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Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych 
w doświadczeniu ludzi starych 1 

Starość na początku XXI wieku często jest rozpatrywana przez badaczy spo-
łecznych w kontekście zmiany: począwszy od powstania nowoczesnego państwa 
i wprowadzenia emerytur, poprzez przemiany struktury i więzi w rodzinie, aż po 
rozwój kultury konsumpcyjnej i upowszechnienie się nowych technologii, związa-
ne z funkcjonowaniem globalnego rynku w społeczeństwie późnej nowoczesności 
(Hareven 1982; Finch 1994; Gilleard i Higgs 2005; Batorski i Zając 2010; Szukalski 
2002; Zalewska 2010). W Polsce dodatkowo istotny jest problem zmian politycznych 
i związana z tym kwestia tożsamości i oceny dorobku życia pokolenia, które przeżyło 
swoje dorosłe życie w latach PRL-u (Synak 2000, 2002). Bez wątpienia wszystkie 
te czynniki mają ogromny wpływ na sposób życia w okresie starości. W niniejszym 
artykule chciałabym zaproponować perspektywę etnografi czną i zaprezentować spo-
sób postrzegania przez samych zainteresowanych, czyli osoby urodzone przed i na 
początku II wojny światowej, ogromnych zmian, które zaszły w trakcie ich życia. 
Podczas moich badań terenowych okazało się, że rozmówcy postrzegają zmiany 
w pierwszej kolejności przez pryzmat swoich związków z przedmiotami: obiektami, 
narzędziami, urządzeniami, ze względu na nasilenie wchodzenia w użycie nowych 
przedmiotów po wojnie i dalej na przestrzeni ich życia, i związaną z tym zmianę 
codziennych praktyk społecznych. 

W latach 2005–2007 prowadziłam w Warszawie badania etnografi czne na temat 
współczesnego doświadczenia starości w kontekście zmian zachodzących obecnie 
i w trakcie całego życia tego pokolenia, używając metod obserwacji uczestniczącej, 
narracyjnych wywiadów biografi cznych i otwartych wywiadów pogłębionych. Ce-
lem badań było uchwycenie codzienności rozmówców w jej całościowym aspekcie 
(Zalewska 2009), natomiast w niniejszym tekście chciałabym skoncentrować się 
na narracjach rozmówców dotyczących zmiany. Jeden ze stosowanych scenariu-
szy otwartych wywiadów pogłębionych dotyczył problematyki zmian i reakcji na 

1 Dziękuję za uwagi do tekstu paniom Profesor Elżbiecie Tarkowskiej oraz Mirosławie Marody.
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nie. Został przeprowadzony z dziesięcioma rozmówcami, zaś dodatkowo przeana-
lizowano fragmenty wywiadów pogłębionych dotyczących więzi społecznych oraz 
narracyjnych wywiadów biografi cznych, jeśli tematyka zmian w nich się pojawiała. 
Do analizy wykorzystano 15 wywiadów. Rozmówcami było jedenaście osób uro-
dzonych w latach 1918–1940 w różnych miejscach ówczesnej Polski, ale obecnie 
mieszkających w Warszawie. 

Na bardzo ogólne pytanie „czy świat bardzo się zmienił w trakcie Pani/Pana ży-
cia i co się zmieniło” niemal wszyscy rozmówcy w pierwszej kolejności wskazywali 
zmiany cywilizacyjne, technologiczne, które ułatwiały życie w gospodarstwie do-
mowym, czyli nowe przedmioty wkraczające w ich codzienność. W związku z tym 
warto się zastanowić, co zmieniły nowe przedmioty w codziennym życiu rozmów-
ców i w jaki sposób dokonały się te zmiany. Jak wiemy, nie mamy do czynienia 
z jednorazową zmianą, można więc także zapytać, czym skutkowało ciągłe wkra-
czanie nowych rzeczy w życie rozmówców oraz jak rozmówcy reagują na zmiany, 
jaki mają do nich stosunek, jak je komentują. Jakie inne zmiany dostrzegają i jak je 
rozumieją; czy widzą jakiś związek między pojawianiem się nowych przedmiotów 
a innymi zmianami, które dostrzegają? 

Codzienność, reżimy podtrzymujące i praktyki społeczne

Nasza codzienność wypełniona jest wieloma przedmiotami i w związku z tym 
z zaspokajaniem codziennych potrzeb wiąże się wiele skomplikowanych działań. 
Marek Krajewski (2009) opisuje czynność picia wody ze szklanki, pokazując jak 
złożony jest to cykl działań i ile elementów ze sobą wiąże: „urządzenia (lodówka, 
kran), narzędzia (szklanka, butelka, zakrętka, ścierka), obiekty materialne (stół, 
zlewozmywak) oraz ludzi (ja, producenci i sprzedawcy wody, wytwórcy, dystrybu-
torzy, promujący obiekty, których używam)” (Krajewski 2009: 178). Zaspokajanie 
potrzeb w tak skonstruowanym środowisku wymaga kompetencji w posługiwaniu 
się tymi wszystkimi przedmiotami, które łączą nas z szerszym porządkiem społecz-
nym, który je wytworzył.

Codzienność defi niowana jest jako rzeczywistość „tu i teraz”, w której znajduje 
się jednostka. Marek Krajewski zwraca uwagę, że codzienność skierowana jest za-
wsze w przyszłość, tzn. „wypełnia ją podstawowe pragnienie podtrzymania konsty-
tuujących ją cykli działań, zapewnienia warunków jej ponawiania” (2009: 179). Tak 
więc ludzkie działania w codzienności nie tylko dotyczą zaspokajania potrzeb, ale 
w dużej mierze nakierowane są na podtrzymanie funkcjonowania codzienności na 
niezmiennej zasadzie. Podtrzymywanie funkcjonowania codzienności polega głów-
nie na operacjach na obiektach materialnych i zwykle jest wykonywane bezrefl ek-
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syjnie. Na oznaczenie zadań związanych z podtrzymaniem codzienności Marek Kra-
jewski wprowadza pojęcie „reżimów podtrzymujących”: „rozumiem przez to pojęcie 
zarówno zbiory reguł, jak i oparte na nich aktywności podejmowane przez jednostkę 
(a także te przez nią zaniechane), których celem jest zapewnienie warunków trwania 
jej codzienności w czasie – trwania pozbawionego gwałtownych zmian – a więc też 
zapewnienie podstaw adaptowania się jednostki do środowiska w sposób, do które-
go przywykła, który stał się dla niej zwykły, normalny, oczywisty. Reżimem pod-
trzymującym może być pranie, prasowanie, sprzątanie, odkładanie rzeczy na swoje 
miejsce po ich użyciu, zdobywanie pożywienia i jego przenoszenie w przestrzenie 
codzienności, ale również dbałość o podtrzymanie takich relacji z innymi, które nie 
są dla nas kłopotliwe, uciążliwe i których powtarzalność sprawia, że nie poddajemy 
ich refl eksji i traktujemy jako nieproblematyczne” (Krajewski 2009: 181). 

Do zadań podtrzymywania codziennego ładu należą: utrzymanie drożności ka-
nałów mobilności i higieny wizualnej w miejscach codzienności, zapewnienie po-
ręczności obiektów materialnych, utrzymywanie ich w gotowości i podtrzymywanie 
elastyczności miejsc codzienności. Z utrzymaniem drożności kanałów mobilności 
w miejscach codzienności wiążą się szafy, garderoby, pudła, kosze, systemy zasuwek 
i zamków, odkurzacze, miotły i mopy. Poręczność obiektów, a więc „podporządkowa-
nie działaniom naszego ciała” (Krajewski 2009: 187), jest ułatwiana przez robotyza-
cję urządzeń (włączniki, pokrętła) oraz osiągana za pomocą treningu posługiwania 
się nimi. Utrzymywanie w gotowości to codzienne pielęgnowanie używanych obiek-
tów materialnych. Elastyczność to „dbanie o to, aby miejsce codzienności było prze-
strzenią otwartą na nowe typy aktywności, obiekty, narzędzia i osoby” (2009: 189), 
polega ona na segregowaniu i wyrzucaniu lub przenoszeniu do sfer buforowych 
rzeczy uznawanych za już niepotrzebne oraz robieniu miejsca dla rzeczy nowych. To 
właśnie elastyczność reżimów podtrzymujących odpowiada za możliwość i łatwość 
adaptacji zmian w codzienności.

Wszelkie działania w ludzkiej codzienności: zarówno te odnoszące się do zaspo-
kajania potrzeb, jak i reżimy podtrzymujące, możemy zaliczyć do szerokiej kategorii 
pojęciowej praktyk społecznych. Można je zdefi niować jako wcielone, mediowa-
ne przez przedmioty wiązki ludzkiej aktywności, zorganizowane wokół wspólnego 
praktycznego rozumienia (Schatzki 2001, za: Jewdokimow 2009). Reżimy pod-
trzymujące, a także wszelkie czynności w życiu codziennym, są wcielone, bowiem 
składają się ze skomplikowanych cykli czynności wykonywanych bezrefl eksyjnie. 
Są mediowane przez przedmioty, najprostsze czynności życia codziennego łączą 
jednoczesne posługiwanie się wieloma różnego rodzaju przedmiotami. Są zorgani-
zowane wokół wspólnego rozumienia, bowiem każdy przedmiot został wytworzony, 
by służyć do pewnej kategorii celów i, mimo indywidualnej elastyczności, zwykle 
jest stosowany w podobnych praktykach społecznych.
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To przedmioty współcześnie zakorzeniają i regulują praktyki społeczne: „Jako 
najbardziej naoczny, namacalny wyraz i obiektywizacja ładu społecznego dobra ma-
terialne działają dwukierunkowo: z jednej strony, redukują nieskończoną wielość 
możliwych wariantów działania do tych, które reprodukują porządek, z drugiej zaś – 
narzucają naszej wyobraźni ramy, które sprawiają, iż nie wszystko wydaje się nam 
możliwe. To one, a nie abstrakcyjne reguły, prawa, zasady moralne, sprawiają, iż 
porządek trwa oraz możliwe jest współdziałanie i porozumienie z innymi” (Krajew-
ski 2009: 197). W takim rozumieniu przedmioty wyznaczają możliwe do pomyślenia 
i do wykonania praktyki społeczne oraz rodzaj łączących jednostkę ze zbiorowością 
powiązań społecznych. „Wspólne rozumienie”, „współdziałanie” odsyła bowiem do 
pojęcia wspólnotowości. O ile klasycy socjologii postrzegali działania jednostek 
jako podporządkowane wizji świata danej wspólnoty, które to podporządkowanie 
zwrotnie umacniało podzielaną wizję świata – wspólne rozumienie (Marody i Giza-
-Poleszczuk 2004), o tyle Marek Krajewski wskazuje, że ta wizja świata zapisana 
jest w przedmiotach codziennego użytku. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy to 
wzrost liczby przedmiotów w naszym otoczeniu sprawił, że dokonała się taka eks-
terioryzacja i materializacja wskazówek postępowania, czy też przedmioty pełniły 
tę funkcję zawsze.

Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, że podtrzymywanie codzienności zapewnia 
bezpieczeństwo, komfort i reprodukcję ładu społecznego, że duża część działań jedno-
stek jest nań nakierowana; nowego sensu nabierają pytania o skutki dużych przeobra-
żeń w infrastrukturze codzienności wywołane przez napływ znacznej liczby nowych 
urządzeń i innych kategorii przedmiotów. Takie właśnie przeobrażenia towarzyszyły 
w trakcie życia moim rozmówcom, a także całemu ich pokoleniu (lub pokoleniom) 
osób urodzonych w czasie dwudziestolecia międzywojennego i w trakcie wojny2.

Trzeci wiek, czyli badanie starości z perspektywy kulturowej

Badając życie na emeryturze z perspektywy kulturowej, badacze społeczni 
w krajach zachodnich posługują się pojęciem trzeciego wieku (Laslett 1989; Gilleard 
i Higgs 2000, 2005). Trzeci wiek to określenie stosowane potocznie na oznaczenie 
okresu starości, jednakże przede wszystkim odnosi się do postulowanego nowego 
sposobu życia na emeryturze, który miał być odpowiedzią na sytuację izolacji i bez-
produktywności ludzi starych (Laslett 1989), spowodowaną interwencjami państwa 
nowoczesnego: ustanowieniem emerytur w społeczeństwie, w którym status opiera 
się na pozycji zawodowej, oraz segmentacją i uniformizacją przebiegu życia w spo-

2 Badacze rozróżniają wśród tych roczników kilka pokoleń kulturowych – por. Szatur-
-Jaworska (2000).
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łeczeństwach nowoczesnych, w których ważne przejścia w życiu jednostkowym 
warunkowane są odgórnie regulowanymi normami wieku, a nie potrzebami rodziny 
(Hareven 1982). W ten sposób powstaje opisywana przez badaczy izolacja od więzi 
zawodowej i rodzinnej.

W takiej sytuacji projekt trzeciego wieku postulowany przez brytyjskich badaczy 
takich jak Peter Laslett czy Michael Young (por. Gilleard i Higgs 2000) był projektem 
nowego obywatelstwa: emeryci powinni być aktywni, działając we wszelkich sferach 
życia społecznego, realizować swoje zamierzenia i pasje, których nie mieli możliwo-
ści urzeczywistnić wcześniej ze względu na obowiązki związane z pracą zawodową 
i wychowywaniem dzieci, a które służyć mają rozwojowi całego społeczeństwa. Jak 
zauważają Chris Gilleard i Paul Higgs (2000, 2005), trzeci wiek od lat 80. rzeczy-
wiście zaczyna upowszechniać się wśród emerytów. Jednakże, zamiast nowej formy 
obywatelstwa, przyjmuje ich zdaniem formę uczestnictwa w kulturze czasu wolnego, 
na którą składają się odpoczynek, rozrywka, działania samorealizacyjne, podejmo-
wane dobrowolnie i autoteliczne (ang. leisure culture; por. Tarkowska 2001), zaś 
uczestnictwo to odbywa się przez praktyki konsumpcyjne. Tak rozumiany trzeci wiek 
funkcjonuje ich zdaniem w Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Niemczech, manifesta-
cje tak rozumianego trzeciego wieku upowszechniają się obecnie na całym świecie.

Chris Gilleard i Paul Higgs (2005), badając genezę trzeciego wieku, rozpoczy-
nają od zauważenia wzrostu zamożności emerytów między dekadami 1970–1990 
oraz wzrostu poziomu konsumpcji, mierzonego wzrostem wydatków na rozryw-
ki i tzw. leisure goods. Te wskaźniki znamionują rozpowszechnienie się nowych 
działań, których emeryci we wcześniejszych latach nie podejmowali, czyli właśnie 
uczestnictwa w kulturze czasu wolnego. Zmiana ta umieszczona jest w trzech kon-
tekstach: 1) klasowym kontekście emerytur; 2) kontekście przemian pokoleniowych 
i narodzin kultury młodości 3) i kontekście przemian wspólnotowości.

Wprowadzenie emerytur uniezależniło byt emerytów od rynku pracy, mimo to 
w Wielkiej Brytanii do lat siedemdziesiątych emeryci byli homogeniczną kategorią 
o niskich dochodach i niewielkich aspiracjach odnośnie do stylu życia na emerytu-
rze. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ze względu na przechodzenie 
na emeryturę roczników, wśród których rozpowszechnione było posiadanie dochodu 
z różnych schematów emerytalnych (indywidualnych, pracowniczych, sektorowych), 
sytuacja się zmieniła. Emeryci są obecnie kategorią zróżnicowaną pod względem 
materialnym, średnio nieodbiegającą od pracujących, jeśli chodzi o poziom dochodu.

Wzrosły też aspiracje dotyczące stylu życia. Autorzy wiążą to z faktem, że 
w tych latach przechodziły na emeryturę roczniki, które przeżywały młodość w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wtedy w państwach Europy Zachodniej 
i USA narodziła się tzw. kultura młodości, która była tworem marketingu i mass 
mediów. Jej podstawą była zamożność społeczeństw zachodnich w latach pięćdzie-
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siątych, która sprawiała, że gospodarstwa domowe dysponowały pewną nadwyżką 
dochodu po zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Z tych nadwyżek często korzysta-
ła młodzież; posiadała też nadwyżki czasu w związku z wydłużającym się okresem 
edukacji w miejsce wczesnego wchodzenia na rynek pracy. Tak więc znaczącą grupą 
docelową marketingu stali się ludzie młodzi, oferowano im głównie dobra i aktyw-
ności czasu wolnego, powiązane z uczestnictwem w kulturze popularnej. Nawyki 
konsumpcyjne wykształcone w młodości pokolenie to kontynuowało także w wieku 
średnim, tak więc konsumpcyjne praktyki uczestnictwa w kulturze popularnej stały 
się częścią kultury prawomocnej zachodnich społeczeństw. Do uczestnictwa w kul-
turze czasu wolnego przez konsumpcję socjalizowano następne generacje. Prze-
chodząc na emeryturę w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, pokolenie 
kultury młodości kontynuowało dotychczasowy sposób życia.

Wykształceniu się kultury młodości towarzyszyły przemiany wspólnotowości. 
Ze względu na mobilność społeczną i geografi czną w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych uległy przemianie więzi lokalne i rodzinne. Do lat pięćdziesiątych wśród 
klasy pracującej w miastach przemysłowych Europy Zachodniej mamy powszechnie 
do czynienia z tożsamością więzi lokalnych i rodzinnych, mówiąc prościej – krewni 
zamieszkiwali w sąsiedztwie. Od lat sześćdziesiątych więzi lokalne stają się coraz 
bardziej anonimowe, więzi zaś w rodzinie ulegają przekształceniu w tzw. keeping in 
touch, polegające na telefonowaniu, wizytach i spotkaniach na kawę. Wzrasta rola 
wspólnot opartych na wymianie symbolicznej i zapośredniczonej więzi.

Wszystkie te przemiany są wzajemnie powiązane, na przykład ustanowienie 
emerytur i rozwój kultury konsumpcyjnej wpłynęły na przemiany więzi w rodzinie, 
gdyż dały środki do zaspokajania wielu potrzeb na rynku dóbr i usług, co stawało 
się łatwiejsze niż kontynuacja realizowania funkcji konsumpcyjnej w rodzinie. Także 
poczucie przynależności i identyfi kacji coraz częściej realizowano przez praktyki 
konsumpcyjne związane z uczestnictwem w kulturze popularnej czy też kulturze 
czasu wolnego. Przemiany te są związane z przekształceniami codzienności, która 
stawała się coraz szczelniej wypełniona i zakorzeniana przez coraz bardziej skom-
plikowane urządzenia, narzędzia i obiekty. Coraz większe znaczenie musiały więc 
odgrywać reżimy podtrzymujące tę wypełnioną przedmiotami i praktykami kon-
sumpcyjnymi codzienność.

Marcin Czerwiński (1969) uważa, że zasadnicze przemiany relacji w rodzinie, 
czyli zanik normatywności ról i wzajemnych świadczeń charakterystycznej dla ro-
dzin patriarchalnych, nie wiążą się z przejściem od rodziny typu produkcyjnego do 
typu konsumpcyjnego, ale z przeniesieniem funkcji wychowawczych poza rodzinę 
(szkoła) oraz z uproszczeniem i przeniesieniem części konsumpcji poza rodzinę wraz 
z rozwojem nowych technologii i form usług zbiorowych (stołówki, pralnie). Uwaga 
ta dotyczy rzeczywistości polskiej lat sześćdziesiątych XX wieku, tak więc pewien 
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aspekt zmian zachodzących w krajach zachodnich można obserwować też w Polsce. 
Do głównych różnic należą: 1) późniejsze uchwalenie emerytur w Polsce – 1933, 
zaś emerytury rolnicze dopiero w 1977 roku (Czepulis-Rutkowska 2000) – długo nie 
ma więc warunków do zaniku współzależności bytowej ludzi starych i ich rodzin; 
2) w związku z tym rodziny wielopokoleniowe długo są powszechne w środowisku 
wiejskim (Lehr 2007; Szynkiewicz 1976; Zawistowicz-Adamska 1948; Olędzki 1991; 
Piotrowski 1973); 3) gospodarka niedoborów w PRL-u, wymuszająca ścisłą współ-
pracę w rodzinie w radzeniu sobie z brakami dnia codziennego (Szpakowska 2003), 
co owocuje też powszechnością rodzin rozszerzonych w miastach (Piotrowski 1973). 
Natomiast, co zauważa Marcin Czerwiński, już w latach sześćdziesiątych pojawiają się 
pewne elementy kultury młodości w Polsce: w życiu zawodowym w cenie jest młodość 
społeczna, czyli elastyczność i łatwość adaptacji; wzrasta też rola kręgów koleżeńskich 
i rówieśniczych, kosztem rodzinnych, w kształtowaniu wartości i stylu życia. 

Brakuje tylko zasadniczego elementu, tzn. przenikających wszelkie sfery życia 
praktyk konsumpcyjnych, co oczywiście powiązane jest z ograniczeniem wolnego 
rynku w kraju socjalistycznym. Po transformacji ustrojowej znacząco wzrasta po-
ziom konsumpcji, m.in. leisure goods, zarówno całego społeczeństwa, jak i emery-
tów i rencistów. Przykładowo w 1990 roku 28,3% gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów posiadało telewizor kolorowy, zaś w 2003 roku – 98,4%. Wzrósł odsetek 
emerytów posiadających samochód osobowy, płyty kompaktowe, telefon komórko-
wy, kuchenkę mikrofalową, a nawet komputer osobisty (choć w 2003 roku to tylko 
10,6%) (Szatur-Jaworska, Błędowski i  Dzięgielewska 2006).

Jak widzimy, przemiany – wyznaczające sposób życia w okresie starości w Eu-
ropie Zachodniej – zachodzą w Polsce wolniej i bardziej stopniowo. Wydaje się, że 
w przypadku polskich emerytów wciąż nie można mówić o habitusie uczestnictwa 
w kulturze czasu wolnego przez praktyki konsumpcyjne. Tym niemniej doświadcze-
nie wzrostu – w codzienności – liczby przedmiotów o coraz bardziej skomplikowa-
nych funkcjach, w związku z rozwojem nowych technologii, było także ich udziałem 
i zachodziły związane z tym przemiany stosunków społecznych, np. przemiany więzi 
w rodzinie i społeczności lokalnej. Na tym doświadczeniu przemian skoncentruję się 
w dalszej części tekstu, bazując na narracjach moich rozmówców.

Lokalna percepcja zmian – 
opinie warszawiaków w podeszłym wieku

Rozmówcy urodzeni w latach 1918–1940 należą aż do czterech pokoleń kulturo-
wych, wyróżnionych przez Barbarę Szatur-Jaworską (2000) na podstawie kryterium 
wydarzeń politycznych i gospodarczych, które miały miejsce w trakcie fazy młodości 
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danych pokoleń i które miały szansę ukształtować ich sposób patrzenia na rzeczywi-
stość: pokolenie II Rzeczpospolitej, pokolenie okupacyjne, pokolenie ZMP, pokolenie 
„odwilży”. Rozmówcy pochodzą z różnych regionów ówczesnej Polski: kresy, okoli-
ce Białegostoku (2 osoby), okolice Łomży, Kujawy, Mazowsze, Podkarpacie, okolice 
Krakowa, był wśród nich także Polak urodzony i wychowany w Niemczech. Tylko 
dwie osoby urodziły się w Warszawie, pozostałe przyjechały tu w różnych okresach, 
ale zawsze po wojnie (tuż po lub w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych). Są to czterej mężczyźni i siedem kobiet, o zróżnicowanym pochodzeniu 
społecznym (chłopskie, robotnicze, mieszczańskie, ziemiańskie), wykształceniu (od 
kilku klas szkoły podstawowej po studia wyższe) i sytuacji zawodowej (prace do-
rywcze, praca w fabryce, szatniarz, prace biurowe i urzędnicze, wojsko, księgowość, 
inżynierowie specjaliści z zakresu różnego rodzaju technologii). Informacje na temat 
społeczno-demografi cznych cech rozmówców, z którymi przeprowadzano wywia-
dy, znajdują się w aneksie. Podstawą doboru celowego była różnorodność sytuacji 
życiowej i obecnych aktywności rozmówców, które jednakże nie mają przełożenia 
na ich percepcję zmian. Wręcz przeciwnie, pytanie, czy świat bardzo się zmienił 
w trakcie ich życia i co się zmieniło, wzbudzało jednolite reakcje. 

We wszystkich reakcjach pierwszoplanową rolę odgrywają zmiany związane 
z obiektami materialnymi, istniejące się przekształcają, a w użycie wchodzą nowe:

(śmiech) Zmienia się niewątpliwie (zastanawia się). Na przykład ja pamiętam, zanim 
jeszcze chodziłem do pierwszych klas szkoły powszechnej, to na wsi tam, na tej wsi była 
nawet jedna kurna chata, jako pozostałość dawnych wieków. Ludzie orali sochami, nie 
pługami (W 6) 3.

O na pewno. Na pewno. Chociażby takie, wie Pani, wynalazki pomagające człowiekowi 
żyć (W 11).

Te najbardziej zauważalne przemiany, związane z przedmiotami, dotyczą sfe-
ry życia codziennego rozmówców, mówią głównie o przedmiotach, których sami 
używali/używają, ewentualnie o przedmiotach obserwowanych w bezpośrednim 
otoczeniu:

(...) z tych pojazdów, tych bryczek, którymi z tatą jeździłam na odpusty, zaczęły pojawiać 
się samochody. Z lampy, przy której nadrabiałam lekcje i dziergałam tam na drutach, 
bo to lubiłam… elektryczność. Z przechowywania, jak pamiętam, mama miała kłopoty, 
jak pamiętam z przechowywaniem, bo liczna rodzina, z przechowywaniem artykułów 
spożywczych w piwnicy, weszły lodówki (W 15).

3 Numeracja wywiadów jest zgodna z numeracją stosowaną w pracy doktorskiej i innych artyku-
łach opartych na tych badaniach; do analizy wykorzystano wywiady numer 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 
25, 28, 29, 31, 36, 40, 45 (Zalewska 2009, 2010).
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Wszystkie relacje wskazują na ogrom zmian oraz efekt zaskoczenia (fragmenty 
wypowiedzi najsilniej wyrażające zdumienie i przekonanie o wielkości zmian zosta-
ły podkreślone w poniższych cytatach), choćby w wyrażeniu: „nie spodziewałam się, 
że czegoś takiego dożyję”, ale także w opowieści o fascynacji lampką elektryczną:

Nawet słowo bardzo jeszcze nie wyczerpuje tego pojęcia. Nadzwyczajnie się zmienił. Za-
równo pod względem rozwoju udogodnień życia codziennego, rozwoju techniki, a i rów-
nież w zakresie takim społeczno-ekonomicznym. Także w każdej dziedzinie ( W 45).

Tak, bardzo. Bardzo zmienił się, że już teraz to w ogóle nawet nie myślałam, że czegoś 
takiego dożyję (W 20).

Kiedy byłem młodym chłopakiem i chodziłem do szkoły, do drugiej klasy, nauczycielka 
przyniosła do szkoły tej, do nas, lampkę elektryczną i tym dzieciom, w tej drugiej klasie 
tę lampkę wzięła, z pytaniem, czy wiemy, co to jest. Ja pierwsze w życiu widziałem tę 
lampkę. No i co. Ona nam wyjaśniła, zapaliła tę lampkę, na baterie ona była, zapaliła, 
pokazała. Mnie się to strasznie podobało (...) (W 40)

Co z tym związane, wszystkie relacje pośrednio wskazują na zupełne przekształ-
cenie reżimów podtrzymujących, które się dokonało, i nieprzewidywalność zmian. 
Codzienność na przestrzeni życia tych ludzi nie wpisuje się w koncepcję reżimów 
podtrzymujących, w każdym razie w sposób, w jaki one funkcjonują współcześnie: 
nastawione na przyszłość i podtrzymujące przewidywalność codziennej rzeczywi-
stości. Bezpośrednio oddaje to wrażenie wypowiedź jednego z rozmówców: 

Dzisiaj wojsko, to nie tylko, że rowerów, no miały, a teraz to już rowerów nie mają, 
samochody. Na konie pojazdów nie mają, żeby to koń ciągnął wóz tak, jak to kiedyś, 
tylko już samochód, ciężarówka albo taki mniejszy samochód jak żuk czy tam inaczej 
się nazywają te samochody teraz, półciężarówki. Tym się właśnie w wojsku posługują. 
Kiedyś tego nie było. To moje takie zauważenie, że ta technika kiedyś była zupełnie 
mała, wcale jej po prostu nie było, nawet w wojsku nie było pojazdów technicznych. 
A dzisiaj to jest duży postęp w technice. To, co właśnie było kiedyś, teraz zupełnie się 
nie spotyka (W 40).

„To, co właśnie było kiedyś, teraz zupełnie się nie spotyka”. Stwierdzenie to 
jest dokładnym odwróceniem tytułu artykułu Marka Krajewskiego o reżimach pod-
trzymujących: Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy 
podtrzymujące (2009). Trzeba sprawdzić jednak, czy to poczucie różnicy, zmiany, 
nieprzewidywalności nie jest efektem refl eksji post factum, być może zmiany były na 
tyle stopniowe, że nie powodowały wrażenia nagłego przerwania dotychczasowych 
sposobów bycia. 
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Wykształcanie się reżimów podtrzymujących

Narracje rozmówców – o wchodzeniu w codzienność nowych przedmiotów 
i sprzętów – można interpretować w kontekście wykształcania się współcześnie nam 
znanych reżimów podtrzymujących. W wypowiedziach na ten temat najważniejszą ce-
zurą jest wojna, a w pierwszej kolejności dostrzegane są udogodnienia w gospodarstwie 
domowym. Jak pisze M. Krajewski (2009), reżimy podtrzymujące funkcjonują w miej-
scach sprywatyzowanych, które jednostka traktuje jako przedłużenie siebie (2009).

Po wojnie nastąpił skok modernizacyjny przede wszystkim pod postacią elek-
tryfi kacji. Następnie miało miejsce upowszechnienie zastosowania gazu w go-
spodarstwie domowym. Natomiast kolejne zmiany – pralki, lodówki, ogrzewanie 
centralne – są postrzegane jako wchodzące w użycie stopniowo na przestrzeni lat 
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

Najdokładniej postrzegane zmiany w gospodarstwie domowym opisał mężczy-
zna, pochodzący z podkarpackiej wsi z rodziny chłopskiej; po wojnie był wojsko-
wym, zdobył wykształcenie i skorzystał z awansu cywilizacyjnego. Jako wojskowy 
kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania i mieszkanie, dlatego w miarę dokładnie 
pamięta kolejność wchodzenia w codzienne użycie nowych przedmiotów. 

W czasie, kiedy byłem dzieckiem (...), to oczywiście mieszkałem na wsi. Nie było żadnych 
kompletnie udogodnień, ale to nie tylko dlatego, że na wsi, bo w mieście prawdopodob-
nie też niewiele było. Nie było prądu, nie było bieżącej wody, żadnych podstawowych 
wygód nie było. No, ale to było okres jeszcze przed wojną, wieś taka, jak to się mówi, 
zacofana (W 45).

W mieszkaniu, do którego się wprowadził z młodą żoną w 1948 roku jedynym 
udogodnieniem był prąd. W latach pięćdziesiątych w Olsztynie miał już prąd i bie-
żącą wodę (tylko zimną). Nie było gazu, mieszkanie ogrzewane było węglem za 
pomocą pieca kafl owego. Było radio. W latach sześćdziesiątych w Jarosławiu miał 
już prąd, gaz, odkurzacz, łazienkę z WC, pralkę mechaniczną Franię i junkersa do 
podgrzewania wody, była więc już woda ciepła. Ogrzewanie nadal węglowe. W póź-
niejszych latach sześćdziesiątych w Pińczowie miał już ogrzewanie centralne, gaz 
przywożono w butli, miał już łazienkę i WC oddzielnie, a także lodówkę (wcześniej 
w mieszkaniach szafki w ścianie) i telewizor. W latach siedemdziesiątych zamieszkał 
w Warszawie – prąd, gaz, c.o., trzypokojowe mieszkanie z łazienką (WC oddzielnie), 
pralka automatyczna, kolorowy telewizor; samochód – w 1983 roku. Obecnie ma 
także telewizję satelitarną i internet. 

Relacje pozostałych osób są podobne, choć nie tak szczegółowe, nie zawierają 
dat. Natomiast na podstawie materiałów opisanych w książce Małgorzaty Szpakow-
skiej (2003) można wnioskować, że mieszkania rozmówcy stosunkowo wcześnie 
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w porównaniu z ogółem Polaków zostały wyposażone w sprzęty gospodarstwa do-
mowego. Tym niemniej Małgorzata Szpakowska również wspomina o przewrocie 
w gospodarstwie domowym, jakim było wyeliminowanie siły fi zycznej dzięki za-
stosowaniu gazu i elektryczności.

Jak widzimy, rozmówcy mówią głównie o tym, jak przez zastosowanie tech-
nologii i opartych na niej urządzeń (robotyzacja) w miejscach codzienności wzrasta 
poręczność i w ten sposób wykształcają się znane nam dziś reżimy podtrzymujące. 
Gwałtowna zmiana w zakresie poręczności zachodzi po drugiej wojnie światowej, 
a następnie robotyzacja urządzeń postępuje stopniowo. 

Tę ciągłą zmianę rozumieć można w kontekście elastyczności miejsc codzienno-
ści, która jest zapewniana przez reżimy podtrzymujące. Rozmówcy nie wprost mó-
wią o wykształcaniu się elastyczności, wspominając o tym, co działo się z obiektami, 
które musiały ustąpić miejsca nowym: przykładowo pralka Frania była wywieziona 
na działkę, gdy pojawiła się automatyczna (W 25), zaś telewizory czarno-białe były 
wstawiane do kuchni lub sypialni, gdy w salonach zaczęły królować kolorowe. 

Rozmówcy postrzegają przyspieszenie zmian, a więc wzrost elastyczności re-
żimów podtrzymujących – w czasach nam najbliższych, od lat siedemdziesiątych – 
wraz z pojawieniem się komputerów i technologii cyfrowej. W związku z przy-
spieszeniem przemian niektórzy – zainteresowani postępem – twierdzą, że trudno 
przewidzieć, jak świat wyglądał będzie za kilkanaście lat:

Komputer ZAM 21 Alfa, pamiętam, olbrzymia maszyna (śmieje się). W… na Poznań-
skiej w Warszawie… Na odpowiednie nośniki zapisana informacja, tylko przeliczała 
szybciuteńko. Wtedy nam się wydawało…szybko bardzo. Potem polskie Odry, komputery 
przeli… inne, inna technologia wczytywania danych. Dziurkarki… karty perforowane, 
wcześniej taśma. Potem, no, już z kolei… Ja myślę, że od… lat, od… początku, od drugiej 
połowy lat, moim zdaniem, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych… w Polsce… z mo-
ich obserwacji wynika, ja to tak zapamiętałam, tak mi się utrwaliło, jest, już zaczyna, 
jest mowa o rewolucyjnym postępie, rozwoju technologii i cywilizacji. (W 16).

W powstawaniu reżimów podtrzymujących nie chodzi tylko o zmiany material-
nego otoczenia, ważne są dla rozmówców także zmiany sposobów robienia różnych 
rzeczy, czyli praktyk społecznych, ponieważ wkraczanie w codzienność nowych 
przedmiotów zasadniczo zmienia sposób wykonywania codziennych czynności.

Jeśli chodzi o mycie na wsi to po… pamiętam, jak chodziłem do szkoły, do pierwszej 
drugiej klasy szkoły powszechnej i wstępowałem do kolegi po drodze, to on się mył, bio-
rąc wodę do kubka, nalewając z kubka na dłoń i… i wtedy na twarz. No, to w pewnym 
sensie było takie oszczędzanie wody. Po prostu mniej musieli nosić wiadrami tej… s… 
z tej studni, jak, jaką tam na wsi mieli (W 6).
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Jak ja miałam małe dzieci, to ja pieluszki musiałam gotować w kotle na gazie i musia-
łam prać je na tarze w wannie. Nie było lodówki. Widzi pani, dawniej mieszkania to się 
budowało w ten sposób, że przy każdym mieszkaniu była spiżarnia (W 11).

Wraz z wykształcaniem się rezimów podtrzymujących zmieniły się sposoby 
zaspokajania potrzeb, np. takich jak utrzymywanie higieny cielesnej. Sposoby my-
cia się uległy zmianie dzięki poręcznym obiektom materialnym, czyli wyposaże-
niu łazienek, wykształciły się też nowe sposoby utrzymywania ich w gotowości, 
przez sprzątanie i mycie z użyciem specjalnie w tym celu produkowanych płynów. 
Dbanie o czystość odzieży także uległo zmianie dzięki poręczności pralek i susza-
rek, a w przypadku higieny niemowląt dzięki poręczności jednorazowych pieluch. 
W związku z obecnością tych nowych obiektów, niewątpliwie uległy zmianie cykle 
utrzymywania ich w gotowości: inaczej planuje się i wykonuje gotowanie w kotle 
na gazie i pranie na tarze niż pranie w pralce automatycznej bądź kupowanie pie-
luszek jednorazowych. 

Przytoczenie takich podstawowych przykładów zaspokajania potrzeb w świe-
cie reżimów podtrzymujących pozwala zrozumieć, jak silnie powstawanie reżimów 
podtrzymujących zakorzenione było w przemianach ekonomicznych i politycznych. 
W PRL-u, ze względu na ekonomię niedoborów i niedostępność wielu dóbr mate-
rialnych na rynku, reżimy te musiały wykształcać się wolniej niż w krajach zachod-
nich, zaś rozwój ich następował skokowo: po wojnie, w latach siedemdziesiątych, 
wraz z otwarciem się Polski na zachodnie wzory konsumpcji w latach gierkowskich, 
i wreszcie – po upadku PRL-u, czyli po transformacji ustrojowej.

Nowe urządzenia gospodarstwa domowego zmieniły strukturę czasu związaną 
z zaspokajaniem potrzeb i pracami w gospodarstwie domowym. Czas przeznaczany 
na pranie pieluszek można było na coś innego spożytkować (W 11); gaz przewo-
dowy i propan-butan w butlach umożliwiały przygotowanie posiłków w krótkim 
czasie – nie było konieczności rozpalania i podsycania ognia (W 6). W codzienności 
podtrzymywanej przez reżimy podtrzymujące wystarczy mniej czasu poświęcać na 
zaspokajanie potrzeb bytowych, pojawia się nadwyżka czasu, który przeznaczyć 
można na inne czynności. Do takich czynności, zdaniem rozmówców, należy uczest-
nictwo w kulturze (czytanie, słuchanie radia, oglądanie telewizji – W 6), edukacja 
(odrabianie lekcji – W 15) czy robienie na drutach, które zaliczyć można zarówno 
do indywidualnych przyjemności, jak i do zaspokajania potrzeb bytowych lub este-
tycznych (W 15). Ponadto elektryfi kacja (światło elektryczne) umożliwiła większą 
kontrolę jednostek nad strukturą czasu i uniezależniła wykonywanie codziennych 
czynności od rytmu dobowego (W 15).

Zmieniły się także stosunki między domownikami, które do tej pory regulowane 
były przez normy, wyznaczające podział ról w rodzinie patriarchalnej ze względu 
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na wiek i płeć (Czerwiński 1969). Nowe przedmioty w gospodarstwie domowym 
przyczyniły się do zmiany praktyk społecznych w pierwszej kolejności kobiet. Roz-
mówcy zauważają, że elektryfi kacja, gazyfi kacja, pralki, lodówki ulżyły w pracy 
kobietom, ułatwiając gospodarowanie, umożliwiając zachowanie nadwyżki czasu 
i sił fi zycznych. Niektórzy wprost stwierdzają, że dzięki zastosowaniu techniki w go-
spodarstwie domowym kobiety zyskały więcej „możliwości czasowych”, żeby się 
poświęcić pracy zawodowej, oraz że wpłynęło to na zmianę dążeń kobiecych (W 6).

Zdaniem kilkorga rozmówców urządzenia gospodarstwa domowego sprawiły, 
że mężczyźni zaczęli angażować się w prace domowe: jeden z moich rozmówców 
już w latach sześćdziesiątych pomagał w praniu, bo wystarczyło tylko włączać i wy-
łączać pralkę automatyczną (W 45); także mąż innej rozmówczyni robił pranie, gdy 
pojawiły się pralki, bowiem „mężczyzna włączy pralkę, się pierze, mężczyzna otwo-
rzy i wyjmie, to już nie wymaga fi lozofi i jakiejś” (W 11). W ten sposób wykształcały 
się współczesne reżimy podtrzymujące, w których zaspokajanie codziennych potrzeb 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, opiera się na obsłudze urządzeń gospodarstwa do-
mowego i każdy może być zanurzony w nie indywidualnie; zamiast zwyczajowego 
podziału pracy między kobietą a mężczyzną w rodzinie patriarchalnej.

Wykształcanie się reżimów podtrzymujących, zakorzenionych w przedmiotach, 
wiązało się także z przemianą podstaw budowania więzi społecznych w rodzinach. 
Biorąc pod uwagę przykłady pochodzące z rodzin chłopskich – zastosowanie maszyn 
rolniczych zaoszczędziło czas domowników (W 6, 15, 45). Niewątpliwie przyczyni-
ło się to do zmiany struktury czasu, jak jednak zauważa jedna z rozmówczyń, przy-
czyniło się też do rozwinięcia pewnej praktyki społecznej w jej rodzinie – rozmowy 
między domownikami: 

Te maszyny rolnicze. (...) Ten czas można było właśnie na… nawet na rozmowy w ro-
dzinie, bo nie przy każdej pracy w polu na roli, jak jeszcze trzeba było ta kosą… brać 
jakoś… Podbierałyśmy to zboże, to nie, nie zawsze można było rozmawiać. W czasie 
obiadu czy wieczorem człowiek ze zmęczenia usypiał. Potem, jak robiły to maszyny, jak 
tylko trzeba było podnieść tam, tam, jak nawet jeszcze nie było tych maszyn, które młócą 
na polu, to, to już był czas na… rozmowy też między sobą i to było ułatwienie… (W 15).

Spostrzeżenia rozmówców są koherentne z obserwacjami Małgorzaty Szpakow-
skiej (2003), która pisze o wzroście roli rozmowy i kulturze rozmowy w rodzinach 
polskich na przestrzeni XX wieku, szczególnie po II wojnie światowej. Towarzyszy 
to zarówno procesowi zaniku znaczenia rodziny jako grupy współdziałania, zauwa-
ża Szpakowska, co niewątpliwie wynika z opisywanego przez rozmówców faktu 
zastosowania urządzeń i różnego rodzaju wyposażenia gospodarstw domowych, jak 
i z przeniesienia części działań konsumpcyjnych w przestrzeń poza domem, co z ko-
lei opisuje Marcin Czerwiński (1969). Mamy więc do czynienia ze zmianą podstaw 
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budowania więzi, które przestają opierać się na współdziałaniu w zaspokajaniu po-
trzeb bytowych, czyli na relacjach instrumentalnych, jak nazywa je Tamara Hareven 
(1982), zaś zaczynają bazować na symbolicznej wymianie słów, obrazów, informacji 
(Gergen 2009), „współodczuwaniu”, wspólnocie poglądów 4. Sądzić można, że wy-
kształcanie się reżimów podtrzymujących i upowszechnianie się społeczności sym-
bolicznych (Gergen 2009) to dwa poziomy czy dwie strony procesu przemian więzi 
społecznych, coraz częściej zapośredniczanych przez obiekty, zintensyfi kowanego 
w Polsce od końca II wojny światowej.

Rozmówcy traktują powszechny wzrost poziomu wykształcenia jako element 
blisko powiązany z postępem technicznym; są to niejako awers i rewers moderni-
zacji, czy tego, co nazywają rozwojem cywilizacyjnym. Dostrzegają też bezpośred-
ni związek między powszechną edukacją i zanikiem analfabetyzmu a używaniem 
nowych przedmiotów. Użycie techniki w gospodarstwie domowym umożliwia po-
święcanie czasu na naukę, wzrost poziomu wykształcenia daje możliwość pełniej-
szego korzystania z nowych urządzeń – radia, telewizji, czytania prasy i książek, co 
zwiększa zdolność kontaktowania się ze światem, zmienia świadomość, poszerza 
horyzonty (W 6), ale także umożliwia życie „w innych grupach pod względem so-
cjologicznym” (W 45). Tej ostatniej różnicy mój rozmówca (który zresztą doświad-
czył zachodzących zmian osobiście, urodzony „w zacofanej wsi” a kończący karierę 
zawodową jako członek elity państwowej) nie potrafi ł już werbalnie dookreślić, 
stwierdzając po prostu, że: „w kolejnych rozwojach środowiskowych się żyło, więc 
to jest nieporównywalna też skala w takim czasie” (W 45). 

Jeśli zinterpretujemy refl eksje rozmówców przy użyciu kategorii reżimów pod-
trzymujących i społeczności symbolicznych, to zobaczymy, że ich narracje obrazują 
związki między wykształcaniem się reżimów, zakorzenionych w nowych przedmio-
tach, a rozwijaniem nowych cech aparatu psychicznego jednostek, umożliwiających 
uczestnictwo w nowego typu wspólnotach, opartych na wymianie symbolicznej. 
Ta przemiana aparatu psychicznego odbywała się za pomocą nabywania wykształ-
cenia, które z jednej strony dostarczało obiektów, które mogły być symbolicznie 
wymieniane (gromadzenie wiedzy), a z drugiej strony umiejętności posługiwania 
się tymi obiektami 5.

W wykształcaniu się reżimów podtrzymujących dużą rolę odegrało wchodzenie 
w codzienność nowych coraz bardziej poręcznych przedmiotów i urządzeń, ich ada-
ptowanie wzmagało elastyczność codzienności i wykształcało nowe sposoby utrzy-
mywania w gotowości oraz utrzymywania drożności i higieny wizualnej. W trakcie 
życia rozmówców były dwa okresy bardziej gwałtownych przemian praktyk społecz-

4 Dziękuję za tę uwagę prof. dr hab. Mirosławie Marody.
5 Przemiany aparatu psychicznego jednostek i ich związki z przemianami więzi społecznych zo-

stały opisane w pracy M. Marody i A. Gizy-Poleszczuk (2004).
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nych: po wojnie i od połowy lat siedemdziesiątych; czas pomiędzy jest postrzegany 
jako czas stopniowej zmiany. 

Wzrastająca poręczność zmieniła strukturę czasu oraz podział obowiązków 
w gospodarstwach domowych, do tej pory opartych na tradycji i obyczajowych 
normach postępowania, które w rodzinach patriarchalnych wyznaczały kształt 
życia codziennego. Nastąpiła eksterioryzacja wskazówek odnośnie do sposobów 
postępowania w życiu codziennym, które obecnie zapisane są w cechach obiek-
tów materialnych. W reżimach podtrzymujących jednostka indywidualnie może 
zaspokajać swoje potrzeby bytowe, posługując się skomplikowanymi zestawami 
obiektów materialnych o różnorakich funkcjach, zachowując przy tym nadwyżki 
czasu i energii, które spożytkować może „gdzie indziej”. I owo „gdzie indziej” 
ma fundamentalne znaczenie, bowiem wraz z powstawaniem reżimów podtrzy-
mujących następowała przemiana podstaw budowania więzi społecznych, które 
zaczęły ogniskować się wokół obiektów symbolicznej wymiany: informacji, ob-
razów, pojęć, emocji.

Elastyczność codzienności i jej ograniczenia

Jak pamiętamy, dbanie o elastyczność miejsc codzienności, o to, by były prze-
strzenią otwartą na nowe typy obiektów, aktywności i ludzi, umożliwia charaktery-
styczne dla codzienności ukierunkowanie w przyszłość, nastawienie na podtrzyma-
nie cykli działań i dostosowanie ich do zmienności otoczenia. Elastyczność polega 
na tym, by „struktura codzienności stanowiła efektywną sferę przepływu nowych 
obiektów” (Krajewski 2009: 191). Włączaniem nowych obiektów w codzienność 
kieruje, zdaniem Marka Krajewskiego, pragnienie nadążania, trzymania ręki na pul-
sie, przekonanie, że raczej „to, co nowe, jest tożsame z tym, co normalne” (2009: 
190–191) niż brak zaspokojenia pewnych potrzeb w dotychczasowych warunkach. 
Przyjemność związana z nabywaniem nowych rzeczy jest związana z wyobrażaniem 
sobie ich posiadania. Po zakupie ustępuje miejsca testowaniu w napięciu ich możli-
wości, by następnie włączyć nowe przedmioty w bezrefl eksyjną strukturę codzien-
ności i nie zwracać na nie uwagi.

Z relacji rozmówców wynika, że w taki sposób powstające reżimy podtrzymu-
jące funkcjonowały od początku, co najwyżej te pierwsze fazy – wyobrażania sobie 
i testowania – były bardziej gwałtowne. Pierwszy kontakt z nowym wynalazkiem 
wywoływał zadziwienie, zdumienie, zainteresowanie, ekscytację, niedowierzanie. 
Dopóki samemu nie nabyło się / nie zastosowało się danego wynalazku, pozostawało 
się wobec niego nieufnym. Jeden z rozmówców opowiadał, że kobiety, które nie mia-
ły pralki, wypowiadały się negatywnie: że drze bieliznę czy guziki urywa (W 45). 
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Następnie miała miejsce faza testowania, równie pełna gwałtownych emocji: 

Pamiętam, jak żeśmy tę pierwszą pralkę kupili, to żeśmy wszyscy troje siedzieli w kuchni, 
po prostu patrzeliśmy w tą pralkę jak w telewizor (W 25).

Takie emocje zawierają opowieści rozmówców o lampce elektrycznej (W 40), 
o utarczkach o radio (W 20), powyższy cytat o patrzeniu „w pralkę automatyczną” 
czy częste w wywiadach wzmianki o tym, że zamożniejsi sąsiedzi wcześniej posia-
dali nowinki techniczne, w związku z tym u nich można się było z nimi wstępnie 
zapoznać (W 45, 6, 12). Przykładowo w latach sześćdziesiątych część rozmówców 
oglądała telewizję u sąsiadów (W 45, 11). Po wejściu w posiadanie danego urządze-
nia, rozmówcy nabierali do niego stosunku pozytywnego: „jest lżejsze życie, łatwiej 
żyć” (W 25), po czym nowe wynalazki stawały się niezauważaną, bezrefl eksyjnie 
stosowaną oczywistością, elementem reżimów podtrzymujących. 

Patrząc z perspektywy czasu, rozmówcy twierdzą, że do nowych przedmiotów, 
które zaadaptowali, łatwo było się przystosować. Wykształcenie się reżimów podtrzy-
mujących było bezbolesnym procesem, ponieważ przejść z gorszych warunków do 
lepszych jest łatwo, trudno sobie wyobrazić powrót do dawnych warunków (W 45). Re-
żimy podtrzymujące stały się rzeczywistością tak naturalną i oczywistą dla rozmówców, 
że uświadomienie sobie ogromu zaadaptowanych zmian wymagało chwili namysłu 
i przypomnienia sobie, jak wyglądało życie codzienne przed siedemdziesięcioma czy 
osiemdziesięcioma laty. Wtedy stawało się widoczne, jaki to był wielki skok: „gdyby 
mój dziadek czy babcia wstał i zobaczył świat, to nie wiem, jak by zareagował” (W 45).

Jednakże, co ciekawe, miejsca codzienności moich rozmówców stały się mniej 
elastyczne lub nawet przestały być elastyczne w momencie przejścia na emeryturę. 
Większość rozmówców przestała w tym momencie adaptować nowe obiekty material-
ne, takie jak internet, komputer, telewizor z płaskim ekranem, w części przypadków 
telefon komórkowy, telefon z aparatem fotografi cznym, cyfrowy aparat fotografi czny, 
zmywarka, zachowując wobec nich nieufność, żywioną wobec nieznanych i nieużywa-
nych urządzeń, której dawali wyraz w wywiadach. Od telefonu komórkowego można 
ogłuchnąć (W 11, W 20), niektórzy sądzą, że nie będą zdolni do obsługi tych urządzeń 
(W 36); Internet jest zagrożeniem ze względu na to, że można upubliczniać informacje 
o prywatnych osobach, terroryści mogą się dzięki niemu porozumiewać, człowiek nie 
jest w stanie zapanować nad treściami przekazywanymi w sieci (W 11). 

Cezura przejścia na emeryturę jest interpretowana przez rozmówców jako brak 
konieczności bycia na bieżąco, co było potrzebne do rozwoju w pracy zawodowej 
(W 45). Przejście na emeryturę sprawia, że reżimy podtrzymujące rozmówców prze-
stają być nakierowane w przyszłość, zaczynają podtrzymywać istniejący stan, bez 
dopasowywania się do zmian w otoczeniu. Jedyne osoby, które deklarowały chęć lub 
nawet naukę obsługi komputera i Internetu, były nadal aktywne zawodowo i działa-
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jące społecznie. Z wypowiedzi rozmówców można wnioskować, że podtrzymaniem 
elastyczności miejsc codzienności zainteresowane są osoby mające wyższe wy-
kształcenie bądź maturę (W 15), wykonujące pracę intelektualną i przyzwyczajone 
do stałego podnoszenia kwalifi kacji (W 45). Zdaniem osób korzystających, pisanie 
na komputerze pozwala zaoszczędzić czas, w Internecie najłatwiej wyszukuje się 
informacji, zaś telefon komórkowy to duże ułatwienie komunikacyjne – zewsząd 
można wysłać sms-a i zawsze każdy może właściciela „złapać” (W 6).

Dlaczego nowych cyfrowych technologii część rozmówców już nie włącza w ramy 
codzienności? Wskazywane bariery to sytuacja materialna (W 11, W 36), poczucie 
braku kompetencji (W 6) i starość (W 20, 36). Starość jako przyczyna pojawia się kon-
sekwentnie w większości wywiadów, jako stwierdzenie, że gdyby byli młodzi, to by 
się włączyli, ale teraz to już niepotrzebne (W 45). Jeśli ludzie nie muszą, to oszczędzają 
sobie trudu (W 6). Można sądzić, że reżimy podtrzymujące rozmówców przestały speł-
niać zadanie podtrzymywania elastyczności miejsc codzienności, ze względu na zmianę 
ich stosunku do czasu, sytuowanie się poza nurtem życia. To wycofanie się pokazuje, 
że choć na pierwszy rzut oka dostosowywanie się do nowych, coraz poręczniejszych 
przedmiotów, wydaje się łatwym zadaniem (tak wynika z narracji rozmówców), to 
jednak wymaga wysiłku włożonego w trening dopasowania ciała do obiektu, zwłaszcza 
że dostosowanie się do technologii cyfrowych angażuje odmienne kompetencje niż za-
adaptowanie urządzeń gospodarstwa domowego. Po odejściu z rynku pracy jest mniej 
możliwości przejścia odpowiedniego treningu korzystania z cyfrowych technologii.

Jaskrawym przykładem braku elastyczności miejsc codzienności było troje roz-
mówców, którzy dorośli jeszcze przed II wojną światową i przeszli na emeryturę przed 
wprowadzeniem komputerów, a jednocześnie w późnym wieku starszym ich kontakty 
społeczne były bardzo mało intensywne. Mieli więc bardzo ograniczone możliwości 
treningu i uzyskania poręczności nowych technologii. Nie wiedzieli, co to jest Inter-
net: „nowe jakieś prądy”, nie widzieli komputera (W 28, W 29, W 40). Pojawiały się 
określenia: „to już trzecie pokolenie jest teraz, ja już jestem z innego świata” (W 31) 
czy „nie jestem z tego środowiska” (W 28). Rozmówcy nie postrzegali siebie jako 
części współczesnego społeczeństwa i sytuowali się w przeszłości, identyfi kując się 
z pokoleniem II Rzeczpospolitej i bliskimi, którzy odeszli już z tego świata (W 29, 31). 

Przemiany praktyk społecznych: 
od obyczaju do reżimów podtrzymujących?

Proszę Pani dużo się zmienił, dlatego że w tym czasie kiedy ja byłam młodą dziewczyną, 
kiedy byłam dzieckiem, to ja do swojej mamy „mamusiu” i zawsze to było z szacunkiem. 
Natomiast teraz mamy sobie pozwalają mówić na „ty” i młodzież mówi swoim mamom 
„no wiesz Zosia” – mnie się to nie podoba (W 24).
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To ja pamiętam jako dziecko, to nie było mowy, żeby… nie było to odmienne, jak mnie 
babcia mówi – weź, weź – jak mnie matka mówi – weź babcię pod rękę i zaprowadź do 
kościoła. Ja, chociaż miałam jakieś swoje tam po południu plany, to odkładałam wszyst-
ko, bo ja musiałam pod rękę z tą babcią iść, prawda. Albo tą ciocię przeprowadzić do 
stołu, bo ona źle chodziła. To w ogóle nie wchodziło w grę jakaś i… zachowanie. A teraz 
to nie, bo oni mają swój świat. I, i moim zdaniem rodzice wielkiej miłości do tych dzieci, 
chcą ich d… jak najlepiej… wychować, a otaczają takim… i zbytkiem i troską taką. Na 
wszystko im pozwalają i… oni są… no… po prostu źle wychowani, moim zdaniem. To 
jest wina… pokolenia, które wychowuje (W 29).

Jak pokazałam powyżej, wykształcanie się reżimów podtrzymujących nie po-
legało tylko na wchodzeniu w codzienność coraz liczniejszych i coraz bardziej 
poręcznych przedmiotów oraz – przez ten ruch – uelastycznianiu miejsc codzien-
ności. Reżimy podtrzymujące należą do szerszej kategorii praktyk społecznych, 
są to wiązki aktywności, które są wcielone, mediowane przez przedmioty i zor-
ganizowane wokół wspólnego rozumienia, zaś służą podtrzymywaniu funkcjono-
wania ludzkiej codzienności. Ich wykształcaniu się towarzyszyła zmiana sposo-
bu zaspokajania potrzeb bytowych, struktury czasu, wzajemnych stosunków, ról 
i obowiązków między kobietami a mężczyznami, starymi i młodymi oraz podstaw 
budowania więzi.

Ważnym momentem w wykształcaniu się reżimów podtrzymujących w Pol-
sce był okres powojenny. Przed wojną zaspokajanie potrzeb bytowych składało się 
z zadań, które były przydzielone jednostkom na podstawie płci, wieku i pozycji 
w rodzinie, zaś przydział ten opierał się na tradycji i normach obyczajowych, tzn. 
„takich, które stanowią pozainstytucjonalny, niemniej obowiązujący, ogólny system 
normatywny, angażujący opinię społeczną i prowokujący społeczną kontrolę; w kon-
sekwencji kreujący sankcje afi rmatywne i negatywne o zabarwieniu moralno-presti-
żowym” (Kwaśniewicz 1981: 90). Zdaniem Marcina Czerwińskiego (1969) rodzina 
patriarchalna, w której podział zadań między członków rodziny na podstawie płci, 
wieku i pozycji w rodzinie był umocniony przez normy obyczajowe, była obowią-
zującym modelem w latach przedwojennych bez względu na to, czy rodziny miały 
charakter produkcyjny czy konsumpcyjny.

Przedwojenna rodzina chłopska oraz – w mniejszym stopniu – rzemieślnicza 
miały produkcyjny charakter. Rodziny te cechował podział pracy wytwórczej mię-
dzy członków rodziny, wykonywanej we własnym gospodarstwie lub we własnym 
warsztacie. Jeśli chodzi o rodziny chłopskie, które na początku XX wieku miały 
formę rodzin wielopokoleniowych, w związku z przechodzeniem od stosunków 
feudalnych do kapitalistycznych na wsi, to mężczyźni byli odpowiedzialni za prace 
cięższe i wykonywane z dala od domostwa, kobiety za prace lżejsze, powtarzalne, 
w domu i obejściu, starzy pełnili funkcje wychowawcze i posługowe, a dzieci stop-
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niowo przyuczano do prac domowych i rolnych od młodego wieku (Szynkiewicz 
1976). Rodziny robotnicze, inteligenckie i mieszczańskie Marcin Czerwiński (1969) 
kwalifi kuje jako konsumpcyjne, ich zadaniem pozostaje „opiekuństwo-wychowaw-
stwo oraz organizacja konsumpcji wewnątrz rodziny, co oznacza wytężoną (szcze-
gólnie w rodzinach mniej zamożnych) pracę kobiety. Tradycyjny model rodziny 
z wszystkimi charakterystycznymi rolami wyznaczonymi mężczyźnie i kobiecie i ze 
znamienną zasadą autorytetu nie ulega zburzeniu, przybierając odmianę «konsump-
cyjną»” (1969: 10). 

Zaspokajanie potrzeb bytowych polega więc we wszystkich tych typach rodzin 
na ścisłym podziale pracy między kobiety i mężczyzn, starych i młodych; zarówno 
przypisane role, jak i struktura czasu, w której wykonywane są zadania, „uświęco-
ne” są tradycją i normą obyczajową. Rodzina stanowi wspólnotę, której wspólno-
towość opiera się na współdziałaniu (podział ról i zadań), wspólnie podzielanych 
znaczeniach (wizja świata, na której opiera się tradycja i normy obyczajowe) oraz 
na współzależności (celem współdziałania regulowanego dzięki podzielanym zna-
czeniom jest przetrwanie i reprodukcja). Tak tradycyjnie rozumiana (Tönnies 2008, 
Marody i Giza-Poleszczuk 2004) wspólnota rodzinna jako grupy współdziałania 
odnosi się najpełniej do rodziny chłopskiej, w której struktura czasu (moment podej-
mowania pewnych czynności w cyklu rocznym i dziennym, ich przebieg w czasie) 
oraz podział ról (np. zajęcia, które wykonuje zawsze gospodarz) są ściśle określone 
przez wizję świata. Jest to wizja świata podzielana przez daną wspólnotę lokalną. 
W wiejskich społecznościach lokalnych istniały obrzędy doroczne i obrzędy cyklu 
życia (Kwaśniewicz 1981, Klimaszewska 1981), które wyrażały i budowały wspólną 
wizję świata, a jednocześnie umożliwiały podtrzymywanie optymalnego funkcjo-
nowania codzienności, a właściwie „odradzanie się świata”, przykładowo obrzędy 
agrarne miały zapewniać urodzaj i dobre zbiory. W pewnym więc sensie pełniły 
funkcję analogiczną do reżimów podtrzymujących, kreując rzeczywistość, która 
stwarza warunki do zaspokajania potrzeb bytowych. 

Wskazówkami postępowania w codzienności dla członków wspólnot były więc 
podzielane znaczenia – wierzenia, tradycja i normy obyczajowe6, a obrzędowe od-
twarzanie rzeczywistości, zakorzenione w wierzeniach i obyczajach, było skierowa-
ne w przyszłość. Etnografowie odnotowują zanik obrzędów dorocznych i obrzędów 
cyklu życia w wiejskich społecznościach lokalnych w Polsce na przestrzeni XX 
wieku, zanik ten nasilił się po II wojnie światowej; obrzędy i zwyczaje o udokumen-

6 Ta teza odnosi się nie tylko do społeczności wiejskich. Zbigniew Benedyktowicz (2000) przy-
tacza anegdotę opisaną w Dyliżansie warszawskim Marii Kuncewiczowej o tym, jak silną negatywną 
reakcję rodziców w rodzinie miejskiej wywołuje sposób spożywania zsiadłego mleka przez syna, od-
mienny niż „uświęcony” obyczajami rodzinnymi. Wskazówką postępowania w codzienności w proce-
sie zaspokajania potrzeb są więc normy obyczajowe i tradycja.
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towanej wielowiekowej tradycji ulegały zapomnieniu (Kwaśniewicz 1981, Klima-
szewska 1981). Sądzić można, że zanikanie obrzędowości – oraz, co z tym związane, 
osłabienie wyznaczania sposobów zaspokajania potrzeb przez normy obyczajowe 
i zmiany podstaw budowania więzi – ma związek z wykształcaniem się reżimów 
podtrzymujących, które podważają tradycyjną wizję świata oraz osłabiają współdzia-
łanie członków rodziny. Kiedy okazuje się, że dziecko może wykonać pracę, którą 
wcześniej mógł wykonywać człowiek dorosły, lub – co więcej – tej pracy w ogóle 
nie potrzeba wykonywać, oraz kiedy mężczyzna wykonuje kobiecą pracę, podważo-
ne są nie tylko dotychczasowe zasady współdziałania, ale także normy obyczajowe 
i wizja świata, z którymi były ściśle splecione. W rodzinie patriarchalnej mężczyzna 
nie mógł wykonywać prac kobiecych, obłożone było to sankcją wstydu, zaś dziecko 
nie mogło, ze względu na potrzebną siłę fi zyczną i umiejętności, wykonywać prac 
dorosłych. Wykształcanie się reżimów podtrzymujących polegało na zmianie prak-
tyk społecznych, które do tej pory wyznaczane były przez podzielane znaczenia: 
wierzenia, tradycję i normy obyczajowe regulowały stosunki między młodymi i sta-
rymi, kobietami i mężczyznami, czas podejmowania aktywności i sposoby użycia 
obiektów materialnych.

Wykształcanie się reżimów podtrzymujących, jak już wspomniałam, polegało 
na eksterioryzacji wskazówek postępowania w codzienności: zachowania codzienne 
stawały się wyznaczane przez cechy obiektów materialnych, a nie przez wierze-
nia, tradycję i normy obyczajowe. Zachodzenie tej zmiany za życia pokoleń moich 
rozmówców obrazują ich narracje na temat zmiany stosunków damsko-męskich 
w rodzinie i podziału obowiązków domowych. Z jednej strony zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety są zgodni, że w ich pokoleniu pomoc kobiecie w pracach domowych 
była poniżająca dla mężczyzny. Rozmówcy pochodzili z przedwojennych rodzin 
patriarchalnych, w których istniał klarowny podział na zadania żeńskie i męskie, 
których przekroczenie wiązało się z sankcjami obyczajowymi. Natomiast w zaciszu 
domowym młodych małżeństw moich rozmówców pomoc żonom w „kobiecych” 
pracach domowych miała miejsce. Zależało to od osoby, jak twierdziła jedna z roz-
mówczyń. Jej mąż był dobry, więc robił zakupy i obierał ziemniaki, jeśli ona była 
akurat na zmianie w pracy, odgrzewał także sobie obiad (W 20). Natomiast była 
to raczej sporadyczna pomoc niż obowiązek. Bardziej włączali się w wychowanie 
dzieci: zaprowadzali i odbierali dzieci z przedszkola i szkoły (W 6, W 45), cho-
dzili z nimi na spacery w sobotę i niedzielę (W 12). Wszelka pomoc miała miej-
sce za zamkniętymi drzwiami mieszkania oraz gdy była niezbędna. Rozmówczyni 
opowiedziała, jak jej szwagier krył się przed nią, zdejmując fartuszek, gdy siostra 
zapędziła go do zmywania. Zaś jej mąż pomagał w domu, obierając ziemniaki czy 
wyrzucając śmieci, do momentu gdy nie zaopiekowała się jego matką, która u nich 
zamieszkała. Wtedy oznajmił, że są trzy kobiety w domu (włączył dwunastoletnią 
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córkę) i postanowił się w sprawy babskie nie mieszać (W 12). Tak więc możemy 
obserwować współwystępowanie obyczajowego podziału na zadania męskie i żeń-
skie, wraz z silnie oddziałującą sankcją wstydu, oraz nowych zachowań wpisanych 
już w reżimy podtrzymujące. 

Zanik tradycyjnego modelu rodziny, w którym codzienne zachowania wyzna-
czane były normami obyczajowymi, Marcin Czerwiński (1969) tłumaczy przenie-
sieniem funkcji wychowawczych do pozarodzinnych instytucji oraz uproszczeniem 
organizacji konsumpcji, która zachodzi dzięki nowym technologiom i nowym for-
mom usług zbiorowych. Uproszczenie organizacji konsumpcji zaowocowało w co-
dziennym życiu wykształceniem się reżimów podtrzymujących. Uproszczenie or-
ganizacji konsumpcji polegało na powszechnym zastosowaniu w codziennym życiu 
wytworów rozwoju technologicznego oraz na rozbudowie usług w sferze publicznej, 
czyli powszechnej dostępności żłobków, przedszkoli, świetlic, stołówek, szpitali, 
DPS-ów, sanatoriów, wczasów zakładowych. Uproszczenie organizacji konsumpcji 
jest więc wynikiem rozwoju kapitalizmu, industrializacji i powstania nowoczesne-
go państwa, zwłaszcza zaś państwa opiekuńczego. W krajach zachodnich powsta-
wanie reżimów podtrzymujących związane było z zamożnością tych społeczeństw 
i z istnieniem wolnego rynku, skutkujących możliwością zaspokajania potrzeb przez 
wybory konsumenckie.

W Polsce czasów PRL-u, ze względu na brak wolnego rynku, wykształcanie 
się reżimów podtrzymujących związane było z wchodzeniem nowych przedmiotów 
w codzienność i oddziaływaniem sfery publicznej. Jednakże, jak wskazuje Anna 
Giza (2002), w PRL-u istniały poważne dysfunkcje ograniczające stabilizujące od-
działywanie rozwiniętej sfery publicznej. Była niewydolna ekonomicznie – unie-
możliwiała zabezpieczenie kryzysowych momentów reprodukcji; była niewydolna 
informacyjnie, nie dając informacji pozwalających podjąć racjonalne decyzje repro-
dukcyjne; oraz była niewydolna w wymiarze polityki społecznej, podnosząc koszta 
wychowania dzieci „wysokiej jakości”. W społeczeństwach o dobrze rozwiniętej 
sferze publicznej rośnie znaczenie rodzin nuklearnych; słabnięciu władzy publicznej 
towarzyszy wzrost znaczenia lineażu i rodzin rozszerzonych. I z taką sytuacją mie-
liśmy do czynienia w PRL-u, rodzina pozostała silną grupą współdziałania (rodziny 
wielopokoleniowe i rozszerzone, kooperacja krewniacza, zależność młodych mał-
żeństw od rodziców). Jak wskazuje autorka (2002), w związku z tym utrzymywa-
ły się w społeczeństwie polskim tradycyjne wartości, które sprzyjały wzmacnianiu 
spoistości i współdziałania rodziny. Sytuacja ta hamowała pełny rozwój reżimów 
podtrzymujących w Polsce, które zaczęły się upowszechniać po II wojnie światowej, 
jednakże ze względu na niewydolność sfery publicznej, nie umożliwiały podtrzy-
mania środowiska zaspokajania wszelkich potrzeb. Ogromną rolę w tym względzie 
musiała odgrywać rodzina jako grupa współdziałania. W związku z tym codzienność 
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na przestrzeni życia pokoleń moich rozmówców składała się zarówno z reżimów 
podtrzymujących, jak i zachowań wyznaczanych normami obyczajowymi; być może 
ta „niepełność” dokonanego przejścia utrudniła zachowanie elastyczności miejsc 
codzienności w wieku emerytalnym. 

Zakończenie

Wykształcanie się nowego rodzaju praktyk społecznych – reżimów podtrzy-
mujących, jest elementem szerszego procesu przemian więzi społecznych. Reżimy 
podtrzymujące powstawały dzięki uproszczeniu organizacji konsumpcji w społe-
czeństwach nowoczesnych, co zostało osiągnięte przez zastosowanie nowych tech-
nologii w codzienności, wzmagające poręczność obiektów materialnych; oraz upo-
wszechnienie nowych form usług zbiorowych, zapewnianych przez sferę publiczną 
i wolny rynek (w krajach kapitalistycznych).

Powstawanie reżimów podtrzymujących polegało na tym, że codzienne za-
chowania, dotąd wyznaczane przez normy obyczajowe wspólnoty, zapewniające 
współdziałanie między jej członkami przez podział ról i zadań, zostały zastąpione 
zachowaniami opartymi na wskazówkach, które przekazują obiekty materialne. Na-
stąpiła eksterioryzacja wskazówek odnośnie do sposobów postępowania w życiu 
codziennym i zaspokajania potrzeb bytowych, które obecnie zapisane są w cechach 
obiektów materialnych. W reżimach podtrzymujących jednostka indywidualnie 
może zaspokajać potrzeby bytowe, posługując się zestawami obiektów materialnych 
o różnorakich funkcjach, zachowując przy tym nadwyżki czasu i energii. Wraz z po-
wstawaniem reżimów podtrzymujących następowała przemiana podstaw budowania 
więzi społecznych, które zaczęły ogniskować się wokół obiektów symbolicznej wy-
miany: informacji, obrazów, pojęć, emocji.

 W Polsce intensywny rozwój reżimów podtrzymujących miał miejsce w latach 
powojennych. Jednakże w okresie PRL-u nie mógł nastąpić ich pełen rozwój ze 
względu na niewydolność sfery publicznej jako stabilizatora zaspokajania potrzeb. 
W związku z tym dużą rolę odgrywała rodzina jako wspólnota współdziałania, 
skoncentrowana wokół reprodukcji i potrzeb bytowych. Tym niemniej przemiany 
więzi społecznych zachodziły, zaś osoby starsze są pokoleniem przejściowym, 
kiedy codzienne praktyki społeczne przestawały być zakotwiczane w sferze oby-
czajów, a stawały się regulowane przez reżimy podtrzymujące. Jeden z rozmów-
ców cieszył się z tej zmiany mówiąc, że teraz jest dobrze, bo „każdy robi to, co 
uważa” (W 45). Można dodać za Markiem Krajewskim, że robi to, na co pozwalają 
mu reżimy podtrzymujące, które wyznaczają, jakie działania są dla jednostek do 
pomyślenia i wykonania.
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Aneks

Nr 
wyw. Płeć Rok urodzenia / 

pokolenie Pochodzenie Wykształce-
nie Zawód

6 M 1925/ wojenne Ziemiańskie, Kresy Wyższe Specjalista 
w zakresie 
technologii
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11 K 1929/ wojenne/
ZMP

Mieszczańskie, 
okolice Krakowa

Wyższe Okresami 
nieaktywna 
zawodowo / 
urzędniczka

12

15 K 1937/ ZMP Chłopskie, okolice 
Bialegostoku

Wyższe Projektant 
budowlany16

19 K 1938/ Odwilży Z rodziny 
rzemieślniczej, 
okolice Białegostoku

Zawodowe Nieaktywna 
zawodowo / 
magazynier

20

24 K 1940/ Odwilży Robotnicze, 
Warszawa

Niepełne 
podstawowe

Nieaktywna 
zawodowo / 
kwiaciarka / 
sprzątaczka

25

28 K 1918/ II 
Rzeczpospolitej

Ziemiańskie, Kujawy Średnie Ekonomistka

29

31 K 1921/ wojenne Ziemiańskie, ok. 
Łomży

Średnie Nieaktywna 
zawodowo

36 K 
i M

K:1924/wojenne
M:1918

K: mieszczańskie, 
szlacheckie, 
Warszawa
M: robotnicy rolni, 
Polacy w Niemczech 
po IWŚ

Podstawowe K: prace fi zyczne, 
potem biurowe
M: praca biurowa 
w księgarstwie

40 M 1918/ II 
Rzeczpospolitej

Chłopskie, 
Mazowsze

Podstawowe Pracownik 
biurowy, 
magazynier, 
szatniarz

45 M 1928/ ZMP Chłopskie, 
Podkarpacie

Wyższe Wojskowy
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