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Opowieść o podglądaniu
Jednak, gdy wpiszemy adres najpopularniejszej polskiej strony plotkarskiej sprawa ma się
zupełnie inaczej. Na powitanie mamy okazję
wziąć udział w mini konkursie pod hasłem
„zgadnij, czyj/a/e to ... (wstawić odpowiednio:
nogi, pośladki, piersi, dłonie itd.)”. Widzimy szokujący tytuł i mało atrakcyjną część ciała, obwisły
biust, cellulit na udach, brzydkie ubrania, żylaste
ręce... Zdjęcia często są robione z ukrycia. Potem
widzimy stopniowe zbliżenia na fragmenty ciała, z
którego mamy wywnioskować, że gwiazdy są
takie same jak my. Bohaterowie zdjęć często nie
wiedzą, że robi im się zdjęcia lub nie mają wpływu na ich publikację. Co prawda postać ze zdjęcia
nie może zaprzeczyć, że tak nie wygląda, ale czy
on lub ona chce, żeby taki wizerunek był rozpowszechniany?

Dla jednych podglądanie to brak dobrego wychowania kojarzące się z tabloidami i
serwisami plotkarskimi. Dla innych zwyczajny
element w kontaktach z ludźmi. Czy warto i
należy podglądać innych?
Ja i podglądanie
Wyjechałam z Warszawy na 10 dni zostawiając obiekty mojej fascynacji na ich stałym
miejscu, niewielkim balkonie naprzeciwko mojego
okna kuchennego. Nie zawiedli mnie! Dalej czekali na mnie we troje i prowadzili swoje życie na...
balkonie. Dyskretnie śledzę codzienne życie sąsiadów z bloku naprzeciwko. Co chwila tworzę w
wyobraźni nowe wersje ich życia. Nie chcę pytać,
jak jest naprawdę. Wolę oddać się swojej tajemnej
pasji – podglądaniu.
Uwielbiam podglądać! Albo raczej przypatrywać się uważnie światu. Po co od razu używać pejoratywnego słowa o niemiłej definicji,
gdzie podglądać oznacza
„przyjrzeć się ukradkiem,
gdy ktoś nie chce być widziany”? Daleko mi przecież od umyślnego naruszania prywatności innych.
A więc uwielbiam
patrzeć z ciekawością na
innych - na ubrania ludzi
na ulicach, na wyrazy twarzy, na poufałe zachowania
par, na wyrazy emocji na
twarzach rozmawiających.
Obserwuję i czasem widzę
fascynujące rzeczy - od
pieszczotliwych klepnięć
po pośladkach po karcące
uderzenia.
Nie tylko ja zresztą
lubię podpatrywać. Czynią
to miliony Polaków za pomocą internetu. Wielu
internatów śledzi blogi czy portale społecznościowe, na których mają okazje oglądać życia ludzi z
całego świata. Jedna, ważna sprawa jest taka, że
na blogi i portale trafiają zazwyczaj zdjęcia, które
autorzy chcą tam zamieścić. Nie ma tu więc raczej
mowy o podglądaniu, a raczej o poprawnym śledzeniu rzeczywistości.

Czy potępiać podglądanie?
Z jednej strony odpowiedź jest
negatywna. Udzieli jej
na przykład psycholog
ewolucyjny, który powie, że tylko dzięki
z m ys ł o w i w z r o ku i
u wa żn ej ob s er wa c ji
partnera, jesteśmy w
stanie dobrać się w
parę. Mieszkanka genów dwojga atrakcyjnych fizycznie osobników (szczególnie kobiet) zapewnia udaną
inwestycję w przyszłość
i zwiększa szansę na
z d r o we p o t o ms t wo .
Negatywnie odpowie
też przedstawiciel dowolnego zawodu związanego ze sferą audiowizualności. „My nie podglądamy, pokazujemy po
prostu, że takie jest życie.”
Z drugiej strony powszechny dostęp do małych, dyskretnych aparatów i innych
urządzeń szpiegowskich sprawia, że każdy z nas w
każdej chwili może być podglądany przez innych,
a nasz wizerunek może być rozpowszechniony.
Czy tego chcemy, czy nie. Przerażające! Czy skoro sami nie chcemy być podglądani, przestaniemy
oglądać innych?

3

To niezbyt piękna mania.
Ale gdzie są tacy, co nie lubią podglądania?
(...)
Podglądanie,
Jako takie,
Tkwi w człowieku.
(...)
Dziś uprawiam, że tak powiem, wyższą szkołę
jazdy w podglądaniu.
(...)
Ja się bawię podglądaniem – zwykłych ludzkich wad.
(...)
I stąd właśnie podglądanie mych rodaków
I ich jakże życiodajnych
(Dla mnie!!!)
Niedostatków charakteru
Oraz innych braków.
A na plus niech mi to zapisane będzie w satyrycznym niebie,
Że podglądam wszystkich równo,
Bez protekcji,
Nie wyłączając nawet
Siebie.

Mamy to szczęście, że mamy siebie
Nie po to mamy innych wokół siebie, żeby
marnotrawić nasz zmysł wzroku, niezwykle u nas
wyostrzony i nie oglądać innych ludzi. Patrzenie
jest dla nas naturalne i dopóki nasze zachowania
pozostają w społecznej i medycznej normie oraz
nie sprawiają nikomu przykrości, może nie warto z
nich rezygnować? Wątpliwości w tej kwestii nie
rozwiąże niestety żadna zewnętrzna instytucja ani
obiektywny sąd. W kwestiach tak wrażliwych i
trudno mierzalnych działa umowa społeczna lub
inaczej dobre maniery, obyczaje. Te znajdziemy w
powiedzeniach przekazywanych nasz przez naszych wychowawców, zapewne nieraz słyszeliście
„nieładnie jest się gapić”, „patrzy jak sroga w
gnat” czy „patrzy jak cielę w malowane wrota”.
Od małego przestrzegano nas więc przed niegrzecznym i marnotrawnym patrzeniem i gapieniem się.
Warto natomiast patrzeć i podglądać refleksyjnie!
Na zakończenie ironiczna recepta na podglądanie – fragment wiersza Jerzego Ludwika Kerna
„Podglądanie rodaków”:
Podglądanie

Ula Ziętalewicz

Inter cities 2009
czuwać pierwsze kompleksy, jednak 9 linii to nie
jedna, prawda?
Panuje tam jeden, wielki rozgardiasz.
Francuzi NAPRAWDĘ są na bakier z nauką języków obcych. Nie mogłyśmy się połapać, gdzie
można kupić bilety komunikacji miejskiej, bo nie
ma angielskich oznaczeń. I już sama nie wiem,
czy nie potrafię odczytywać strzałek, które mnie
mają zaprowadzić do okienka, w którym mam te
bilety kupić, czy oznaczenia są nieprecyzyjne…
Oczywiście, z naszym szczęściem w nieszczęściu, udało nam się wejść na wieżę Eiffla
bardzo późnym wieczorem - byłyśmy ostatnimi
„klientkami”. Nie udało nam się dojechać do
naszego hoteliku, bo pół godziny po północy
zamykają metro. Psikus… Pomogli nam dwaj
mężczyźni. Najpierw przekręciłyśmy nazwę miejsca, którego szukałyśmy, więc pokazali nam drogę do jakiegoś klubu. Nie, nie – tłumaczymy szukamy jakiegoś kursującego w nocy środku
transportu. Kilka godzin później moja towarzysz-

Podczas wakacji wpadłyśmy z koleżanką na genialny pomysł: kupujemy Global Pass,
wsiadamy w pociąg i jedziemy przez Niemcy do
Francji, Hiszpanii i z powrotem. Był to eksperyment, który chcąc nie chcąc stał się badaniem
socjologicznym i pozwolił spojrzeć na światowe
me t r opoli e z pe r s pe kt yw y tury sty
„niskobudżetowego”.
Paryż
Pierwsze, co zauważyłam po przybyciu na
Gare du Nord czyli Dworzec Północny to zawrotna prędkość, z jaką poruszają się ludzie powracający z pracy do swoich domów. Aby zaszyć się w
domowych pieleszach, trzeba „narobić” kilometrów, przemieszczając się z jednej linii metra do
drugiej, z metra do RER (coś jak stołeczna SKMka), z jednego RER do drugiego RER... Metro
francuskie? Bardzo rozbudowane, ale niemiłosiernie cuchnie a podziemne stacje metra są dużo
węższe od naszych. W tym miejscu zaczęłam od-
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ka podróży będzie opowiadać swojej mamie: Poznałam dealera haszyszu, odprowadzał nas na
nocny, o, człowieku! Jak się bowiem miałyśmy
wkrótce przekonać, nie
bez przyczyny wszystkie
nocne marki znały naszego „przewodnika”…
Nie ma mowy o
jeździe na gapę. Wchodząc do autobusu, musisz włożyć bilet do
czytnika, żeby sprawdzić, czy obejmuje on
strefę, do której musisz
dojechać – Paryż jest
podzielony na 5 stref, fot. S.Chudzyńska
my zatrzymałyśmy się
na nocleg w 3 strefie, podczas gdy centrum rzecz
jasna to strefa 1. Obok kierowcy siedzi człowiek,
który zapisuje gdzie wysiadamy, dlatego gdy będziemy się zbliżać do celu podróży, spojrzy na nas
wzrokiem mówiącym: to tutaj panie wysiadają…
O 2 w nocy szczęśliwie wylądowałyśmy w ciepłych łóżeczkach. Bezpieczne…

mogły przekąsić. Później wyjdzie na jaw, iż jego
propozycje miały podtekst seksualny i liczył, iż
uda mu się namówić nas na spędzenie z nim nocy.
B ę d ą c we ws po mn i an ym
„kebsie” zajadałyśmy się
podwójnymi cheeseburgerami. Do środka weszło dwóch
mężczyzn. Siedziałam odwrócona plecami do nich, więc
pozostały mi jedynie ciche
komentarze mojej koleżanki:
O Boże! O Boże! Oni się
całują. (Rzeczywiście, słyszę
głośne cmoknięcia…) I to jak!
Jak on go całuje! U nas by coś
takiego spotkałoby się z oburzeniem, a tutaj atmosfera
wewnątrz lokalu się nie zmieniła, a wszyscy goście patrzą na całe zajście bez większego zainteresowania.
Barcelona
Jestem zakochana we wszystkim co hiszpańskie, choć po dziś dzień była to miłość na odległość. Kiedy pojawiłyśmy się w Barcelonie, ludzie
małymi kroczkami przygotowywali się do popołudniowej sjesty. Ulice wyglądały spokojnie; miła
odmiana po zatłoczonej stolicy Francji. Spytałyśmy o drogę: Skręcić w lewo? A może w prawo?
Miły staruszek nie
tylko udzielił nam odpowiedzi, ale szedł z
nami tłumacząc
(niezwykle łopatologicznie:) ), że numeracja jest rosnąca: widzicie, senoritas, tu jest
nume r 410 cz yli tu
będzie 411, a tu zaraz
412(!). Moja koleżanka
zaczęła się martwić: On
chyba nie chce z nami
iść do końca? Będzie
musiał spory kawałek
zawracać. Nie… Okazało się, że staruszek
zmierza w podobnym
kierunku. Rozstaliśmy
się, życzy nam miłych
wa ka c j i . P r z ykł a d y
ogromnej życzliwości mieszkańców tego miasta
można by mnożyć w nieskończoność…
Tym razem zamieszkałyśmy w hostelu.

Paryż – podróży ciąg dalszy
Następnej nocy nie miałyśmy już tyle
szczęścia. Spóźniłyśmy się na ostatni nocny pociąg! Oczywiście, jakże by mogło być inaczej,
musiałyśmy spędzić całą noc w
Paryżu, oczekując na pierwszy
poranny transport. Dworzec jest
na noc zamykany (Boże! Ja chcę
swój centralny!). Uświadomił nas
o tym fakcie mężczyzna, który
nie omieszkał pojawić się w naszym otoczeniu. Przysiadł się do
mnie w poczekalni, podczas gdy
przeglądałam zdjęcia w telefonie
komórkowym i zaczął zaglądać
mi przez ramię, komentować i
śmiać się z niektórych fotek. Gdy
opuszczałyśmy dworzec, ruszył z
nami. Pytał czy nie wolałybyśmy
przenocować w hotelu, zamiast
poznawać nocną stronę Paryża
chodząc z bagażami. Spytałyśmy
czy nie jest głodny. Nie miałyśmy już za dużo kasy, żeby kupić fot. S.Chudzyńska
coś do jedzenia, ale wystarczyłoby żeby on będzie jadł, a my po prostu ogrzejemy
się w ciepłym miejscu. Poszedł z nami na kebab.
Dał mojej koleżance 20 euro do ręki, żebyśmy coś
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Kilkanaście osób różnych narodowości na piętrowych łóżkach w jednym pomieszczeniu. Wybierałyśmy się na wieczorny spacer po La Rambli
(najsłynniejszej ulicy w Barcelonie prowadzącej
na plażę) z dwójką 17-letnich Włochów. Noc była
wspaniała, pięknie oświetlone ulice... Godzina 23
a na La Rambli można
spotkać całe rodziny
spacerujące z dziećmi.
Po wejściu do jednego
z lokali, upewniłyśmy
się, że nasi towarzysze
- Fabricio i Miguel mogą pić. We Włoszech można spożywać
alkohol od 17 roku
życia. Chłopcy pytali
nas, jakich włoskich
wokalistów znamy. Na
dowód znajomości
włoskiej kultury, zanuciłyśmy „Felicita…”
Spytałyśmy ich, czy
kojarzą w jakiś sposób Polskę. Mówią o Jeanie
Paulu II i wspominają o polskim współczesnym
malarzu, który najwyraźniej jest dobrze znany we
Włoszech, a nigdy nie słyszano o nim w ojczyźnie…

Z czym to się je?
W Polsce niewiele młodych ludzi słyszało
o możliwości podróżowania pociągami po wszystkich krajach europejskich za okazaniem jednego
biletu. Nazywa się on Global Pass. Bilet, który
uprawnia do przejazdów przez 5 dni w ciągu 10
dni - ważny na wszystkie kraje europejskie,
kosztuje 159 euro. Można go kupić w kasie
międzynarodowej PKP.
Są oczywiście dostępne
jeszcze inne opcje biletu,
m.in. obejmujące wyłącznie jeden kraj. Warto
zwiedzić coś na własną
rękę, bo wrażenia są
niezapomniane. Zawsze
będę się chlubić, że wraz
z moją współtowarzyszką podróży rozgryzłyfot. S.Chudzyńska
śmy francuskie metro w
2 godziny, co nie było
wcale takie łatwe. Jestem zachwycona napotkanymi po drodze ludźmi, wielu z nich nam pomogło,
ich życzliwość sprawiła, że dobrze się bawiłyśmy,
a przede wszystkim, że wróciłyśmy bezpiecznie
do domu. Był to THE TIME OF MY LIFE.

Sylwia Chudzyńska

Świat się śmieje
Wielka amerykańska firma. Szef wzywa do siebie
psychologa firmowego
- Johny. Doceniam to co robisz, ale pracoholików
to ty zostaw w spokoju!

Co musi się zmienić, żeby
polskie drogi odpowiadały
normom europejskim?
- Normy europejskie...

Przyjaźń między kobietami:
Pewnego dnia kobieta nie wróciła na noc do domu. Następnego dnia powiedziała mężowi, że
spała u przyjaciółki. Mąż zadzwonił do dziesięciu
jej najlepszych przyjaciółek. Żadna nie potwierdziła wersji żony.

- Słyszałam, że rozwiodłaś
się z mężem.
- Tak, mieliśmy ciągłe nieporozumienia na tle religijnym.
- O co chodziło?
- Uważał, że jest Bogiem.

Przyjaźń między mężczyznami:
Pewnego dnia mąż nie wrócił do domu na noc.
Następnego dnia powiedział żonie, że spał u kolegi. Żona zadzwoniła do dziesięciu jego najlepszych przyjaciół. Ośmiu potwierdziło, że spał, a
dwóch, że jeszcze jest.

Pokój w akademiku. Student:
- Chłopaki, szybko, gadajcie czy homoseksualizm
jest w porządku?
- No pewnie, że w porządku!
Student zdejmuje rękę z mikrofonu słuchawki:
- Halo, halo, mama? U mnie wszystko w porządku!
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O grupach, które trzymały władzę w Ameryce Łacińskiej
kańskie nie radzą sobie z problemami sfery politycznej i ekonomicznej; dlaczego dochodzi do
puczów, krwawych wojen domowych, ustawicznych kryzysów i krachów, ciągłych zmian
obozów rządzących… W
Ekwadorze „nie zawsze świeci
słońce”, bywa, iż kraj ten znajduje się po ciemnej stronie
mocy. Tak było w latach 19311940, kiedy to urząd prezydenta sprawowało kolejnych 18
przywódców(!). Jedyne rozwiązanie, jakie oferują obywatelom władze to zamachy stanu
i populizm. W Kolumbii w
1953 roku rządy dyktatorskie
objął Rojas Pinilla, który uważał się za oświeconego dyktatora. Historia powtórzyła się w
1990 roku: kampania przed
wybora mi pre z ydenc ki mi,
która została wówczas przeprowadzana, uchodzi za jedną z
najkrwawszych w historii kraju. Kolumbia ma jeszcze jeden istotny problem:
nie sposób, by przemknęła niezauważenie kwestia
tak zwanej równoległej gospodarki czyli nielegalnego handlu narkotykami. Ale jest to problem
bardzo nagłaśniany w europejskich mediach, znajdujący się na
porządku dziennym…

Historia ludzkości jest pisana ociekającymi krwią zgłoskami. Zawsze będą
istnieć przegrani i zwycięzcy,
uciskani i uciskający, podporządkowani i przywódcy. Przeszłość wpływa na teraźniejszość. Dzierżący w swoich rękach nie tylko insygnia władzy,
ale i losy całych społeczeństw
przywódcy Zachodu, zgotowali
o krut ny lo s miesz ka ńc o m
Ameryki Łacińskiej. To było
kiedy ś… – Dziś A mery ka
nadal za to płaci…
Historia pewnej fascynacji
Po pozycję książkową, do
której będę się odwoływać w niniejszym artykule, sięgnęłam z bardzo
prostego powodu: odwiecznej fascynacji kulturą i obyczajowością społeczeństw latynoamerykańskich.
Zaczęło się od telenowel i chwytliwych utworów muzycznych do cna przesiąkniętych wzorami życia dominującymi na południowoamerykańskim kontynencie. Pewnego dnia ukuło
się jedno z moich największych marzeń
- podróż po krajach Ameryki Łacińskiej. Było to podczas ostatnich Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdy w
jednej ze stacji radiowych podawano
cechy charakterystyczne mieszkańców
górzystego Ekwadoru – naszego przeciwnika w grupie. Na antenie wspomniano, iż w Ekwadorze ludzie nie
przejmują się, gdy spóźniają się autobusy. A jest to normą w tym kraju. Oczekiwanie na przyjazd może trwać bardzo, bardzo długo. Nie przejmują się,
ktoś zawsze ma przy sobie odtwarzacz
na baterie. Włączają i zaczynają tańczyć na przystanku. My możemy im
tylko pozazdrościć mentalności i podejścia do życia…

Ameryko, why?
Pozycja książkowa, po
którą sięgnęłam, jest zatytułowana
„Zależność a rozwój w Ameryce
Łacińskiej”. Autorzy – Fernando
Henrique Cardoso i Enzo Faletto dochodzą do wniosku, że problem
tkwi w historycznych doświadczeniach społeczeństw latynoskich,
czyli krótko mówiąc w doświadczeniu kolonializmu i byciu peryferiami uzależnionymi od metropolii. Według Johana Galtunga ma
to wpływ na rozkład wpływów w
obrębie jednego społeczeństwa, w którym także
zaczyna zarysowywać się podział na centrum i
peryferie – co staje się bezpośrednią przyczyną
licznych wojen domowych: „Zróżnicowane społeczeństwa wchodzą w różnorakie relacje, które

Po ciemnej stronie mocy
Dziś zajmują mnie – jako badacza – sprawy o wiele bardziej poważniejsze, wymagające
odwołania się do specjalistycznej literatury. Nigdy
nie potrafiłam pojąć, dlaczego kraje latynoamery-
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mają charakter bądź zgodności bądź niezgodności. Elity
państw centrum i peryferii
charakteryzują się dużą
zgodnością, która wynika z
wzajemnych interesów, co
oczywiście utrudnia rozwój
gospodarczy peryferii. Dochodzi wówczas do tak zwanej przemocy strukturalnej.”
Z kolonializmu
miałby się wywodzić typowy dla Ameryki Łacińskiej
ścisły związek ekonomii z
polityką. Autorzy tłumaczą
rzecz następująco: kiedy
priorytetem staje się dążenie
do ustanowienia niezależnego państwa, wyzwolenia się
spod jarzma kraju centralnego – zachodzi potrzeba ustanowienia silnej władzy, która pragnie zapanować za wszelką cenę nad
rynkiem, by zmienić o sto osiemdziesiąt stopni
dominujące powiązania ekonomiczne. Wówczas
nie ma miejsca dla wolnej gospodarki kapitalistycznej czy prywatnej własności, a pieczę nad
gospodarką obejmuje władza państwowa. Autorzy
„Zależności...” uważają, że w tym
właśnie „tkwi sedno socjologicznej problematyki procesu rozwoju
narodowego w Ameryce Łacińskiej”.
Tak rodzi się populizm.
Ma on za zadanie sprężyć w jak
największym stopniu panującą
władzę z masami miejskimi. Dlaczego tylko miejskimi? Jak dowodzą socjologowie, populizm
współgra z dążeniem do zachowania ograniczonego uczestnictwa
we władzy, odtrącającego masy
rolniczej ludności wiejskiej czy
„ludowego sektora miejskiego”.
Dzieje się tak, gdyż „siła polityczna latyfundiów opiera się na
utrzymaniu porządku, który wyklucza masy rolne z korzyści współuczestnictwa w
życiu gospodarczym, politycznym i społecznym”.
Aby zapewnić rozwój kraju, wpierw trzeba dokonać podziału na dwie grupy o przeciwstawnych
interesach - nie można równocześnie zaspokoić
pragnień i potrzeb wszystkich obywateli. Gdyby
władza zechciała ulżyć całemu społeczeństwu,
stałoby się to ze szkodą dla pierwotnie powziętego

sojuszu z masami miejskimi.
Przedstawiony powyżej model
oczywiście nie funkcjonuje w każdym z krajów Ameryki Łacińskiej
- został zaczerpnięty z analizy
sytuacji w Brazylii – i nie jest
jedyną możliwą ścieżką postępowania. Dla przykładu w Meksyku i
Chile doszło do porozumienia
burżuazji z ludem wiejskim. Władza okazała się bezsilna wobec
zagranicznych korporacji, które
zdominowały rynek. Niezadowolenie wzrastało, więc ze świecą można by szukać zwolenników urzędującej władzy wśród chłopów czy
robotników. Jedyną możliwą opcją
stało się pogodzenie tych dwóch
ruchów: chłopskiego i robotniczego.
Na blogu
Trudno jest zmienić mentalność ludzi z
dnia na dzień, albo wyeliminować zaszłości historyczne z wpływu na instytucje społeczne, ekonomiczne czy polityczne. Najnowsza zapiska, którą
znalazłam na blogu poświęconym w pełni krajom
latynoamerykańskim
(www.amerykalacinska.com.pl)
dotyczy zbrojącej się Ameryki Łacińskiej. Autor bloga donosi, że
prezydent Wenezueli wyrusza z
wizytą do Rosji, by złożyć deklaracje i cementować przyjaźń dwóch
państw. A co potem? Poniżej opublikowanego na stronie artykułu
tra ktuj ąc e go o wiz yc i e Hu go
Chaveza w Rosji autor zamieścił
ironiczne postscriptum:
P.S. A teraz Chavez jest w Hiszpanii, gdzie będzie rozmawiał z przywódcami tego kraju “jak równy z
równ ym” porzucaj ąc pr yz mat
“kolonistyczny” wzajemnych relacji….

Sylwia Chudzyńska
Korzystałam z opracowania: Cardoso F.H.,
Faletto E., Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej:
próba interpretacji socjologicznej, Instytut Studiów
Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2008.
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Wyobraźnia socjologiczna
sytuację, gdzie mężczyzna, który stracił pracę nie
jest jedyny i że pracę tracą tam wszyscy, a firmy
bankrutują. Kobieta, która została zgwałcona, nie
jest jedyną taką kobietą, a w mieście dochodzi do
powtarzających się tego typu aktów. Ludzie w
końcu zaczynają się bać wychodzić na ulicę. Pomyślmy również, że ćpający chłopak to nie jeden
przypadek, ale wszystkie szkoły w mieście notują
wzrost takich zachowań wśród swoich podopiecznych. Widzimy, że nie są to już indywidualne
troski, ale problemy na dużą skalę. Między innymi
po to nam jest wyobraźnia socjologiczna. Potrzebna nam jest, aby odróżniać troski od problemów,
aby zdystansować się od tego, co przyziemnie i
spojrzeć na to z szerszej perspektywy.

Albert Einstein napisał kiedyś, że
„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy
piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.” Trudno się z nim w tej kwestii nie zgodzić. Tym bardziej wyobraźnia socjologiczna tak bardzo specyficzna - powinna być umiejętnie wykorzystywana przez nas nie tylko w naukach humanistycznych, ale także w życiu codziennym. Czym więc jest ten rodzaj myślenia i
patrzenia na świat społeczny?
Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wstajecie z łóżka i wszystko co was otacza wydaje się
nowe i zarazem obce. Wasi rodzice nie są już waszymi rodzicami, a wasz dom nie jest już waszym
domem. Cały świat i wszystko co z nim związane,
okazuje się fenomenem, który wymaga, aby go
dokładniej przeanalizować. Zaczyna Was wszystko dziwić.
Taki stan ducha, czy umysłu jest bliski
filozofowaniu. Nierzadko powtarza się, że najlepszymi filozofami są dzieci, bo wszystko wydaje im
się nowe i niezbadane. Dzieci się dziwią i zadają
mnóstwo pytań. Czy ktoś o dobrej wyobraźni socjologicznej powinien się dziwić i zadawać dużo
pytań? Odpowiedź jest twierdząca.

Od lania piwa do przepływu kapitału
Dystans do tego, co rutynowe i przyziemne przydaje się nie tylko w odróżnianiu trosk od
problemów, ale również w dostrzeganiu kontekstu
sytuacji i zdarzeń oraz – to ważne – patrzeniu na
to wszystko z różnych perspektyw.
Pomyślmy przez chwilę o takiej ulubionej
czynności (prawdopodobnie większości studentów), jaką jest picie piwa. Na tę czynność można
spojrzeć jako na rytuał, który ma stałe miejsce
podczas spotkań towarzyskich młodych ludzi.
Powszechnie uważa się, że alkohol rozwiązuje
języki i pozwala łatwiej nawiązywać nowe kontakty. Picie piwa jest też w jakiś sposób źródłem patologii. Alkohol w dużych ilościach powoduje
problemy z kontrolą swoich zachowań. Jest przyczyną wypadków drogowych. W Polsce istnieje
również społeczne przyzwolenie – pomimo licznych kampanii reklamowych – na prowadzenie po
„niewielkiej” ilości alkoholu. Piwo w końcu to
wielki przemysł browarniczy. Piwo jest towarem,
który podlega prawom rynku, a to z kolei wiąże
się z wielorakami transakcjami i przepływem kapitału.
Takie przechodzenie z jednej perspektywy
do drugiej i ogląd sytuacji z wielu stron jest umiejętnością związaną z wyobraźnią socjologiczną.
Ten rodzaj wyobraźni można w sobie wyrobić i
przede wszystkim warto się nauczyć myślenia
socjologicznego. Przyda się ona nie tylko ludziom,
którzy zamierzają skończyć studia socjologiczne,
ale również artystom, dziennikarzom, czy nawet
reżyserom filmowym.

Po co nam to?
Stawianie pytań i zadziwianie się światem,
który nas otacza, a w szczególności światem społecznym, jest przydatne u początku poszukiwania
jakiejś prawdy. Bądź co bądź socjolodzy muszą
poszukiwać prawdy i być obiektywni w swoich
osądach. Dlatego powinni być jak dzieci, jak tabula rasa nie skażeni przesądami i stereotypami.
Jedną z wielu umiejętności jaką daje nam
wyobraźnia socjologiczna, jest umiejętność odróżniania tego, co dotyczy jednostek indywidualnie, a
tego, co przekracza indywidualne ramy i staje się
zbiorowym doświadczeniem. Umiejętność ta, to
odróżnianie osobistych trosk od problemów większości.
Wystarczy wyobrazić sobie małe hipotetyczne miasteczko. Miasto to jest zbiorowiskiem
ludzi posiadających swoje własne troski. Jest tam
jeden mężczyzna, który stracił dzisiaj pracę. Jest
młoda kobieta, która została zgwałcona nocą w
ciemnej uliczce. Jest chłopiec - gimnazjalista,
który ćpa w szkolnej toalecie. Ci wszyscy ludzie
mają swoje troski. Ale wyobraźmy sobie, że te
troski nie dotyczą ich samych. Wyobraźmy sobie

Paweł Maranowski
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„Galerianki“
Debiutancki film Katarzyny Rosłaniec, absolwentki
Warszawskiej Szkoły Filmowej, ukazuje utajnioną rzeczywistość, której gałęzie coraz
bardziej wplatają się w świat
młodych ludzi.

Wartością staje się nowy telefon, opaska
do włosów czy kosmetyki. Poznajemy główną
bohaterkę Alicję (Anna Karczmarczyk), która pod
presją nowych koleżanek, zmienia się z wzorowej
gimnazjalistki w „galeriankę“. Jej szybka metamorfoza pokazuje, jak silny potrafi być wpływ
otoczenia oraz jak następuje diametralne przewartościowanie.

Samotność, brak akceptacji
środowiska, chęć dorównania innym, przyczyniają
się do powstawania pomysłów „rozwiązujących“
problemy materialne. Pieniądze, ubrania, ekskluzywne restauracje - dla tych rzeczy młode dziewczyny zmieniają się w „demony seksu“, oddając
swoje ciało starszym, zamożnym mężczyznom.
Przemierzając dziesiątki kilometrów, spacerując
po galeriach handlowych, szukają potencjalnych
klientów. Nastolatki stęsknione czułości, miłości,
rozpaczliwie szukające oparcia, zatracają się w
n i e c h l u b n ym p r o c e d e r z e s p on s o r i n gu
(łagodniejszej nazwy zwyczajnej prostytucji).

„Galerianki“ przyciągnęły do kin tysiące
młodych osób, które mają świadomość otaczającej
nas rzeczywistości. Uważam, iż do kin powinni
wyruszyć rodzice nastolatków, aby uzmysłowić
sobie jak szybko zachodzą zmiany w świecie ich
pociech. Reżyserce należą się wyrazy uznawania
za świetny pomysł i odwagę poruszenia tematyki
młodocianej prostytucji.

Natalia Osetek

„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”
Pełne dynamiki piosenki, ekspresja ich wykonań
przez aktorów oraz klimat jaki budują tworzą specyficzną atmosferę, która pomaga odzwierciedlić
nastroje panujące wśród młodzieży powstańczej.
Choreografia stworzona przez Macieja Florka –
zwycięzcę I edycji „You can dance” - dodatkowo
podkreśla dynamizm, zamieszanie i balansowanie
na granicy życia i śmierci, które było tak bliskie
uczestnikom wydarzeń z '44 r. Jednak sama muzyka i choreografia nie wywołałyby prawdopodobnie
dreszczy przechodzących po plecach. Są one efektem połączenia wspomnianych elementów z fantastycznymi, zdolnymi, młodymi aktorami, którzy
swoją grą, ekspresją, siłą i pełnym emocji głosem
powodowały wzruszenie, ukradkowe ocieranie łez
w trakcie spektaklu, a po nim głośne brawa na
stojąco.
„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”
powinien obejrzeć każdy młody mieszkaniec stolicy, aby przy dźwiękach „Etiudy rewolucyjnej” F.
Chopina poczuć atmosferę tamtych dni i lepiej
zrozumieć swoich dziadków, dla których ten czas
znaczy tak wiele.

2 października br. - w
rocznicę kapitulacji jednego z
najważniejszych dla stolicy
zrywów - w Teatrze Kamienica
przy ul. Solidarności odbyła się
premiera spektaklu „Pamiętnik
z Powstania Warszawskiego”.
Sztuka, która została wyreżyserowana przez Jerzego Bielunasa, oparta jest na książce Mirona Białoszewskiego o tym samym tytule.
O powstaniu, które wybuchło 1 sierpnia
1954 mówi się – szczególnie w tym roku, w 65-tą
rocznicę – bardzo dużo. Sztuka w Kamienicy jest
jednak pierwszym przekazem tych wydarzeń, w
którym nie ma sztucznego patosu, nie wyciska się
na siłę widzom łez, nie licytuje się danymi o osobach zabitych i rannych. Mimo to spektakl porusza
czułe struny człowieka i pozostawia widzów z
myślami o żyjących ówcześnie ludziach i minionych, trudnych czasach. „Pamiętnik...” ma wiele
mocnych stron. Jedną z nich zdecydowanie jest
muzyka, która została napisana specjalnie do tego
przedstawienia przez Mateusza Pospieszalskiego.

Marta Skrobosz
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„Tango dla trojga“
Ż y c i e p r z y p o mi n a
przedstawienie wystawiane na
deskach teatru. Tylko czy ktoś
je reżyseruje, czy my sami piszemy scenariusz tego spektaklu? A jak się do tego odnosi
miłość- czy jesteśmy w stanie
zrobić wszystko by zdobyć ukochaną osobę?

brem czy utrapieniem. Socjolog może mieć z tej
książki dodatkowy pożytek i doszukiwać się w
opisanej historii odniesień do teorii Goffmana
traktującej życie jako teatr.
“W teatrze wszystko dzieje się w sferze
uczuć i inaczej odbierana jest fizyczność partnerów. Przecież stale się gra pocałunek, dotyk.
Wciąż jest się blisko drugiego ciała i znaczy to coś
zupełnie innego niż w normalnym życiu. W normalnym życiu przytulenie się do drugiego człowieka pociąga za sobą konsekwencje, trzeba się z tego
tłumaczyć . Tutaj odbywało się bezkarnie. Do
czasu, jak się miało okazać”.
Warto czasami oderwać się od szarej i
otaczającej rzeczywistości, założyć maskę, poudawać kogoś innego, nie bać się odpowiedzialności
za swoje czyny- ale czy to zawsze jest sposób, by
rozwiązać swoje problemy? Nie - gdyż wejście na
scenę otwiera drzwi do nowych kłopotów, o czym
przekonują się bohaterowie, a wraz z nimi czytelnicy.

Maria Nurowska w książce “Tango dla
trojga” stworzyła postać, która próbowała odpowiedzieć na te i na inne pytania. Bohaterka- młoda
i zdolna aktorka Ola, udowodniła, że mimo wielkiej charyzmy, talentu, siły i inteligencji, jest drobną i kruchą marionetką, która nie zdaje sobie sprawy z tego, kto pociąga za jej sznurki.
Jest to książka, która mimo lekkiego pióra
porusza wiele ważnych socjologicznych kwestii.
Powieść dotyczy m.in. tego, jak wygląda współczesna miłość, jak tworzą się struktury i na czym
polegają społeczne interakcje w relacjach międzyludzkich oraz tego czy różnica pokoleń jest do-

Nel Gwiazdowska

Michael Bublé „Meets Madison Square Garden”
go, zbędnych retuszy, za to ze spontanicznie reagującą publicznością koncertową. Dzięki takiemu nagraniu odnosimy wrażenie, jakbyśmy stali
pod sceną, na której Michael Bublé tryska talentem i poczuciem humoru. Wiele osób porównuje
jego sceniczne obycie i świetny kontakt z publicznością, z luzem jaki był znany fanom Franka
Sinatry. Całość płyty utrzymana jest w spokojnym klimacie jazzu i swingu charakterystycznym
dla artysty.
Michael Buble jest kanadyjskim wokalistą
o bardzo ciepłej, zmysłowej barwie głosu. Choć
jest uważany za „wyjętego z innej epoki”, został
okrzyknięty najbardziej obiecującym artystą naszego pokolenia. Do jego repertuaru zaliczają się
głównie covery, które w nowych aranżacjach i
wykonaniu brzmią często lepiej niż oryginał.
Po przesłuchaniu tej płyty, aż chce się
zaśpiewać „and I'm feeling good!”

N i e d aw no
na rynku muzycznym ukazała się
płyta, która odbieg a z n a c z ą c o od
tego, co możemy
usłyszeć w rozgłośniach radiowych.
Bliżej jej do nagrań Tonego Benetta i Franka
Sinatry niż do Jay'a-Z czy DJ-a Tiësto. „Meets
Madison Square Garden” Michaela Bublé – bo
o tej płycie piszę - jest muzycznym zapisem
najważniejszego koncertu w dotychczasowej
karierze artysty. Na nagraniu możemy usłyszeć
rozpoznawane przeboje Michaela i kilka nowości.
Znane wszystkim piosenki takie jak
„Sway” czy „Feeling good” nabierają innego,
jeszcze lepszego charakteru, gdy możemy usłyszeć
je w wykonaniu na żywo – bez studia nagraniowe-

Marta Skrobosz
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Wypiski z badań
Polacy na zakupach
Podczas robienia zakupów Polacy od kilku
lat konsekwentnie kierują się przede wszystkim
ceną produktów (91% wskazań) - wynika z badań
zrealizowanych po zakończeniu kampanii „Kupuj
Nasze.PL – Są powody do dumy”, której partnerem TNS OBOP. W tym roku odsetek wskazań na
cenę nieznacznie wzrósł, co tłumaczyć można
kryzysem i większą skłonnością konsumentów do
ograniczania wydatków. Jednocześnie do 56%
wzrosła liczba Polsków, dla których ważna jest
jakość artykułów, które kupują. Jakość jest drugim
po cenie, najczęściej wskazywanym elementem,
na który zwracamy uwagę podczas zakupów. Na
trzecim miejscu uplasowała się data ważności i
świeżość produktów, cechy te są istotne dla połowy Polaków (49%). (źródło: TNS OBOP)

Bardzo aktywni w
wirtualnym świecie
Niemal co
trzeci Polak aktywnie korzysta z internetowych serwisów społecznościowych - wynika z
badań D-Link
Technology Trend,
przeprowadzonych
na zlecenie firmy
D-Link przez Millward Brown SMG/KRC. Wirtualne społeczności
służą nam głównie do podtrzymania znajomości i
zaspokojenia własnej ciekawości. Polscy internauci chętnie też dzielą się swoimi opiniami w komentarzach i na forach, a od profesjonalnych treści
dziennikarskich wolą czytać wypowiedzi innych
użytkowników sieci. W najnowszym badaniu DLink Technology Trend sprawdzono stosunek
Polaków do Internetu w wersji 2.0. Okazuje się, że
świadomość istnienia serwisów społecznościowych ma ponad połowa Polaków (53%), a aktywnie korzysta z nich 31% społeczeństwa. Liderem
polskich społeczności jest Nasza-klasa.pl. Serwis,
który od połowy 2007 roku bije rekordy popularności znają niemal wszyscy internauci (90%). Co
więcej, 73 % użytkowników Internetu w Polsce
aktywnie z niego korzysta. Kolejne miejsca zajmują Fotka.pl (48% słyszało o tym serwisie, natomiast 20% korzysta), Sympatia.pl (28% słyszało,
7% korzysta) i Grono.net (odpowiednio: 26% i
11%). Internauci znają również zagraniczne serwisy społecznościowe, przede wszystkim MySpace.com (12%) i Facebook.com (5%). (Źródło:
Millward Brown SMG/KRC)
Euro w 2012?
Z najnowszych badań TNS OBOP wynika,
że czterech na dziesięciu Polaków (42%) jest zdania, że Polska powinna przyjąć euro po 2012 roku.
Co czwarty ankietowany (24%) oczekiwałby
wprowadzenia waluty europejskiej w latach 20092012, zaś 16% badanych uważa, że nie powinno
do tego dojść nigdy. (Źródło: TNS OBOP)

Stabilniej na rynku pracodawców
Z najnowszej, czwartej już fali badania
planów pracodawców, przeprowadzonej przez
TNS OBOP na zlecenie Instytutu Badawczego
Randstad wynika, że obecnie pracodawcy rzadziej
niż w poprzednich miesiącach mają problem ze
sprecyzowaniem polityki zatrudnienia na najbliższe 6 miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim największych firm (spadek z 14% do 3%) oraz przedsiębiorstw, których zakres działalności nie obejmuje importu ani eksportu (spadek z 7% do 2%).
Najwięcej, bo niemal dwie trzecie przedsiębiorstw
(65%) planuje w najbliższym półroczu utrzymać
zatrudnienie na obecnym poziomie. Natomiast co
piąte przedsiębiorstwo (19%) planuje zwiększyć
zatrudnienie. (źródło: TNS OBOP)
Teatr Telewizji
Teatr Telewizji TVP z dnia 21 września
br., w którym można było obejrzeć spektakl „Inka
1946” zgromadził przed telewizorami średnio 1,9
mln widzów, co stanowiło 17% wszystkich osób w
tym czasie oglądających telewizję. Był to najlepszy wynik teatru telewizji w tym roku, zdecydowanie powyżej średniej (średnia oglądalność dla
dotychczasowych emisji Teatru Telewizji w tym
roku wynosi 1,2 mln osób). Widownię TT w tym
roku stanowiły przede wszystkim kobiety (55%)
oraz osoby powyżej 45. roku życia (69%). W widowni programu zauważalna jest również nadreprezentacja osób z wykształceniem wyższym.
(Źródło: TNS OBOP)

Prosumenci rosną w siłę
Polscy internauci nie są jeszcze zbyt aktywni, jeżeli chodzi o dzielenie się z innymi wiedzą na temat marek produktów w sieci. Tylko co
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piąty badany internauta przyznaje, że zdarza mu
się często albo czasami dzielić z innymi własnymi
opiniami, czy komentarzami na temat zakupionego
towaru. Bierność
użytkowników w
sieci jest wyraźnie
widoczna. Aż 71
proc. z nich w ogóle
nie zadaje pytań w
internecie o interesujące ich marki, a
prawie 80 proc.
internautów w ogóle nie komentuje i
nie opisuje produktów lub zdarza im
się to bardzo rzadko. Ciekawą grupą w sieci są
prosumenci, czyli proaktywni konsumenci. Są
nazywani tak ze względu na ich widoczną aktywność w opisywaniu i komentowaniu produktów,
uczestniczeniu w promocjach, podczas których
współtworzą produkt, czy poszukiwaniu opinii o
produktach. Prosumentami zazwyczaj są mężczyźni, w przedziale wiekowym 19-34 lata, z wyższym
wykształceniem. (Źródło: Gemius)

nym. Wbrew pozorom, sytuacja „kryzysowa” nie
oznacza pustek przy półkach sklepowych. Więcej,
instynkt konsumenta nakazuje w czasie
(rzeczywistego lub rozdmuchanego) kryzysu
więcej wymagać od promocyjnych ofert. Aż
31% polskich konsumentów twierdzi, że
teraz (tj. w 2009 roku) jest dobry czas na
kupowanie, podczas gdy z tą opinią nie zgadza się zaledwie 21% badanych. To w kryzysie właśnie konsumenci sprawdzają formułę: „Klient – nasz Pan”. Kryzys dla polskich konsumentów stał się szansą. (Źródło:
ARC Rynek i Opinia)
Zmierzch konkursów promocyjnych
Jedynie ¼ Polaków deklaruje uczestnictwo
w tej formie promocji. Konsumentów zniechęca przede wszystkim nieatrakcyjność
nagród oraz brak wiary w możliwość wygranej.
Uczestnicy konkursów, czy loterii promocyjnych
najczęściej biorą w nich udział „przy okazji” kupowania ulubionych produktów – pokazują wyniki
BTL Monitor 2009/2010, kompendium wiedzy o
rynku BTL w Polsce. Konkursy i loterie promocyjne cieszą się w tym roku mniejszą popularnością wśród Polaków – w 2009 roku aż ¾ badanych
twierdzi, że nie bierze w nich udziału. Jedynie co
czwarty konsument deklaruje więc uczestnictwo.
Wydaje się, że ten rodzaj promocji sprzedaży
przestał być atrakcyjny, a rynek nasycony jest już
konkursami i loteriami – przynajmniej w oferowanej dotychczas formie. (Źródło: ARC Rynek i
Opinia)

Mikrobloging w Polsce- popularniejszy o 300%!
Już prawie 1,2 mln internautów korzysta z
serwisów mikroblogingowych – wynika z badania
Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009. Jeszcze
rok temu serwisy mikroblogingowe cieszyły się
trzy razy mniejszym zainteresowaniem. Mikroblogi to połączenie znanych i sprawdzonych już funkcjonalności. Krótkie, zazwyczaj 160-znakowe
wiadomości, kojarzą się z sms-ami; tematyka wpisów mówiąca o tym, co w danej chwili robi, myśli
lub czuje dana osoba – z blogami; częste aktualizacje profili zaś z serwisami społecznościowymi.
Mikroblogi odwiedzane są głównie przez mężczyzn. Potwierdza to zarówno struktura użytkowników (53,59 proc. mężczyźni, 46,41 proc. kobiety), jak i affinity index (107,27 dla mężczyzn,
92,74 dla kobiet). Co ciekawe, panie spędzają
prawie dwa razy więcej czasu na tego typu serwisach niż panowie – 24 minuty i 35 sekund.
(Źródło: Gemius)

Euro w 2012?
Z najnowszych badań TNS OBOP wynika,
że czterech na dziesięciu Polaków (42%) jest zdania, że Polska powinna przyjąć euro po 2012 roku.
Co czwarty ankietowany (24%) oczekiwałby
wprowadzenia waluty europejskiej w latach 20092012, zaś 16% badanych uważa, że nie powinno
do tego dojść nigdy. (Źródło: TNS OBOP)
Polska w Europie i Unii Europejskiej
TNS OBOP zapytał Polaków, czy ich zdaniem, biorąc pod uwagę całą dotychczasową historię, Polska należy pod względem cywilizacyjnym i
kulturowym do Wschodu czy Zachodu Europy.
Okazuje się, że w czerwcu 2009 roku, w pięć lat
po wejściu do Unii Europejskiej i 20 lat od przemian ustrojowych, postrzegamy nasz kraj najczęściej jako znajdujący się pomiędzy tymi dwoma
obszarami. Przeważa odpowiedź, że Polska należy
zarówno do Wschodu jak i do Zachodu Europy –

BTL na czas kryzysu, czyli niezawodny instynkt konsumenta
W obecnej sytuacji gospodarczej, widać
wyraźnie, że konsument w „kryzysie” jest wygra-
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(48%) reformy szkolne idą w złą stronę. Z kolei
poszczególne elementy nowej reformy szkolnej
oceniane są przez badanych odmiennie. Nauka od
szóstego roku życia oceniana jest negatywnie
(65%), zmiany programowe w wymiarze gimnazjum, liceum/technikum oceniane są raczej pozytywnie (49%), a przywrócenie obowiązkowej matematyki na maturze - bardzo pozytywnie (58%).
(Źródło: TNS OBOP)

wybrało ją 44% respondentów. Trzech na dziesięciu Polaków (30%) kwalifikuje nasz kraj raczej do
Zachodu, zaś 17% respondentów – raczej do
Wschodu Europy. (Źródło: TNS OBOP)
O reformach szkolnych
Reformy szkolne - ustrojowe, organizacyjne i programowe - budzą wśród Polaków zainteresowanie i emocje. Z ostatniego badania TNS
OBOP wynika, że zdaniem połowy Polaków

Życie i śmierć, czyli Heideggera pytanie o sens życia
Każdego dnia podejmujemy decyzje dotyczące nas samych i naszego życia. Wybieramy
spośród wielu możliwości czerpanych z wiedzy
potocznej i przyzwyczajeń, zdając
sobie sprawę lub
nie, że będzie to
m i a ł o wp ł yw n a
nasze życie. Jesteśmy zaangażowani
w swoje życie, dlatego rozmyślanie
nad egz ystencj ą,
pewne obawy, które
żywimy o własną
sytuację są uzasadnione, gdyż każdy
zdaje sobie sprawę,
że życie należy do
nas samych. Czy
jednak możliwe jest całościowe ujęcie naszej egzystencji skoro każdego z nas czeka śmierć, która
jest jej końcem?
Heidegger1 uważa, że świadomość śmierci
jest cechą wyróżniającą człowieka z pośród innych
istot żyjących. Jednak ani nasz umysł nie może jej
sobie wyobrazić, ani nasze ciało przeżyć, aby
później można było ten stan opisać i przeanalizować. Nasze umysły stają się w tym przypadku
bezradne, gdyż rozum nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć śmierci, mojej. W związku z tym, odpowiedź na wspomniane pytanie wydaje się dość
jednoznaczna - NIE-człowiek nie jest wstanie
całościowo objąć swojej egzystencji, gdyż żyjąc
jesteśmy w jej trakcie, a jeśli śmierć jest jej końcem, to jest to przedsięwzięcie nie do zrealizowania. Co więcej, przeżywanie śmierci bliskiej nam
osoby, również jej nam nie przybliża, gdyż smutek

który czujemy, nasze zaangażowanie w ceremonię
pogrzebową i opieka nad grobem, to nadal śmierć
drugiej osoby, która zawsze jest jej własną. Może
dlatego obawiamy się
jej i staramy się od niej
uwolnić choćby umniejszając jej znaczenie w
życiu codziennym,
poprzez nie mówienie o
niej wprost, czy poprzez podejmowanie
działań w dniu powszednim. Skoro myślenie o
niej po woduje wewnętrzny lęk i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi
własne pożegnanie z
ż yc i e m, to mo że m y
skupić swoją uwagę na
pilnych sprawach do załatwienia każdego dnia. Ta
nieokreśloność jej nadejścia pozwala nam na
ucieczkę przed nią, co jest częścią naszej egzystencji.
Jednak w momencie, gdy uświadomimy
sobie naszą śmiertelność, pogodzimy się z myślą,
że śmierć dotyczy również nas, pozwoli nam zrozumieć swoją egzystencję. Dlatego na pytanie Czy
możliwe jest całościowe ujęcie naszej egzystencji?
Należałoby odpowiedzieć twierdząco, gdyż egzystencja obejmuje czas od naszych urodzin, poprzez
przeżywanie każdego dnia, aż do naszej własnej
śmierci.

Katarzyna Wolska
1

Martin Heidegger, Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994.
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Kalendarium
1-28 października,
Warszawa

Wystawa plenerowa: „Warszawa – da się zrobić!”

www.ofip.org.pl/
x/390410

10-31 października,
Warszawa

II Warszawskie Laboratoria Dźwiękowe - Festiwal

www.laboratoriadzwie
kowe.pl

21 października,
Warszawa

Wykład Josepha Malovanego 'Kantorzy, ich sztuka i
edukacja kantoralna w Izraelu'

www.kontynentwarszawa.pl

23-25 października,
Łódź

Konferencja Naukowa „Etnografia a Internet – metody,
perspektywy i strategie badawcze”

www.etnologia.uni.lod
z.pl

25 października – 13
grudnia, Warszawa

Jazz Jamboree

www.jazz-jamboree.pl

27 października,
Warszawa

Wykład 'African migrants in Poland: Expectations, Realities and Challenges'

www.kontynentwarszawa.pl

27 – 30 października,
Warszawa

ÓW Festiwal – Festiwal Studenckich Grup Teatralnych

www.owfestiwal.pl

28-29 października
Warszawa

Konferencja Naukowa "Badacz osobny- śladami etnografii Jacka Olędzkiego”

www.pme.waw.pl

29 października,
Warszawa

Wykład „Ciało w polskim dyskursie dotyczącym Zagłady i II Wojny Światowej. Mechanizmy tabuizacji i stygmatyzacji”

www.somatotes.pl

4-5 listopada
Toruń

Konferencja „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”

www.dziennikarstwo20
09.umk.pl

7 listopada,
Warszawa

Wystawa „Error : %/?/art”

www.beznadziejna.org

17 listopada,
Warszawa

Start projektu „Nawigator” - cykl warsztatów adresowanych do studentów ostatnich lat i absolwentów

www.projektnawigator.
pl

19-20 listopada,
Warszawa

Konferencja naukowa “Europa Środkowa 1989: obraz –
pamięć – zapis”

www.home.umk.pl/
~ptnp/?p=196

19-20 listopada,
Warszawa

Konferencja Naukowa
"Zmiany Klimatu a Społeczeństwo"

www.cire.pl/
item,42345,7.html

23-24 listopada
Warszawa

Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice: Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Europie

www.innowacje2009.pl
/projekty-inicjatywyspoleczne

24-29 listopada
Warszawa

Warszawskie festiwal filmów o tematyce żydowskiej

www.wjff.pl

3-5 grudnia
Warszawa

Konferencja Naukowa „Wartościowanie współczesnej
przestrzeni miejskiej”

www.wgsr.uw.edu.pl

15

W obiektywie socjologa
Wakacje niestety już się skończyły. Wielu z nas nie spędzało ich w Warszawie. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam to, co działo się w stolicy podczas gdy my wylegiwaliśmy się na plaży, chodziliśmy po górach, pływaliśmy w jeziorze, spaliśmy, czytaliśmy, pracowaliśmy, robiliśmy „nic”... :-)
21 lipca umarło w Polsce społeczeństwo
obywatelskie – tak przynajmniej twierdzą
kupcy z hali Kupieckich Domów Towarowych.

Podczas lipcowych i sierpniowych dni teatr
Polonia wystawiał przedstawienia na pl. Konstytucji. Był to jeden
z niewielu przykładów, kiedy
teatr – instytucja kojarzona z powagą i patosem – wyszła na ulicę, do ludzi. Każdy mógł
bezpłatnie obejrzeć, co aktorzy mają do przekazania poprzez sztukę.

10 października odbył się Marsz Różowej Wstążki. Akcja miała na celu propagowanie wśród kobiet badań piersi. W
czasie trwania akcji można było zrobić
bezpłatnie USG i mammografię. Szacuje
się, że na raka
piersi każdego
roku choruje
jedna na dwadzieścia Polek.

1 sierpnia o
godz.17.00 zawyły
syreny. Mieszkańcy
stolicy stanęli w
miejscu, aby
mi n ut ą ci s z y i
skupienia oddać
hołd bohaterom
Powstania Warszawskiego

12 września odbył się
Ecco Walkathon – reklamo wan y jako Marsz
ludzi dobrej woli. Tysiące osób chodziły uliczkami Warszawy, a za każdy
kilometr fundacja wskazana przez uczestnika, otrzymywała od
sponsorów 4 zł. W sumie uzbierano 706
822 PLN.

Zdjęcia autorstwa Marty Skrobosz i Pawła Maranowskiego.

