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Przyszłość jest zawsze trochę chwiejna. Dowolny drobiazg,

jak upadek płatka śniegu Calbo Upuszczenie niewłaściwego ro

dzCjU łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścież

kę. Albo nie.

(Terry Pratchett, Zmistrz. Opowieści ze Świata Dysku,

przeł. PW. Cholewca,Warszawa 2007, s. 17)

[...] nie ma w świecie przypadku: Wszystko jest próbą Calbo karcą,

Calbo nagrodą, Calbo przewidywaniem.

(François-Marie Arouet de Voltaire, Powiastki filozoficzne. Zagid,

czyli los. Powieść wschodnia, przeł. T. Boy-Żeleński,

Warszawa 1984, s. 67)
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OC AUfOrki

Niniejsza książka jest zmienioną wersją dysertacji doktorskiej Kobiety

i mężczyźni wobec zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Studium

socjopedagogiczne, napisanej na Wydziale NaukSpołecznych i Sztuki Uniwersy

tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poruszany w niej problem – ubó

stwo i związane z nim wykluczenie społeczne –jest zjawiskiem wieloaspekto

wym. Rozpatruje się je w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Z kręgu wykluczenia trudno się wyzwolić. Świadczą o tym badania statystyczne –

rodzice dotknięci ubóstwem najczęściej przekazują je swoim dzieciom i tak ko

lejne pokolenia odtwarzają przypisane im losy. Nie sposóbjednak pominąćfaktu,

że niektórym udaje sięjednaktę pętlę przerwać.Wydostają się z enklaw ubóstwa

i osiągają znaczące sukcesy.

Co sprawia, że jedni tkwią w zastanej rzeczywistości, nie podejmując nawet

prób zmiany własnej sytuacji, a inni potrafią wyrwać się z okowów społecznego

przeznaczenia i dokonaćjakościowej zmiany swojego życia?Co sprawia, że krąg

reprodukcji ulega przerwaniu? Jakie czynniki, okoliczności, sploty sytuacji, siły

tkwiące w grupach społecznych sprzyjają wyjściu z biedy? Jakie warunki muszą

ku temu zaistnieć?

Tego typu problemy stanowią przedmiot rozważań niniejszej książki. Podjęty

temat w literaturze socjologicznej pojawia się właściwie tylko w jednym ujęciu–

jako ruchliwość społeczna, przepływ mas ludzkich między warstwami społecz

nymi. W literaturze pedagogicznej natomiast przywołuje się go w kontekście

dyskusji o problemach społecznych –bada się tu zjawiska ubóstwa, biedy i wy

kluczania oraz czynniki, które sprawiają, że ludzie tkwią w takich niesprzyjają

cych warunkach. Nie podejmuje się natomiast badań zmierzających do ustale

nia, co sprawia, że jednostki przerywają krąg ubóstwa. Bada się zjawiska oraz

procesy problematyczne i typowe – najbardziej prawdopodobne statystycznie,

pomija zaś przypadki wyjątkowe, niemieszczące się w statystykach. Niniejsza

książka jest próbą przedstawienia ludzkich losów, które wymykają się regułom

dziedziczenia społecznego i tym samym napawają optymizmem iwiarą, że nawet

najgorszy los można odmienić.W wypowiedziach moich respondentów odnaj
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duję także sens pedagogicznej „pracy u podstaw". Każda jednostka podejmująca

próbę odwrócenia złych kolei losu jest warta najwyższych starań. Każde ocalone

od społecznego i edukacyjnego wykluczenia dziecko powinno być traktowane

jak największa nagroda za trudjego wychowawcy, nauczyciela, mentora, mistrza.

Najważniejsze, aby nie zabrakło ludzi gotowych stać się dla innych podporą,

wsparciem i inspiracją.

Na swojej drodze miałam szczęście spotkać wielu niezwykłych ludzi, dzięki

którym jestem tu i teraz, i bez których ta książka nigdy by nie powstała. Moim

rozmówczyniom i rozmówcom dziękuję za podarowanie mi fragmentów ich ży

cia w formie narracji. Przede wszystkim jednak pragnę złożyć podziękowania

mojemu promotorowi–Księdzu ProfesorowiJarosławowi Michalskiemu, który

zawsze ufał, że sprostam niełatwemu zadaniu ukończenia tej pracy i skutecznie

ku temu motywował. Chcę podziękować również moim recenzentom – Pro

fesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu za inspirację do wyboru tematu badań,

za ogromne wsparcie na każdym etapie powstawania tej pracy, za nieskończoną

życzliwość, cierpliwość, nieocenione rady i sugestie, za rozmowy, które utwier

dzały w słuszności moich wyborów bądź wskazywały drogę dalszych poszuki

wań, oraz Profesorowi Amadeuszowi Krause za wnikliwe, konstruktywne uwagi,

które dały mi nowe spojrzenie na poruszane przeze mnie kwestie.

Dziękuję wreszcie wszystkim tym,których nie sposób wymienić tu z imienia,

a którzy pomagali, wspierali i zawsze wierzyli, że moja praca przyniesie pozytyw

ne rezultaty.

Specjalne podziękowania składam mojemu Mężowi i Synowi za to, że są

i dzielą ze mną zarówno radość z sukcesów,jaki ciężar porażek

Olsztyn, 13.07.2009



Wstęp

Przedmiotem badań opisanych w książce są trajektorie statusu społecz

nego kobiet i mężczyzn oraz tworzone przez nich strategie radzenia sobie w sytu

acji przejścia od niskiej dowysokiej pozycji społecznej. Dotyczą one kwestii statusu

społecznego i związanych z tym problemów ubóstwa, kultury biedy, dziedziczenia

biedy, tzw. underclass oraz specyficznie polskiego problemu środowisk popege

erowskich, a także problematyki podejmowanej w badaniach feminologicznych

ostatnich lat, czyli kwestii płci i rodzaju, różnic i nierówności międzypłciowych.

Wartośćperspektywy biograficznej z wykorzystaniem techniki wywiadu narracyj

nego znajduje potwierdzenie w pracach JS. Brunera. Zwrócił on uwagę na ist

nienie dwóch równoległych,równie wartościowych trybów myślenia: narracyjnego

i paradygmatycznego. Jako pierwszy zaprzeczył tym samym powszechnemu przed

1986 rokiem przekonaniu o nienaukowym charakterze podejścia narracyjnego,

Myślenie narracyjne jest według J.S. Brunera sposobem przetwarzania informacji

polegającym na poznawczym konstruowaniu historii. Wszelkie informacje –po

chodzące z zewnątrz i przetwarzane przez jednostkę–stają się składnikami takiej

historii. Prace na tematmyślenia narracyjnego orazfenomenologiczno-hermeneu

tyczne podejście filozoficzne stały się inspiracjądo wyboru perspektywy badawczej.

Ubóstwo od wielu lat stanowi centralny problem rozważań pedagogiki spo

łecznej.W Polscejednym z pierwszych dowodów rosnącego zainteresowania tą

tematykąbyła wydanaw1935 roku książka pod redakcją H. Radlińskiej Społecz

ne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Ukazała ona biedę jako czyn

nikupośledzający rozwój dzieci robotniczych i chłopskich.W analizie tego ob

szaru rzeczywistości społecznej nie można pominąć ruchliwości społecznej, która

pozwala określić siłę barier społecznych, a zwłaszcza możliwości przemieszczania

" A. Karwacki, D. Antonowicz, Underdar i kultura biedy w środowiskach gerowskich w kontek

ście sporów teoretycznych i interpretacyjnych,„Studia Socjologiczne”2003, nr3, s. 93.

* Zob.JS. Bruner,Opoznawaniu. Szkice na lewą rękę, przeł. E. Krasińska, Warszawa 1971; idem,

Wposzukiwaniu teorii nauczania, przeł. E. Krasińska,Warszawa 1974; idem, Życie jako narracja,

„Kwartalnik Pedagogiczny”1990, nr4,s. 3–17.

* H. Radlińska (red.), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1935
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się w hierarchii uwarstwienia z dołu w górę", z obszarów ubóstwa i wyklucze

nia ku pozycjom cieszącym się powszechnym uznaniem i prestiżem społecznym

w wyniku odniesionych sukcesów edukacyjnych i życiowych. W Polsce pierw

szym tekstem, który wniósł znaczący wkład w refleksję o ruchliwości społecznej

była publikacja Ruchliwośćspołeczna jako wynik rewolucji społecznej S. Ossowskie

go (lata 50. XX wieku) oraz książka tego samego autora pt. Struktura klasowa

w świadomości społecznej. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przepro

wadzono wiele badań, zktórych wyłoniło się oblicze biedy i jej dziedziczenia jako

zjawisk zmiennych społecznie i kulturowo*.

Zazwyczaj przedmiotem zainteresowania badaczy stają się jednostki, które

podtrzymują lub podwyższająwysoki status nadany im z racji urodzenia w okre

ślonej rodzinie. Przykładem mogą być badania nad młodzieżą pochodzącą

z „nowej polskiej klasy średniej” opisywane przez B. Smolińską-Theiss”. Rów

nie często jest podejmowany problem „dzieci ubóstwa i biedy", które rodząc

się w rodzinach o niskim statusie, są skazane na wykluczenie i poddają się temu

przeznaczeniu. Przykładem mogą być m.in. badania E.Tarkowskiej prowadzo

ne w rodzinach robotników rolnych i chłopów,które wykazały, że barierą edu

kacji dla dzieci z tego typu rodzin był wzór skróconego dzieciństwa: wczesne

rozpoczynanie pracy zarobkowej, przejmowanie obowiązków domowych rodzi

ców przez dzieci, zawieranie małżeństw w młodym wieku i wczesne zakładanie

rodzin”. Rzadko podejmuje się natomiast temat ludzi pochodzących z ubogich

ekonomicznie i kulturowo środowisk, którzy uniknęli swego „społecznego prze

znaczenia". Mechanizmy wyzwolenia się z kręgu biedy stają się przedmiotem

badań znacznie rzadziej niż zjawiska stanowiące problemy społeczne, takie jak:

ubóstwo i jego skutki, duże bezrobocie, mechanizmy wykluczania społecznego

i towarzyszące temu zagrożenia, utrwalanie się i dziedziczenie biedy oraz współ

występujące z nimi niekorzystne wskaźniki jakości życia"

" H. Domański,O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004, s. 13.

* Ibidem, s. 14–15.

Zob. m.in.: Z. Kwieciński, Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim,Warszawa 1972;idem,

Środowisko a wyniki pracy szkoły,Warszawa 1975; idem, Budżet czasu uczniów a ich środowisko,

Warszawa 1979; idem, Poziom wiedzy uczniów a środowisko szkoły,Toruń 1973; idem, Drogi

szkolne młodzieży a środowiska,Warszawa 1980; A. Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kul

tura biedy w środowiskach popegeerowskich…, op. cit., s. 69–111;A. Karwacki, Kultura biedy w by

łych PGR-ach–geneza problemu i wyzwania dla polityki społecznej, „Kultura i Edukacja”2002,

nr3–4, s. 7–30.

B. Smolińska-Theiss, Dzieci klasy średniej. Edukacja a zmiana struktury społecznej [w:] E. Ma

lewska, B. Sliwerski(red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic wjednoczącej się

Europie, Kraków 2002

M.Orłowska, Dzieciństwo na marginesie [w:] eadem (red.), Skazani na wykluczenie,Warszawa2005.

E.Tarkowska, K. Korzeniewska, Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań,Warszawa 2002;

por. Z. Kwieciński, Bezbronni. Odpad szkolny na wsi, Toruń 2002; H. Domański, Ubóstwo

w społeczeństwach postkomunistycznych,Warszawa2002, s. 54.

Por. Z. Kawczyńska-Butrym (red.),Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego. Zagroże

nia– szanse–plany życiowe, Olsztyn 2006, s. 14

6
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„Przekraczanie statusu" samo w sobie nie stanowi potocznie rozumianego

problemu, jednak dogłębne poznanie rządzących nim mechanizmów może się

przyczynićdo bardziej świadomego wspieraniajednostekpochodzących z obsza

rów społecznego wykluczenia i tym samym do rozwiązania wielu rzeczywistych

problemów tych środowisk.Jak zauważa S. Kawula, szanse życiowe należy roz

patrywaćw

[...] Układzie realizacyjnym, ca głównie kształtowania korzystnych wCarunków

rzeczywistego ich osiqgcanica w szkole, środowisku lokalnym, rodzinie oraz

relacjach rówieśniczych)".

Warto zatem uczynić przedmiotem zainteresowania proces osiągania wyso

kiego statusu społecznego przez osoby pierwotnie „skazane na wykluczenie".

Podobnie jak zjawisko występowania biedy i jej dziedziczenie, równie zmien

ny społecznie i kulturowo charakter mają uwarunkowania sytuacji kobiet.Obec

ne miejsce kobiety w społeczeństwie nie jest związane z płcią, lecz z rolami

wyznaczonymi jej przezspołeczeństwo P. Badania feministyczne liczą mniej wię

cej dwadzieścia pięć lat", lecz hasła emancypacji kobiet pojawiały się w Europie

już w XIX wieku. Proces ewolucji badań „o kobietach i dla kobiet" do postaci,

w jakiej funkcjonują obecnie, był długotrwały i wielowymiarowy. Obecnie owa

„kobieca" perspektywa jest nazwana „feminologią". Według Słownika teorii fe

minizmu feminologia to badanie problematyki kobiet i analiza związku władzy

i statusu społecznego z płcią kulturową (gender), a jednocześnie strategia edu

kacyjna dążąca do zmian społecznych. Przyjmuje formę badań nad sposobami,

w jaki kultura konstruuje kobiecość, nad rodziną (w ujęciu historycznym i spo

łecznym), nad podziałami płciowymi, teorią pracy kobiet i jej ekonomią, które to

badania są obecnie niezbędnym warunkiem adekwatnej analizy społeczeństwa".

W niniejszej książce akcent feminologiczny jest obecny w rozróżnieniach doko

nanych między „kobiecymi”i„męskimi”trajektoriami zmiany statusu społeczne

go, a także w wyborze strategii badawczej.

Cechą charakterystyczną feminologicznych badań jakościowych, które czer

piąinspiracje zfilozoficznej tradycjifenomenologii, jest to, że opisu przedmiotów

poznania dokonuje się przez pryzmat ich obecności w ludzkiej świadomości.

Jest to konsekwencja przekonania, że wszelkie poznawane przedmioty są nam

" S. Kawula, Drogi dystansujące biografie ludzie marginalizacja, wykluczenie i normalizacja. Przy

kład bezrobocia i biedy w małym mieście [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w proble

matycepedagogiki społecznej i praktycepracy socjalnej, Bydgoszcz 2005, s. 65.

* Określenie przyjęto za: M. Orłowska (red.), Skazani na wykluczenie, ale

* E. Gontarczyk, Kobieta i męskość jako kategorie połącze-kulturowe w studiach ministycznych,

Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań1995,s. 147.

* Idem, s. 18

°° M.Humm,Słownik terminizmu, przeł. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa 1993, s. 71–72.
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dane wyłącznie za pośrednictwem umysłowych reprezentacji". Mówiącsłowami

A. Schütza,

[...] filozofia fenomenologiczna chce być filozoficą człowieka w jego świecie

przeżywcamym, chce uczynić zrozumiałym sens tego świata |...|. Jej głównym

temCafemjestwydobycieiwyjaśnienieoktywnościświadomościtranscenden

talnej subiektywności, w której ten świat przeżywany jest konstytuowany"

A. Schütz uważał, że istnieją różne rzeczywistości, lecz podstawową wśród

nich jest intersubiektywny świat życia codziennego (świat przeżywany)". To

w nim ludzie tworzą rzeczywistość społeczną i są zarazem ograniczani przez

istniejące już struktury społeczne i kulturowe. Znaczna część tego świata jest

wspólna, ale istnieją także jego osobiste aspekty artykułowane przez biografię".

Znaczenia nadawane zjawiskom przezjednostki są rezultatem ich doświadczania

tychże zjawisk i podlegają opisowi jako podmiotowe koncepcje zjawisk. Świa

domośćpodmiotu kształtuje się przezjednoczesne doświadczanie i konceptuali

zację jego poszczególnych aspektów, przy czym zależność między świadomością

a doświadczeniem ma charakter wzajemny– znaczenia tworzone na podstawie

doświadczeń jednocześnie warunkują samo doświadczanie i nie mogąbyć one

wolne od wpływu kontekstu, obejmującego całość doświadczenia podmiotu.

Zestawy znaczeń nadawane przez podmiot doświadczanym przez niego zjawi

skom tworzą podmiotowe (naiwne) koncepcje zjawisk, które mogą być artyku

łowane werbalnie lub przejawiane w działaniu, a wspomniany wyżej kontekst

jest podstawą i przyczyną różnorodności i złożoności struktur tych koncepcji".

Podmiot przyjmuje w procesie tworzenia koncepcji rolę „naiwnego badacza"%,

który pragnie zrozumiećświat, ludzi i obserwowane zjawiska. Posługując się ter

minologią F. Heidera, naiwne koncepcje są „narzędziem percepcji i interpre

tacji rzeczywistości". Ich funkcja to objaśnianie rzeczywistości i umożliwianie

zrozumienia pojedynczych zdarzeń. Zrozumienie zdarzenia wymaga natomiast

określenia uwarunkowań– układu różnych czynników lub sił, które wpływają

na charakter zdarzenia bądź przyczyniają się do jego wywołania. Nadanie sen

su obserwowanym i doświadczanym zdarzeniom jest jedną z głównych potrzeb

* A. Męczkowska, Fenomenegrafia jako podejście badawcze w obszarze studiów dokacyjnych, „Kwar

talnik Pedagogiczny”2003, nr 3(189), s. 72–73.

" A. Schütz, Fenomenologia i nauki społeczne [w:] Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjal

gia. Zbiór tekstów,Warszawa 1989,s. 109–110.

" G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, przeł. H. Jankowska, Poznań 2004, s. 283.

" Ibidem, s. 293.

A. Męczkowska, Fenomenografia jako podejście badawcze..., op. cit., s. 75; por. A. Gurwitsch,

Problemy świata przeżywanego[w:] Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tek

stów,Warszawa 1989, s. 166–173.

A. Męczkowska, Fenomenografiajako podejście badawcze..., op. cit., s. 76.

K. Lachowicz-Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i za

chowanie,Gdańsk2004, s. 18.

Ibidem, s. 68.
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człowieka". Do niedawna uważano, że zachowanie człowieka wynika z tego,

jak zinterpretuje on sytuację, jednak coraz częściej psychologowie dochodzą do

wniosku, że zachowanie zależy raczej od tego, jak człowiek zinterpretuje swoje

odczucia na temat tej sytuacji. Na samąinterpretację ogromny wpływ mają wła

śnie naiwne koncepcje. Jak pisał A. Schütz, nasz świat życia codziennego jest

od samego początku „intersubiektywnym światem kultury”, światem,w którym

żyjemy z innymi ludźmi zanurzeni w „uniwersum” zrozumiałych dla nas i lu

dzi obok nas żyjących znaczeń", zatem oczywiste jest, że ludzie przebywający

w tym samym środowisku społecznym podobnie konstruują rzeczywistość.Wy

nika to z ogromnego wpływu, jaki posiadają poszczególne grupy społeczne na

swych członków. Na bazie formułowanych przez grupy systemów norm,warto

ści i symbolijednostki uzyskująwiedzę o tym, cojestważne, czego należy unikać

ijak definiować obiekty i zdarzenia"

W socjologii fenomenologicznej* leżą teoretyczne podstawy metodycznej

koncepcji F. Schütze, czyli wywiadu narracyjnego". Tego typu wywiad podlega

transkrypcji, a zatem dane przeznaczone do analizy mają formę tekstu. „Badanie

tekstu"maswe źródław hermeneutyce, definiowanej częstojako metoda interpre

tacji i rozumienia, której przedmiotemjest właśnie tekst (mówiony lub pisany)".

Hermeneutyka ma też inne znaczenia.W ujęciu W. Diltheya oznacza nowy ro

dzaj metodologii, nazwanej„rozumiejącą”. Jest to metodologia charakterystyczna

dla naukhumanistycznych i równie obiektywnajak metody naukprzyrodniczych,

a przedmiotem rozumienia staje się wówczas życie (własne i innych ludzi) oraz

obiektywne struktury duchowe utrwalone w dziełach kultury". Perspektywa ta

ściśle wiąże się zwspomnianymi wyżejbadaniami nad poznaniem potocznym F.

Występowanie zjawiska dziedziczenia „kultury biedy" także jest po części

spowodowane tym, że ludzie przebywający w tym samym środowisku społecz

nym podobnie konstruują rzeczywistość. Przy czym największą rolę odgrywa tu

rodzina. Jej podstawową funkcją jest zapewnianie bezpieczeństwa jej członkom

orazwychowanie dzieciP.Wychowanie ma za zadanie zaoszczędzićim przykrych

doświadczeń w zetknięciu z innymi grupami społecznymi, silnie związać ze śro

dowiskiem, w którym przyszły na świat, i wpoić sposoby radzenia sobie z bie

dą. Naczelnym celem staje się: „za wszelką cenę przetrwać”. Takie wychowanie

sprzyja tworzeniu koncepcji typu:„nie ma sensu myśleć o przyszłości,bo i tak nic

Ibidem, s. 73.

Ibidem, s. 70.

A. Schütz, Fenomenologia i nauki społeczne, op. cit., s. 124.

K. Lachowicz-Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej..., op. cit., s. 96–97.

D. Urbaniak-Zając, Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu,„Edukacja”1999, nr 4, s. 33.

Wywiad narracyjny został szerzej opisany w części metodologicznej książki.

J. Stelmach,Co to jest hermeneutyka,Wrocław 1989,s. 6.

16idem.

K. Lachowicz-Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej..., op. cit., s. 18–19.

16idem, s. 96–97.
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się nie zmieni"". Na powstawanie wszelkich potocznych koncepcji rzeczywisto

ści ma wpływ kultura, różnorodne sytuacje społeczne (zarówno przemiany oraz

wydarzenia społeczne na dużąskalę,jaki bezpośrednie wpływy, np. środki maso

wego przekazu), emocje oraz aktywne tworzenie przez podmiot koncepcji przez

uogólnianie pojedynczych doświadczeń, nadawanie sensu przeżytym zdarzeniom,

integrowanie bieżących danych bądź też uzasadnianie własnego zachowania"

Najważniejsze źródła biedy to długotrwałe pozostawanie bez pracy, brakwy

kształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zakorzenienie w kulturze ubóstwa,

charakteryzującej się wyuczoną bezradnością, biernością życiową i skłonnością

do poprzestawania na małym". Ponadto niski status społeczny podlega społecz

nemu dziedziczeniu, co oznacza, że „fakt urodzenia i wychowywania się w rodzi

nach ludzi ubogich związany jest z wysokim prawdopodobieństwem ubóstwa"".

Z. Kwieciński nadałtemu zjawisku miano „pętli odtwarzania"*.Dzieci urodzone

w rodzinach o niskim statusie społecznym już na starcie mają niższe szanse ży

ciowe niż ich rówieśnicy urodzeniw rodzinach o wyższym statusie. Jak wskazują

A. Karwacki i D. Antonowicz, „dziedziczenie biedy”–„immanentna, tkwiąca

w samej grupie społecznej przyczyna trwania w ubóstwie""– jest bardzo waż

nym elementem koncepcji „kultury ubóstwa”. Zachodzi tu zjawisko transmisji

międzypokoleniowej, polegające na przekazywaniu młodemu pokoleniu nie tyl

ko różnych form zachowań,lecz także zainteresowań, aspiracji życiowych, syste

mu wartości, uzdolnień intelektualnych i twórczych".

Rozpatrując przyczyny takiego stanu rzeczy z perspektywy makrosocjologicz

nej, należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z procesami reprodukcji społecznej,

a ściślej rzecz ujmując, z„reprodukcją prostą”.W ten sposób określa się „społeczne

procesywyrównawcze,dostosowujące,homeostatyczne, równoważącelub podtrzy

mujące". Nie powodują one zmiany zastanych warunków, utrzymują status quo,

gwarantują istnienie i trwanie społeczeństwa w całkowicie niezmienionej postaci.

Funkcjonaliści przebadali gruntownie wiele podstawowych procesów reprodukcji.

Jednym z nichjest socjalizacja, dzięki której z pokolenia na pokolenie są przekazy

wane normy, wartości, wierzenia,wiedza itp. Pozostałe to:

A. Karwacki, Kultura biedy w byłych PGR-ach…, op. cit., s. 20.

K. Lachowicz-Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej..., op. cit., s. 95–105.

H. Domański, Ubóstwo..., op. cit., s. 49.

16idem, s. 59, 78.

Z. Kwieciński, Szkoła a wykluczanie [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problema

tycepedagogiki społecznej ipraktycepracy socjalnej, Bydgoszcz 2005, s. 42.

A. Karwacki,D.Antonowicz,Underclass i kultura biedyw środowiskach popegeerowskich..., op. cit.,

s. 86.

T. Rostowska, Samoocena a transmisja międzypokoleniowa, „Problemy Rodziny” 1995, nr 3,

s. 21;por. A. Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerow

skich..., op. cit., s. 84.

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 37.

Ibidem, s. 37.
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–kontrola społeczna, która eliminuje zagrażające społeczeństwu zachowania

dewiacyjne;

– adaptacja i przystosowanie, które utrzymują stabilność i trwałość struktur

społecznych mimo zmian środowiska;

– nierówna dystrybucja przywilejów i nagród między pozycjami społecznymi,

gwarantująca płynną rekrutację do istniejących już statusów i ról;

– rygory i wyposażonew sankcje systemy etykiety, reguły okazywania szacun

ku, zachowania się itp., które służą potwierdzaniu tradycyjnych hierarchii

StatUISU1.

Jak wynika z badań A. Karwackiego, w społecznościach popegeerowskich

rodzina „emituje" zmodyfikowany, lokalny przekaz społeczno-kulturowy (cechy

„kultury ubóstwa"), odbiegający od powszechnie przyjętych w społeczeństwie

wzorów". Zjawisko to ma miejsce zarówno w środowisku rodzinnym,jak i po

zarodzinnym (bardzo dużą rolę w podtrzymywaniu marginalnej pozycjiw społe

czeństwie młodzieży ze środowisk popegeerowskich odgrywają szkoła orazgrupy

rówieśnicze, przyczyniające się głównie do utrwalania wpływów wychowawczych

rodziny"),lecz ze względu na fizjologiczne podłoże procesów psychicznych i za

chowań behawioralnych ma szerszy zakres w rodzinie. Psychologia rozwojowa

dowodzi,że transmisja międzypokoleniowa w rodzinie ma charakterfazowy ijest

silnie związana z płcią dziecka". Stanowi zatem także jeden z czynników spra

wiających, że szanse dziewcząt i chłopców z racji posiadanej płci biologicznej nie

są jednakowe. Proces socjalizacji jest zorientowany na dostosowanie jednostki

do pełnienia w przyszłości ról mieszczących się w obszarze wyznaczonym przez

pierwotnie przypisane status oraz płeć. W przypadku rodzin z kręgu „kultury

ubóstwa” ogół działań wychowawczych (rodzinnych i pozarodzinnych) można

określić mianem socjalizacji do marginalnej pozycji w społeczeństwie*. Wszel

kie okoliczności i naciski społeczne sprawiają wówczas, że dziecko należy do

grona „zagrożonych wykluczeniem”, podlegających „bezwolnej adaptacji, która

kreuje strategie wyuczonej bierności i pogodzenia się z losem"".

Aby rozważania uczynić przejrzystymi, należy wyjaśnić podstawowe dla nich

pojęcia. Według Słownika współczesnego języka polskiego termin „trajektoria"

oznacza „wyobrażalny tor, po którym porusza się obiekt w przestrzeni”*°. Ety

mologicznie termin ten wywodzi się ze średniowiecznej łaciny, gdzie trajecto

rius oznaczał „rzutowy"(z łac. trafiere–"przerzucać; tra-, trans- oznacza "za,

* A. Karwacki, Kultura biały wybór PGR-ach..., op. cit., s. 19.

* Ibidem, s. 21–23.

T. Rostowska, Samoocena…, op. cit., s. 21.

A. Karwacki, Kultura biedy w byłych PGR-ach…, op. cit., s. 18.

H. Domański, Ubóstwo..., op. cit., s. 59.

B. Dunaj (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, przygotowany przez zespół pra

cowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy badaczy z Polskiej Aka

demii Nauk, t. 2,Warszawa 1998, s.434.
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poza,z tamtej strony";-(i)iere od in(i)icere–'wrzucać')".W dalszej części książ

ki pojęcie „trajektoria” będzie używane zgodnie z definicją przedstawioną przez

K. Koneckiego, za A. Straussem,według której trajektoria to

[...] przebieg jakiegoś doświCdCZCnego przez jednostki Zjawisko i jego eWO

|UCjC W CZCSie [...]; działcanic i inferCkcje przyczyniające się do dolnej eWO

lucji zjawisko"

Status oznacza „stan prawny, pozycję społeczną jednostki w jakiejś większej

grupie lub grupy w jakiejś większej zbiorowości"?" (z łaciny status – położenie",

pozycja" od stare–'stać".Wtym miejscu należy także wyjaśnić pojęcie stratyfi

kacji.Wsocjologii używa się go na określenie zjawiska „wydzielaniaw strukturze

społecznej różnychwarstwklasyfikowanychwedługrozmaitychkryteriów,np. wy

kształcenia, dochodów, pochodzenia”*°, a także płci (stratyfikacja płciowa").

Pozostaje jeszcze rozumienie pojęcia „strategia”. Pochodzi ono z łaciny

i w najbardziej powszechnym znaczeniu jest to „sposób prowadzenia jakichś

działań (zwykle na większą skalę); perspektywiczny plan działań”*°. Natomiast

„radzenie sobie” jest najczęściej utożsamiane z angielskim coping, co oznacza

„skuteczne radzenie sobie z"lub „stawianie czoła”. Pojęcie strategii radzenia sobie

można uznaćza tożsame ze sposobami radzenia sobie wyróżnionymiw typologii

LI. Pearlina i JW.Schoolera, obok„zasobów umożliwiających radzenie sobie"*.

Typologia obejmuje działania skierowane na środowiskojednostki oraz na samą

jednostkę (w tym manipulacje w postrzeganiu zagrażającej rzeczywistości oraz

manipulowanie emocjami wywołanymi stresorem i kontrolowanie ich)". Po

nadto można podjąć próbę określenia typów strategii radzenia sobie w procesie

zmiany statusu społecznego stosowanych przez kobiety i mężczyzn.

Zatem ponownie należy podkreślić, że pomimo wyraźnej tendencji do dzie

dziczenia ubóstwa, można bez wątpienia wskazać wyjątki od tej reguły. Niektóre

jednostki nie poddają się bezwolnie i mimo wszystko osiągają wysoki status spo

łeczno-zawodowy. Wówczas cały proces ich socjalizacji staje się nieadekwatny do

przyjętej roli.Wzwiązku z tym pewne obowiązkiwynikające z tej roli oraz charak

terystyczne dla niej wzorce zachowań są obcejednostkom,które nie odziedziczyły

niskiego statusu swoich rodziców,lecz doświadczyły „przekroczenia”własnego sta

tusu– dokonały „skoku" między statusami.Wtym miejscu nasuwa się kilka istot

" W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-online.pl

[dostęp: 15.09.2007]

Zob. K. Konecki,Studia z metodologii badańjakościowych. Teoria ugruntowana,Warszawa2000,s. 43.

B. Dunaj (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 351.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych…, op. cit.

B. Dunaj (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 360.

M. Humm,Słownik teorii feminizmu, op. cit., s. 224.

B. Dunaj (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, op. cit., s. 359–360.

Za: A.Titkow, Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia,Warszawa 1993, s. 127.

" Ibidem, s. 127–129.
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nych pytań.Co sprawia, że niektórejednostki nie poddają się„reprodukcji prostej”,

lecz wykraczają poza ramy swego społecznego istnienia? Dlaczego nie poddają się

socjalizacji zgodnej z zasadami środowiska,w którym przyszły na świat?W jaki

sposób i na ile skutecznie jednostki te adaptują się i przystosowują się do środo

wiska, w które wstąpiły z chwilą osiągnięcia wysokiego statusu? Jak owe jednostki

sprzeciwiły się płynnej rekrutacji do istniejącychjuż statusów i ról,będąc obdarzo

nymi mniejszymiprzywilejamiizasobami niż członkowieinnych grupspołecznych?

Z założeń kontekstualnego modelu socjalizacji wynika, że to działania trans

gresyjne są czynnikiem, który umożliwia przezwyciężenie nacisków zewnętrz

nych i przekroczenie obszaru wyznaczonego w dniu narodzin. Poza działaniami

transgresyjnymi człowiekpodejmujejeszcze wiele działań ochronnych,jednak nie

przyczyniają się one do jego rozwoju. Zatem pojawia się pytanie:Co skłania do

podejmowania działań transgresyjnych zamiast zamykania się w kręgu działań

ochronnych? Decydują o tym zarówno wewnętrzne predyspozycje, jak i odpo

wiednie oddziaływania w środowiskach wychowania oraz socjalizacji dzieci „za

grożonych wykluczeniem”, które mogą rozwijać w nich skłonność do podejmo

wania działań transgresyjnych, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, przełomowych.

Niezależnie od tego, co uzna się za przyczynę omawianego zjawiska – po

wszechność i dostępność edukacji, także na poziomie wyższym,indywidualne pre

dyspozycje czy też„nietypowe doświadczenia z okresu dzieciństwa”,jak twierdził

R. Linton"–faktem jest, że niektórzy ludzie osiągają wysoki w stosunku do wyj

ściowego status społeczny, wbrew swojemu przeznaczeniu, ale częstokroć nie są

oni wystarczająco dobrze przygotowani do pełnienia takiej roli w społeczeństwie.

Istotne jest zatem to, czy owe „pozostałości” po naciskach świata społecznego"

występują,ijakie ich rodzaje można wyróżnić. Mogą one przyjmowaćpostaćpew

nych zachowań i nawyków utrudniających pełnienie roli przyjętej po osiągnięciu

wyższego statusu społecznego czy też statusu postrzeganego w ten sposób przez

otoczenie społeczne. Zachowanie ludzkie może być interpretowane jako przysto

sowanie do społecznych wymagańi presji, któretymsamym wpływająna psycholo

giczne funkcjonowaniejednostek", dlatego też te „nietypowe" jednostkiwypraco

wująpewne strategie radzenia sobie w nowej roli.Jednym z celów badań powinno

być zatem uchwycenie czynników,które utrudniają pełnienie roli, oraz wyłonienie

strategii przeciwdziałania pojawiającym się trudnościom, co stanowiłoby także od

* R. Linton twierdził, że jednostki nietypowewspołeczeństwie(nietypowe, czyli także o nietypo

wej biografii) zawdzięczają pewne swoje szczególne właściwości nietypowym doświadczeniom

z okresu dzieciństwa; patrz: R. Linton, Kulturowepodstawy osobowości, przeł. A.Jasińska-Kania,

Warszawa 1975, s. 169.

Przez„naciski świata społecznego” należy rozumiećproces wtłaczania jednostkiw system socja

lizacji adekwatny do jej pochodzenia społecznego, a mający doprowadzić do podjęcia określo

nego typu społecznego uczestnictwa po osiągnięciu wieku dorosłego; w tym przypadku chodzi

o proces socjalizacji zachodzący w środowiskach z kręgu„kultury biedy",w polskich warunkach

zwłaszcza w środowiskach popegeerowskich.

* A. Titkow, Streżycie społeczne, a cit., s. 138.

59



20 Wstęp

powiedź na pytanie o to,w jaki sposób można minimalizować skutki socjalizacji

nieadekwatnej do roli pełnionejw życiu dorosłym i zajmowanej pozycji społecznej,

W świetle przedstawionych zależności, strategie radzenia sobie w sytuacji

przyjęcia roli społecznej bez uprzedniego do niej przygotowania, a właściwie

z przygotowaniem do roli przeciwnej", zyskują na znaczeniu. Przy czym można

tu także rozważać problem przygotowania do roli społecznej w świecie pono

woczesnym. Czy nadal należy przygotowywać do określonych ról w postmoder

nistycznej rzeczywistości, gdzie nieustannie toczy się walka różnych dyskursów

o ich uprawomocnienie, gdzie konkurują ze sobą różne wersje prawdy? Czy też

należy przygotowywać do radzenia sobie z tą nieustanną zmiennością i do ży

cia „w niej"?W świetle teorii dotyczących powiązań statusu społecznego z płcią

(m.in. teoria P. Bourdieu) oraz wyników badań z zakresu socjopedagogicznej

problematyki płci i rodzaju, należy także wyodrębnić różnice w trajektoriach

osiągania wysokiego statusu społeczno-zawodowego kobiet i mężczyzn, po

nieważ takie niewątpliwie istnieją. Wynika to ze specyficznych mechanizmów

socjalizacji, innych dla dziewcząt i chłopców, oraz z wszechobecnej stereotypi

zacji, która w zasadniczy sposób determinuje ich szanse życiowe*. Problematy

ka wpływu płci i rodzaju na zróżnicowanie doświadczeń społecznych jednostki

została omówiona w rozdziale pierwszym.

Przy tego typu problemie odpowiedni okazał się punkt widzenia, który wy

maga uwzględniania w procesach (samo)rozwojowych współdziałania środowi

ska oraz indywidualnych działań. Takie podejście zakłada badanie współzależ

ności między kulturą a indywidualnymi zachowaniami jednostki oraz badanie

ich wpływu na osobowośćjednostki i odwrotnie. Na drodze od statusu niskiego

do wysokiego działają na człowieka różne czynniki zewnętrzne, pochodzące ze

środowiska życia (mechanizmy askrypcji, inaczej przypisania"),jakrównieżwe

wnętrzne, mające swe źródło w człowieku. Do tych ostatnich należąpewne cechy

stałe, m.in. płećbiologiczna, oraz te, które mogąw ciągu życia ulegać zmianom,

np. posiadany rodzaj płci psychologicznej", są jednak uznawane za statyczne

cechy osobowości jednostki. Poza tym istnieją jeszcze cechy dynamiczne, takie

" Już F. Znaniecki mówił o „zależności zadań wychowawczych od przyszłych obowiązków spo

łecznych wychowanka". Zob. idem, Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, t. 1,

Warszawa 1973, s.211 (I wydanie ukazało sięw 1928 roku).

Szerzej: L. Kopciewicz, Różnicew przebiegu karier szkolnych uczennic i uczniów (przegląd badań),

„Teraźniejszość–Człowiek– Edukacja”2006, nr 1(33), s. 7–26; M. Sękowska, Różne drogi

rozwoju tożsamości kobiet i mężczyzn, „Problemy Rodziny” 1998, nr 2, s. 19–27; A.I. Fagot,

M.D. Leinbach, Socialization of Sex Roles within the Family [w:] D.B. Carter, Current Concep

tions of Sex Roles and Sex Typing Theory and Research,New York1987; D. Pankowska, Wycho

wanie a role płciowe,Gdańsk2005.

Askrypcja jest tożsama z przypisaniem. Mianem askrypcji określa się wpływ zjawisk wyzna

czających osiągnięcia życiowe, które pozostają poza kontrolą jednostek. Za: H. Domański,

Ubóstwo..., op. cit., s. 32.

* J. Miluska, Przekształcenia radiowych, a szanse kobiet [w:] J. Miluska, E. Pakszys (red.) Studia

kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań 1995,s.29–30.
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jak: motywacje, cele, zadania, plany, dążenia. Wszystko to, a zatem społeczny

kontekst zjawisk, zdarzeń i procesów oraz statyczne i dynamiczne cechy osobo

wości, wpływa na rodzaj działań podejmowanych przez człowieka w określonych

sytuacjach. Niektórzy badacze samą osobowość interpretująwręczjako siećinte

rakcji„ja” ze światem (funkcjonalne podejście J. Nuttina").

Świat współczesny charakteryzuje się niezwykle szerokim dostępem do edu

kacji. Nie gwarantuje to jednak, że jednostki z upośledzonych środowiskowo

obszarów nabędą zdolności/kompetencji umożliwiających osiąganie wysokiej

pozycji społeczno-zawodowej. Jak już wcześniej wspomniano, o osiągnięciu

wysokiego statusu społecznego decyduje wiele czynników zewnętrznych, takich

jak: wpływ społeczny, oddziaływania pierwotnych i wtórnych grup społecznych,

moment historyczny, sytuacja ekonomiczna,ścieżka edukacyjna, osobowości ro

dziców i ich nastawienia wychowawcze. Równie istotną rolę odgrywają czynniki

wewnętrzne, m.in.: osobowość, podatność na wpływy, motywacja,indywidualne

potrzeby, pragnienia, dążenia,jednym słowem wszystko to, co decyduje o rodzaju

podejmowanych przezjednostkę działań.

Inaczej rzecz ujmując (według takich badaczy,jak Z. Kwieciński, R. Boro

wicz, M. Marody), na kształt trajektorii zmiany statusu mają wpływ czynniki

dwojakiej natury":

– makrosocjologiczne – podstawowe zróżnicowania strukturalne społeczeń

stwa jako całości (wieś– miasto, stratyfikacja społeczna według kryterium

ekonomicznego, społeczno-zawodowego itd.);

– mikrosocjologiczne (w tym pedagogiczne)– specyficzne cechy indywidual

ne ludzi,ich zdolności, zainteresowania, potrzeby czy aspiracje oraz różnice

wąskich grup formalnych i nieformalnych, a więc środowisk socjalizacyj

nych, takich jak rodzina,grupa rówieśnicza, społeczność lokalna, szkoła,

W osobistym doświadczeniu jednostki na jej sukces życiowy i społeczny

awans*przekłada się zwłaszcza poczucie sukcesu edukacyjnego.W moim prze

konaniu zaprezentowane w książce wyniki badań w rzeczywistości oświatowej

mogą się przyczynić do podejmowania bardziej świadomych i efektywniejszych

prób tworzenia warunków do ogólnorozwojowej stymulacji i ustanawiania roz

wiązań administracyjnych, organizacyjnych, społecznych i edukacyjnych, któ

re pozwoliłyby jednostkom na osiąganie pełni rozwoju osobowości w procesie

kształcenia. Zwłaszcza że (jak sądzi S. Kawula)

* T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996, s. 18-19.

* J. Nuttin, Motivation, Planning and Action A Rational bory of Behawior Dynamics,Leuven,

Belgium, 1984,

* Zob. Z. Kwieciński, Wykluczanie, Toruń 2002; A. Giza-Poleszczuk,M. Marody, Przemiany

więzi społecznych, Kraków 2004;R. Borowicz, Nierówności społecznew dostępie do wykształcenia,

Casus Suwalszczyzny,Olecko 2000.

* S. Kawula, Drogi dystansujące biografie ludzkie, a cit., s. 63.
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[...] nCleży pobUdZCIĆ i ZCSpokCjCóć indywidUClne potrzeby rOZWOJOWe i edU

kCacyjne, ZWłCISZCZC U tych,którzy tegO SZCZególnie potrzebUjcą na skutek od

działywania szeregu niekorzystnych czynników w ich środowisku życia"

Materialne ubóstwo w połączeniu z bogactwem osobowości i emocjonalnymi

więziami człowieka z otaczającym go światem sprawi wówczas, że jego ograni

czony dostęp do dóbr konsumpcyjnych będzie równoznaczny jedynie z wyłącze

0

niem tej osoby poza nawias „użytkowników oferty technologicznych hitów",

ale nie będzie to jednoznaczne z marginalizacją społeczną w wymiarze przeżyć

i relacji interpersonalnych jednostki w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim czy

zawodowym".

Z dotychczasowych rozważań wynika, że problem zmiany statusu społeczne

go jest złożony i wielowymiarowy. Niełatwo w takim wypadku zachowaćprzej

rzystość i jednolitość zastosowanych perspektyw teoretycznych, metodologicz

nych i analitycznych. Z tego powodu dalsze rozważania zostały umiejscowione

w ramach dwóch koncepcji teoretycznych: teorii chaosu oraz teorii społecznej

P. Bourdieu. Teorie te stanowią zarazem podstawę analizy danych zgromadzo

nych za pomocą metody biograficznej.

Teoria chaosu jest w niniejszych rozważaniach teoretycznych punktem wyj

ścia. Wyrosła na gruncie naukścisłych, na pograniczu matematyki i fizyki, cieszy

się obecnie coraz większym zainteresowaniemw kręgach naukowych. Dojej roz

woju przyczynił się postęp technologiczny, mianowicie znaczny wzrost mocy ob

liczeniowej komputerów, co umożliwiło rozwiązywanie skomplikowanych równań

nieliniowych.Teoria chaosu opiera się na założeniu, że możliwejest dokonywanie

pomiarów, kontrolowanie lub odtwarzanie matematycznie nieprzewidywalnego

zachowania się układów lub przebiegu zjawisk (procesy chaotyczne można za

uważyć np. w przebiegu zjawisk atmosferycznych obserwowanych przez E. Lo

renza, kiedy ledwie dostrzegalne zakłócenia warunków początkowych powodują

znaczące zmianyw końcowych stadiach ruchu).Zachowanie chaotyczne charak

teryzuje się niestabilnością (brakiem stanu równowagi, nietrwałością) rozwiązań

równania ruchu ze względu na warunki początkowe. Oznacza to, że dowolnie

mała zmiana stanu początkowego prowadzi po jakimś czasie do jakościowych

zmian trajektorii". Obrazowym wyjaśnieniem tego zjawiska jest tzw. efekt mo

tyla, który polega na tym, że jeśli przyjąćściśle założenia E. Lorenza, machnięcie

" S. Kawula, Drogi dystansujące biografie ludzie, a cit., s. 63.

° A. Żukiewicz, Kompetencje społeczne i antymaginalizacja. O rozwiązywaniu problemów e

łecznych poprzez rozwijanie wśród ludzi społecznych umiejętności [w:] K. Marzec-Holka (red.),

Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005,

5. 392.

' Ibidem,

* Tutaj termin „trajektoria" został użyty zgodnie z rozumieniem przyjmowanym w fizyce, gdzie

oznacza on tor ruchu, czyli krzywą lub prostą zakreśloną w przestrzeni przez poruszający się

punkt.
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skrzydeł motyla w jednej części świata może doprowadzić po pewnym czasie do

powstania tajfunu w innym jego zakątku. Jest to oczywiście wielce uproszczone,

metaforyczne ujęcie.W opisywanej tu teorii pojawia się pojęcie chaosu determi

nistycznego. Jest to nieporządek wynikający z bogactwa działania układu, a nie

z braku jakiegokolwiek determinizmu". Wynika zatem z tego, że nawet w cha

osie jest pewien porządek i wszystkie zjawiska i procesy, nawet te bardzo skom

plikowane, których dokładny opis wydawał się dotychczas niemożliwy, mogą

być opisane za pomocą równań nieliniowych. Niektóre elementy teorii chaosu

można zastosować także do opisu i wyjaśniania zjawisk życia społecznego, jed

nak czerpiąc głównie z „warstwy filozoficznej” tej teorii.

Z pewnością przedstawione wyżej rozważania można odnieść także do świata

nauk społecznych, o czym świadczą liczne inicjatywy środowisk naukowych na

rzeczrozwoju teoriichaosutakżenatymgruncie(przykładem możebyćdziałalność

amerykańskiego towarzystwa naukowego Society for Chaos Theory in Psycho

logy and Life Sciences").Wpodjętym przeze mnie problemie także dostrzegam

pewne analogie z podstawowymi założeniami teorii chaosu. Otóż, zakładając, że

bieg życia osoby urodzonejw rodzinie o niskim statusie społecznym, która mimo

to osiągnęła wysoki status, można przedstawićw formie trajektorii, zauważamy,

iż trajektorie życia poszczególnych osób w początkowej fazie będą z pewnością

podobne. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej na skutek różnych, często

nawet pozornie mało istotnych czynników będą przebiegały w różny sposób.

Jeszcze większe różnice można dostrzec, gdy porówna się trajektorie prze

biegu życia osób, które urodziły się w rodzinach o niskim statusie i osiągnęły

wysoki status, z tymi osobami, które pozostały w społecznie i kulturowo ubogim

środowisku. Tu, pomimo początkowego podobieństwa (trajektorie mają swój

początekw zbliżonych punktach; życie tych osób przebiegało początkowow po

dobnych warunkach), trajektorie w dłuższej perspektywie czasowej przebiegają

zupełnie odmiennie. Interesujące są źródła takiego przebiegu tych trajektorii.

Stądjednym z celów badańbyło wyodrębnienie czynników mających decydujący

wpływ na biografie osób, które uniknęły wykluczenia.

Z całą pewnością trajektorie osób, które przekroczyły swój status, będą się

różniły w zależności od płci. Dlatego kolejnym z celów badawczych było wyróż

nienie czynników różnicujących kształt trajektorii zmiany statusu społecznego

kobiet i mężczyzn – określenie, jakie są to różnice, z czego wynikają, na jakich

etapach rozwojowych się pojawiają oraz jakich przestrzeni doświadczeń biogra

ficznych dotyczą.

* M.Tempczyk, Teoria chaosu afazja,Warszawa 1998, s. 31.

" Więcej informacji na stronie: http://www.societyforchaostheory.org
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Należy jeszcze zauważyć, że osoby objęte badaniem mieszczą się w przedziale

wiekowym 23–40 lat", zatem okres ich nauki szkolnej przypadł na lata przeło

mu, na okres transformacji ustrojowej w Polsce, która zbiegła się z przekształce

niami struktury gospodarczej kraju.Wwyniku transformacji zmieniła się też rola

„ideologii awansu społecznego” przeciwstawianego merytokratyzmowi". Ru

chliwość może byćjedną z sił napędowych transformacji, może ją blokować, ale

może także niebyć związana z tymi procesami.Wyłania się więc istotny czynnik,

którego wpływu nabiografie nie można pominąć. Warto przeanalizować,w jaki

sposób ta wielka zmiana społeczna wpłynęła w skali mikro na zmiany w biogra

fiachjednostek. Stąd drugi rozdział teoretyczny, oprócz omówienia różnic w bie

gu życia jednostek,wynikających ze statusu społecznego ich rodzin pochodzenia,

oraz refleksji na temat doświadczania upływu czasu, który od dawna zajmuje

odrębne i ważne miejsce w problematyce socjologicznej (zwłaszcza w badaniu

zjawiskzmiany społecznej i różnego rodzaju procesów dynamikispołecznej), do

tyczy również teorii anomii społecznej towarzyszącej wielkim zmianom społecz

nym iw dramatyczny sposób decydującej o bycie i niebycie jednostek".

Układ treści książki wynika z logicznego ich uporządkowania. Punkt wyj

ścia stanowi teoria chaosu. Następnie opisano doświadczenia w biografii mające

potencjalny wpływ na zmianę statusu społecznego, postrzegane subiektywnie

z perspektywy zaangażowanych w nie jednostek (rozdział pierwszy).W rozdzia

le pierwszym uwzględniono także koncepcję płci i statusu w teorii P. Bourdieu

bezpośrednio dotykającą relacji dominacji w społeczeństwie i w kulturze, która

jest także podstawą i głównym wyznacznikiem kierunku analiz zgromadzonych

danych jakościowych. Jeśli przyjmuje się systemowy punkt widzenia człowie

ka i jego społecznego otoczenia, to należy uwzględniać także jego zmienność

(w tym konkretnym przypadku jako przykład zmiany jest analizowana pionowa

ruchliwość społeczna). Zmiennośćjest nieodłącznie związana z czasem, ponad

to skutkiem zmian w skali makro i jednocześnie przyczyną mikrozmian (w ży

ciu pojedynczego człowieka) może być anomia społeczna opisana m.in. przez

E. Durkheima i R. Mertona (rozdział drugi). Rozdział trzeci zawiera przesłanki

metodologiczne–uzasadnienie wyboru podejścia badawczego, dobór osób bada

nych, cele i problemy badawcze, a także opis metod zastosowanych do zbierania

i analizy danych. Rozdziały czwarty, piąty i szósty stanowią pogłębioną analizę

°° Takie jest teoretyczne założenie.W rzeczywistości badane osoby mieszczą się bliżej górnej gra

nicy tego przedziału, zatem są około 30. roku życia.Trudnojest mówićo osiągnięciu wysokiego

statusu przez osoby młodsze–związane jest to bezpośrednio z przeciętnym czasem ukończenia

studiów (około 24. roku życia). Od tego momentu rozpoczyna się zazwyczaj okres poszukiwa

nia pracy i dopiero pojego pomyślnym zakończeniu można stwierdzić, czy osiągnięty status jest

znacząco wyższy odpierwotnego. Dlatego osoby poddane badaniu nie miały mniej niż25–26 lat.

K.Zagórski, Przedmowa. Ważne i mniej ważnepytania o ruchliwość społeczną [w:]H. Domański,

O ruchliwości społecznej..., op. cit., s. 11.

" E.Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, potezy, imprezy, Warszawa 1992, s. 36.
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tekstów uzyskanych w drodze transkrypcji wywiadów narracyjnych. Przy czym

rozdział czwarty obejmuje opis przestrzeni doświadczeń biograficznych i wyda

rzeń kluczowych w życiu respondentów oraz analizę tych doświadczeń w prze

biegu ich życia, które okazały się istotne w procesie zmiany statusu społecznego.

Rozdział piąty zawiera rekonstrukcje trajektorii życia z uwzględnieniem różnic

wynikających z odmienności płci respondentów. Rozdział szósty w całości jest

poświęcony problemowi nieadekwatnego do zajmowanej pozycji habitusu oraz

strategiom radzenia sobie w opisywanej sytuacji zmiany. Rozdział siódmy doty

czy problemów edukacji jako czynnika i wyznacznika kierunków zmian.

Problemy, takie jak: bieda, warunki życia na wsi, specyfika środowisk wsi

popegeerowskich, a zatem ukazujące makrokontekst fenomenu dziedziczenia

i zmiany statusu społecznego, wielokrotnie już analizowane w ramach wielu

subdyscyplin pedagogiki, zasygnalizowano jedynie we Wstępie. Natomiast w sa

mej książce skupiono się na wyjaśnieniu doboru określonego podejścia, strategii

i metod badawczo-analitycznych oraz na samym fenomenie zmiany statusu spo

łecznego w wymiarzejednostkowym.W myśl tradycyjnej szkoły badańjakościo

wych BG.. Glasera i A.L. Straussa, pozwala to uniknąć stawiania hipotez oraz

snucia domysłów o globalnych przyczynach sytuacji będącej przedmiotem bada

nia na podstawie wcześniej powstałych naukowych koncepcji, założeń, podejść

teoretycznych. Takie postępowanie, jak również „zawieszenie" przez badacza

na czas zbierania danych wszelkiej posiadanej uprzednio wiedzy, opinii, sądów

i przeświadczeń wynikających z doświadczenia, możebyćkorzystne podczas pro

wadzenia badań jakościowych". Dopiero na etapie analizy i interpretacji badacz

może powrócić do posiadanych na temat danego zjawiska wiedzy i przekonań,

jednakw dalszym ciągu nie powinno to w żaden sposób zawężać pola analiz ani

przysłaniać zawartych w wypowiedziach respondentów koncepcji innych niż do

tychczas naukowo stwierdzone. Z drugiej strony, w myśl „nowej szkoły"badań

jakościowych, nie jest możliwe ani wskazane pomijanie wszelkich teoretycznych

kontekstów badania”. Stąd wynika obecność rozdziału dotyczącego znaczenia

doświadczeń społecznych i wszelkich czynników socjalizacyjnych w trajektorii

życia, które wywierają niewątpliwie istotny wpływ na sposób postrzeganiazmiany

statusu społecznego przezjednostki.Są to obszary rzadko dostrzegane i rozważa

ne w badaniach o podobnej tematyce, zatem warto im poświęcić więcej uwagi.

° U. Flick,An Introduction to altanie Research, London–Thousand Oaks–New Delhi2006,

s. 57–58.

" Ibidem, s. 57–64
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Podsumowując sposób organizacji i przebieg przedstawionych badań,

należy podkreślić, że mają one eksploracyjny charakter. Stanowią empiryczne

studium ograniczonej liczby jakościowo różnych sposobów konceptualizowania,

rozumienia, postrzegania i odczuwania procesu zmiany statusu społecznego, któ

ry równocześnie ma wpływ na wiele różnorodnych aspektów świata otaczającego

poddane badaniomjednostki".

Pisząc o badaniach eksploracyjnych, opierałam się na przesłankach U. Flicka,

który dopuszcza wykorzystywanie w badaniach literatury o tematyce dotyczącej

stricte rozważanego problemu lub pokrewnej, oraz na literaturze metodologicz

nej, tłumacząc to tym, że po niemal wieku prowadzenia przez badaczy różnego

rodzaju badań w naukach społecznych nie istniejąjuż obszary zupełnie niezba

dane, nowe, nieodkryte. Obecnie coraz częściej badacze skłaniają się ku podej

ściu prezentowanemu przez U. Flicka i wykorzystują wszelkie dostępne źródła

jeszcze przed przeprowadzeniem właściwych badań, nie dbając o „bezzałoże

niowość".W takim rozumieniu postulat „bezzałożeniowości” odnosi się raczej

do postawy badacza, który nie powinien się opierać podczas prowadzenia badań

na własnych subiektywnych przekonaniach i założeniach dotyczących badanego

problemu. Innymi słowy,jest to postulat dotyczący „zawieszenia” przez badacza

na czas zbierania danych wszelkiej posiadanej uprzednio wiedzy, opinii, sądów

i przeświadczeń wynikających z doświadczenia, nie odnosi się on natomiast do

braku oparcia w istniejącej literaturze. Badanie opierające się na analizie istnie

jącej w danym obszarze tematycznym literatury w dalszym ciągu może byćjed

nak nazywane eksploracyjnym i fenomenograficznym.

Celem niniejszych badań było uchwycenie struktury czynników, które spo

wodowały, że osiem badanych osób „zagrożonych wykluczeniem” z racji swego

wiejskiego pochodzenia osiągnęłowysokistatusspołecznywbrew swemuspołecz

nemu przeznaczeniu. Ponadto celem było również ukazanie różnic w ścieżkach

" A. Męczkowska, Fenomenegrafia jako podejście badawcze w obszarze studiów dokacyjnych, „Kwar

talnik Pedagogiczny”2003, nr 3(189), s. 73.
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prowadzących do zmiany statusu społecznegow zależności odpłci oraz wyodręb

nienie strategii radzenia sobie w takiej sytuacji. Trajektorie życia przyjmują inny

kształtw zależności odtego, czy obrazująbiografie kobiet czy mężczyzn,głównie

ze względu na funkcjonujące w społeczeństwie schematy płciowe, determinujące

sposoby wychowania i socjalizacji odmienne dla dziewczyneki dla chłopców.

Do celówszczegółowych niniejszychbadańzalicza siętakżepróba rekonstruk

cji biografii kobiet i mężczyzn pierwotnie zagrożonych wykluczeniem w sytuacji

zmiany statusu społecznego, określenie barier i ograniczeń na drodze do zmiany

statusu społecznego, które pojawiają się w biografiach badanych osób, a także

określenie przebiegu wydarzeń i doświadczeń mających miejsce w życiu osób

badanych w tym procesie i próba przedstawienia tej drogi w formie trajektorii.

Wszystkie wymienione cele zostały zrealizowanew toku analiz przy wykorzy

staniu głównych założeń filozoficznej warstwy teorii chaosu oraz teorii społecz

nej P. Bourdieujako głównej wykładni teoretycznej.

Badanie ruchliwości czy też mobilności społecznej z punktu widzenia jed

nostki, która tej ruchliwości doświadcza, z wykorzystaniem metody biograficznej

w świetle dotychczas przeprowadzonych badańjawi sięjako podejście nietypowe.

Do tej pory socjologowie używali zazwyczaj metod ilościowych, określając jedy

nie za pomocą danych statystycznych,jak duże rozmiary przybiera to zjawisko

i jakich grup społecznych dotyczy oraz w jakich kierunkach przebiega. Powzię

ty w niniejszej książce sposób uchwycenia istoty zjawiska pozwolił spojrzeć na

nie znacznie szerzej i przeanalizować wiele nakładających się na siebie warstw

składających się na proces osiągania znacznie wyższego od wyjściowego statusu

społecznego – niejako w głąb, traktując ten proces w kategoriach „fraktalnych”

Pozwoliło to również na zaznaczenie jego pedagogicznych aspektów.

Jednocześnie wyjaśniono, z jakich powodów zazwyczaj indywidualne tra

jektorie życia ludzi uwikłanych w układ społecznego dziedziczenia przebiegają

wzdłuż trajektorii modalnych przypadających grupom ludzi wyodrębnionym na

podstawie podobnej wielkości i struktury kapitału, z których się wywodzą.Tym

samym wytłumaczono również, dlaczego przekroczenie statusu społecznego po

chodzenia jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim.

Rozmówcy zostali wybrani do badań na podstawie cech składających się na

następujący wzórbiografii: pochodzenie wiejskie–wiejska szkoła podstawowa–

szkoła średnia–studia wyższe– wysoka pozycja zawodowa wyznaczająca osta

tecznie osiągnięcie wysokiego statusu społecznego. Dowiększościbadanych osób

udało się dotrzeć metodą śnieżnej kuli– uzyskując informacje zwrotne na pyta

nie: czy znasz w swoim otoczeniu osoby pochodzące ze wsi, które osiągnęły wy

soką pozycję społeczną?Wten sposób równocześnie potwierdzono, że rozmówcy

należą do kręgu osób postrzeganych przez innych jakojednostki o wysokiej po

zycji społecznej,

Podsumowując wyniki badań, należy podkreślić, że przestrzenie doświad

czeń biograficznych uczestników i uczestniczek badania, zgodnie z przypusz
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czeniami dotyczącymi realiów rodzajowej socjalizacji we współczesnej Polsce,

różnią się w zależności od płci, aczkolwiek nie są to bardzo znaczące różnice.

Wszystkie kobiety, które wzięły udział w badaniu, nie były od początku zdecy

dowane w kwestiach wyboru ścieżek własnej edukacji i kariery zawodowej. Cały

okres edukacji był raczej czasem poszukiwania własnej drogi życiowej niż prze

myślanym planem własnego rozwoju.Wbiografiach mężczyzn można odczytać

jasny i precyzyjny plan własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, który pojawia się

zazwyczaj już na etapie szkoły średniej i jest konsekwentnie realizowany aż do

momentu osiągnięcia założonych celów.

Różnice są dostrzegalne także w podejściu do edukacji. Wszystkie respon

dentki łączyły studia wyższe z pracą. Zajęcia, których się w tym czasie podej

mowały,były bardzo zróżnicowane. Pozwalało to jednocześnie uzyskać większy

stopień finansowej niezależności, jak też zdobywać nowe doświadczenia, które

mogły się okazać przydatne w dalszej pracy zawodowej. Jest to podejście do życia

typowe dla ludzi należących do „pokolenia końca wieku” i do generacji „dzieci

transformacji” (lata 1971–1976), która przyjęła wzór stałej pracy i poszukiwa

nia przyszłego zatrudnienia już w trakcie studiów. Wśród badanych mężczyzn

tylko dwóch podjęło się zajęć zarobkowych w trakcie studiów. Nie były to za

jęcia związane w żaden sposób z ich przyszłą pracą zawodową. Pozostali dwaj

mężczyźni podjęli prace zgodne z kierunkami prestiżowych i wymagających po

święcenia dużej ilości czasu studiów (prawo, medycyna) dopiero po zakończeniu

etapu edukacji.Wkwestii finansowania nauki wszyscy mężczyźniw dużej mierze

zdawali się na własnych rodziców.

Znamienne jest, że żadna z badanych osób nie przypisywała świadomie

w swej narracji większego znaczenia wielkiej zmianie ustrojowej, która dokonała

się w ciągu ich życia.Tylko jedna rozmówczyniwspominała,że czasy były trudne

dla osób bez „układów” i „znajomości”, co jednak nie przeszkodziło jej w zdo

byciu dzięki własnej determinacji prestiżowej pozycji zawodowej. Jest to zgod

ne z przewidywaniami N. Luhmanna, że jednostka reaguje na (makro)zmiany

społeczne („perturbacje"),odnosząc się do samoreferencyjnych doświadczeń (ha

bitus) i w ten sposób konstruuje swą biografię. Nie korzysta zatem z wzorów

tworzonych przez system i nie uzależnia przebiegu własnej biografii od zmian

warunków zewnętrznych, lecz kieruje się własną wewnętrzną„logiką”.

W biografiach trzech kobiet punkty zwrotne wystąpiły tuż przed objęciem

prestiżowego stanowiska pracy (K1, K2, K3). Mężczyźnikluczową rolę w swoim

życiu przypisali studiom wyższym (M1, M2, M3). Poza tym to właśnie męż

czyźni dostrzegali częściej znaczącą rolę wydarzeń ze sfery rodzinnej w swoich

biografiach (M1 i M4– małżeństwo, M2– narodziny syna). Wymienieni trzej

respondenci podkreślali również znaczenie własnych współmałżonek w ich ży

ciu. Kobiety, nie tylko żony, ale również siostry (M1, M3), występują w tych

biografiach jako opiekunki, partnerki, przyjaciółki, powiernice. Wśród respon

dentek natomiast tylko dwie przyznały,że ich mężowie mają duży wpływ na ich
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własne decyzje, nawet te dotyczące pracy zawodowej(K3, K4). Pozostałe respon

dentki (K1, K2) marginalizowały role swoich partnerów w ich życiu, zwłaszcza

zawodowym, podkreślając własną niezależność.

Wszystkie badane kobiety w czasie przeprowadzania wywiadów miały plany

dalszej edukacji bądźbyły w trakcie kolejnych studiów czy też kursów, co w ana

lizach zyskało znaczenie warunku rekonstrukcji habitusu. Natomiast w grupie

badanych mężczyzn tylko jeden (M2) planował się dalej kształcić, jednak miał

na uwadze bardzo specyficzny model (samo)kształcenia i rozwoju, który jest wa

runkiem koniecznym dalszej kariery, nieodłącznie wpisanym wjego pracę zawo

dową na uczelni wyższej. Pozostali mężczyźni etap edukacji pozostawili w ich

własnym odczuciu za sobą. Byliby gotowi kształcić się dalej tylko w przypadku,

jeślibyłoby to warunkiem koniecznym dalszej kariery zawodowej (jakw biografii

M2). Potwierdza to wnioski wynikające zbadań P. Bourdieu, który zauważył, że

kobiety są silniejszymi nosicielkami zmiany wzorów zachowań niż mężczyźni.

Szybciej dostosowują się do wzorów życia charakterystycznych dla grup o wyż

szym statusie społecznym.

Większośćbadanych osób miała poczucie, że sytuacja w ich życiu w momen

cie przeprowadzania wywiadu była stabilna, aczkolwiek silne odczuwali, że jest

to zaledwie początek„drogi na szczyt", co wskazuje na duże ambicje i szerokie

plany co do dalszej kariery zawodowej (K1, K3, K4 oraz M1, M2). Dwoje re

spondentów wskazywało na stan wyciszenia i stabilizacji po okresie wytężonej

pracy oraz skupienie w większym stopniu na utrzymaniu obecnej pozycji niż pię

ciu się w górę, a także na większą koncentrację na rodzinie, włącznie z planami

jej powiększenia (K2, M4).Tylko jeden badany mężczyzna (M3) nie miał pla

nów rodzinnych–skupiał się wyłącznie na pracy (zwłaszcza na jej wymiarze ma

terialnym), a wolne chwile poświęcał na zabawę.Jego negatywne nastawienie do

życia rodzinnego miało swe źródło w doświadczeniach z przeszłości (dorastanie

w rodzinie dysfunkcyjnej).

Wbiografiach badanych, poza tradycyjnymi polami społecznymi decydujący

mi o socjalizacji jednosteki należącymi do społecznej przestrzeni rozwoju (rodzi

na, szkoła, rówieśnicy), pojawiły się również inne czynniki, które w dużej mie

rze zadecydowały o przebiegu indywidualnych trajektorii życia. Pierwszy z tych

czynników to osoby znaczące inne niż rodzice. Są to zazwyczaj osoby z naj

bliższego otoczenia respondentki/a, które w danym okresie jej/jego życia zostały

wyróżnione, a ich wpływ na życie rozmówczyni/cy określono jako szczególnie

duży.Osobami znaczącymi często stają się członkowie rodziny:babcia, ciocia lub

siostra, a także nauczyciele lub wykładowcy, przełożeni lub osoby przypadkowo

pojawiające się na trajektorii życia. Są to osoby, które uczą, doradzają, kierują

rozwojem, wspierająw realizacji planów, wzmacniają poczucie własnej wartości,

* Z. Kwieciński, Między palcem a dekadencji. Studia i szkice wedgegiczne, Wrocław 2007,

s. 222.
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ale także potrafią się w porę wycofać z tych relacji i pozwolić osobie wspieranej

na dalszą samodzielność, pozostając jednak zazwyczaj na zawsze w ich pamięci

i tym samym uzyskującważne miejsce w strukturze biografii tych osób.

W rozważanych tu badaniach można z pewnością dostrzec różnice w po

strzeganiu własnej mobilności i sposobach mówienia o własnej sytuacji życiowej

w zależności od gender. Występują one na trzech poziomach: w sferze odczu

wania własnej sytuacji życiowej przez badanych, w samych narracjach (różnice

wynikające ze specyfiki procesu komunikacji między badanym/ą a badaczką) oraz

w przebiegu trajektorii życia.

W narracjach pojawiają się powtarzalne wzory postrzegania wiejskiej szko

ły podstawowej, trudności z przystosowaniem się do warunków szkoły śred

niej, problemy z wyborem kierunku kształcenia na studiach wyższych. Wiele

czynników pozytywnych, ale także trudności i barier jest związanych z typami

rodzin, w których wychowywali się poszczególni respondenci.W rozważanych

narracjach ze względu na sposób wychowania dzieci udało się wyróżnićtrzy typy

rodzin: wspierającą, obojętną oraz dysfunkcyjną. W dużej mierze to,w jakiego

typu rodzinie wychowywali się rozmówcy, determinuje ich sposoby postrzegania

siebie i otoczenia zewnętrznego, a także własnego dotychczasowego życia–ma

to duży wpływ na sposób konstruowania biografii.

Respondenciw niniejszych badaniach postrzegają siebie jako osoby uczciwe,

prawdomówne,szlachetne, z zasadami, pracowite, samodzielne, z dużym poczu

ciem sprawczości, zdecydowane i uparte, ambitne, optymistycznie nastawione

do życia, gotowe do poświęceń dla dobra innych ludzi,bezinteresowne, ale jed

nocześnie z trudnościamiw nawiązywaniu kontaktów,introwertyczne, skromne,

z niską samooceną,wymagające wiele od siebie i od swoich bliskich, nieasertyw

ne. Z reguły te same cechy cenią także u innych. Swoją pracę traktują niezwykle

poważnie i starają się byćprofesjonalistami.W rzeczywistości dostrzegają zarów

no szanse,jak i zagrożenia mogące się pojawićw życiu ich i osób im bliskich.

Czworo respondentów pozytywnie postrzega miejsce własnego pochodze

nia, czyli wieś, jako potencjalne miejsce własnego zamieszkania. Są to osoby,

które wychowały się w rodzinach wspierających. Dwaj respondenci wychowani

w rodzinach obojętnych byliby w stanie tylko połowicznie zaakceptować pomysł

mieszkania na wsi –w przypadku gdyby mogli pracować w mieście. K3 i M3

natomiast całkowicie odrzucają taką możliwość, kierując się jednak zupełnie in

nymi przesłankami– przeświadczeniem, że życie na wsi jest ciężkie i za bardzo

wypełnione pracą, oraz brakiem perspektyw rozwojowych,

Te same osoby, które deklarują, że mogłyby, a nawet chciały mieszkać na

wsi, byłyby w stanie również zaakceptować wieś jako potencjalne miejsce pra

cy. Zaznaczająjednak przy tym, że obecnie na wsi nie ma warunków pracy dla

młodych, ambitnych ludzi, co jednak nie oznacza, że w przyszłości sytuacja nie

ulegnie zmianie. Pozostali respondenci zdecydowanie odrzucają środowisko

wiejskie jako potencjalne miejsce pracy. Głównie dlatego, że nie widzą na wsi
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możliwości zatrudnienia w innym sektorze niż rolnictwo. Wieśjako potencjalne

miejsce wychowania i kształcenia dzieci pozytywnie postrzega tylko jedna re

spondentka. Jest ona jedyną osobą oceniającą wieś pozytywnie we wszystkich

trzech aspektach.Wwychowaniu na wsi ceni spokój,harmonię ijednoznaczność

wartości i zasad.Wedukacji–pozbawione anonimowości relacje z nauczycielami.

Ambiwalentnie wieś postrzegają cztery osoby, doceniając spokój i harmonię,

bezpieczeństwo, niewielkie klasy w szkole, ale zwracają również uwagę na ogra

niczenia edukacyjne– dojazdy do szkół, ograniczone możliwości uczestniczenia

w zajęciach dodatkowych, nadmiar obowiązków związanych z pracą w gospo

darstwie. Z tych samych powodów pozostali respondenci odrzucają wieś jako

potencjalne miejsce wychowania i kształcenia dzieci, traktują ją jako zdecydo

wanie niekorzystne środowisko. Należy jednak ponownie podkreślić, że obec

nie po osiemnastu latach przemian społeczno-gospodarczych wizerunek wsi

w społeczeństwie polskim ulega zmianie. Staje się ona atrakcyjnym miejscem

może nie pracy i edukacji, ale przynajmniej zamieszkania. Jest kojarzona z nie

osiągalnymiw środowisku miejskim spokojem, ciszą, przestrzenią. Powoli znika

z naszej świadomości wieś brudna, zaniedbana, biedna i zupełnie oderwana od

(miejskiej) cywilizacji (badania CBOS-u z 2006 roku).Z dużym prawdopodo

bieństwem można stwierdzić, że dzisiejsze dzieci wiejskie nie będą już w takim

stopniu różniły się od swoich miejskich rówieśników,jak to było widoczne jesz

cze kilka lat temu.Natomiastwiększośćbadanych osób dostrzega jednaku siebie

pewne przejawy niedostosowania do stanu warunków obiektywnych. Potwierdza

to istnienie zjawiska określanego przez P. Bourdieu jako efekt Don Kichota.

Jednak respondenci jednocześnie podejmują strategie pozwalające na mniej lub

bardziej skuteczne radzenie sobie z nim.

Wyniki badań w pewnym stopniu wskazują odpowiedź na pytanie, jakie ce

chy należałoby kształtować i wspierać orazjakie bariery eliminowaćw wychowa

niu dziewcząt i chłopców z upośledzonych kulturowo i ekonomicznie środowisk,

aby zwiększyćprawdopodobieństwo uniknięcia wykluczenia przez dzieci o niskim

pochodzeniu społecznym. Cechy korzystne to m.in.: aktywność, pewność siebie,

śmiałość, odwaga. Natomiast bariery najskuteczniej można przezwyciężać, pod

nosząc świadomość oraz poziom wiedzy o mechanizmach wykluczania wśród na

uczycieli. Niejest to zadanie łatwe, ale ukazanie punktuwidzenia osób uwikłanych

w taką sieć zależności pozwala znacznie lepiej ocenić ich sytuację niżbezosobowe

badania statystyczne. Jednocześnie wyniki prezentowanych badań mogą stanowić

wyznacznik podejmowania decyzji przez osoby mające za zadanie pomóc innym

w wyrównywaniu ich szans edukacyjnych oraz mają potencjał stanowienia podstaw

do konstruowania adekwatnych strategii radzenia sobie w sytuacji wejścia w rolę

niezgodną ze społecznymi oczekiwaniami wobec jednostki, ukazując wartość

i rozwojowy aspekt strategii aktywnych. Jednocześnie książka otwiera także nowe

niepoznane dotąd obszary, konstytuując tym samym pole problemowe dalszych

badańi ustalając podstawy do stawiania bardziej szczegółowych pytańbadawczych.
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Niniejsza praca miała być próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie: jakie oso

by, zjakimi dyspozycjami i w jakich społecznych okolicznościach potrafią prze

rwać pętlę odtwarzania oraz jak radzą sobie w sytuacji, gdy ich habitus pierwot

ny nie odpowiada społecznym schematom ról, które przyszło im pełnić. Osoby

wybrane do niniejszych badań łączyło posiadanie podobnego habitusu pierwot

nego. Wszystkie z racji urodzenia w środowisku wiejskim posiadały przypisany

status dziecka wiejskiego. Jest to pewna społeczna konstrukcja, pewien obraz, do

którego społeczeństwo usiłuje dopasowaćwszystkie wiejskie dzieci. Bycie dziec

kiem wiejskim oznaczabycie dzieckiem zaniedbanym podwieloma względami–

ekonomicznym, edukacyjnym oraz pod względem społecznych relacji–ilościo

wo i jakościowo różniących się od tych występujących w mieście (mniej kontak

tów, skromniejsza sieć relacji na wsi). Osoby te od dzieciństwa przyswajały sobie

poszczególne elementy habitusu, który pozwalał im skutecznie funkcjonować

na wsi. Wzrastały w niewielkim środowisku, gdzie panowały spokój, harmonia

lub chociażby pewność, że każdy kolejny dzień będzie wyglądał podobnie. Nie

musiały być odważne, aktywne, pewne siebie. Nie musiały walczyć o uznanie,

akceptację, o poparcie dla własnych pomysłów. Innymi słowami, nie nabywały

kompetencji niezbędnych do podjęcia skutecznej gryw polu miejskim,w którym

to przyszło im funkcjonować w dorosłości. Obecna pozycja tych ludzi właści

wie nie powinna się im „przydarzyć”. Jak zakłada teoria społecznej reprodukcji,

powinni raczej podzielić losy swoich przodków i pozostać w polu, w którym się

urodzili i spędzili początkowe lata życia. Jednakw ich indywidualnych trajekto

riach życia nieoczekiwanie pojawiły się momenty, które spowodowały, że moż

liwe stało się przerwanie pętli odtwarzania. Istotną rolę w tym procesie odgrywa

rodzina. Jeżeli mimo niskich zasobów kapitału ekonomicznego i kulturowego

zgromadzi ona odpowiednią ilość kapitału społecznego, to może wyposażyć

w ten kapitał dzieci, które uzyskują szansę przekształcenia go w inny rodzaj ka

pitału, zazwyczaj w kapitał kulturowy. Istotny jest system wartości i reguł po

stępowania w domu rodzinnym. Są one skuteczne w polu wiejskim,jednak przy

pewnych sprzyjających okolicznościach mogą stanowić właściwe narzędzia gry

w innych polach. Najważniejsze jest, że stanowią silną i stałą podstawę konstru

owania własnej tożsamości i budowania relacji z innymi ludźmi. Jeśli natomiast

rodzina nie jest nośnikiem wystarczającej ilości kapitału społecznego, mogą taką

rolę spełniać osoby z zewnątrz. Sąto osoby, które towarzysząw tej wznoszącej się

trajektorii przez dłuższy bądź krótszy czas. Niejednokrotnie pojawiają się tylko

na chwilę. Ich trajektorie życia przecinają się lub zbiegają z trajektoriami ludzi,

którym są pomocni, po czym znowu biegną swoim torem. Jednakw życiu tych,

którym udzielili pomocy, odgrywają znaczącą rolę i pozostawiają niezatarty ślad

w ich biografiach.

To, że dzieci o niskim początkowym kapitale kulturowym z każdym kolejnym

krokiem „w edukację” zdobywają coraz wyższą świadomość, coraz więcej pre

dyspozycji i chęci do kontynuowania nauki, jest nie tylko zasługą rodziny bądź
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osób znaczących, ale również ich własnego wysiłku wkładanego w opór wobec

wszechobecnych sił pola wiejskiego. Nabywane dyspozycje konstytuujągotowość

do nabywania kolejnych. Tym samym pierwotny habitus jest rekonstruowany

i dostosowywany w coraz większym stopniu do podejmowania gry w subpolach

miejskich.Wten sposób od gry w polu miejskim (dzieciństwo), poprzez trudny

okres funkcjonowania na pograniczu obu pól–wiejskiego i miejskiego (dorasta

nie), uczestnicy badania stawali się pełnoprawnymi graczami w polu miejskim

(wczesna dorosłość). Z pewnością są pełnoprawnymi graczami, którzy osiągają

sukcesy w subpolu zawodowym w opinii i ocenie osób z ich otoczenia społecz

nego. Jednakwe własnym odczuciu wciąż są „nie u siebie". Mają poczucie, że nie

do końca rozumieją zasady, według których muszą grać, oraz że posiadany ha

bitus, mimo rekonstrukcji, nie odpowiada w pełni wymogom roli, którą pełnią,

i statusu, który osiągnęliw społeczeństwie. Skutkiem owego niedopasowania jest

niezwykle często obniżone poczucie własnej wartości. Uczestnicy badań, nieza

leżnie od charakterystyki subpól,w których grają, wykształcili dwa typy strategii

radzenia sobie z owym poczuciem niedopasowania zwanym przez P. Bourdieu

efektem Don Kichota. Są to strategie aktywne i bierne. Owe strategie w pewien

sposób kompensująbrakiw zasobach lub niezgodności tkwiącew strukturze po

siadanych kapitałów. Różnicew trajektoriach kobiecych i męskich są najbardziej

widoczne w przebiegu ścieżek edukacyjnych. Kobiety są „poszukiwaczkami”.

Chętniej zmieniają kierunekwłasnej edukacji, dostosowują się do potrzeb rynku

pracy, ale także szukają zajęcia, które da spełnienie i satysfakcję. Podejmują na

ukę na różnorodnych studiach i kursach.W chwili przeprowadzania wywiadów,

wszystkie zgodnie deklarowały, że zamierzają się nadal kształcić. Mężczyźni na

tomiast zmierzają do raz (zazwyczaj dośćwcześnie) obranego celu i nie zmieniają

ani kierunków edukacji, ani planów zawodowych. W chwili przeprowadzania

wywiadów tylko jeden z respondentów deklarował chęć dalszego kształcenia się,

tylko ze względu na swoją pracę zawodową na uczelni wyższej.

W sferze wychowaniaw polu wiejskim uczestnicy badań nie podkreślali nad

miernie bądź też nie dostrzegali aspektów różnicowania ze względu na płeć. Nie

sposób jednak pominąćfaktu, że rezultat edukacji i podjęta praca zawodowa są

wyraźnie produktem habitusu rodzajowego. Kobiety podjęły prace w obszarze

zawodów „typowo kobiecych”. Nawetjeśli są to wysokie stanowiska, to mieszczą

się w obszarze placówek opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, instytucji

pomocowych bądźksięgowości. Mężczyźni natomiast swoje studia i ściśle z nimi

związanąpracęzawodową rozpoczęliwpolach tradycyjnie uznawanych z męskie–

prawo, medycyna, informatyka, praca naukowa. Może to świadczyć o istnieniu

pewnych rodzajowych mechanizmów odtwarzania, lecz pozostają one przezro

czyste dla uczestników badań, poza nielicznymi wypowiedziami, które świad

czyły o różnicach w wychowaniu rodzinnym. To dziewczynki były obarczane

większym zakresem obowiązków, a także poczuwały się do odpowiedzialności za

swoich braci. Brakwypowiedzi o charakterze podkreślającym różnice w wycho
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waniu i edukacji dziewcząt i chłopców można odczytywać jako potwierdzenie

tezy P. Bourdieu dotyczącej przemocy symbolicznej. Ofiary opresji zazwyczaj

nie dostrzegają, że w niej tkwią, a nawet starają się racjonalizować niektóre jej

aspekty jako „naturalne".

Na uwagę zasługuje także to, że w wychowaniu wiejskich dzieci stawia się na

uległość, posłuszeństwo, ćwiczenie w milczeniu, cierpliwość, skromność, wraż

liwość na potrzeby innych ludzi. Zatem wszystkie wiejskie dzieci, także chłop

ców, wyposaża się w „habitus zdominowanych”, co nie ułatwia funkcjonowania

poza ich pierwotnym polem i nie przystaje do specyfiki współczesnego życia –

w demokratycznym społeczeństwie,wbardzo zmiennej,wręcz płynnej rzeczywi

stości. „Trening uległości" nie musi jednak predestynować do życiowej porażki

i pozostawania w stanie uległości przez całe życie, o ile jednostka jest w sta

nie przeciwstawić lokalizacyjnym siłom pola własny autolokalizacyjny potencjał

i wykorzystać odpowiednio wszystkie posiadane zasoby.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w kwestii podejścia do zmian statusu

społecznego i do zmian społecznych w ogóle, zwłaszcza w świetle teorii spo

łeczeństwa ponowoczesnego, dokonało się wiele przeobrażeń. Obecnie podział

na klasy i warstwy społeczne nie jest jużjednoznaczny. Wszelkie granice się za

cierają, rzeczywistość i życie w niej, zgodnie ze słowami Z. Baumana, stały się

„płynne". Niczego nie można być pewnym, także swego miejsca w przestrzeni

społecznej. Współcześnie ludzie są narażeni na ciągłe i permanentne ryzyko. Ist

nieje wiele zagrożeń zarówno natury globalnej,jaki indywidualnej. Są one zwią

zane z wielkimi katastrofami,które zdarzają sięwe współczesnym świecie,jakteż

z przebiegiem indywidualnych ludzkich biografii. Codziennie musimy podejmo

waćwiele decyzji, nie będącpewnymi ich wpływu na trajektorię życia. Pluralizm

norm, relatywizm moralny sprawiają,że brakujejednoznacznych drogowskazów

Stwarza to specyficzny kontekst dla współczesnej edukacji. Problematyczną jest

kwestia przygotowania do wyznaczonych ról społecznych w świecie ponowocze

snym. Owe role także są płynne. Nie można zatem stwierdzić, do wypełniania

jakiej roli jest przeznaczona danajednostka, zatem nie ma możliwości przygoto

wania jej do określonej roli w toku socjalizacji.W obecnej rzeczywistości nic już

nie jest pewne, nieustannie toczy się walka różnych dyskursów o ich uprawomoc

nienie, różne wersje prawdy konkurują ze sobą. Czy nie trzeba zatem wychowy

waćjednostek przygotowanych do radzenia sobie z tą nieustanną zmiennością

i do życia „w niej"? Jak sobie radzićw rzeczywistości, w której pewna i stała jest

jedynie zmiana? Dorastanie osób objętych badaniem przypadło na lata przełomu,

na okres transformacji ustrojowej w Polsce, która zbiegła się z przekształceniami

struktury gospodarczej kraju i jednocześnie z wejściem w etap zmian charakte

P. Bourdieu, Makademimaja,przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2004

* Z. Bauman,Płynne czasy. Życie w oceniewności, przeł.M. Żakowski,Warszawa2007

* Zob. rozdział drugi.
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rystycznych dla fazy rozwoju społeczeństw nazywanej ponowoczesnością. Osoby

badane należą do pokolenia, które przyszło na świat w „starym ładzie społecz

nym”iweszło w fazę przemian w okresie własnego społecznego dojrzewania,bez

uprzedniego przygotowania,bezwiedzy i świadomości o kierunkach i sposobach

przebiegu tychże zmian. Jest to prawdopodobnie ostatnie pokolenie, które nie

było przygotowane do funkcjonowania w płynnej rzeczywistości, ponieważ nie

urodziło się w niej. Przekroczenie statusu w pewnym sensie może być tu po

strzegane jako wynik zamętu spowodowanego wielkimi zmianami społecznymi,

jednaksame osoby badane nie dostrzegają tego wpływu. Zatem w perspektywie

biograficznej,w analizie konstruowanych przez osoby badane narracji, nie jest to

najistotniejszy czynnik modyfikujący kształt trajektorii życia.

Kolejne pokolenia z płynnością i zmiennością radzą sobie coraz lepiej.Wszel

kie zmiany nie powodująjuż dyskomfortu ani poczucia wykorzenienia, wyobco

wania, czy też niedopasowania do nowych warunków. Obecnie rozwinięte społe

czeństwaznów znajdująsię na rozdrożu,wmomenciekonstytuowania sięnowego

ładu, nie wiadomo jednak, czy ponownie zostanie osiągnięty jakiś poziom sta

łości, stabilności, czy też pozostaniemy w paradoksalnym stanie permanentnych

zmian. Chociaż zasady społecznego dziedziczenia nadal obowiązują, nie sąjuż

takjednoznaczne i nieodwołalne. Można przypuszczać, że przy zacierających się

coraz bardziej granicach poszczególnych klas społecznych, zjawisko przekracza

nia statusu będzie coraz powszechniejsze. Jeśli zmianybędąpodążały nadalw tym

samym kierunku, wraz z zanikiem klas społecznych, zniknie również opisywane

tu zjawisko zmiany statusu. Nie można natomiastwykluczyć,że wraz z tym pro

cesem mogą się pojawić inne podziały społeczne przebiegające wzdłuż innych

różnicujących linii, oparte na zupełnie innych kategoriach. Z dużą dozą praw

dopodobieństwa można przypuszczać, że będziemy mieli wkrótce do czynienia

z nowymi, nieznanymi dotychczas formami dyskryminacji, marginalizacji i wy

kluczenia. Należy pamiętać,żejednocześnie pojawią się też zapewneinnego typu

transgresyjne trajektorie i konieczność poszukiwania ich punktów zwrotnych.
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