice. Bauman stwierdza, że „(...) w dobrach »nieobecnych dziedziców« wyjątkowo 
szybko i często dochodziło do trwałego zubożenia gleby i ogólnego spadku przydat-
ności rolniczej”, ale w tym samym akapicie jednocześnie ocenia, że 

„(...) w rzeczywistości dopuszczalny stopień eksploatacji był o wiele niższy, niż ówcześnie 
sądzono, nie mówiąc już o praktyce bardziej liberalnej od ocen. (...) W przeciwieństwie 
do »nieobecnych dziedziców« z początków epoki nowoczesnej, kapitaliści i pośrednicy 
w handlu gruntami z okresu późnej nowoczesności (...) nie stają wobec ograniczeń trwa-
łych na tyle, by skłaniały do ustępstw”80.

Takie zestawienie przeszłości z sytuacją współczesną skłania do niezwykle przy-
gnębiającej diagnozy. Tę wręcz mistyczną wizję rzeczywistości przedstawioną przez 
Baumana trudno analizować, szukając błędnych interpretacji lub słabych dowodów, 
jak robi się to zazwyczaj w przypadku prac naukowych – można ją albo w całości 
przyjąć, albo odrzucić.

Metaforą nowej, globalnej rzeczywistości w analizowanym dyskursie staje się 
dżungla. Bauman, powołując się na Giddensa, mówi o „dżungli wytworzonej”81 
a Beck o dżungli światowej produkcji82. Innym zwrotem o podobnej konotacji, który 
pozwala uchwycić globalizującą się rzeczywistość, jest wyrażenie „nowy nieporzą-
dek światowy” (new world disorder). Jest to trawestacja od dawna używanego przez 
polityków hasła o nowym porządku, które jest łączone z globalizacją, od kiedy po-
służył się nim George Bush senior w publicznym przemówieniu z 11 września 1990 
roku83. Była to deklaracja nowego urządzenia świata po zimnej wojnie. Rozpad bipo-
larnego porządku, chaos decyzyjny i brak koordynacji w rozwiązywaniu światowych 
problemów sprawiły jednak, że zaczęto mówić o nowym nieporządku światowym. 

79 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 14.
80 Tamże, s. 16.
81 Tamże, s. 73
82 U. Beck, What..., s. 4.
83 Zob. P. Knight, Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia, Santa Barbara, ABC

-CLIO, 2003, s. 150. 

Czech-1.indd   138Czech-1 indd 138 2010-12-06   14:16:352010-12-06 14:16:35



Studium konstruowania lęku w dyskursie globalizacyjnym 139

W ten sposób zatytułował swoją książkę Kenneth Jowitt i za nim tę formułę przy-
wołuje Bauman84. Beck natomiast mówi o „globalnie zdezorganizowanym kapita-
lizmie” (globally disorganized capitalism)85. Z kolei Giddens stwierdza, że „(...) to 
nie jest globalny ład kierowany wspólną wolą ludzką. Zamiast tego wyłania się anar-
chiczny, chaotyczny, zmienny porządek wynikający z różnych wpływów”86. Fakt, 
że wszyscy autorzy używają podobnych metafor i zwrotów świadczy o tym, iż ich 
wypowiedzi, choć do pewnego stopnia zróżnicowane, stanowią fragmenty tej samej 
przestrzeni dyskursywnej. Znamienne jest to, że kiedyś naukowcy dążyli do odkry-
cia pod powierzchnią codziennych nieuporządkowanych rytuałów trudno dostrzegal-
nych wzorów zachowań i głębszych prawidłowości. Tak cele swoich badań określał 
chociażby Karol Marks czy Claude Levi-Strauss87. Teraz natomiast jednym z założeń 
analiz socjologicznych jest przekonanie o chaotyczności świata. Nie znaczy to oczy-
wiście, że pewne trendy nie są identyfi kowane – podstawowym z nich jest słabnięcie 
roli państw, spowodowane opisanym wcześniej zwiększeniem się swobody działania 
podmiotów gospodarczych. 

Beck stwierdza wprost, ponownie odwołując się do militarnej retoryki, że „(...) 
globalizacja (...) denotuje proces, w którym niezależne państwa narodowe są ota-
czane i podkopywane przez transnarodowych aktorów”88. Zdaniem Becka do zaniku 
państwa przyczyniają się także nieposiadające demokratycznej legitymizacji organi-
zacje pozarządowe takie jak Greenpeace, które wpływają na decyzje państw89. Beck, 
uzupełniając tezę o zaniku państw, stwierdza przez odwołanie się do Baumana, że 
„transnarodowi aktorzy mają interes w utrzymywaniu słabych państw”90. Bauman 
uważa, że dzieje się tak, gdyż „(...) słabe niby-państwa łatwo dają się sprowadzić do 
pożytecznej funkcji okręgów policyjnych, zapewniających odrobinę porządku po-
trzebnego do prowadzenia interesów, nie trzeba się natomiast obawiać, że mogłyby 
skutecznie ograniczać swobodę fi rm i przedsiębiorstw”91. Takie stwierdzenie – mimo 
dodatkowych wyjaśnień, że nie wiadomo, czy jest to proces tworzony z rozmysłem92 
– sytuuje tę eksplikację na pograniczu teorii spiskowych, które Daniel Pipes okre-
ślił mianem „lęku przed nieistniejącymi spiskami”93. Bauman nie przytacza żadnych 
dowodów na potwierdzenie poważnego zarzutu. Nie ustosunkowuje się do żadnych 
danych dotyczących przemian funkcjonowania państwa. Natomiast interesujących 
argumentów na rzecz tezy, że rola państwa jest obecnie większa niż w przeszłości, 
dostarczają na przykład Vito Tanzi i Ludger Schuknecht. Pokazują oni, że coraz więk-
szy procent przychodu krajowego najbardziej rozwiniętych państw świata jest redys-

84 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 71. 
85 U. Beck, What..., s. 13.
86 A. Giddens, Runaway..., s. 37. 
87 Zob. G. Crow, dz. cyt., s. 16–17.
88 U. Beck, What..., s. 11.
89 Zob. U. Beck, What..., s. 68–69.
90 Tamże, s. 96.
91 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 82. 
92 Zob. tamże, m.in. s. 82.
93 D. Pipes, Potęga spisku: wpływ panoramicznego myślenia na dzieje ludzkości, tłum. S. Kędzierski, 

Warszawa, Bej Service, 1998, s. 15.
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trybuowany przez państwowe instytucje. W 1870 roku przeciętnie 4,6% wszystkich 
dochodów wypracowanych w badanych 11 krajach trafi ało do budżetu. W 1937 roku 
było to już 11,4% i wzrosło do 13,3% w 1960 roku. Zanim rozpoczął się liberalny 
zwrot dekady lat 80., państwo redystrybuowało 18,5% PKB, a po tych reformach 
wartość ustabilizowała się na poziomie 18,2% (rok 1990 i 1995). Warto dodać, że 
zmianom ulegała struktura wydatków świadcząca o tym, iż rola państw nie ogranicza 
się wyłącznie do spraw obronności. Między rokiem 1900 a 1995 mniej więcej o po-
łowę spadły wydatki na obronność, a wzrosły na przykład na edukację – z 0,6 (1870) 
do 5,8 (1980) i 6,1% (1993–1994)94. Również sam Bauman podaje argument, z któ-
rego można wnioskować, że państwo wcale nie jest takie słabe: „(...) zgodnie z tym, 
co stwierdziło czasopismo »Time« w 1991 roku, dla 70–80 procent jego czytelników 
powód do »poważnych lub pewnych obaw« stanowiła informacja zebrana na ich 
temat przez administrację”95. Oczywiście można tę sytuację interpretować jedynie 
jako spełnienie porządkowej funkcji państwa, warto jednak w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że metafora Baumana ukazująca państwo jako „nieco bardziej rozbudowany 
komisariat policji”96 jest – nie wiadomo czy użytą z rozmysłem – parodią liberalne-
go ideału „państwa – stróża nocnego”. Zestawienie tych dwóch symboli pozwala 
dostrzec, że sam proces erozji państwa, o ile ma w ogóle miejsce, nie jest automa-
tycznie procesem niebezpiecznym, zagrażającym funkcjonowaniu społeczeństwa ani 
też pożądanym rozwiązaniem wszelkich problemów, chociaż tak jest defi niowany na 
poziomie omawianego dyskursu.

Praca Giddensa jako jedyna z analizowanych wyłamuje się z zarysowanego po-
wyżej schematu interpretacyjnego wskazującego na nieuchronnie dokonującą się 
erozję instytucji państwowych. Co prawda Giddens stwierdza za Danielem Bellem, 
że procesy globalizacyjne sprawiły, iż „(...) państwo stało się zbyt małe, aby rozwią-
zać duże problemy i zbyt duże, aby rozwiązać małe problemy”97, ale powołując się na 
analizy Davida Helda, pisze, że państwa wciąż pozostają silnymi podmiotami, które 
jednak muszą działać w nowej rzeczywistości inaczej, niż do tego przywykliśmy98. 
To, co przez Becka i Baumana jest traktowane jako upadek instytucji państwowości, 
Giddens uważa za jedną z wielu historycznych przemian funkcjonowania państwa. 
Jest to stanowisko, które w debacie o przyszłości państwa politolodzy Guy Peters 
i Jon Pierre nazywają state-optimism i kontrastują je ze state-pesimism, widocznym 
u Becka i Baumana99. Analogiczna sytuacja dotyczy erozji wspólnoty, o której wspo-
mina Bauman100. Można ją określić mianem community-pesimism i przeciwstawić 
pozycji zajętej przez Mirosławę Marody i Annę Gizę-Poleszczuk, które jedną ze 
swoich prac w całości podporządkowały twierdzeniu, że wspólnoty i tworzące je 
więzi nie tyle zanikają, ile ulegają przemianom a „(...) rozpad więzi, dokumentowany 

94 Zob. V. Tanzi, L. Schuknecht, Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, s. 25–34.

95 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 62.
96 Tamże, s. 141.
97 A. Giddens, Runaway..., s. 31.
98 Zob. tamże, s. 36 i 97.
99 Zob. G. Peters, J. Pierre, Governance, Politics and the State, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2000.
100 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 21–22 oraz 31.
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w rozlicznych badaniach, jawi się (...) jako następstwo nadmiernie optymistycznej 
wiary w moc więzi narodowych”101.

Zdaniem Becka następstwem erozji państwa, które – przytłoczone przez korpora-
cje – nie radzi sobie z zasadniczymi problemami, jest rosnące bezrobocie. Autor Spo-
łeczeństwa ryzyka dowodzi, że „(...) stymulacja wzrostu ekonomicznego nieuchron-
nie produkuje bezrobocie i dlatego obniżanie podatków, które umożliwia osiągnięcie 
większych zysków, również może »produkować« bezrobocie”102. W innym miejscu 
Beck podsumowuje swój wywód stwierdzeniem, że „(...) liczba miejsc pracy gwał-
townie spada. Zmierzamy ku kapitalizmowi bez pracy we wszystkich postindustrial-
nych państwach świata”103. Ostrzega też, że wysokie bezrobocie może być niebez-
pieczne dla porządku demokratycznego104. Zdaniem Becka sytuacja na rynku pracy 
w epoce liberalnej globalizacji nie tylko nieustannie się pogarsza, ale także nie daje 
realnych szans na poprawę. Optymistyczne prognozy i propozycje rozwiązań proble-
mu uważa on za mity. Mitem jest dla Becka na przykład wiara, że w społeczeństwach 
postprzemysłowych miejsca pracy w sektorze usług przyczynią się do zmniejszenia 
bezrobocia105.

Na poparcie swych tez Beck przytacza przykłady z Niemiec, w których, w czasie 
kiedy przygotowywał swoją książkę, rzeczywiście rosła stopa bezrobocia. Według 
danych OECD w roku 1990 bez pracy pozostawało w tym kraju 4,8% osób w wieku 
produkcyjnym. W kolejnych latach stopa bezrobocia rosła, aż osiągnęła 9,2% w roku 
1997 – był to rok pierwszego wydania pracy Becka. Przez kolejnych kilka lat stopa 
bezrobocia w Niemczech utrzymywała się mniej więcej na tym poziomie, a nawet 
minimalnie wzrosła. Według danych opartych na innych wskaźnikach stopa bezrobo-
cia w Niemczech na przełomie wieków przekroczyła nawet 10%, co oznacza, że bez 
zatrudniania pozostawało tam ponad pięć milionów ludzi. Biorąc pod uwagę fakt, że 
również w innych krajach rozwiniętych sytuacja na rynku pracy w tym okresie nie 
była najlepsza, można było bronić tezy, że wzrost stopy bezrobocia wynika z rozwoju 
globalizacji i mniejszych możliwości oddziaływania państwa. Liczba bezrobotnych 
w roku 2005 zaczęła jednak w Niemczech maleć, a w innych krajach spadek zaczął 
się nawet wcześniej. W roku 2007 wskaźnik bezrobocia był najniższy od dwunastu 
lat i wynosił 8,4% – czyli bez pracy było 3,5 miliona Niemców106. W doniesieniach 
prasowych przyczyny poprawy sytuacji na rynku pracy przypisywane były reformom 
zapoczątkowanym przez kanclerza Gerharda Schrödera i kontynuowanym przez jego 
następczynię Angelę Merkel107. Warto dodać, że zakładały one ograniczenie przywi-
lejów socjalnych i liberalizację niektórych regulacji dotyczących rynku pracy, czy-
li działania, które zdaniem Becka przyczyniają się do wzrostu bezrobocia108. Beck, 

101 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, dz. cyt., s. 325. 
102 U. Beck, What..., s. 3.
103 Tamże, s. 59.
104 Zob. tamże, s. 58.
105 Zob. U. Beck, What..., s. 59.
106 Zob. OECD Employment Outlook 2007, Paris, OECD Publishing, 2007, s. 245; Niemcy: bezrobocie 

najniższe od 12 lat, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 28/09.
107 Zob. Niemcy: bezrobocie...
108 Zob. U. Beck, What..., s. 59 i 119.
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starając się pokazać, jak wraz z globalizacją i liberalizacją gospodarki rośnie bezro-
bocie, nie bierze pod uwagę również problemów ze strukturalnym brakiem pracy we 
wschodnich landach i wpływu zjednoczenia Niemiec na poziom bezrobocia.

Według danych OECD w 40 najbardziej rozwiniętych krajach świata – w uprosz-
czeniu można przyjąć, że są to kraje najbardziej zglobalizowane – liczba osób bez-
robotnych w 1994 roku przekroczyła 38,3 miliona. W ciągu następnych dziesięciu 
lat liczba ta spadła do 37,4 miliona. W tym samym jednak czasie liczba osób pracu-
jących zwiększyła się nie o milion, ale o prawie pięćdziesiąt milionów – z 465,2 do 
515,8 miliona109. Ten wzrost liczby osób pracujących przy niskim wskaźniku przy-
rostu naturalnego był możliwy dzięki znacznemu napływowi imigrantów. Dane nie 
tylko pokazują, że wbrew twierdzeniom Becka sytuacja na rynku pracy nie jest wcale 
coraz trudniejsza, ale uzmysławiają także, że funkcjonowanie rynku pracy w erze 
globalizacji jest ściśle powiązane z międzynarodową migracją pracowników. Bio-
rąc pod uwagę ten czynnik, można dojść do wniosku, że prognoza Becka wpisująca 
się w spopularyzowaną przez Jeremy’ego Rifkina tezę o końcu pracy110 wyklucza 
się wzajemnie z jedną z głównych tez dyskursu o nielegalnych imigrantach w roz-
winiętych krajach. Przeciwnicy twardej polityki imigracyjnej i zamykania rynków 
pracy w najbogatszych krajach wobec imigrantów z krajów biedniejszych używają 
mianowicie argumentu, że w razie utrudnienia dopływu słabiej wykwalifi kowanych 
pracowników nie będzie chętnych do wykonywania prostych prac. A według sza-
cunków tylko w Stanach Zjednoczonych pracuje nielegalnie aż ponad 10 milionów 
imigrantów111. Nawet jeżeli te dwa scenariusze – globalnego kapitalizmu bez pracy 
i braku siły roboczej w rozwiniętych krajach – nie są częścią jednego dyskursu poli-
tycznego (choć można znaleźć przypadki, kiedy oba twierdzenia stanowią elementy 
tego samego zestawu przekonań), to wspólnie tworzą one specyfi czną przestrzeń my-
ślenia o przyszłości. Czy stopa bezrobocia maleje, czy rośnie, traktowana jest jako 
przejaw niebezpiecznych zjawisk. Ekstrapolacja trendu wzrostu stopy bezrobocia ro-
dzi obawy związane z dużym bezrobociem, a spadek bezrobocia może prowadzić do 
obaw o to, czy znajdzie się dostateczna liczba pracowników. W konsekwencji każdy 
kierunek rozwoju sytuacji może być traktowany jako źródło dyskursu publicznego 
wpływającego na poziom lęku. Nie ma takiego scenariusza wydarzeń, który sku-
tecznie chroniłby przed lękiem, i dlatego wiele zależy od formy, w jakiej problemy 
zostaną przedstawione – czy będą zdefi niowane raczej jako wyzwania, czy zagro-
żenia. Granica między tymi dwoma sposobami defi niowania sytuacji jest płynna, 
ale upraszczając, można przyjąć, że im więcej uwagi poświęca się nie potencjalnym 
działaniom jednostek, a opisaniu negatywnych konsekwencji zachodzących niejako 
poza nami procesów, tym bardziej mamy do czynienia z kreowaniem zagrożeń. 

Beck w swojej pracy nie tylko przedstawia negatywny trend, ale też szczegółowo 
opisuje jego konsekwencje. Następstwem globalizacji i rosnącego bezrobocia jest 

109 Zob. OECD Employment Outlook 2006, Paris, OECD Publishing, 2006, s. 31.
110 Zob. J. Rifkin, Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, 

tłum. E. Kania, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
111 Zob. M. Gadziński, USA: Amnestia dla nielegalnych imigrantów, „Gazeta Wyborcza” 2006, 

nr 27/02.
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oprócz wzmiankowanego zagrożenia demokracji przede wszystkim wzrost ubóstwa. 
Podobnie jak w wątku dotyczącym bezrobocia autor przytacza dane statystyczne ma-
jące potwierdzić ową tezę. Wynika z nich, że 

„(...) w ostatnich dwóch dekadach światowa produkcja wzrosła o 4 000 miliardów dola-
rów i osiągnęła 23 000 miliardy dolarów – w tym samym okresie liczba biednych wzrosła 
o więcej niż 20 procent. Udział najbiedniejszych 20 procent ludzkości w światowym do-
chodzie spadł z 4 do 1 procenta między rokiem 1960 a 1990. Z drugiej strony 358 miliar-
derów dolarowych zarabia więcej niż połowa ludzkości”112.

Podobne dane przytacza również Bauman113. Dodaje on, że celowo zaniża się ska-
lę nędzy, gdyż mówi się o 800 milionach zamiast o 4 miliardach ludzi pogrążonych 
w ubóstwie. Jak twierdzi Bauman, 800 milionów ludzi jest stale niedożywionych, 
a 4 miliardy żyją w biedzie114. Bauman nie podaje żadnych kryteriów pomiaru ubó-
stwa ani źródła cytowanych informacji. Czytelnik jest zmuszony przyjąć jego stwier-
dzenie na wiarę. Tymczasem jest ono sprzeczne z danymi uzyskanymi za pomocą 
najbardziej rozpowszechnionej metody wystandaryzowanego pomiaru ubóstwa, któ-
rej kryterium stanowi liczba osób żyjących za mniej niż dwa dolary dziennie115. 

„Z danych Banku Światowego wynika, że 400 milionów Chińczyków wyszło z nędzy 
w latach 1990–2004. Indie stały się dynamicznie rozwijającą się gospodarką rynkową, 
klasa średnia w Brazylii i Meksyku rozkwita, a ostatnie osiągnięcia Ghany i Tanzanii po-
kazują, że może i w Afryce coś się zmienia”116.

Również według danych Banku Światowego między rokiem 1993 a 2001, czyli 
w czasie, kiedy została przygotowana i wydana książka Baumana, liczba osób żyją-
cych w ubóstwie (za mniej niż dwa dolary dziennie) utrzymywała się w granicach 
2,7 miliarda. W tym samym czasie liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie (ma-
jących do wydania mniej niż jednego dolara dziennie) zmniejszyła się o niemal 100 
milionów – do 1,1 miliarda. Dane uwzględniają realną siłę nabywczą pieniądza po 
uwzględnieniu wzrostu infl acji117. 

Według Baumana 2/3 ludzkości żyje zatem w ubóstwie, a według danych Banku 
Światowego jest to około 40% populacji. Obie wartości są bardzo wysokie, ale za-
stanawiająca jest przede wszystkim rozbieżność między danymi sięgająca niemal 1/3 
populacji świata. Kryterium pomiaru ubóstwa Banku Światowego jest krytykowane 
już chociażby z tego względu, że dwa dolary w Wielkiej Brytanii mają zupełnie inną 
wartość nabywczą niż w Indiach, ale są to przynajmniej znane i czytelne metody 
pozwalające porównywać stopę ubóstwa w czasie i w różnych regionach geografi cz-

112 U. Beck, What..., s. 153.
113 Zob. Z. Bauman, Globalizacja..., s. 85–86. 
114 Zob. Tamże, s. 88.
115 S. Devarajan, R. Reinikka (red.), World Development Report 2004: Making Services Work for 

Poor People, 2004, s. 20. 
116 T. Cowen, Niech trwa globalny spektakl, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 16/06.
117 S. Chen, M. Ravallion, How Have the World’s Poorest Fared Since the Early 1980’s?, World 

Bank Policy Research Working Paper 3341, June 2004, http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/22/000112742_20040722172047/Rendered/PDF/wps3341.pdf 
(08.06.2008), s. 31.
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nych. W przypadku danych przytoczonych przez Baumana brakuje natomiast podsta-
wowych informacji o sposobie defi niowania ubóstwa.

Fakt, że w badaniach empirycznych w naukach społecznych stosowane są niekie-
dy znacznie różniące się defi nicje nominalne i wskaźniki podstawowych zmiennych 
(tak jest w przypadku pomiarów ubóstwa, ale i na przykład przemocy w rodzinie), 
prowadzi do tego, że budując wyjaśnienia rzeczywistości, można wybrać te dane, 
które najlepiej dowodzą słuszności określonej interpretacji. Nie znaczy to jednak, że 
ich wybór jest jedynym momentem konstruowania modelu wyjaśniania rzeczywisto-
ści, gdyż te same dane mogą podlegać odmiennej interpretacji. Beck stwierdza, że 
z 4% do 1% spadł udział 1/5 najbiedniejszej ludności świata w globalnym przycho-
dzie i dalej ostrzega, że 

„(...) nie można zlekceważyć wpływu na społeczne i polityczne wydarzenia różnic po-
między dochodami bogatych i biednych zarówno pomiędzy państwami, jak i wewnątrz 
nich. A na szczytach władzy toczy się zgadywanka, jak dużo biedy demokracja może 
tolerować”118.

Wzrost różnicy dochodów między najbiedniejszymi a najbogatszymi nie musi 
jednak wcale oznaczać zagrożenia dla demokracji. Jak podaje Henryk Domański, 
z przeprowadzanych między innymi przez Simona Kuzentsa i Artura Lewisa analiz 
związku między wysokością produktu narodowego a nierównościami społecznymi 
wynika, że „wzrost nierówności jest koniecznym warunkiem rozwoju, ponieważ 
umożliwia akumulację kapitału potrzebnego do pobudzenia wzrostu”119. Jako przy-
kład może tu posłużyć przypadek Polski, w której po przemianach ustrojowych za-
początkowanych w roku 1989 równolegle z rozwojem gospodarczym wzrósł współ-
czynnik Giniego mierzący rozwarstwienie społeczne. W kontekście tego twierdzenia 
informacja, że połowa światowego majątku należy do 358 osób, może się okazać 
mniej niepokojąca, co dobrze ilustruje metafora piekarza. Wiadomość, że połowa 
bochenków chleba w pewnym miasteczku znajduje się w rękach tylko jednego pie-
karza, nie budzi obaw o nadmierną koncentrację dóbr, a nawet wydaje się czymś 
naturalnym. Wiadomo, że sam piekarz, nawet jeśli będzie spożywał znacznie więcej 
pieczywa niż pozostali mieszkańcy, nie może zjeść wszystkiego, bo musi sprzedać 
chleb, aby zapłacić swoim pracownikom, kupić materiały, ponownie wypiec pieczy-
wo. Co prawda Liga Polskich Rodzin w kampanii wyborczej w roku 2001 posługi-
wała się hasłem „Chleb rośnie na polu, a nie w banku”120, ale najbogatszych ludzi 
można porównać do piekarza. Znaczna część ich majątku nie jest konsumowana, lecz 
stanowi kapitał inwestycyjny, dzięki któremu powstają nowe miejsca pracy. 

Na ostateczną wymowę emocjonalną proponowanego wyjaśnienia oprócz wybo-
ru danych i ich interpretacji dodatkowo wpływa przedstawiony kontekst informacji. 
W przytoczonym powyżej cytacie Beck stwierdza, że w ciągu dwóch dekad (książ-
ka została wydana w 1997 roku, więc można przypuszczać, że jest mowa o latach 
1975–1995) mimo wzrostu gospodarczego liczba osób żyjących w ubóstwie wzrosła 

118 U. Beck, What..., s. 153.
119 H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa, Scholar, 2004, s. 32.
120 J. Wysocki (red.), Kongres Polski suwerennej, Wrocław, Wektory, 2004, s. 169.
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o 20%. Do rzetelnej analizy tej informacji potrzebna jest jednak wiedza kontekstowa 
o wzroście liczby ludności w tym samym czasie. A z danych ONZ wynika, że między 
rokiem 1975 a 1995 populacja świata zwiększyła się z 4 miliardów i 76 milionów 
do 5 miliardów i 719 milionów, czyli o ponad 28%121. Jeżeli w tym samym okresie 
liczba ludności świata zwiększyła się o 28%, a liczba biednych o 20%, oznacza to, 
że – pomimo wzrostu – liczba ubogich stanowi mniejszy odsetek populacji świata. 
Potwierdzają to dane Shaohua Chena i Martina Ravalliona, według których procent 
ludności świata żyjącej w ubóstwie między rokiem 1981 a 1996 spadł z 66,7% do 
55,5%122. Informacje kontekstowe o wzroście liczby ludności świata pozwalają na 
nowo spojrzeć na ubóstwo w erze globalizacji. Jest to ważne, ponieważ nie tylko 
Beck stawia tezę o wpływie globalizacji na powszechność ubóstwa, ale jest ona 
znacznie popularniejsza i tego samego stanowiska broni między innymi Stiglitz123. 
Bauman stwierdza zaś, że 

„(...) dobrze ukrywa się to, że obietnice wolnego handlu są oszustwem; związek rosnącej 
nędzy i rozpaczy rzesz, które utknęły na mieliźnie, z nowym wymiarem wolności nielicz-
nych, którzy mają swobodę ruchu trudno jest wyśledzić. (...) Na podstawie raportów nie 
dałoby się nigdy odgadnąć, że szybkie bogacenie się i ubożenie wyrastają z tego samego 
korzenia; że w wypadku biednych »lądowanie na mieliźnie« jest pochodną nacisków glo-
balizacji tak samo, jak jest niebotyczna wolność tych, którym się udało”124.

Już wcześniej zostało przytoczone stwierdzenie Baumana, że transnarodowe kor-
poracje „mają interes w utrzymywaniu słabych państw” oraz że celowo zaniża się 
skalę nędzy. Teraz dodaje on jeszcze, iż „(...) dobrze ukrywa się, że obietnice wolne-
go handlu są oszustwem”125, a zaraz na następnej stronie pisze, że „w mediach unika 
się skrzętnie wszystkiego, co mogłoby doprowadzić do ich [opisów głodu – F. C.] 
skojarzenia z odbieraniem ludziom możliwości zarobkowania i likwidacją miejsc 
pracy, czyli z globalnymi przyczynami lokalnej nędzy”126. Można powiedzieć, że 
Bauman sugeruje istnienie pewnego układu, który zakulisowo kształtuje rzeczy-
wistość zgodnie ze swoimi interesami. Przytacza także stwierdzenie, że „(...) nowi 
panowie świata [korporacje – F. C.] nie muszą rządzić bezpośrednio. Zadania spra-
wowania władzy w ich imieniu powierzono rządom narodowym”127. Oprócz przeko-
nania o „rządzeniu z tylnego siedzenia” Bauman dopuszcza również możliwość, że 
„wojna [o niezależność przestrzenną – F. C.] została w tajemnicy i z premedytacją 

121 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision, http://esa.un.org/unpp (08.06.2008), oraz 
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp (08.06.2008).

122 Zob. S. Chen, M. Ravallion, How Have the World’s Poorest Fared Since the Early 1980’s?, World 
Bank Policy Research Working Paper 3341, June 2004, http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/22/000112742_20040722172047/Rendered/PDF/wps3341.pdf 
(08.06.2008), s. 30. 

123 J. Stiglitz, dz. cyt., s. 5–6.
124 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 87.
125 Tamże, s. 87.
126 Tamże, s. 89. 
127 Tamże, s. 80
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ukartowana w nieskażonych tytoniowym dymem salach konferencyjnych wielkich 
fi rm”128. Porównanie retoryki Baumana z podobnymi twierdzeniami formułowanymi 
w dyskursie politycznym pozwala uchwycić znaczenie nadawcy komunikatu dla jego 
odbioru. Przekonanie o istnieniu układu wyrażane przez polityków często traktowa-
ne jest jako przejaw działań politycznych, a nie opis rzeczywistości. W rezultacie, 
o czym świadczy analiza dyskuru medialnego i politycznego129, niepokój wzbudzają 
już same tezy, a nie wskazywane w nich zagrożenia. Inaczej jest w przypadku Bau-
mana, który wypowiada się w roli naukowca intelektualisty, a nie polityka, i w rezul-
tacie jego argumenty są poważniej traktowane niż element gry o władzę

Inaczej o ubóstwie w kontekście globalizacji pisze Giddens. Uważa on, że po-
większające się nierówności społeczne stanowią obok zagrożeń ekologicznych naj-
większy problem do rozwiązania dla społeczeństwa światowego. Ale nie oznacza to, 
że ubóstwo jest konsekwencją bogacenia się nielicznych. Według Giddensa procesy 
globalizacyjne nie tyle stwarzają ubóstwo, ile umożliwiają jego wykorzystanie. Kor-
poracjom transnarodowym łatwo bowiem sprzedawać w krajach rozwijających się 
towary niedopuszczone do sprzedaży w krajach rozwiniętych, takie jak słabej jako-
ści leki, szkodliwe pestycydy czy wyroby tytoniowe z dużą zawartością substancji 
smolistych. Z tego powodu Giddens stwierdza, że „(...) bardziej niż globalna wioska 
jest to globalny wyzysk”130, wykorzystując w ten sposób rym między angielskimi 
słowami „wioska” (village) i „wyzysk” (pillage). Giddens również dostrzega zatem 
światowy problem ubóstwa, ale – inaczej niż Beck i Bauman – nie twierdzi, że jest 
on rezultatem procesów globalizacyjnych. Ponadto, o ile Beck i Bauman uważają, 
że wraz z globalizacją postępuje proces koncentracji bogactwa i wpływów, o tyle 
Giddens przekonuje, że „(...) globalizacja staje się procesem coraz bardziej zdecen-
tralizowanym – nie znajduje się pod kontrolą żadnej grupy państw i coraz mniej 
pod kontrolą korporacji”131. W analizowanych pracach akcenty często są odmiennie 
rozłożone, ale chyba w żadnym innym przypadku nie ma tak dużych sprzeczności 
interpretacyjnych jak w tej kwestii.

Przykładem rozbieżnego akcentowania treści jest przede wszystkim to, że w pra-
cach Baumana i Becka teza o powiększaniu obszarów ubóstwa przez globalizację jest 
uzupełniona przez osobny wątek – którego nie ma w książce Giddensa – opisujący 
konsekwencje światowej biedy. W dramatycznej i skondensowanej formie o następ-
stwach ubóstwa pisze Beck, który dowodzi, że 

„(...) więcej niż 35 000 dzieci umiera na świecie każdego dnia nie z powodu tajfunów, po-
wodzi lub innych naturalnych katastrof, ale w wyniku chorób, które są obecnie stosunko-
wo łatwe do zapobieżenia lub wyleczenia (np. na zapalenie płuc, biegunkę, ospę wietrzną, 

128 Tamże, s. 12–13.
129 Zob. F. Czech, Polityka strachu. Nowy kierunek badania sceny politycznej, referat wygłoszony na 

XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Zielonej Górze i złożony do publikacji w tomie 
pokonferencyjnym.

130 A. Giddens, Runaway..., s. 34.
131 Tamże, s. 34.
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malarię, tężec czy koklusz). Tak więc w ciągu dwóch dni umiera więcej dzieci, niż wynosi 
liczba Amerykanów zabitych w trakcie całej wojny wietnamskiej (58 000)”132.

Zastosowane przez Becka zestawienie dwóch obrazów pod względem intensyw-
ności wymowy emocjonalnej przypomina sławny zabieg propagandowy Siergieja Ei-
sensteina z fi lmu Strajk, w którym scenę pacyfi kacji strajku połączono z przebitkami 
przedstawiającymi ubój trzody. W zestawieniu Becka, podobnie jak w fi lmie, ważny 
jest przede wszystkim szok, ogromny efekt emocjonalny.

W inny sposób konsekwencje globalnego ubóstwa przedstawia Bauman. Nie 
przytacza on szczegółowych danych w celu zestawienia ich z innymi stanowiącymi 
archetyp bezsensownego poświęcenia istnień ludzkich w celu realizowania niejas-
nych interesów elit, jak często odbierana jest wojna w Wietnamie. Zamiast tego sta-
ra się on pokazać pewne ogólne konsekwencje bycia biednym w zglobalizowanym 
świecie. Dla Baumana brak możliwości przemieszczania się w czasach wielkiej mo-
bilności przestrzennej urasta wręcz do symbolu ubóstwa. Cechą organizującą współ-
czesny świat jest podział na podróżujących kapitalistów i mobilny kapitał z jednej 
strony oraz tkwiących w miejscu biednych z drugiej. „Bogaci są »globalni«, nędza 
– lokalna”133. A w czasach intensywnego przemieszczania się 

„(...) pozostanie w miejscu, niemożność zmiany okolicy wedle swego upodobania i pozba-
wienie dostępu do bardziej zielonych pastwisk nie tylko ma gorzki smak porażki, oznacza 
niepełne człowieczeństwo i prowadzi do tego, że jest się oszukiwanym przy podziale bo-
gactw i uroków, jakie niesie życie”134.

Nie do końca wiadomo, czy te konsekwencje dotyczą także osób, które nie chcą 
się przemieszczać, gdyż mimo globalnej mobilności wciąż są tradycyjnie przywią-
zane do swoich lokalnych światów. Niemniej jednak brak mobilności nie tylko po-
zbawia obiektywnych szans i powoduje subiektywny dyskomfort, ale też sprawia, 
że jednostki pozostające w miejscu tracą część człowieczeństwa. Bauman, radyka-
lizując w ten sposób konsekwencje niemożności przemieszczania się, niespodzie-
wanie wpisuje się w logikę kolonizatorów, misjonarzy i pierwszych antropologów, 
którzy uważali przedstawicieli tubylczych plemion za nieucywilizowanych albo nie 
w pełni ludzi, nad którymi trzeba się zlitować, uwalniając ich od zacofanej tradycji. 
Redukując kryterium człowieczeństwa do kwestii mobilności banalizuje się ponadto 
jego znaczenie. Paradoks polega więc na tym, że Bauman, broniąc podmiotowości 
jednostki, tak naprawdę pomniejsza jej znaczenie. Ale abstrahując od tej kwestii, 
trzeba zdać sobie sprawę, że biedni, którzy są pozbawieni możliwości przemiesz-
czania się, stanowią według Baumana, jak wcześniej pokazano, 2/3 ludności świata. 
Oznacza to, że aż 2/3 ludzi można uznać za pozbawioną części człowieczeństwa, co 
da się interpretować jako fundamentalną niezgodę autora na sytuację we współczes-
nym świecie. Problem z tezą Baumana polega jednak na tym, że jeżeli tak znaczne 
rzesze ludzi są pozbawione możliwości przemieszczania się, to trudno wtedy uznać 

132 U. Beck, What..., s. 153.
133 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 89.
134 Tamże, s. 31.
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współczesność za okres wielkiej ruchliwości przestrzennej. Tym samym trudno jest 
traktować mobilność za kryterium porównań, w wyniku których jednostki tracą część 
człowieczeństwa.

W gruncie rzeczy teza Baumana o masowej utracie części człowieczeństwa jest 
kontynuacją – powiązanego zwłaszcza z marksizmem – szerokiego nurtu myśli 
społecznej rozwijanego wokół pojęcia alienacji. Bauman kontynuuje myśl o utra-
cie człowieczeństwa, stwierdzając, że „(...) jeśli nowa eksterytorialność elity daje 
poczucie upajającej wolności, to terytorialne przywiązanie reszty odczuwa się co-
raz mniej jak zamieszkiwanie w domu, a coraz bardziej jako uwięzienie – dodatko-
wo upokarzające wobec kłującej w oczy swobody poruszania się »tych innych«”135. 
Zestawienie nowych możliwości przemieszczania się z rosnącą liczbą uwięzionych 
osób jest dla Baumana najjaskrawszym przejawem polaryzacji społecznej wynikają-
cej z procesów globalizacyjnych. „Uwięzienie jest ostatecznym i najbardziej rady-
kalnym ograniczeniem przestrzeni”136 – stanowi zaprzeczenie tak charakterystycznej 
dla globalizacji mobilności. Warto też zauważyć, że w dawnych czasach karą było 
często nie pozbawienie możliwości podróżowania, ale wydalenie, skazanie na bani-
cję albo na życie w odległych koloniach. Bauman twierdzi, że obserwowany obecnie 
wzrost liczby więźniów 

„(...) wydaje się zjawiskiem uniwersalnym dla całego »najbardziej rozwiniętego« wierz-
chołka świata (...) Kusi zatem, by stwierdzić, że przyczyny tego wzrostu mają ponadpar-
tyjną i ponadpaństwową naturę, a charakter raczej globalny niż związany z konkretnym 
miejscem (zarówno w znaczeniu terytorialnym, jak i kulturowym). Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, przyczyny te łączą się w sposób nieprzypadkowy z przekształce-
niami ujmowanymi pod zbiorczą nazwą globalizacji”137.

Laboratorium społeczeństwa globalnego jest dla Baumana więzienie Pelican Bay, 
gdzie kontakt więźniów z innymi osadzonymi oraz strażnikami został ograniczony 
do minimum: skazany znajduje się w ściśle wyznaczonym miejscu i każdy jego ruch 
jest kontrolowany za pomocą kamer. 

Porównanie społeczeństwa globalnego do więzienia i wzięcie w cudzysłów cha-
rakterystyki państw Zachodu, sugerujące, że złudne jest uważanie państw o naj-
większym poziomie globalizacji za najbardziej rozwinięte, to mocne środki wyrazu 
zastosowane przez Baumana. Jednak za najbardziej wyrazisty symbol wyłaniającej 
się z jego pracy wizji globalnej rzeczywistości można uznać nawiązanie do sytua-
cji Kalifornii, która chociaż „(...) sławiona przez niektórych Europejczyków jako 
prawdziwy raj wolności, przeznacza na pokrycie kosztów budowy oraz utrzymania 
więzień budżet o wiele przewyższający fundusze stanowe kierowane do wszystkich 
wyższych uczelni”138. Jest to bardzo przekonujący argument – ze względu na roz-
powszechnione postrzeganie Kalifornii jako stanu symbolizującego wolność – jest 
bardzo wymowny. Sugestywnie ukazuje priorytet jednego z bardziej zglobalizowa-

135 Tamże, s. 31.
136 Tamże, s. 124.
137 Tamże, s. 135–136.
138 Tamże, s. 124.
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nych terytoriów, którymi – wbrew powszechnym wyobrażeniom – nie jest wolność, 
a więziennictwo. W rezultacie ten krótki opis stwarza na odbiorcy wrażenie, że mylił 
się, traktując Kalifornię jako „raj wolności”. Podobnie może być z całym globalizu-
jącym się kapitalizmem, który ładnie wygląda w telewizji, a w rzeczywistości jest 
więzieniem. Być może właśnie ze względu na tak dużą siłę wymowy tej konstatacji 
odwoływano się do niej już wcześniej. Sam Bauman, omawiając tę kwestię, powo-
łuje się na Pierre’a Bourdieu, choć nie określa, z jakiej pracy czerpał inspirację. Zu-
pełnie w innym kontekście te same dane przytoczone są przez Barrego Glassnera139. 

Ze względu na popularność przytoczonego argumentu warto przytoczyć pewne 
dodatkowe informacje kontekstowe o wydatkach stanu Kalifornia na więziennictwo. 
W przyjętym w Stanach Zjednoczonych systemie koszty utrzymania uczelni wyż-
szych w znacznym stopniu pokrywane są w postaci czesnego opłacanego przez oso-
by studiujące, a nie z podatków wszystkich obywateli. Znaczące fundusze na rozwój 
nauki i granty badawcze gwarantowane są ponadto w budżecie federalnym lub przez 
agencje centralne (takie jak NASA) oraz fi rmy prywatne. Inaczej niż suwerenne 
państwa narodowe, poszczególne stany nie utrzymują na przykład dyplomacji, a ich 
główną funkcją – oprócz opieki zdrowotnej i szkolnictwa podstawowego – jest utrzy-
manie porządku, czyli między innymi wydatki na więziennictwo. Branie za przy-
kład któregokolwiek ze stanów, a nie całego państwa, jest mylące, bo poza bardzo 
małą liczbą więzień federalnych więzienia w USA utrzymywane są właśnie przez 
poszczególne stany, a nie z budżetu federalnego. Równie dobrze można dowodzić, że 
wydatki na więziennictwo rządu federalnego USA są znacznie niższe w porównaniu 
z wydatkami jakiegokolwiek rządu kraju europejskiego – jest tak właśnie dlatego, że 
koszty utrzymania więzień pokrywają poszczególne stany. Mimo istotnych różnic 
można znaleźć tu analogię z sytuacją Polski, w której budżecie nie ma wydatków na 
szkoły średnie, gdyż są one utrzymywane przez samorządy powiatowe, a w budże-
cie centralnym można znaleźć jedynie subwencje ogólne na potrzeby oświatowe dla 
jednostek samorządu terytorialnego140. Taka wiedza kontekstowa osłabia wymowę 
informacji o wysokich wydatkach na więziennictwo Kalifornii. Można też złośliwie 
zauważyć, choć to nie jest koronny argument, że tak słabo fi nansowany z publicznych 
funduszy University of California ma największą ze wszystkich uczelni świata liczbę 
laureatów nagrody Nobla (32 osoby w trakcie odbierania nagrody były afi liowane 
w tej uczelni), a tylko jeden kampus – University of California w Berkeley – szczyci 
się większą liczbą noblistów (15) niż Sorbona (6) czy Oxford (8)141. Ważniejsza jest 
inna kwestia. Z danych o budżecie Kalifornii zgromadzonych przez pozarządową 
organizację California Budget Project monitorującą kwestie związane z ustalaniem 
budżetu w tym stanie wynika, że w latach 1998–2001, czyli w okresie opublikowania 

139 B. Glassner, dz. cyt., s. XVIII.
140 Zob. m.in. Ustawa Budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku, Dz. U. 2008 nr 19 poz. 

117; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578. Pod-
stawowa różnica polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma subwencji celowych, gdyż istnieją 
osobne systemy zbierania podatków (federalny i stanowy), a w Polsce, jak w wielu innych krajach, jest 
tylko jeden system poboru podatków, i dlatego z budżetu centralnego przekazywane są subwencje dla 
jednostek samorządu terytorialnego.

141 http://nobelprize.org/nobel_prizes/lists/universities.html (08.06.2007).

Czech-1.indd   149Czech-1 indd 149 2010-12-06   14:16:352010-12-06 14:16:35



150 Koszmarne scenariusze

książki Baumana, wydatki na więziennictwo ani razu nie „były o wiele przewyż-
szające fundusze stanowe kierowane do wszystkich wyższych uczelni”, jak twierdzi 
Bauman142. Również w ostatnich dwóch latach wydatki na edukację w Kalifornii 
wzrosły. Według informacji z ofi cjalnych stron rządowych stanu Kalifornia wydatki 
zaplanowane na przykład na okres budżetowy 2008–2009 kształtują się następują-
co: szkolnictwo podstawowe i średnie (48 344 575 000 dolarów), opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna (40 213 679 000 dolarów), szkolnictwo wyższe (15 111 437 000 
dolarów) i wreszcie – na czwartym miejscu – więziennictwo, resocjalizacja i progra-
my przeciwdziałania przestępczości (910 669 413 dolarów), czyli na szkolnictwo 
wyższe wydano 10,7% wszystkich wydatków, a na więziennictwo (tytułowane jako 
resocjalizacja corrections) 7,6%143. 

Pozbawienie możliwości podróżowania przez zamykanie w więzieniach najbied-
niejszych Bauman określa „kryminalizacją ubóstwa”144. Proces ten wynika z dążenia 
do „zatuszowania” obecności ubogich podejmowanego przez turystów, czyli tych, 
którzy mogą swobodnie podróżować. To turysta „(...) przepędza żebraków i bezdom-
nych z ulic miasta, spychając ich daleko, do miejsc, w które się nie chodzi, do getta; 
domaga się ich wygnania lub zamknięcia. W ten sposób usiłuje pozbyć się swych 
lęków”145 biorących się stąd, że widok biednego „przyprawia turystę o dreszcze – nie 
z powodu tego, czym jest włóczęga, ale tego, czym może stać się turysta”146. Przy 
okazji tego twierdzenia po raz kolejny okazuje się, że narracja Baumana ma cechy 
różnych stylów, jest płynna, dwuznaczna i dlatego nie wiadomo, jak ją traktować. 
Jeżeli przyjąć, że jest to charakterystyczny dla stylu naukowego opis rzeczywisto-
ści, można wykazać pewne nieścisłości faktografi czne. Trudno znaleźć empirycz-
ne dowody na to, że osoby bogatsze dążą do uwięzienia biednych, aby samą swoją 
obecnością nie przypominali im, że i oni mogą zubożeć. Z danych zgromadzonych 
w 58 krajach za pomocą Internatonal Crime Victimisation Survey (ICVS) wynika, 
że osoby o wyższych dochodach nie są zwolennikami ostrzejszej polityki karnej, 
a w bardziej zglobalizowanych krajach uprzemysłowionych występuje statystycznie 
istotna zależność pomiędzy niskimi dochodami a punitywnością147. Te empiryczne 
argumenty tracą jednak znaczenie, jeżeli tezę Baumana traktować nie dosłownie, ale 
jako pewien wyidealizowany albo metaforyczny opis rzeczywistości. Liczy się wte-
dy ogólna wymowa fragmentu, pokazująca trudną sytuację ubogich, a nie zgodność 
poszczególnych elementów narracji z rzeczywistością. Balansując pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami narracji – naukowym (faktografi cznym) i metaforyczno-symbo-
licznym – Bauman sprawia, że jego wizja rzeczywistości ma cechy naukowości, ale 
jest niefalsyfi kowalna.

Oprócz tego, że Bauman łączy dwa style narracji, używa także dwóch rozbudo-
wanych systemów metafor. Do tej pory odwoływano się do pierwszego z nich, który 

142 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 124.
143 Zob. http://www.ebudget.ca.gov/Revised/agencies.html (08.06.2007). 
144 Z. Bauman, Globalizacja, s. 115–116.
145 Tamże, s. 115.
146 Tamże. 
147 Zob. P. Mayhew, J. van Kestern, Cross-National Attitudes to Punishment [w:] J. Roberts, M. Hough 

(red.), Changing Attitudes to Punishment, Devon, Willan Publishing, 2002, s. 78–81.
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opiera się na dychotomicznym rozróżnieniu mobilnych elit globalizacji i lokalnej, 
biednej większości, która nie może się przemieszczać (w skrajnym wypadku z po-
wodu uwięzienia). Drugi system metaforyczny stosowany przez Baumana nawiązuje 
do wprowadzonego przez niego w innej pracy rozróżnienia na turystów i włóczę-
gów148. W epoce ponowoczesnej wszyscy konsumujemy wrażenia niczym turyści. 
Ale w epoce globalnych migracji o ludziach w ogóle można mówić jako o turystach, 
także dlatego, że „wszyscy jesteśmy w ruchu”149. Jak zauważa Bauman, aby udać się 
w podróż, ludzie nie muszą nawet wychodzić z domu, gdyż przenosić się z jednego 
miejsca w inne można za pomocą Internetu lub telewizji. Okazuje się więc, że w nie-
ustannym ruchu są nawet biedni, którym ogranicza się możliwości przemieszczania 
się. Co więcej, czasami muszą oni podróżować wbrew sobie, gdyż wręcz „(...) są 
wyrzucani z miejsc, w których woleliby pozostać (w roku 1975 pod opieką Wy-
sokiej Komisji do spraw Uchodźców powołanej przy ONZ znalazły się 2 miliony 
przymusowych emigrantów. W roku 1995 było ich 27 milionów)”150. Przytoczone 
przez Baumana dane pierwotnie sugerują gwałtowny przyrost liczby uchodźców 
w globalizującym się świecie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wyniki te mogą 
również wynikać stąd, że większy odsetek uchodźców jest objęty opieką Wysokiego 
Komisarza do spraw Uchodźców, jak brzmi właściwa nazwa powołanego przez ONZ 
urzędu (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, a nie Wysoka 
Komisja do spraw Uchodźców, jak podaje Bauman). Warto też przytoczyć pierwsze 
zdanie ofi cjalnego raportu Measuring Protection by Numbers wydanego przez Biuro 
Wysokiego Komisarza. Stwierdza się tam, że 

„Podczas gdy liczba uchodźców w skali świata spadła do 8,7 miliona ludzi, osiąga-
jąc najniższy poziom od 1980 roku, nie było podobnego spadku liczby osób przesiedlo-
nych wewnątrz jednego państwa oraz bezpaństwowców. Według statystyk publikowanych 
przez UNHCR pod koniec każdego roku całkowita liczba osób pod opieką UNHCR wzro-
sła z 19,5 miliona do 21 milionów”151. 

Zestawiając powyższe informacje z przedstawionymi przez Baumana, uzysku-
jemy inny obraz sytuacji, obraz o większej liczbie niuansów. Okazuje się, że liczba 
uchodźców wcale nie rośnie nieustannie, jak może sugerować porównanie danych 
tylko z dwóch punktów czasowych (z roku 1975 i 1995), ale osiąga różne wartości 
i zależy od bieżącej sytuacji politycznej. Wśród osób pod opieką UNHCR znajdują 
się także apartydzi, którzy chcą, lecz nie mogą wyjechać za granicę, a nie są przy-
musowo wyrzucani. Wreszcie w obu przypadkach podawane są różne wartości. Co 
prawda wzrost liczby osób pod opieką UNHCR o której mowa w cytowanym rapor-
cie, do 21 milionów, nie wyklucza, że w 1995 roku było organizacja ta opiekowała 
się 27 milionów osób, ale może prowadzić do innych wniosków o skali i kierunku 

148 Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut Kultury, 1994. 
149 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 92.
150 Tamże, s. 103.
151 UNHCR, Measuring Protection by Numbers 2005 http://www.unhcr.org/publ/PUBL/4579701b2.

pdf (08.06.2008), s. 1.
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zmian zjawiska. Danych nie można jednak porównać, gdyż Bauman nie wskazuje 
źródła podawanych przez siebie informacji.

Zastosowanie przez Baumana dwóch systemów metafor (mobilne elity – uwięzie-
ni w miejscu ubodzy oraz turyści – włóczędzy) ma istotne konsekwencje, jako że sy-
stemy z jednej strony wzajemnie się uzupełniają, a z drugiej pozostają w pewien spo-
sób autonomiczne względem siebie. Obydwa systemy metafor dopełniają się w tym 
sensie, że jedna metafora niweluje słabości drugiej. Na przykład tezę, że globalizacja 
prowadzi do powstrzymania mobilności, a nawet do uwięzienia ubogich, najłatwiej 
byłoby sfalsyfi kować, podając przykłady rosnącej ruchliwości przestrzennej, będącej 
udziałem także osób najbiedniejszych. Liczne dane na ten temat, które nie pasują do 
wyrazistej tezy o izolacji niemogących się przemieszczać ubogich, są jednak unie-
ważnione przez drugi system metafor, zgodnie z którym najbiedniejsi przemieszczają 
się, ale w inny sposób – są włóczęgami. Mimo to owe systemy porównań pozosta-
ją niezależne względem siebie. Zdaniem Baumana konsekwencją braku mobilności 
ubogich jest utrata przez nich człowieczeństwa. Tego mocnego sformułowania nie 
unieważnia jednak stwierdzenie, że biedni są mobilni na swój sposób jako włóczę-
dzy. Inny przykład wzajemnych powiązań między metaforami dotyczy roli ubogich. 
Zdaniem Baumana usuwa się ich z przestrzeni publicznej, żeby nie przypominali 
bogatszym o ulotności ich majątków. Inaczej jest jednak z włóczęgami, ponieważ pa-
radoksalnie „(...) nie ma turystów bez włóczęgów, życie turystów ani w połowie nie 
byłoby tak przyjemne, gdyby wokół nie istnieli włóczędzy, uświadamiający im, jaki 
jest alternatywny model życia turysty”152. W jeszcze innym miejscu Bauman stwier-
dza, że „(...) dawni bogacze potrzebowali biednych, by ci czynili ich bogatymi, (ale) 
nowi bogacze nie potrzebują już biednych”153. W tym cytacie wyraźnie widać jeszcze 
jedną cechę eksplanacji Baumana. Sytuacja biednych czy nawet uciśnionych często 
jest defi niowana nie poprzez dokładną charakterystykę ich pozycji i opis mechani-
zmów uniemożliwiających jej przezwyciężenie, ale przez wskazanie funkcji ubóstwa 
i wynikających z nich korzyści dla elit. Jest to rodzaj wyjaśniania teleologicznego, 
które według Poppera 

„(...) polega na wskazywaniu ludzi lub grup zainteresowanych występowaniem danego 
zjawiska (...) oraz planujących i spiskujących w celu jego realizacji. Ten pogląd (...) wyni-
ka z błędnego założenia, że cokolwiek dzieje się w danej społeczności (...), jest bezpośred-
nim skutkiem świadomego zamiaru jakichś potężnych jednostek lub grup”154.

Konsekwencją takiej linii argumentacyjnej jest skierowanie uwagi nie na dowody 
potwierdzające opis sytuacji, lecz na motywy postępowania elit, które traktowane są 
jako eksplanacje. 

Odczytując narrację Baumana całkowicie literalnie – zgodnie z postulatem ści-
słości w dyskursie naukowym – można w niej znaleźć rozmaite nieścisłości i aporie: 
biedni (traktowani en bloc) raz są uważani za uwięzionych w miejscu, ale innym 

152 Tamże, s. 116.
153 Tamże, s. 87.
154 K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. II, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks 

i następstwa, Warszawa, tłum. H. Krahelska, Niezależna Ofi cyna Wydawnicza, 1987, s. 71–72.
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razem za włóczęgów, raz są potrzebni bogatym, a raz nie. Dąży się do ich usunięcia 
z przestrzeni publicznej, by nie przeszkadzali w cieszeniu się konsumpcją, ale jedno-
cześnie chce się ich tam widzieć, aby podnieść poczucie własnej wartości. Bauman, 
opisując jeden aspekt życia społecznego, szuka najbardziej wyrazistej metafory, nie 
zważając na to, że nie koresponduje ona z innymi fragmentami. Mimo tych lokalnych 
sprzeczności między poszczególnymi częściami mozaiki, z paradoksów, kontrastów 
i niekonsekwencji wyłania się zdumiewająco jednorodny obraz rzeczywistości. Jest 
to wizja zdecydowanie pesymistyczna. Taką wymowę ma na przykład odwołanie do 
sytuacji nieobecnych dziedziców, ale też smutne w swej wymowie są inne fragmenty, 
które prowadzą do wniosku, że przeszłość była brutalna i niesprawiedliwa, teraźniej-
szość jest znacznie gorsza, a procesy globalizacyjne prowadzą do tego, że można 
się spodziewać tylko nasilenia negatywnych zjawisk. Bauman nie podaje w swojej 
pracy ani jednego przykładu istotnych przemian pozytywnych, z wyjątkiem jednej 
wzmianki zawierającej propozycję zmian, w której stwierdza, że trzeba dążyć do 
wzmocnienia pozycji państw, aby mogły równoważyć siłę korporacji międzynaro-
dowych. Tyle tylko, że nie wskazuje on żadnych środków mogących prowadzić do 
osiągnięcia tego celu. Sam Bauman twierdzi, że „(...) rządy nie mogą obiecać nic 
innego, jak większą »elastyczność siły roboczej«, co w ostatecznym rozrachunku 
oznacza jeszcze większą niestabilność i to niestabilność, bardziej obezwładniającą 
i bolesną niż dotąd”155. Niewątpliwie jest to fatalistyczna wizja rzeczywistości. 

Odmienny wydźwięk ma wizja globalnej rzeczywistości zaproponowana przez 
Becka. Wydaje się, że dominującym nastrojem w jego koncepcji jest katastrofi zm. 
W pewnym miejscu stwierdza on na przykład, że światowe społeczeństwo ryzyka 
wyraża się w tym, iż 

„(...) różnorodne niebezpieczeństwa globalne powodują pęknięcia na fi larach, które wspo-
magały tradycyjne kalkulacje bezpieczeństwa. Potencjalne szkody nie są już ograniczone 
w czasie i przestrzeni: są globalne i trwałe. Trudno jest przypisać komuś odpowiedzialność 
za zniszczenia. Nie są także możliwe odszkodowania za straty i nie ma sensu ubezpieczać 
się przeciwko najgorszym konsekwencjom spirali globalnych niebezpieczeństw. Nie ma 
nawet żadnych planów działań ratunkowych na wypadek sprawdzenia się najgorszych 
przewidywań”156.

Na tej samej stronie swojej pracy Beck stwierdza również, że „(...) nie ma żad-
nych ograniczeń dla koszmarnych scenariuszy opisujących, jak różne globalne nie-
bezpieczeństwa mogą wystąpić jednocześnie (...), kumulując się w jeden ogromny, 
wszechogarniający kryzys”157. W innych miejscach Beck nazywa świat pułapką158, 
a nawet porównuje do tonącego Titanica159. Kiedy jednak naszkicowana przez niego 
sytuacja wydaje się już całkiem beznadziejna, Beck niespodziewanie stwierdza, że 

155 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 138.
156 U. Beck, What..., s. 41. 
157 Tamże. 
158 Tamże, s. 11.
159 Tamże, s. 98.
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„(...) świadomość globalnych ekologicznych zagrożeń prowadzi wielu do fatalizmu. Jak 
można działać z politycznie czystą wizją – to znaczy bez okłamywania samego sobie 
w obliczu globalnego megasystemu industrialnego i jego maszynerii autodestrukcji? Ale 
w tym naiwnie realistycznym, błędnym postrzeganiu »nieodłącznych« zagrożeń kryje się 
– jeśli mogę tak powiedzieć – nieudane rozpoznanie dodatkowego elementu zawartego 
w teorii globalnego społeczeństwa ryzyka”160.

Dwa akapity dalej autor wyjaśnia znaczenie tego dodatkowego elementu w na-
stępujący sposób: „(...) w światowym społeczeństwie publiczna percepcja ryzyka 
umożliwia wzrost samokrytycznego społeczeństwa (...), jednocześnie zaczynają wy-
łaniać się kontury utopijnej ekologicznej demokracji, która dla mnie byłaby istotą 
odpowiedzialnej nowoczesności”161. W ten sposób dochodzi do gwałtownego zwrotu 
w narracji: od głębokiego pesymizmu do równie wielkiej nadziei. W historii myśli 
społecznej taka czarna diagnoza powiązana ze wskazaniem cudownego remedium 
była charakterystyczna zwłaszcza dla ruchów millenarystycznych. Richard Hofstad-
ter taki sposób myślenia, jaki „zbliża się do beznadziejnego pesymizmu, ale zazwy-
czaj zatrzymuje się tuż przed”162 nazwał apokaliptyzmem i dowodził, że ma on ważną 
funkcję propagandową, gdyż doskonale mobilizuje jednostki do działania. 

Ostatni rozdział książki Becka (nie licząc pięciostronicowego fragmentu o Euro-
pie w czasach globalizacji) zawiera projekt działań mających prowadzić do popra-
wy sytuacji. Hasłowo przedstawia dziesięć „odpowiedzi na globalizację” (responses 
to globalization), takich jak współpraca międzynarodowa („(...) współpraca między 
państwami narodowymi w celu ograniczenia albo powstrzymania »targów«, w któ-
rych globalne fi rmy minimalizują swoje obowiązki podatkowe i maksymalizują sub-
sydia państwowe”163), sojusz na rzecz pracy społecznej („Punktem wyjścia nowe-
go kontraktu społecznego powinien być fakt, że praca stała się tak produktywna, iż 
potrzeba coraz mniejszych nakładów, by wyprodukować coraz więcej. (...) Dlatego 
praca na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, chorych na AIDS, 
analfabetów i wykluczonych, jak również w ramach przedsięwzięć ekologicznych 
i wielu innych, która dotychczas była wykonywana w formie wolontariatu, powinna 
stać się znaczącym i odpowiednio opłacanym elementem gospodarki, na przykład 
w ramach funduszy społecznych na takim samym poziomie jak zapomogi”164).

Najważniejszym zadaniem według Becka jest jednak stworzenie transnarodowe-
go państwa albo, jak to określa, „inkluzywnej suwerenności”. „Odpowiedzią na pyta-
nie, jak stworzyć architekturę państwa transnarodowego, może być wskazanie dwóch 
celów albo kolumn projektowanej budowli: zasada pacyfi zmu wpisanego w prawo 
międzynarodowe i zasada federalistycznej kontroli międzypaństwowej”165. Beck do-

160 Tamże, s. 98–99.
161 Tamże, s. 99.
162 R. Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics and Other Esseys, New York, Alfred 

Knopf, 1966, s. 27.
163 U. Beck, What..., s. 130.
164 Tamże, s. 141.
165 Tamże, s. 134.
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strzega w Unii Europejskiej przejawy takiego projektu i dochodzi do wniosku, że 
podobna struktura może doprowadzić do restauracji polityki166.

Cały przedstawiony przez Becka projekt „odpowiedzi na globalizację” sprawia 
wrażenie panaceum w cudowny sposób usuwającego szczegółowo opisane wcześ-
niej zagrożenia. Proponowane rozwiązania są tak mało odkrywcze, ogólnikowe i mo-
mentami naiwne, iż ma się wrażenie, że opisane wcześniej problemy nie mogą być aż 
tak wielkie, jak sugerował autor. Niczym w kiepskim fi lmie sensacyjnym, w którym 
nie zdradzono widzowi, iż główny bohater ma tajną broń, z której może skorzystać 
w ostatniej scenie, okazuje się, że można zapobiec liberalnej globalizacji, wcześniej 
opisywanej jako przyczyna wszelkiego zła. Zaproponowany przez Becka program 
pozytywny pozostaje jednak bez pokrycia i w ostateczności stanowi tylko dodatek 
do głównej części, czyli opisu globalnych zagrożeń. Taki układ pracy doskonale 
ilustruje jej zakończenie zatytułowane Upadek à la carte: brazylianizacja Europy, 
w którym zdecydowanie dominują właśnie kasandryczne wizje. Otwierają je słowa: 

„Jeżeli Nowy Ład nie dojdzie do skutku, jeżeli fatalistyczne nastawienie postmoder-
nizmu i neoliberalnego globalizmu staną się samospełniającymi proroctwami, wtedy po-
nura rzeczywistość będzie na porządku dziennym. Koszmarne scenariusze, które już teraz 
niemal każdy ma w głowie, z pewnością się zrealizują. Weźmy jeden z tych scenariuszy 
i skrótowo wyobraźmy sobie, czym mogłaby być brazylianizacja Europy. Neoliberałowie 
wygrali; nawet wbrew sobie. Państwa narodowe zostały usunięte. Państwo dobrobytu stało 
się ruiną. Ale to nie znaczy, że przeważa brak porządku. W miejsce prawnych i władczych 
struktur podmiotów państwowych powstało wiele skonfl iktowanych jednostek władzy, 
które niezależnie walczą między sobą. Pomiędzy nimi są pewne obszary ziemi niczyjej. 
W niebezpiecznych gettach pracownicy noszący krawaty mieszkają i pracują w monito-
rowanych gmachach, które stoją blisko siebie zgodnie ze starymi zasadami budowania 
twierdz. To są istne zamki wyposażane i rządzone przez transnarodowe korporacje. Obok 
znajdują się parki i rezerwaty przyrody okupowane przez partyzanckie organizacje zie-
lonych (tak zwane »zarodki terroryzmu«). W niektórych regionach można reklamować 
i konsumować narkotyki. W innych za palenie tytoniu grozi kara śmierci. Uzbrojeni renci-
ści regularnie patrolują granice dobrze utrzymanych osiedli. (...) Jeżeli przyjrzeć się trans-
narodowym korporacjom – na przykład Deutsche Bank, który nazywa się teraz Bankiem 
Światowym – staje się jasne, że relacje władzy odwróciły się. Pozostałości państwa trzeba 
włożyć pod szkło powiększające, aby je dostrzec. Korporacje są natomiast tak wielkie, iż 
trzeba na nie patrzeć przez pomniejszające szkło teleskopu. Podobnie w miejsce Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych pojawiła się Zjednoczona Coca-Cola albo coś podobnego”167. 

Przytoczony fragment zakończenia podsumowuje specyfi kę myśli Becka. Pierw-
sze zdanie mówi o konieczności budowy nowego ładu, a reszta rozdziału, z której 
zacytowano tylko część, snuje ponury scenariusz zagrożeń. Podobnie jak psychote-
rapeuci, korzystając z techniki projekcyjnej w celu poznania lęków pacjenta, Beck 
przedstawił tu diagnozę swoich obaw, sugerując przy okazji, że niemal wszyscy no-
szą w sobie taki właśnie obraz przyszłości. 

166 Zob. tamże, s. 136 i 159.
167 Tamże, s. 161–162.
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Inaczej wygląda narracja Giddensa, chociaż w analizowanej książce terminu 
„globalizacja” używa on po raz pierwszy w następującym kontekście: 

„Doświadczamy ryzykownych sytuacji, z którymi nikt w dotychczasowej historii nie 
musiał się konfrontować. Wiele z nowych form ryzyka i niepewności oddziałuje na nas 
bez względu na to, gdzie mieszkamy i jak uprzywilejowani czy ubodzy jesteśmy. Różne 
rodzaje ryzyka i lęki są powiązane z globalizacją”168.

Za największe zagrożenia Giddens uważa rozwarstwienie społeczne i zmiany 
klimatyczne. Co ciekawe, żadne z tych zagrożeń nie jest jego zdaniem rezultatem 
globalizacji. Są to raczej wyzwania wymagające współpracy międzynarodowej spo-
łeczności. Niwelacja tych zagrożeń wcale nie wymaga ograniczenia globalizacji, tak 
jak czasami sugerują inni teoretycy. 

Mimo że analizowana praca Giddensa jest zdecydowanie najkrótsza, porusza 
problemy nieobecne w pozostałych rozprawach. O ile sprawa ubóstwa omówiona 
jest we wszystkich analizowanych pracach, o tyle kwestia ekologiczna u Baumana 
nie występuje, a u Becka jest tylko kilkakrotnie wzmiankowana. Podobnie wygląda 
sytuacja z problemami terroryzmu, które – choć tylko wspomniane przez Giddensa, 
i tak są bardziej wyeksponowane niż w przypadku Becka. W jego pracy trudno je 
wyłowić spośród krytyki kapitalizmu, a w pracy Baumana w ogóle nie występują. 
Tymczasem Giddens, nawiązując do retoryki militarnej (konfl iktowej), stwierdza, że 
„(...) na polu bitwy XXI wieku staną naprzeciw siebie fundamentalizm i kosmopo-
lityczna tolerancja”169. Jeśli więc dla Becka i Baumana zagrożenia wiążą się przede 
wszystkim z systemem kapitalistycznym, w ramach którego żyjemy, to dla Giddensa 
istotniejsze są zagrożenia, które można potraktować jako zewnętrzne – terroryzm, 
katastrofa ekologiczna. Jeżeli tak jest, to różnicę między tymi dwoma rodzajami 
wskazywanych zagrożeń dobrze kreśli Bauman, pisząc w kontekście niepokojów 
miejskich, że 

„(...) współczesne lęki, typowe »lęki miejskie« w odróżnieniu od strachu, który niegdyś 
prowadził do budowy miast, koncentrują się na »wrogu wewnętrznym«. Ten rodzaj lęku 
powoduje, że mniej uwagi poświęca się nienaruszalności i pomyślności miasta jako cało-
ści – zbiorowej własności i zbiorowej gwarancji jednostkowego bezpieczeństwa – niż od-
izolowaniu i umocnieniu własnego domostwa wewnątrz miasta. Mury wznoszone niegdyś 
wokół miasta, dzisiaj przecinają miasto na wszystkie strony”170.

Można dokonać transpozycji tej obserwacji z poziomu miasta na poziom global-
ny. Pokrywa się ona z wyróżnionymi przez Coreya Robina dwoma rodzajami stra-
chu. Pierwszy z nich jednoczy naród (lub inną grupę) w obliczu określonego przez 
liderów zewnętrznego zagrożenia, drugi natomiast prowadzi do podziałów społecz-
nych i jest nazywany przez Robina strachem represyjnym albo wertykalnym171.

168 A. Giddens, Runaway..., s. 21.
169 Tamże, s. 22.
170 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 59.
171 Zob. R. Corey, dz. cyt., s. 18.
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Praca Giddensa różni się od dwóch pozostałych także tym, że nie tylko opisuje 
rozmaite zagrożenia okresu intensywnej globalizacji, ale zostały w niej dostrzeżone 
także pozytywne aspekty zmian. Giddens stwierdza na przykład, że „(...) globalizacja 
jest przyczyną rozbudzenia lokalnych kulturowych tożsamości w różnych częściach 
świata. (...) Tworzy nowe ekonomiczne i kulturalne strefy w państwach i pomię-
dzy nimi”172. Podaje on przykład Barcelony, która jako stolica Katalonii oddziału-
je także na południe Francji, wciąż pozostając w granicach Hiszpanii i korzystając 
z możliwości, które daje Unia Europejska. Ujęcie lokalnej różnorodności kontrastu-
je z przedstawioną w zakończeniu książki Becka wizją, w której lokalne instytucje 
wypierają się nawzajem. Giddens dostrzega również wpływ globalizacji na życie 
codzienne i stwierdza między innymi, że „większa równość płci (...) jest prawdziwie 
globalną rewolucją”173, która nigdy wcześniej nie zaistniała. 

Giddens uważa także, że „Tolerancja odmienności kulturowych i demokracja 
są silnie powiązane, a demokracja rozprzestrzenia się obecnie na cały świat. Glo-
balizacja wspiera rozwój demokracji”174. Ma się tak dziać, dlatego że społeczność 
międzynarodowa ma większą możliwość wywierania nacisku na kraje autorytarne 
zarówno poprzez mobilizację opinii publicznej, tak jak to miało miejsce w przypadku 
Birmy, jak i dzięki metodom gospodarczym. Reżimom niedemokratycznym w epoce 
Internetu i telewizji satelitarnej trudno jest ponadto kontrolować przepływ informa-
cji tak samo, jak robiły to wcześniej. Znamienne jest, że tego rodzaju przemian nie 
dostrzegają Beck i Bauman. Można sądzić, iż dzieje się tak, ponieważ to, co dla 
Giddensa jest przejawem rozwoju demokracji, oni traktują jako oznakę siły liberalne-
go kapitalizmu. Bauman, pisząc o upadku dwubiegunowego porządku świata, który 
jednocześnie był Huntingtonowską trzecią falą demokratyzacji175, stwierdza tylko, że 
przyczynił się on do powstania „nowego nieporządku świata”176. Beck natomiast tyl-
ko raz nawiązuje do podziału na Niemiecką Republikę Demokratyczną i Republikę 
Federalną Niemiec i zauważa, że po zjednoczeniu 

„(...) w nowych landach Republiki Federalnej widmo bezrobocia bezpośrednio lub pośred-
nio sprawiało, że ludzie znajdowali się w potrzasku. Strata pracy oznaczała w szczególnie 
dosłownym sensie »utratę twarzy«. NRD było na wskroś »społeczeństwem robotników«, 
w którym ludzie byli zintegrowani ze społecznością dzięki miejscom pracy (często także 
po przejściu na emeryturę)”177.

Sposób ujęcia przemian demokratycznych w kontekście globalizacji pozwala 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt dyskursu. Oprócz używanego języka, 
metafor i innych środków stylistycznych, oprócz doboru argumentów oraz konteks-
tu wypowiedzi ważne jest również to, na jakie aspekty tematu zostanie skierowana 
uwaga. Podobnie jak w wywiadzie pogłębionym brak odpowiedzi respondenta na 

172 A. Giddens, Runaway..., s. 31.
173 Tamże, s. 30.
174 Tamże, s. 23, 99.
175 Zob. S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa, tłum. A. Dziurdzik, PWN, 1995.
176 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 70; Zob. też s. 69–71.
177 U. Beck, What..., s. 153–154.
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określone pytania stanowi pewną informację dla badacza, tak wskazanie tylko ne-
gatywnych aspektów przemian, abstrahując zupełnie od tego, w jakim stopniu są 
prawdziwe, jest znaczącym faktem. 

Duży wpływ na ogólną wymowę tekstu i na to, jak będzie on odbierany przez 
czytelników, mają ostatnie słowa – zakończenie. Powyżej zostało już przywoła-
ne i opisane apokaliptyczne zakończenie pracy Becka, mające charakter projekcji 
podsumowującej opisane niepokoje. Inaczej postępuje Bauman, który w pewnym 
momencie po porostu urywa narrację bez podsumowania wcześniejszego wywodu 
i ogólniejszych konkluzji. Stwierdzając w ostatnim zdaniu, że „podziałom i obco-
ści »na dole« zawsze towarzyszyć będzie ich brat-bliźniak: globalizacja zachodząca 
»na górze«”178, podtrzymuje fatalistyczną wizję. Odmienną strategię obiera Giddens. 
Całą książkę kończy postulatem: „nasz uciekający świat potrzebuje nie słabszego, ale 
silniejszego rządu – a mogą go dostarczyć tylko demokratyczne instytucje”179. Ak-
centując w ten sposób potrzebę silnego państwa, Giddens wpisuje się zdecydowanie 
w omawiany dyskurs – Beck i Bauman, jak pokazano, również uważali wzmocnie-
nie państwa za podstawową strategię radzenia sobie z globalizacją. Ale przy takiej 
zgodności celów, autorzy różnią się diagnozą rzeczywistości. Giddens proponuje, 
aby patrzeć na demokrację nie jak na delikatny, łamliwy kwiat, który łatwo zdeptać, 
ale raczej jak na odporną roślinę, która może rosnąć nawet na jałowym gruncie180 
i konkluduje: „(...) kiedy patrzymy na świat pod koniec XX wieku, widać mniej wię-
cej tyle samo powodów do optymizmu, jak i do pesymizmu”181.

Zamykając ten rozdział, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, którą 
można potraktować jak potwierdzenie założenia, że wszystkie analizowane teksty 
należą do jednej przestrzeni dyskursywnej. Cechą wspólną analizowanych narracji 
Baumana, Becka i Giddensa jest to, że zwracają oni uwagę na społeczną rolę lęku 
w czasach globalizacji. Dostrzegają jednak różne, nieraz zupełnie odmienne aspekty 
lęku. Beck stwierdza, że „(...) wyrażające globalny, skoordynowany strach, strategie 
globalizacyjne mają na celu zrzucenie kajdanów nie tylko związków zawodowych, 
ale i państw, w celu pozbawienia polityki władzy jako takiej”182. Innymi słowy Beck 
stwierdza, że lęk jest kreowany w celu realizowania interesów przez zwolenników 
liberalnej globalizacji. Beck dostrzega jednak również inny rodzaj lęku wiążący się 
z przemianami globalizacyjnymi, które prowadzą do tego, że „(...) rosnąca liczba 
ludzi jest przygnieciona przez warunki, których nie może zrozumieć, powstrzymać 
ani nawet zignorować”183. Również Bauman wskazuje, że procesy globalizacyjne 
wpływają na poziom lęku. 

„Poczucie niepewności, które jest zupełnie zrozumiałą reakcją na sytuację pozbawioną 
jasnych mechanizmów kontroli, znalazło wyraz w sardonicznym tytule książki Kennetha 
Jowitta The New World Disorder [Nowy nieporządek świata]. Przez całą epokę nowoczes-

178 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 150. 
179 A. Giddens, Runaway..., s. 100.
180 Tamże, s. 99–100.
181 Tamże, s. 99.
182 U. Beck, What..., s. 3.
183 Tamże, s. 154.
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ną zdążyliśmy się przyzwyczaić do koncepcji, że porządek jest równoznaczny z tym, że 
»coś jest pod kontrolą«. To właśnie tej kontroli, czy to wspartej na solidnych podstawach, 
czy będącej zwykłym złudzeniem, brakuje nam najbardziej (...). Właśnie owo nowe i nie-
przyjemne poczucie »rzeczy wymykających się z rąk« wyrażone zostało (z niewielkim po-
żytkiem, jeśli chodzi o wyjaśnienie kwestii) w modnym obecnie pojęciu globalizacji”184.

W przytoczonym fragmencie Bauman nawiązuje, podobnie zresztą jak Beck, do 
wprowadzonego na początku tej części pracy modelu szoku przyszłości, który przy 
wyjaśnianiu poziomu lęku koncentruje się na obiektywnych zmianach. Sugeruje on 
również, że niwelujące lęk poczucie kontroli nad sytuacją może być osiągnięte nie 
tylko przez zmianę sytuacji, ale i przez wytworzenie pewnych złudzeń, co można 
traktować jako dostrzeżenie konstruktywistycznego aspektu lęku powiązanego z dys-
kursem społecznym. Dzięki temu Bauman może stwierdzić, że „(...) poszukiwanie 
bezpieczeństwa wywołuje wiele napięć, a tam, gdzie rodzą się napięcia, sprytni in-
westorzy i trzeźwo myślący maklerzy szybko dostrzegają szansę zbicia politycznego 
kapitału”185. 

Sposób ujmowania kwestii lęku stanowi zwierciadło ogólnej wizji globalizacji. 
Ponownie okazuje się, że nieco inaczej postrzegał tę sprawę Giddens. Niemniej jed-
nak warto zwrócić uwagę, że – podobnie jak w pozostałych pracach – i u niego po-
jawia się wątek utraty kontroli. Kończąc kluczowy rozdział o globalizacji Giddens 
pisze, że 

„(...) globalny porządek – przynajmniej na razie – nie jest kierowany wspólną ludzką 
wolą. Raczej wyłania się on w anarchiczny, niebezpieczny sposób i jest mieszanką rozma-
itych wpływów. Nie jest on pewny ani bezpieczny, ale przepełniony lękami oraz niepoko-
jąco głębokimi podziałami. Wielu z nas czuje uścisk sił, nad którymi nie ma kontroli. Czy 
możemy zmienić ten porządek? Myślę, że tak”186. 

184 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 69–71.
185 Tamże, s. 138. 
186 A. Giddens, Runaway..., s. 37.
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Rozdział 6

NOWY ORTODOKSYJNY KONSENSUS

W poprzednich rozdziałach została przedstawiona wizja rzeczywistości społecznej, 
w której szczególną uwagę poświęcono dyskursowi w ramach procesów globali-
zacyjnych. Przyjęte rozstrzygnięcia teoretyczne oraz decyzje metodologiczne ot-
worzyły drogę do analizy wybranych wpływowych prac dotyczących globalizacji 
autorstwa szeroko znanych socjologów intelektualistów. Rodzi się pytanie, co wy-
nika z przedstawionego obrazu dyskursu globalizacyjnego. Do jakich ogólniejszych 
wniosków prowadzi charakterystyka wybranych fragmentów dyskursu o globaliza-
cji? Niniejszy rozdział ma stanowić podsumowanie całego wywodu poprzez umiesz-
czenie pojawiających się wcześniej wątków w ogólnej refl eksji nad wyłaniającym 
się z przeprowadzonej analizy obrazem rzeczywistości. Podsumowanie zamyka się 
w jednym wniosku i trzech wynikających zeń tezach. Taki sposób narracji ma zapew-
nić przejrzystość i zarazem stanowić zaproszenie do dyskusji nad wyodrębnionymi 
zagadnieniami. Wprawdzie jest to ostatnia część zaplanowanej całości, ale pojawia-
jące się we wnioskach nowe wątki otwierają kolejne pola eksploracji tematu. Celem 
nauki powinno być przecież nie tylko rozwiązywanie starych problemów, ale i wska-
zywanie nowych. 

Wniosek o istnieniu Nowego Ortodoksyjnego Konsensusu 

W rozdziale drugim zostały zaprezentowane różne typologie teorii globalizacji. 
Ostatnia z nich, która została przedstawiona w odrębnym podrozdziale, stanowi 
autorską propozycję uporządkowania debaty globalizacyjnej. Nawiązuje ona do za-
proponowanej przez Jonathana Turnera klasyfi kacji teorii socjologicznych. Wpro-
wadzona siatka pojęciowa stanowi narzędzie pozwalające umiejscowić w szerszym 
kontekście analizowane w poprzednim rozdziale wizje globalizacji. Innymi słowy, 
możliwe staje się określenie charakteru teoretycznych propozycji Baumana, Becka 
oraz Giddensa przez wskazanie, do którego z wyróżnionych typów myślenia o glo-
balizacji – funkcjonalizmu, ewolucjonizmu, teorii konfl iktowych, teorii wymiany, 
interakcjonizmu, strukturalizmu czy teorii krytycznej – one należą. 

Na podstawie przedstawionej w poprzednim rozdziale analizy można stwierdzić, 
że zwłaszcza w pracach Baumana i Becka, ale również u Giddensa, najwyraźniej-
sze są cechy konfl iktowego i krytycznego myślenia o globalizacji. Okazuje się, że 
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podobnie jak w całej historii myśli społecznej, w refl eksji nad globalizacją rys kon-
fl iktowy i krytyczny doskonale się uzupełniają. Można wskazać kilka cech świadczą-
cych o tym, że główny nurt myślenia o globalizacji ma charakter teorii konfl iktowej. 
Już na poziomie językowym, jak dowiedziono w analizie zawartej w poprzednim 
rozdziale, częste są odwołania do metaforyki militarnej i konfl iktowej. Język od-
zwierciedla ogólniejszą wizję świata, którego istotną cechą są konfl ikty, można rzec, 
na wielu frontach. Elity przeciwstawia się zwykłym ludziom. Te dwie grupy są zaś 
kontrastowane z biednymi. Konsumentów przeciwstawia się korporacjom. Ważną 
cechą opisywanej rzeczywistości jest sprzeczność interesów korporacji międzyna-
rodowych i państw, kapitalistów i elit politycznych. Zostaje również uwypuklony 
konfl ikt rządzących i obywateli, a nawet przestrzeni publicznej i prywatnej. Dostrze-
żeniu wielopoziomowych konfl iktów w przestrzeni społecznej nie towarzyszy opis 
przejawów współpracy oraz istniejących wspólnot, które traktowane są wyłącznie 
jako nieobecne wartości i postulaty do zrealizowania. Taki opis rzeczywistości jest 
niewątpliwie powiązany z jej oceną. Krytyka nie stanowi jednak wykazu błędów 
czy też technicznego raportu o dysfunkcyjnych elementach wymagających zmiany 
lub naprawy. Można powiedzieć, że krytyce podlega raczej cały system niż wybrane 
elementy wymagające przekształcenia. Opis zagrożeń i niepożądanych zjawisk jest 
niejednokrotnie uzupełniany szczegółową charakterystyką tragicznych konsekwen-
cji niereagowania na obecny kształt globalizacji i zarysowaną tendencję rozwoju 
sytuacji. Postulat wolności od wartościowania jest w sposób charakterystyczny dla 
teorii krytycznej zawieszony – wyraźne są emocjonalne korelaty poszczególnych 
twierdzeń. Można przypuszczać, że ilościowa analiza zawartości treści wykazała-
by zdecydowanie większe nagromadzenie przymiotników świadczących o emocjach 
w pracach Becka i Baumana niż w pracach o globalizacji należących do innych nur-
tów. Widoczne w niektórych fragmentach omawianych prac zestawienie określonych 
sytuacji z budzącym emocje opisem konsekwencji ma też charakterystyczną dla teo-
rii krytycznych funkcję edukacyjną.

Jak już zasugerowano, do nurtu konfl iktowo-krytycznego w znacznie mniejszym 
stopniu przystaje koncepcja globalizacji autorstwa Giddensa. Jego narracja jest mniej 
emocjonalna, poglądy mniej radykalne, a krytycyzm bardziej wyważony. Można 
jednak znaleźć powody pozwalające traktować zaproponowane przez Giddensa ro-
zumienie globalizacji jako słabszą wersję paradygmatu konfl iktowo-krytycznego. 
Giddens podziela pogląd Baumana i Becka, że potrzebne są mocne państwa kontro-
lujące rosnące w siłę korporacje międzynarodowe. Krytykuje on, tak jak pozostali 
dwaj teoretycy, szereg działań korporacji i eksponuje znaczenie konfl iktu pomiędzy 
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się – biednego Południa i bogatej Północy. 
Wymienieni autorzy, jak zaznaczono w poprzednim rozdziale, używają tych samych 
metafor (dżungla, wojna etc.). Dowodem na to, że ich koncepcje funkcjonują we 
wspólnej przestrzeni dyskursywnej, jest również fakt, że każdy ze wspomnianych 
autorów cytuje w swojej pracy pozostałych, i to nie w celu przeprowadzenia krytyki, 
ale raczej w poszukiwaniu źródła inspiracji albo dla legitymizacji własnych twier-
dzeń. Wreszcie fakt, że Giddens i Beck wspólnie publikowali artykuły programowe 
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w prasie opiniotwórczej, jak już wspomniano przy omawianiu publicznej roli obu 
socjologów, a także prowadzili wspólne przedsięwzięcia naukowe187 może być po-
twierdzeniem wspólnoty ich poglądów. 

Stwierdzenie konfl iktowo-krytycznego charakteru wizji globalizacji zapropono-
wanej przez Baumana, Becka oraz Giddensa pozwala ogólnie określić ich pozycję 
w dyskursie globalizacyjnym. Aby ją doprecyzować, należy stwierdzić, jak często 
w ogóle używa się perspektywy konfl iktowo-krytycznej. Na ten temat nie były pro-
wadzone pogłębione badania, ale istnieją przesłanki pozwalające twierdzić, że uję-
cie krytyczno-konfl iktowe stanowi dominujący sposób wypowiadania się o globa-
lizacji wśród wpływowych przedstawicieli nauk społecznych. Taki charakter mają 
nie tylko prace trzech ważnych socjologów intelektualistów, których tezy zostały 
poddane analizie w poprzednim rozdziale. W rzeczywistości znacznie większa jest 
liczba intelektualistów wypowiadających się na temat najogólniejszych cech sytuacji 
społecznej współczesnego świata, którzy reprezentują stanowisko konfl iktowo-kry-
tyczne. Do tego nurtu można niewątpliwie zaliczyć poglądy Josepha Stiglitza, Jeana 
Baudrillarda, Frederica Jamesona, Georga Ritzera, Benjamina Barbera, Immanuela 
Wallersteina i przede wszystkim Noama Chomsky’ego oraz wielu innych sławnych 
przedstawicieli nauk społecznych. W gruncie rzeczy, pomimo wielu drobnych różnic 
poglądów pomiędzy poszczególnymi autorami, w głównych pracach dotyczących 
globalizacji można odnaleźć pewien powtarzający się ogólny schemat. Innymi słowy, 
wydaje się, że istnieje reprodukowany od jakiegoś czasu konsensus, przypominający 
Foucaultowską formację dyskursywną, dotyczący sposobu mówienia o globalizacji. 
Taki dominujący w socjologii przed dekadą lat 60. funkcjonalistyczno-strukturalny 
sposób ujmowania rzeczywistości Giddens określił mianem ortodoksyjnego konsen-
susu. Na podstawie tego precedensu współczesny dyskurs o globalizacji można na-
zwać nowym ortodoksyjnym konsensusem. Jakkolwiek sposób jego funkcjonowania 
jest podobny, to treść zupełnie inna. 

To, że nowy ortodoksyjny konsensus jest podstawowym sposobem ujmowania 
rzeczywistości, nie znaczy, że brakuje alternatywnych ujęć problemu. Jeżeli się wy-
starczająco dokładnie przyjrzeć, można dostrzec, że podobnie było również w przy-
padku opisanej przez Giddensa funkcjonalno-strukturalnej dominanty, kiedy poza 
głównym nurtem myśli socjologicznej zajmowano się na przykład interakcjonizmem 
czy hermeneutyką. Tak samo dzieje się w przypadku naukowego dyskursu o glo-
balizacji. Dwie najbardziej rozpoznawalne prace wyłamujące się z opisanego nurtu 
to Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację Thomasa Friedmana oraz książka 
pod symptomatycznym tytułem In Defence of Globalization (W obronie globalizacji) 
autorstwa Jagdisha Bhagwatiego188. Według indeksu Publish or Perish obie prace są 
cytowane w indeksowanych książkach i czasopismach około 500 razy, czyli mniej 
więcej 4 razy rzadziej niż prace Becka lub Baumana, i znajdują się w połowie 3. dzie-
siątki najbardziej wpływowych prac. Znamienne jest, że Friedman jest publicystą 
zainteresowanym gospodarką, a Bhagwati urodzonym w Indiach, ale pracującym 

187 Zob. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, dz. cyt. 
188 Zob. T. Friedman, dz. cyt., oraz J. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2004. 
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w Stanach Zjednoczonych ekonomistą. W naukach społecznych to właśnie wśród 
ekonomistów nowy ortodoksyjny konsensus wywołuje największy opór, mimo że 
prace bodajże najbardziej wpływowego z ekonomistów – Josepha Stiglitza – można 
zaliczyć do nurtu krytyczno-konfl iktowego. Także wśród publicystów dyskurs jest 
bardziej zdywersyfi kowany niż w szeroko pojętych naukach społecznych. Niemniej 
jednak warto pamiętać, że – jak dowodzą przytoczone w rozdziale drugim anali-
zy zawartości treści przeprowadzone przez Peera Fissa i Paula Hirscha oraz Leonię 
Marks – wraz z upływem czasu termin „globalizacja” był stosowany coraz częściej 
w artykułach nieekonomicznych i jednocześnie opisywało go coraz więcej krytycz-
nych określeń. 

Można zatem powiedzieć, że koncepcje Baumana, Becka i Giddensa stanowią 
część znacznie powszechniejszego, dominującego sposobu pisania o globalizacji, 
który został nazwany nowym ortodoksyjnym konsensusem. Dla tego sposobu ujmo-
wania globalizacji charakterystyczny jest widoczny w analizowanych pracach para-
dygmat konfl iktowo-krytyczny. 

Teza o genezie nowego ortodoksyjnego konsensusu

Istnienie nowego ortodoksyjnego konsensusu rodzi pytanie o przyczyny jego po-
wstania. Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto nawiązać do przywoływanej już 
pracy Socjalizmu model liryczny autorstwa Jana Strzeleckiego. Autor opisał tam kil-
ka ogólnych założeń dyskursu publicznego o przyszłości Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej czy wręcz realnego socjalizmu jako takiego. Co ciekawe, analiza dyskur-
su globalizacyjnego przedstawiona w poprzednim rozdziale pozwala stwierdzić, że 
obecnie mamy do czynienia z zaprzeczeniem tego modelu. Pierwsze z wymienio-
nych przez Strzeleckiego założeń dotyczy natury władzy i orzeka, że władza 

„(...) jest powiernikiem dobra powszechnego wyposażonym we wszelkie trudne i niezbęd-
ne umiejętności, aby możliwe w danym czasie i miejscu maksimum dobra powszech-
nego określać i wcielać. Idea władzy dobrej zawiera również cechę czystości; władza 
czysta jest władzą nie mającą żadnych innych motywacji jak motywacja służenia dobru 
powszechnemu”189.

Tymczasem jeden z wyraźniej formułowanych poglądów w analizowanym dys-
kursie globalizacyjnym dotyczy tego, że centra władzy nie realizują powszechne-
go dobra: zwyciężyły interesy indywidualne poszczególnych korporacji, a w sze-
rzej perspektywie zanikła idea dobra wspólnego. Z kolei bezkonfl iktowość systemu 
przyjętych wartości podkreślana w socjalizmie lirycznym w dyskursie globalizacyj-
nym została zastąpiona przez podkreślanie konfl iktowego charakteru współczesno-
ści. W erze globalizacji traci też ważność założenie, że istniejący system umożliwia 
wszechstronny rozwój człowieka i zwraca się przede wszystkim uwagę na systemo-
we ograniczenia życia jednostek. Również w przypadku pozostałych założeń opisy-

189 J. Strzelecki, Socjalizmu..., s. 20.
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wanych przez Strzeleckiego widać odmienne podejście do opisywanej rzeczywisto-
ści niż w dyskursie globalizacyjnym.

Zrekonstruowany przez Strzeleckiego dyskurs raził swoją naiwnością – tytuło-
wym liryzmem. Dominujący sposób ujmowania globalizacji nie jest jego prostym 
zaprzeczeniem, antytezą. Zbyt dalekie porównania są nieuprawnione, ponieważ 
mowa publiczna PRL-u nie była reprezentatywna dla głównego nurtu myślenia 
o przyszłości w takim stopniu jak w przypadku dyskursu o globalizacji. Myślenie 
o rzeczywistości analizowane przez Strzeleckiego było radykalnym ujęciem pewnej 
wizji rzeczywistości. Właśnie dzięki temu, że jest to skrajny przypadek, porównanie 
dyskursu globalizacyjnego do tak wyznaczonego probierza pozwala dostrzec ska-
lę zmian w myśleniu o rzeczywistości i przyszłości. W gruncie rzeczy Strzelecki 
w swoich analizach w zawoalowanej formie opisuje ideę postępu, która w dyskursie 
o globalizacji całkowicie zanikła, zastąpiona fatalizmem, katastrofi zmem albo prze-
konaniem o konieczności zmiany prowadzącej do jak to określa Beck, „drugiego 
Oświecenia”190.

Pomiędzy rozwijającym się właśnie od okresu Oświecenia sposobem rozumo-
wania wyrażającym się w przekonaniu, że dzisiejsza trudna, brutalna rzeczywistość 
ewoluuje ku sprawiedliwej, równej i racjonalnej formie organizacji społecznej a się-
gającym już Arystotelesa przekonaniem, że świat społeczny i kultura ulegają perma-
nentnej degradacji i odchodzą od „złotego wieku”, istnieje spektrum wizji rzeczywi-
stości oraz wynikających z nich przewidywań przyszłości. Odrzucenie pierwszego 
poglądu nie oznacza automatycznie przyjęcia drugiego. Mimo to narracja dotycząca 
globalizacji, a w szczególności jej główny nurt, świadczy o zdecydowanym prze-
sunięciu się wizji rzeczywistości w kierunku sceptycyzmu, niepokoju o dalsze losy 
świata, który wcześniej, choć obecny, to był niwelowany przez wiarę w ludzkie moż-
liwości. Upadek idei postępu można interpretować nie tylko przez pryzmat współ-
występującego i wzmacniającego nasilanie się procesów globalizacyjnych rozpadu 
bloku państw socjalistycznych, które w pewien sposób legitymizowały tę wizję 
rzeczywistości. Paradoks tkwi w tym, że optymizm odnośnie do przyszłości znik-
nął, kiedy pojawiły się ku niemu większe powody: zakończył się zimnowojenny pat 
polityczny związany z wyścigiem zbrojeń, wzrosła liczba państw demokratycznych 
i skala międzynarodowej współpracy. Taką sytuację – w której zmiany na poziomie 
dyskursywnym nie do końca odzwierciedlają przemiany strukturalne – można trak-
tować jako przejaw względnej autonomii sfery dyskursywnej – choć mocno powią-
zanej z rzeczywistością, rządzącej się własną logiką rozwoju.

Rzeczywistość dyskursywna nigdy nie jest jednobarwna. U boku idei postępu 
oraz technokratycznej wiary w racjonalne zaprogramowanie przyszłości191 od dłuż-
szego czasu rozwijał się początkowo niszowy kontrdyskurs wyrażający się w prze-
konaniu o upadku cywilizacji, który znalazł najpełniejszy wyraz w wydanym w 1919 
roku Zmierzchu Zachodu Oswalda Spenglera. W wydanej rok później książce The 
idea of progress John Burry wieszczył, że „(...) nowa teoria zajmie miejsce postę-

190 U. Beck, What..., s. 100. 
191 Zob. J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 

1997, s. 17 i nast. 
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pu, stając się naczelną teorią ludzkości”192. Stosunkowo łatwo przychodzi stwierdzić, 
że jakaś dominująca, choć nie jedyna, wizja świata zdezaktualizowała się, ale dużo 
trudniej jest opisać powstające w jej miejsce schematy interpretacyjne. Badacze chęt-
niej ograniczają się więc do opisywania upadku, zmierzchu jakiejś idei albo używa-
ją przedrostka „post-”, jak w przypadku postmodernizmu. Zdzisław Krasnodębski, 
kończąc swoją książkę o upadku idei postępu, w jednym akapicie szkicuje świat po 
odrzuceniu tego przekonania. Rozpoczyna on od pytania:

„Czyż więc odrzucenie idei postępu (...) miałoby oznaczać nastanie epoki pesymizmu 
i zwątpienia? Wręcz przeciwnie, pomoże nam odzyskać optymizm – nie co do idealnej 
przyszłości, dla której gotowi byliśmy rezygnować z chwili bieżącej, lecz co do teraźniej-
szości. (...) Diagnoza kryzysu kultury wynika tylko ze standardów, które się stosuje. Brak 
ostatecznego rozwiązania naszych wątpliwości moralnych bynajmniej nie jest tragedią, to 
raczej kryzys był artefaktem, wynikał ze zderzenia nadmiernie ambitnych ideałów z re-
alnością. Nieco niewiary we własne siły może przywrócić ludziom wiarę w sens świata 
i życia”193.

Jak można sądzić, główny nurt dyskusji o globalizacji, w której defi niowana jest 
rzeczywistość społeczna, tylko częściowo potwierdza prognozy Krasnodębskiego. 
Obecnie poczucie niemocy, niewiara we własne siły i stanowiący ich następstwo lęk 
o przyszłość są dominującym sposobem myślenia o przyszłości. Ale nie prowadzi to 
– jak sądził autor Upadku idei postępu – do przywrócenia wiary w sens świata i ży-
cia. Jeżeli przyjąć, że fi lozofi a postmodernistyczna to zbiór różnorodnych pomysłów 
budowanych na gruzach wielkich modernistycznych projektów intelektualnych, to 
rację ma Belinda Clayton, twierdząc, że „(...) defi nicyjnym nastrojem postmoderni-
zmu jest strach”194. I w ten nurt wyraźnie wpisują się zwłaszcza poglądy Baumana 
i Becka.

Z opisanego właśnie przejścia od idei postępu do postrzegania świata jako wy-
mykającej się z rąk rzeczywistości zdają sobie sprawę kluczowi teoretycy nowego 
paradygmatu. Dobitnie świadczy o tym fragment omawianej w poprzednim rozdziale 
pracy Baumana. 

„Przed upadkiem bloku komunistycznego przypadkowa, kapryśna i nieobliczalna na-
tura świata nie tyle nie istniała, ile usunięto ją z zasięgu wzroku za pomocą pochłaniają-
cych całą energię i myśl zabiegów służących codziennemu odtwarzaniu równowagi mię-
dzy światowymi potęgami. (...) Od kiedy Wielki Podział przestał istnieć, świat nie wydaje 
się już całością; wygląda raczej jak pole działania rozproszonych i nieskoordynowanych 
ze sobą sił, zamierających w miejscach trudnych do przewidzenia, lub nabierających roz-
pędu, który nie wiadomo jak powstrzymać. Sedno sprawy leży w tym, że, jak się zdaje, 
nikt dzisiaj nie jest pod kontrolą. Co gorsza, nie wiadomo, jak w dzisiejszej sytuacji mia-
łoby wyglądać »bycie pod kontrolą«”195.

192 J. Burry, The idea of Progress, London 1920, s. 352, za: P. Johnson, Historia świata od roku 1917 
do lat 90-tych, tłum. M. Urbański i in., Londyn, Puls Publications Ltd., 1992, s. 21.

193 Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa, PIW, 1991, s. 294.
194 B. Clayton, Rethinking Postmodern Maladies, „Current Sociology” 2002, nr 50, s. 839–851.
195 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 70–71.
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W innym miejscu Bauman zwraca uwagę na różnicę między minionym dyskur-
sem o uniwersalizacji i obecnym o globalizacji. 

„Skłonny jestem objaśnić zmianę językowego obyczaju jedną – ale za to nośną i w na-
stępstwa brzemienną – różnicą semantyczną między dwoma pojęciami. »Uniwersaliza-
cja« informowała o zadaniu nas czekającym, o czymś, co zrobić wypadało i co naszego 
wkładu wymagało, by się dokonać. Wzywała do (...) niesienia kaganka oświaty do ludzi 
światła wiedzy pozbawionych, do udostępnienia odległym a upośledzonym ludziom tego, 
co w kulturze ludzkiej najlepsze. (...) »Globalizacja« dla odmiany nie jest wyzwaniem 
do czynu, nie mówi nic o tym, co zamierzamy lub winniśmy zrobić. (...) »Globalizacja« 
w odróżnieniu od »uniwersalizacji« jest poczynań ludzkich nieprzewidzianym i niezamie-
rzonym następstwem. Jeśli »uniwersalizacja« była misją, »globalizacja« jest zrządzeniem 
losu”196.

Za jedno ze źródeł nowego ortodoksyjnego konsensusu należy więc uznać upa-
dek idei postępu wiążący się z końcem wielkiego projektu modernizacyjnego, jakim 
był komunizm. Dominujący nurt w dyskursie globalizacyjnym jest wyrazem ogól-
niejszego przekonania o braku kontroli nad procesami, na które zwracał uwagę już 
Charles Wright Mills. Przekonanie to wyraźnie widać w przytoczonych w poprzed-
nim akapicie wypowiedziach Baumana, ale też wielokrotnie powraca ono w pracach 
Becka. Siła oddziaływania nowego ortodoksyjnego konsensusu byłaby jednak znacz-
nie słabsza, gdyby nie inne cechy charakterystyczne dla leżących u jego podstaw 
założeń paradygmatu krytycznego. Jedno z nich polega na tym, że teoria krytyczna 
angażuje się w spory, nie pretendując do obiektywizmu, lecz do roli akuszerki hi-
storii. To sprawia, że w narracji krytycznej łączy się opis rzeczywistości z moralną 
oceną poszczególnych elementów opisanej sytuacji. Świat nie tylko jest opisany, ale 
i usensowniony – zostaje pokazane, co jest dobre, a co złe, i jak należy się w takiej 
rzeczywistości zachowywać. Jest to bardzo istotna cecha, zwłaszcza – jak zauważają 
sami autorzy – w warunkach szybko zmieniającej się, skomplikowanej rzeczywi-
stości okresu intensywnej globalizacji. W ten sposób nowy ortodoksyjny konsensus 
zbudowany na założeniach teorii krytycznej dostarcza schematów interpretacyjnych, 
które – jak w żadnej innej teorii – stanowią pełną i przekonującą ofertę wyjaśniania 
rzeczywistości. 

Stawianie się w roli krytyka istniejącego porządku sprawia, że czasami trudno 
dostrzec, iż nowy ortodoksyjny konsensus również dysponuje niemałą władzą de-
fi niowania rzeczywistości społecznej i pod pewnymi względami jest bardziej ma-
instreamowy niż dysydencki. W ramach analiz krytycznych często etykietkuje się 
różne dyskursy jako dominujące i narzucające defi nicje sytuacji społecznej. Ale 
jednocześnie rzadko dostrzega się, że w dyskursie globalizacyjnym to właśnie uję-
cia konfl iktowo-krytyczne mają dominujący charakter. Warto zwrócić uwagę na to 
zjawisko, gdyż teoretycy owego nurtu stosują strategię autodefi niowania się w ka-
tegoriach opozycjonistów, czy nawet dysydentów stojących w opozycji do główne-
go nurtu życia społecznego. Z tych pozycji podlegają krytyce główne środowiska 

196 Z. Bauman, O losach przestrzeni w zglobalizowanym świecie [w:] S. Amsterdamski, Globalizacja... 
I co dalej?, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s. 55. 
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decyzyjne globalizującego się świata – zwłaszcza posiadające władzę ekonomiczną 
korporacje transnarodowe, ale też system kapitalistyczny jako taki, lub jego neolibe-
ralna wersja. Ustawienie się w roli opozycji do głównego nurtu i podkreślanie statusu 
mniejszościowego jest cechą charakterystyczną dzisiejszych czasów. Autodefi nicję 
w kategoriach opozycji lub grupy mniejszościowej można interpretować jako sku-
teczną technikę mobilizacji członków stosowaną przez rozmaite grupy społeczne. 
Stosują ją zarówno zwolennicy Radia Maryja, jak i różne środowiska, które wręcz 
uzyskały formalny status mniejszości etnicznej, kulturowej lub seksualnej. Samo-
określenie się w kategoriach mniejszości we wszystkich przypadkach nieuchronnie 
prowadzi do uznania swojej pozycji za zagrożoną. Dzieje się tak, gdyż tożsamość 
mniejszościowa prowadzi do zwracania uwagi na zagrażające grupie niebezpieczeń-
stwa. Bycie w mniejszości oznacza bycie zagrożonym. A we współczesnych hetero-
genicznych społeczeństwach każda zbiorowość może uznać się za grupę pod jakimś 
względem mniejszościową. Jeżeli nawet jest liczna – tak jak kobiet jest więcej niż 
mężczyzn – zawsze można wskazać, że status mniejszości wynika z nieproporcjo-
nalnie małej reprezentacji w elicie politycznej, gospodarczej lub kulturalnej. Te same 
mechanizmy dotyczą nowego ortodoksyjnego konsensusu i nie pozwalają w pełni 
dostrzec jego wpływu na defi niowanie rzeczywistości społecznej. Charakterystyczne 
dla perspektywy krytycznej identyfi kowanie i krytykowanie wskazanych hegemonii 
sprawia, że nie zauważa się wpływu owej krytyki, stanowiącej fundament nowego 
ortodoksyjnego konsensusu.

Tezy o upadku idei postępu bywały krytykowane – podobnie jak na przykład 
postmodernizm – za to, że wskazują tylko na koniec jakiegoś zjawiska, a nie opisują 
wyłaniającej się sytuacji. Można uznać, że w niniejszej książce udało się przeła-
mać tę słabość twierdzeń o upadku idei postępu. Wydaje się, że jej głównym następ-
stwem jest – jak można się było tego spodziewać – okres ostrożności w tworzeniu 
większych projektów, sceptycyzmu i poczucia braku kontroli. To nie przypadek, że 
w takim właśnie okresie rośnie znaczenie teorii krytycznej, która jednocześnie pod-
waża istniejący porządek społeczny i daje poczucie słusznego działania w elitarnym 
gronie. Zarówno wskazuje na wymykający się spod kontroli świat, jak i pozwala ten 
proces wytłumaczyć. Pesymizm i koszmarne scenariusze wynikające z rozkładu idei 
postępu doskonale uzupełnia zaczerpnięta z teorii krytycznej niezgoda na zastaną 
rzeczywistość i jej prognozowany rozwój. 

Teza o charakterze władzy nowego ortodoksyjnego konsensusu 

Wprowadzona przez Giddensa koncepcja ortodoksyjnego konsensusu implicite doty-
czyła władzy. Wskazywał on, że w pewnym okresie pewna wizja teoretyczna i sposób 
uprawiania socjologii zdominowały wszystkie inne. Per analogiam rodzi się pytanie, 
jaki status władzy ma nowy ortodoksyjny konsensus. Kwestia ta pojawiła się już przy 
okazji zagadnienia strategii autodefi niowania się w kategoriach opozycjonistów. Aby 
jednak pełniej odpowiedzieć na to pytanie, należy przypomnieć ustalenia z rozdziału 
rekonstruującego teorię strukturacji, która stanowi ramę teoretyczną książki. Przyto-
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czono tam twierdzenie Giddensa o tym, że władza w interakcjach społecznych ozna-
cza taką możliwość zmobilizowania zasobów, jaka przez działania komunikacyjne 
pozwala kierować przebiegiem określonych czynności i sytuacji. Jednym z atrybu-
tów władzy jest zdolność do prezentowania wybranego znaczenia jako prawdziwego 
i w ten sposób wpływania na zachowania jednostki, które w świetle otrzymanych 
informacji są racjonalne. Ten typ władzy jest pokrewny z kategorią władzy-wiedzy 
Foucaulta i różni się od politycznej i ekonomicznej władzy przymusu. Można powie-
dzieć, że jest to władza długodystansowa – nie działa błyskawicznie, ale za to ma dłu-
gofalowe skutki, gdyż zmienia nie pojedyncze zachowania, ale sposób widzenia całej 
rzeczywistości. Istotne znaczenie władzy dostrzega też Bauman, o czym świadczy 
motto tej części książki. Według jego słów „(...) największą władzę mają takie jed-
nostki, które potrafi ą stać się źródłem niepewności innych jednostek. Manipulowanie 
niepewnością stanowi kwintesencję walki o władzę i ich główną stawkę”197. To samo 
w języku praktyki politycznej wyraził Richard Nixon, mówiąc, że „(...) tego nie uczą 
w szkółce niedzielnej, ale ludzie reagują na strach, a nie na życzliwość”198. Bauman 
przypisuje ten rodzaj władzy innym podmiotom, jednocześnie nie zauważając, że 
sam także nim dysponuje. 

Podobnie dzieje się w przypadku Becka. Pisze on między innymi, że ideologia 
neoliberalnych zwolenników rządów światowego rynku, którą nazywa globalizmem 

„(...) tylko część swojej siły czerpie z tego, co się obecnie dzieje. Jej potencjał bierze się 
raczej z kreowania zagrożeń. (...) Dlatego można powiedzieć, że korporacje międzynaro-
dowe czerpią swoją siłę z pewnej wersji społeczeństwa ryzyka. To nie rzeczywiste szko-
dy gospodarczej globalizacji (na przykład przenoszenie miejsc zatrudnienia do państw 
o niskich kosztach pracy), lecz zagrożenie nimi wyrażane w dyskursie publicznym budzi 
strach, zastrasza ludzi. (...) Semantyczna hegemonia globalizmu, jego publicznie gło-
szona ideologia, jest źródłem władzy, z którego bierze się strategiczny potencjał sektora 
korporacyjnego”199.

W innym miejscu Beck dodaje, że niepokoje są wywoływane celowo i koordyno-
wane przez zwolenników neoliberalnej globalizacji200. Beck nie podaje jednak przy-
kładów ani nie analizuje cytatów świadczących o semantycznej hegemonii globali-
zmu i celowym zastraszaniu ludzi. A takie twierdzenie bez podania dowodów można 
uznać za przejaw krytykowanego właśnie wzbudzania strachu – tym razem przed 
korporacjami. Warto zwrócić uwagę na stwierdzenie Becka, że strach jest wywoły-
wany celowo przez zwolenników globalizacji. Tak samo można interpretować słowa 
Baumana o tym, że niepewnością się manipuluje. W obu przypadkach sugeruje się, 
że budzące strach wypowiedzi zwolenników globalizacji są raczej cynicznie użytym 
narzędziem niż ekspresją uczuć odczuwanych przez mówiącego. Zwłaszcza w przy-
padku Becka widać, że świadczy to o niepoważnym traktowaniu przez niego osób, 
z którymi się nie zgadza. Nie zakłada on, że ktoś może być szczerze przekonany 

197  Z. Bauman, Globalizacja..., s. 42.
198  C. Robin, dz. cyt., s. 12.
199  U. Beck, What..., s. 122.
200 Zob. tamże, s. 3.
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do odmiennego – w tym przypadku neoliberalnego – stanowiska. Tym samym traci 
sens wszelki spór o to, jak powinien być urządzony świat: według propozycji neo-
liberalnych, czy na przykład tych głoszonych przez Becka. Głównym celem Becka 
staje się nie dyskusja, lecz demistyfi kacja prowadząca do unieważnienia odmiennego 
stanowiska. 

W rzeczywistości trudno jednak znaleźć dowody potwierdzające motywacje 
uczestników dyskursu publicznego. Do tego potrzebna jest nie tylko znajomość wy-
rażonego stanowiska, które jest powszechnie dostępne, ale i stojących za nim mo-
tywacji, często ujawnianych tylko pośrednio i wyrywkowo. Nie ma zatem podstaw, 
aby cyniczne, manipulatorskie wykorzystywanie lęku przypisywać zarówno zwolen-
nikom neoliberalizmu, jak i przedstawicielom nowego ortodoksyjnego konsensusu, 
wskazującym na różne zagrożenia stojące przed współczesnym światem. Zarówno 
przedstawiciele nowego ortodoksyjnego konsensusu, jak i neoliberałowie przynaj-
mniej do pewnego stopnia wierzą w głoszone poglądy. W ramach teorii strukturacji 
opisaną kwestię można wyjaśnić następująco: aktorzy społeczni świadomie podej-
mują działania zgodnie z własną wolą, ale dochodzi do tego w strukturalnie określo-
nych warunkach, które fi ltrują możliwe sposoby działania. Zachowania strategiczne 
– takie jak znaczące wypowiedzi w dyskursie globalizacyjnym – nie tylko kształtują 
więc działania innych, ale są też rezultatem wcześniejszych działań. Na podstawie 
obserwacji zachowań strukturalnych można dzięki temu wnioskować o zastanej sy-
tuacji strukturalnej. Opierając się na takim założeniu, poszczególne wypowiedzi do-
minującego dyskursu globalizacyjnego można traktować zarówno jako przyczynę 
określonych lęków, jak i przejaw niepokoju. Twierdzenia Becka czy Baumana mogą 
więc być jednocześnie ekspresją autentycznych obaw tych myślicieli i – ze względu 
na zajmowaną przez nich pozycję – katalizatorem rozpowszechniania się lęku. Inny-
mi słowy, szczere obawy wyrażone przez badaczy mają też nie do końca przewidzia-
ne konsekwencje w postaci kształtowania defi nicji rzeczywistości. Nie są one tylko 
bezkarnymi, ulotnymi opiniami. Uproszczeniem byłoby traktowanie całego dyskursu 
globalizacyjnego jako aktu kreowania zagrożeń dla własnych celów i bez żadnych 
podstaw w sytuacji faktycznej. Lęk jest raczej wzmacniany lub osłabiany przez dys-
kurs, co wcale nie sprawia, że jego rola jest niewielka – konsekwencje możliwości 
zdefi niowania zagrażających sytuacji są ogromne. Nawet jeżeli ta władza ma charak-
ter nie do końca przewidzianych konsekwencji opisu rzeczywistości. W ostatecznym 
rozrachunku każda władza mogąca kształtować rzeczywistość, nie może być pewna 
dalekosiężnych konsekwencji swoich działań.

Teza optymistyczna dotycząca przyszłości

Piotr Sztompka stwierdził, że 

„(...) toczące się procesy globalizacyjne znajdują odzwierciedlenie, refl eks w świadomości 
społecznej. Aspektem samego procesu globalizacji jest więc pojawienie się szczególnej 
wizji globalizacji. Oczywiście taka wizja – jak cała świadomość zbiorowa – jest składni-
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kiem kultury. Globalizacja kultury polega więc także na rozpowszechnianiu się w świecie 
pewnej kulturowej wizji globalizacji. Taka wizja – czy to uznawana potocznie, czy arty-
kułowana ideologicznie lub teoretycznie – może stawać się autonomicznym czynnikiem 
przyczynowym kształtującym zwrotnie procesy globalizacyjne. Reakcja myślowa na glo-
balizację staje się sama współdeterminantą globalizacji”201. 

W tej części pracy pokazano, że naukowa debata o globalizacji – sama będą-
ca częścią globalizacji – ma równie istotny wpływ na lęk, co obiektywne proce-
sy w sferze gospodarczej, politycznej i kulturowej, które najczęściej uważa się za 
główne determinanty lęku. Dostrzeżenie, że wpływ globalizacji na poziom lęku jest 
fi ltrowany przez dyskurs, pozwala przyjąć znacznie bardziej optymistyczną wizję 
rzeczywistości. Wynika z niej bowiem, że dalsza intensyfi kacja procesów globaliza-
cyjnych wcale nie musi nieuchronnie prowadzić do wzrostu poziomu lęku. Można 
sobie wyobrazić sytuację, w której dominujący dyskurs o globalizacji – jako wymiar 
rzeczywistości powiązany z innymi procesami globalizacyjnymi, ale względem nich 
autonomiczny – ulegnie takim przeobrażeniom, że częściej będą dostrzegane szanse, 
które daje globalizacja, a mniej będzie fatalizmu i katastrofi zmu, charakterystycz-
nych dla obecnie dominujących koszmarnych scenariuszy budowanych w ramach 
nowego ortodoksyjnego konsensusu. Można powiedzieć, że w razie ukształtowania 
się innego dyskursu będzie to już zupełnie inna globalizacja i zupełnie inny lęk. 

201 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa..., s. 596. 
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