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1. Koncepcja jaźni G eorge’a H. Meada: 1.1. Proces komunikacji: gesty -  sym
bole znaczące -  znaczenia. 1.2. Kształtowanie się jaźni. 1.3. „Ja podm iotow e” (/)  
i „ja przedm iotowe” (m e). 2. Inny w strukturze świata życia codziennego Alfreda 
Schütza. 2.1. Problem intersubiektywności i społeczny charakter świata. 2.2. B ez
pośrednie i pośrednie doświadczanie Innego w życiu codziennym. 2.3. Typizacje 
w świecie życia codziennego. 3. U ogólniony inny w koncepcji M eada a znaczący 
Inny w teorii Schütza.

Za „skandal filozofii” uznał Alfred Schütz to, że dotychczas nie 
zostało znalezione satysfakcjonujące rozwiązanie kwestii „jak wie
dza o innych umysłach jest możliwa oraz powiązanego z nią pro
blemu intersubiektywności naszego doświadczenia świata zarówno 
przyrodniczego, jak i społeczno-kulturowego”1. Sam podjął próbę 
rozwiązania tego zagadnienia, nawiązując do koncepcji teoretycz
nych pragmatyzmu amerykańskiego, a szczególnie behawioryzmu 
społecznego George’a H. Meada. Teoria socjologiczna M eada była 
dla Schütza z jednej strony potwierdzeniem jego własnych intuicji 
teoretycznych, z drugiej zaś,, szczególnie w obszarze konstytuowa
nia się jaźni, stanowiskiem komplementarnym i wartym przemy
ślenia. W koncepcjach obu autorów charakterystyczne jest zaciera
nie granic między jaźnią a nie-jaźniąi przekraczanie opozycji pod- 
miot-przedmiot. Obaj przedstawili teoretycznie interesującą pro
pozycję rozwiązania problemu intersubiektywności, nad którą war
to i trzeba się zatrzymać.

' A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, The Problem o f  Social Reality, ed. by M. Natan- 
son, The Hague 1962, 57.



1. K ONCEPCJA JAŹNI G EORGE’A H. MEADA

1.1. P R O C E S KOM UNIKACJI: G E S T Y -  
SY M B O L E  Z N A C Z Ą C E  -  Z N A C Z E N IA

Punktem wyjścia dla rozważań M eada poświęconych kształtowa
niu się jaźni jest proces komunikacji, nierozerwalnie powiązany 
z interakcją. A utor pracy Umysł, osobowość i społeczeństwo2 uwa
ża, że wszystkie żywe organizmy komunikują się ze sobą i wzajem
nie na siebie oddziałują. Zachowania o charakterze komunikacyj
nym są wyróżnione przez M eada z działań społecznych jako mody
fikujące zachowania innych. Komunikacja wyłania się w toku dzia
łania, ale też czynności społeczne dokonywać się mogą jedynie 
dzięki porozum ieniu istniejącemu między poszczególnymi osobni
kami3. Komunikacja, poza tym, że jest spoiwem grupy, stanowi 
również podstawę myślenia i tworzenia się jaźni. Szczególnie istot
ne jest przyjmowanie postaw grupy, do której jednostka należy, 
czyli -  w terminologii M eada -  postaw „uogólnionego innego”. 
Dla tworzenia się jaźni w interakcji z innymi osobami konieczne 
jest zachodzenie wspomnianych wyżej dwu mechanizmów: komuni
kacji i przyjmowania roli innego. Pierwszy z nich można opisać, 
posługując się schematem: gesty -  symbole znaczące -  znaczenia. 
Poziomem komunikacji specyficznie ludzkiej jest poziom komuni
kacji przy użyciu gestów znaczących. Jednostka, posługując się ge
stem znaczącym, reaguje na niego w taki sam sposób, w jaki re
aguje na niego osoba, do której był on skierowany. Inaczej mówiąc: 
przyjmuje postawę, rolę innego. Pełna komunikacja pojawia się 
wtedy, gdy jednostka wywołuje u siebie takie same reakcje, jakie 
stara się wywołać u innych. Mamy wtedy do czynienia z porozu
miewaniem się przy użyciu symboli znaczących.

Proces komunikacji na najprostszym poziomie biologicznym do
konuje się dzięki gestom. To właśnie dzięki nim możliwe są czynno
ści społeczne, to znaczy takie, które wymagają współdziałania kilku 
osobników.

Gest jest, zdaniem Meada, podstawowym mechanizmem umożli
wiającym występowanie procesu społecznego. Porozumiewanie się

1 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. z ang. Z. Wolińska, Warsza
wa 1975.

3 L. Koczanowicz, G. H. Mead, Wrocław 1992, 26.



za pomocą gestów odbywa się zarówno na poziomie biologicznym, 
jak i społecznym. Na pierwszym z tych poziomów konwersacja mo
że zachodzić bez udziału świadomości. Natomiast na poziomie dru
gim konieczny jest udział świadomości. Pojęcie gestu Mead charak
teryzuje, podając przykład walki psów. „Działanie jednego psa staje 
się bodźcem do reakcji drugiego psa. Istnieje więc związek między 
obydwoma psami, a związek ten zmienia się, gdy drugi pies zareagu
je na działanie. Sam fakt, że pies jest gotów zaatakować drugiego, 
staje się dla tego drugiego bodźcem do zmiany pozycji lub postawy. 
Nastąpi to, gdy na skutek zmiany postawy drugiego psa, zmienia swą 
postawę pierwszy pies. Jest to konwersacja za pomocą gestów”4.

Gesty to, według Meada, niedokończone działania, które cha
rakteryzuje to, że na część działania reaguje się tak, jak na całe 
działanie5. Jednak do tego, by gest mógł pełnić rolę komunikacyj
ną, potrzebny jest inny mechanizm. Mechanizmem tym jest zdol
ność do reagowania na własne działanie w taki sam sposób, jak bę
dą reagować na nie inni. Jest on spontanicznym, nieświadomym 
wyrazem postawy, jaka kieruje działaniem organizmu. Należy pod
kreślić, że gesty takie nie mają charakteru znaczącego.

Wyższym etapem  procesu komunikacji, specyficznie ludzkim, 
jest gest mający znaczenie -  symbol znaczący. Gest staje się gestem 
znaczącym, gdy „w pewnym działaniu społecznym lub sytuacji jed
nostka wskazuje gestem drugiej, co ta ma zrobić, pierwsza jednost
ka jest świadoma znaczenia swego gestu -  lub znaczenie tego gestu 
jawi się w jej własnym doświadczeniu -  w takiej mierze, w jakiej 
przyjmuje postawę drugiej jednostki w odniesieniu do tego gestu 
i jest skłonna zareagować nań implicite w taki sam sposób, w jaki 
druga jednostka reaguje nań explicite”6.

Różnica między konwersacją przy użyciu gestu i symbolu zna
czącego polega na tym, że odbiorca gestu reaguje na niego tak, jak 
gdyby zostało wykonane całe działanie. Natomiast w sytuacji poro
zumiewania się za pomocą symbolu znaczącego pojawia się świado
mość znaczenia gestu dla jednostki wykonującej go. Zilustruję to 
przykładem: Gest wykonywany przez pewne zwierzę nie ma dla 
niego znaczenia. Nie wywołuje w zwierzęciu, które się nim posłu

4 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 64.
5 L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, Warszawa 1994, 141-142.
6 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 69.



guje, reakcji, jaką można zaobserwować u drugiego zwierzęcia, 
do którego byt skierowany7. Widać to już jasno w przytoczonym 
przykładzie walki psów. Oparta na tym mechanizmie konwersacja 
gestów jest nieświadoma i nieznacząca, chociaż obecny jest w niej 
obiektywny mechanizm znaczenia. Operując symbolami znaczący
mi, jednostka wywołuje w sobie taką samą postawę, jaką wywołują 
one u innych ludzi. Człowiek krzycząc: „Pali się!”, nie tylko pobu
dza innych ludzi, ale i siebie do takiego samego działania: np. 
do ucieczki, gaszenia pożaru itp. Okrzyk „Pali się!” jest przykładem 
najprostszego gestu znaczącego. Pojawienie się świadomości zna
czenia u uczestników aktu społecznego to zarazem powstanie mię
dzy nimi stosunków społecznych w pełnym tego słowa sensie. Sytu
acja taka reprezentuje przejście od gestu do symbolu, od stosun
ków społecznych mających podłoże wyłącznie biologiczne do sto
sunków społecznych opartych przede wszystkim na komunikowa
niu się ludzi8.

1.2. K SZTAŁTO W ANIE SIĘ  JA ŹN I

Proces kształtowania się jaźni jest ściśle powiązany z mechani
zmem komunikacji, interakcji i „przyjmowania roli innego” (taking 
the role o f  other). Na tem at komunikacji i interakcji, pisałam już 
wyżej, natomiast do tem atu przyjmowania roli innego za chwilę 
wrócę. Tutaj przypomnę różnicę, jaka istnieje pomiędzy komuniko
waniem się ludzi a zwierzęcym procesem porozumiewania się. Po
lega ona na tym, że istoty ludzkie zdają sobie sprawę, mają świado
mość wykonywania jakiegoś znaczącego gestu, oraz że wykonywany 
gest ma dla nas i dla innych to samo znaczenie9.

7 Zob. I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Warszawa 1986, 37.
8 L. Koczanowicz w swoim artykule G. H. M ead and L. S. Vygotsky on Meaning and  

the Se lf zwraca uwagę na istotne znaczenie schematu: gesty -  symbole znaczące -  zna
czenia w koncepcji Meada. „W schemacie tym poszczególne elementy są zbudowane 
jedne na drugich, w tym sensie, że prostsze elementy stają się aspektami bardziej złożo
nych form. Jakkolwiek nie jest jasne, czy te wewnętrzne połączenia posiadają jedynie 
charakter genetyczny, czy też każda czynność komunikacyjna jest syntezą ele
mentów biologicznych i kulturowych. W rozwiązaniu tego problemu pomocna może 
być analiza teorii działania Meada z uwagi na fakt, że zarówno gesty, jak i symbole zna
czące, są pewnymi formami działań, działań komunikacyjnych”. L. Koczanowicz, G. H. 
M ead and L. S. Vygotsky on Meaning and the Seif The Journal of Speculative Philoso
phy 8(1994)4, 266-267. Por. J. Szacki, Społeczny pragmatyzm G. H. Meada, Archiwum 
Historii Filozofii i Myśli Społecznej (1976)22, 81.

9 1. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, dz. cyt., 37.



Ta właśnie zdolność do przyjmowania postaw innych i jednocze
śnie do ich uogólniania jest kluczowym mechanizmem powstawa
nia jaźni. Wkraczając w świat kultury, podmiot ulega przemianom 
i oddziela się od bezpośredniego ustosunkowania do rzeczy. Dzię
ki temu może traktować sam siebie jako przedmiot, a zdolność ta 
odróżnia, zdaniem Meada, organizm od jaźni. Hetmański pisze: 
„Osobą -  kimś samoświadomym, refleksyjnym i kierującym uwagę 
na swe własne myślenie czy doznania -  staje się człowiek dopiero 
wówczas, gdy nabiera zdolności do przyjmowania zewnętrznego 
punktu widzenia na siebie samego. Wyraża się to w tym, że dla in
nych człowiek jest wpierw jakimś ‘innym’ a potem dopiero osobą, 
najpierw ‘czymś’, a potem ‘kimś’”10. Przedmiotowość obecna w sa
moświadomości, swoista „reifikacja” siebie samego i ze strony in
nych, jest, zdaniem Meada, faktem podstawowym i pierwotnym 
dla podmiotowości.

Zwraca na ten problem uwagę również Herbert Blumer, analizu
jąc filozofię G eorge’a H. Meada: „Stwierdzając, że istota ludzka 
ma jaźń, M ead chciał po prostu powiedzieć, że istota ludzka jest 
przedmiotem sama dla siebie. Istota ludzka może siebie postrze
gać, mieć pojęcie siebie samej, komunikować się ze sobą oraz od
działywać na siebie. Te rodzaje zachowania pozwalają istocie ludz
kiej stanowić przedmiot swych własnych działań”11.

Proces tworzenia jaźni, zdaniem Leszka Koczanowicza, najlepiej 
jest opisać poprzez ukazanie jego aspektu rozwojowego. Podstawo
we znaczenie dla powstawania jaźni w ontogenezie mają zabawa 
i gra. Analizując zabawę i grę, M ead podkreśla, że umożliwiają 
one formowanie jaźni w wyniku przyjmowania roli innego12. Przyj
mowanie roli innego13 może dotyczyć różnych ludzi -  matki, ojca, 
brata, tj. konkretnych ludzi, wraz z którymi jednostka uczestniczy 
w określonych aktach społecznych czyli bezpośrednich interakcji. 
Jednak może również dotyczyć przyjmowania roli całej grupy spo
łecznej -  postawy innych jednostek ulegają generalizacji i przed
stawiają się jednostce jako „drużyna”, „wszyscy”, „klasa społecz

10 M. Hetmański, Umysł a środowisko, Lublin 1998, 148.
" H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, w: Elementy 

teorii socjologicznych, wyb. Wt. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 
1975, 71.

12 L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, dz. cyt., 149.



na”, „społeczeństwo”, „naród”. M ead nazywa takie przyjmowanie 
przyjmowaniem roli uogólnionego innego {generalized other). Kate
gorię uogólnionego innego wyjaśnię niżej.

Według Meada, proces nabywania jaźni przez organizm ludzki 
dokonuje się w trzech etapach. Pierwszy z nich -  stadium imitacji 
-  ma charakter przygotowawczy, w drugim -  stadium zabawy -  
dziecko przyjmuje role innych, na przykład rodziców, uczy się od
grywania tych ról. Najbardziej istotne jest jednak stadium trzecie -  
stadium gry. W tym stadium dziecko musi przyjmować postawy 
wszystkich, którzy biorą udział w grze14. Dziecko przyjmujące jed
ną rolę musi być gotowe do przyjęcia roli każdego innego. Jeżeli 
należy do drużyny grającej w baseball, musi znać reakcje odpowia
dające każdej z dziewięciu pozycji, musi wiedzieć, co powinien ro
bić każdy z członków grupy i przyjmować wszystkie te role. Zda
niem M eada, „w grze istnieje zbiór reakcji takich innych osób, tak 
zorganizowanych, że postawa jednej osoby wywołuje odpowiednie 
postawy innej. Organizacja ta jest ujęta w formie reguł gry”15. Gra 
reprezentuje w życiu dziecka przejście z fazy, w której się przyj
muje role innych w zabawie, do fazy roli zorganizowanej, która jest 
istotna dla samoświadomości w pełnym tego słowa znaczeniu.

W grze jednostka, przyjmując role innych członków drużyny, de
term inuje każdą czynność własną. Jej działanie jest regulowane 
przez fakt, że jest ona każdym innym członkiem grupy, przynaj
mniej w takiej mierze, w jakiej te postawy wpływają na jej szcze
gólną reakcję. Otrzymujemy wtedy „innego”, który jest organizacją 
postaw osób biorących udział w tym samym procesie. W teorii 
Schiitza podobną funkcję spełnia proces typizacji. Wchodząc w re
lacje społeczne, jednostka nie tylko typizuje Innych, ale również

13 „Przyjąć rolę” (take the role) jest, zdaniem Meada, wyrażeniem niezupełnie szczę
śliwym, gdyż przywodzi na myśl postawę aktora, która jest w rzeczywistości bardziej 
sztuczna od postaw występujących w naszym doświadczeniu. Dlatego nie odpowiada to 
dokładnie temu, co chciał wyrazić amerykański filozof. Proces ten w formie elementar
nej widać najlepiej w sytuacjach, gdy bawiące się dziecko przyjmuje różne role. 
Na przykład fakt, że jest gotowe zapłacić, wywołuje postawę osoby, która otrzymuje 
pieniądze. [...] W zabawie dziecko wyraźnie gra rolę, którą samo wywołało. G. H. Me
ad, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 222-223.

M Zob. L. Koczanowicz, Analizy ludzkiego działania. Relacje między działaniem a psy
chiką w behawioryzmie, pragmatyzmie G. H. Meada i koncepcjach psychologicznych L. S. 
Wygotskiego, Wroclaw 1990, 70.

15 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 210-211.



siebie. Postępując w określony sposób, reprezentuje pewien typ 
osobowy i typ przebiegu działania.

Zorganizowaną wspólnotę lub grupę społeczną, która daje jed
nostce jedność osobowości, autor pracy Umysł, osobowość i społe
czeństwo nazywa „uogólnionym innym” (generalized other). Jego 
postawa jest postawą całej wspólnoty. Tak więc w przypadku grupy 
społecznej, takiej jak drużyna baseballowa, drużyna jest uogólnio
nym innym w tej mierze, w jakiej wchodzi (jako zorganizowany 
proces lub działanie społeczne) do doświadczenia jednego ze swych 
członków16. Przyjmowanie postawy uogólnionego innego jest wyra
zem pełnego rozwoju osobowości.

W funkcjonowaniu realnego społeczeństwa trudno jest wyodręb
nić klarowne reguły, na przykład jak w grze w piłkę. W ludzkim po
stępowaniu przyjmuje się pewne abstrakcyjne postawy czy perspekty
wy, które stanowią odzwierciedlenie sposobów zachowania grup spo
łecznych. W polityce na przykład „jednostka utożsamia się z całą 
partią i przyjmuje jej zorganizowane postawy wobec reszty danej 
wspólnoty społecznej i wobec problemów stojących przed partią 
w danej sytuacji społecznej; konsekwentnie też odpowiada lub re
aguje za pomocą zorganizowanych postaw tej partii jako całość”17. 
W ten sposób jednostka wchodzi w specjalny układ stosunków spo
łecznych ze wszystkimi innymi jednostkami, które należą do tej partii 
politycznej. W ten sam sposób wchodzi w różne specjalne układy 
z różnymi innymi klasami jednostek, będących członkami jednej 
z tych szczególnych zorganizowanych podgrup (określonych przez 
ich funkcję społeczną), których ona sama jest członkiem w obrębie 
całego danego społeczeństwa lub danej wspólnoty społecznej.

Leszek Koczanowicz w swojej pracy Jednostka -  działanie -  spo
łeczeństwoi18, poświęconej koncepcji jaźni w filozofii amerykańskie
go pragmatyzmu, podkreśla, że w teorii M eada jaźń i społeczeń
stwo pozostają w związku, którego istotą jest interioryzacja postaw 
zbiorowości, w jakich funkcjonuje jednostka. Uwewnętrznienie to

16 Zob. tenże, The Philosophy o f  the Present, Chicago and London 1980, 186-188. 
Na temat kategorii uogólnionego innego w koncepcji G. H. Meada zob. również R. S. 
Perinbanayagan, The Significance o f  Others in the Thought o f  Alfred Schütz, G. H. Mead 
and C. H. Cooley, w: George Herbert Mead. Critical Assessments, vol. 1, ed. by P. Hamil
ton, London and New York 1992, 125-142.

17 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 217-218.
18 L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, dz. cyt.



dokonuje się poprzez przyjmowanie coraz to ogólniejszych per
spektyw i przezwyciężanie dzięki temu konfliktów partykularnych 
punktów widzenia19.

Jaźń, a właściwie część społeczna jaźni, „ja przedmiotowe” 
(mc), to właśnie postawy wynikające z przyjęcia roli innych. Jaźń 
to zinternalizowani inni. Tak więc, zdaniem Meada, człowiek jest 
kształtowany w toku interakcji społecznych przez to, że przyjmuje 
postawy innych.

1.3. „JA P O D M IO T O W E ” (Γ) I „JA P R Z E D M IO T O W E ” (M E )

W koncepcji autora pracy Umysł, osobowość i społeczeństwo wy
stępuje jeszcze druga kategoria, mianowicie „ja podmiotowe” (i)20, 
które jest częścią kreatywną jaźni. Autor The Definition o f  the Psychi
cal twierdzi, że jaźń nie może być sprowadzona jedynie do przedmio
tu, do „ja przedmiotowego” (me), musi posiadać pewną treść, która 
nie może być odzwierciedleniem zachowania lub poznania. Jaźń bo
wiem, obok bezpośredniości, jest pochodną drugiego elementu defi
nicji tego, co psychiczne, czyli jego utożsamienia z doświadczeniem 
jednostki jako jednostki. Jaźń musi więc pojawiać się w obrębie swej 
własnej fazy świadomości, odnosić się jedynie do niej, a nie do cze
goś znajdującego się poza nią, musi też należeć do fazy rekonstrukcji 
i dezintegracji. Należy ona do „podmiotowej strony w biegunowym 
procesie doświadczenia poznawczego”21.

Poprzez wyróżnienie pojęcia „ja podmiotowego” (7) jako kre
acyjnej części osobowości w przeciwstawieniu do „ja przedmioto
wego” (me), wyraża się dwoisty charakter jaźni w teorii Meada. 
„Ja przedmiotowe” (me) odpowiada zorganizowanym postawom 
innych i nadaje „form ę”, strukturę jaźni. „Ja podmiotowe” (/) po
zostaje niekonwencjonalne, oryginalne, nowatorskie, nieprzewidy
walne22. Relacje między tymi pojęciami, argumentuje autor pracy 
Analizy ludzkiego działania”22, stwarzają ramy dla całego szeregu

19 Tamże, 152. Zob. również G. H. Mead, The Philosophy o f the Present, dz. cyt., 192.
20 Por. tenże, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 155-156.
21 G. H. Mead, The Definition o f  the Psychical, w: Selected Writings, ed. by A. J. Reck, 

Chicago and London 1964, 46.
22 Por. G. J. Hinkle, „Forms” and „ Types” in the Study o f  Hum an Behaviour: A n  Exa

mination o f  the Generalizing Concepts o f  M ead and Schütz, w: George Herbert Mead. Cri
tical Assessments, vol. 3, ed. by P. Hamilton, London and New York 1992, 16.

23 L. Koczanowicz, Analizy ludzkiego działania, dz. cyt.



rozważań dotyczących konkretnych ̂ mechanizmów internalizacji, 
reguł myślenia refleksyjnego, treści świadomości, tworzenia i po
sługiwania się pojęciami24.

Jedna z definicji „ja podmiotowego” (/) i „ja przedmiotowego” 
(me) zaprezentowana w pracy Umysł, osobowość i społeczeństwo 
jest następująca: „‘Ja podmiotowe’ (/) jest reakcją organizmu na 
postawy innych; ‘ja przedmiotowe’ (me) jest zorganizowanym zbio
rem postaw innych jednostek, które przyjmuje się samemu. Posta
wy innych tworzą zorganizowane ‘ja przedmiotowe’ (me), na które 
reaguje się jako ‘ja  podmiotowe’ (Z)”25.

Mead podkreśla równoważność obu faz jaźni, jak również zmierza 
do ujęcia relacji między nimi w kategoriach poznawczych, a w osta
tecznej instancji działaniowych. Przykładami podawanymi przez Me
ada są: sytuacja gracza na boisku i sytuacja uczonego zmagającego 
się z problemem naukowym. W obu wypadkach mamy do czynienia 
z jasno określonymi warunkami początkowymi niezbędnymi do po
jawienia się reakcji. W przypadku gry są nimi reguły, jakim muszą 
podporządkować się zawodnicy, natomiast w przypadku problemu 
naukowego dotychczasowy stan wiedzy i pojawiający się w nim kon
flikt między zespołami przekonań. Jednak warunki te nie wyznaczają 
jednoznacznie wyników czynności podjętych w oparciu o nie. Prze
strzegając reguł, zawodnik może działać w różny sposób, na przy
kład zdecydować się na samotny atak lub wycofać piłkę do kolegi 
z drużyny26. Uczony dysponuje różnymi danymi, które, jak pisze Me
ad, „reprezentują pewne reakcje z jego strony. Ale teraz te reakcje 
są w konflikcie; jeżeli zareaguje się w jeden sposób, nie można zare
agować w inny. Ani on, ani nikt inny nie wie, co on zrobi [...] To dzia
łanie ‘ja podmiotowego’ (!) jest czymś, czego charakteru nie da się 
z góry określić”27.

„Ja podmiotowe” (Γ) reprezentuje spontaniczność i kreatyw
ność, które są niezbędne w każdym działaniu nie mającym charak
teru automatycznego powtarzania dotychczasowych nawyków28. 
Mead argumentuje: „‘Ja podmiotowe’ (!) jest więc w odniesieniu

24 Tamże, 64.
25 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 243.
26 L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, dz. cyt., 157.
27 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 246.
28 L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, dz. cyt., 157.



do ‘ja  przedmiotowego’ (me) czymś, co reaguje na sytuację społecz
ną tkwiącą w obrębie doświadczenia jednostki. Gdy jednostka 
przyjmuje jakąś postawę w stosunku do innych jest to jej reakcja 
na ich postawy w stosunku do niej. Postawy, które jednostka przyj
muje w stosunku do innych, istnieją więc w jej własnym doświad
czeniu, ale jej reakcja będzie zawierała nowy element. ‘Ja podm io
towe’ (/) daje uczucie wolności, inicjatywy. Występująca sytuacja 
wymaga, abyśmy działali samoświadomie. Jesteśmy świadomi sami 
siebie, świadomi sytuacji, ale jak będziemy działać? Odpowiedź 
na to pytanie znajduje się w doświadczeniu dopiero po tym, jak 
działanie nastąpiło”29.

Autor pracy Umysł, osobowość, społeczeństwo twierdzi, że „ja pod
miotowe” (/) i „ja przedmiotowe” (me) tworzą osobowość. Osobo
wość jest procesem społecznym następującym w tych dwu fazach. 
Zdaniem Meada, gdyby ów proces nie zawierał „ja podmiotowego” 
(/) i „ja przedmiotowego” (me) nie mogłaby funkcjonować świado
ma odpowiedzialność, jak również nie istniałoby nic nowego w do
świadczeniu.

2. IN NY W  STRUK TURZE ŚWIATA ŻYCIA CO DZIENNEG O  
ALFREDA SCHÜTZA

W teorii Alfreda Schiitza, tak jak i w koncepcji George’a H. Me
ada, problem Innego jest jednym z kluczowych. Podstawowym zało
żeniem, argumentuje Schütz, jakie człowiek przyjmuje w świecie ży
cia codziennego jest to, że świat ów istnieje, jak również, że istnieją 
inni ludzie. Ludzie ci doświadczają tego samego świata oraz komuni
kują się między sobą w sprawach dotyczących tegoż świata.

2.1. P R O B L E M  IN T E R SU B IE K T Y W N O ŚC I  
I SP O Ł E C Z N Y  C H A R A K T E R  ŚW IATA

Schütz twierdzi, że zarówno intersubiektywność, ja k i  powiąza
ny z nią, jeśli nie identyczny, społeczny charakter świata z jego 
istoty należy do świata życia codziennego. Jego zdaniem  świat jest 
światem społecznym i intersubiektywnym od początku do końca. 
Filozoficzny problem  intersubiektywności nigdy nie pojawia się 
jako formalny problem  dla zdroworozsądkowych ludzi. Intersu-

29 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 246.



biektywność jest przyjmowana bez zastrzeżeń jako oczywista ce
cha naszego świata. W takim kontekście Schütz stawia pytanie: 
jak jest możliwa wiedza o istnieniu innych jaźni, w jaki sposób 
wiemy o sobie nawzajem? A utor The Problem o f  Social Reality pi
sze: „Ja, istota ludzka, urodzona w świecie społecznym, żyję 
w nim życiem codziennym, doświadczam go jako zbudowanego 
wokół mnie, jako otwartego na moją interpretację i działanie, ale 
zawsze odwołuję się do własnej biograficznie zdeterminowanej 
sytuacji. Jedynie w odniesieniu do mnie pewien rodzaj moich re
lacji z Innymi nabywa szczególnego znaczenia, które ja  określam 
słowem ‘My’ tylko w odniesieniu do ‘Nas’, których centrum  je 
stem, Inni wyróżniają się jako ‘Wy’ i w odniesieniu do ‘Wy’, któ
rzy odnoszą się z powrotem do mnie lub nas, trzecia grupa wy
różnia się jako O n i”’30.

W wymiarze czasowym w odniesieniu do pewnej jednostki, znaj
dującej się w jej aktualnym momencie biograficznym, Schütz wy
różnia współczesnych, przodków i następców. Wśród współcze
snych jednostka dodatkowo spotyka znaczących Innych (consocia- 
tes)il. Kategoria ta w teorii Schütza jest bardzo ważna, dlatego też 
do jej szczegółowej analizy jeszcze powrócę. Jak dowodzi Schütz, 
rzeczywistość życia codziennego dzielimy z Innymi. Jak jednak 
tych Innych w życiu codziennym doświadczamy?

Inni ludzie mogą być doświadczani bezpośrednio i pośrednio. 
Pierwsi to społeczna rzeczywistość znaczących Innych, którzy dzielą 
wspólną przestrzeń i czas oraz tworzą sferę doświadczania bezpo
średniego społecznej rzeczywistości. Drudzy to ludzie współcześni, 
pomiędzy którymi zachodzi wzajemne oddziaływanie. Tworzą oni 
społeczny świat współczesnych. W ramach pośredniego doświadcza-

30 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 15.
31 Zob. tamże, 16. Schütz w taki oto sposób definiuje kategorię consociates:

Wśród moich współczesnych są tacy, z którymi dzielę nie tylko ten sam czas, ale 
również tę samą przestrzeń w trakcie trwania relacji społecznej, w którą z nimi 
wchodzę. W łaśnie takich współczesnych Schütz określa consociates, a relację zacho
dzącą między nimi relacją face-to-face. Przez relację face-to-face  Schütz określa je
dynie czysto formalny aspekt relacji społecznej odpowiedni zarówno dla rozmowy 
między przyjaciółmi, jak i współ-obecności (co-presence) nieznajomych w przedziale, 
w pociągu. Consociates należałoby opisowo tłumaczyć jako znaczący współuczestni
cy działań społecznych. Dla uproszczenia będę używała terminu znaczący Inni w od
różnieniu od Innego, z którym mogę wchodzić w w iele innych relacji społecznych 
z wyjątkiem relacji face-to-face.



nia Innych Schütz wyróżnia świat przodków i następców32. Wszystkie 
te związki, charakteryzują się różnorodnymi formami zażyłości 
i anonimowości, bliskości i obcości, intensywności i powierzchow
ności33. Typy tych relacji przedstawię teraz w postaci schematu.

Relacje w obec Innego
Zwrotna Jednokierunkowa

Sfera obecności 
Innego

świat znaczących 
Innych

Typ 1 
Relacja face-to-face

Typ 2 
Obserwacja 
społeczna  

bezpośrednia
świat

współczesnych
ТурЗ 

Relacja społeczna  
anonimowa

Typ 4 
Obserwacja 
społeczna  
pośrednia

świat poprzedników Typ 5 
Relacja 

społeczna 
historyczna

Tabela 1: Typy relacji społecznych w strukturze świata społecznego34.

Z  powyższej tabeli wynika, że jedynie ze współczesnymi, 
a przede wszystkim ze znaczącymi Innymi, jednostka wchodzi 
w relacje społeczne dwukierunkowe. W śród nich Schütz wyróżnia 
relację face-to-face (twarzą w twarz). Jest ona najbardziej pierwot
nym źródłem intersubiektywności i podstawową relacją społeczną, 
na której opierają się wszystkie inne struktury społecznych powią
zań. W tej fundamentalnej relacji dany jest Inny, w niej świat jawi 
się jako wspólny i dzięki niej dochodzi do stosunku „My” (We-rela- 
tionship)35. Relacja face-to-face jest definiowana przez Schütza jako 
aktualna współobecność (co-presence) znaczących Innych, którzy

33 A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, przel. z ang. D. 
Lachowska, w: Kryzys i schizma, t. 1, wyb. i wstęp E. Mokrzycki, Warszawa 1984, 153.

34 R. Williame, Les Fondements Phénoménologiques, de la Sociologie Comprehensive: 
Alfred Schütz et M ax Weber, La Haye 1973, 88. Przytaczam w tłumaczeniu zaczerpnię
tym z W. Ciechorski, Alfred Schütz: teoria doświadczenia „Innego”, Uniwersytet War
szawski Instytut Socjologii 1978, praca magisterska, 11.

35 J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań, Poznań 1998, 106. Na temat 
analizy relacji face-to-face oraz relacji „My” zob. również w A. Schütz, The Phenomeno- 
logy o f  the Social World, dz. cyt., 163-172.



przez pewien czas dzielą wspólną przestrzeń. Warto podkreślić, że 
zachodzi ona także wówczas, gdy warunki te są spełnione choćby 
przez chwilę. Taki charakter tna na przykład spotkanie starych 
przyjaciół, którzy dzielą się nowymi pomysłami, czy planują wspól
ne działania, jak również rozmowa matki z dzieckiem36.

Aby doszło do relacji face-to-face musi być spełniony warunek 
wspólności czasu i przestrzeni. Wspólność przestrzeni implikuje, że 
pewien obszar zewnętrznego świata jest jednakowo dostępny jed
nostkom wchodzącym w relację i zawiera obiekty wspólnego zain
teresowania i istotności. Dla każdego z partnerów ciało Innego, je
go gesty, sposób poruszania się i mimika są bezpośrednio dostępne, 
nie tylko jako rzeczy czy zdarzenia w świecie zewnętrznym, lecz tak
że w ich fizjonomicznym znaczeniu, mianowicie jako symptomy 
myśli Innego37. Niezależnie od tego, jaki stopień zażyłości czy krót- 
kotrwałości ma relacja w podanych przykładach, znaczący Inni 
dzielą „żywą obecność” (vividpresent). Natomiast wspólność czasu -  
i to nie tylko zewnętrznego (chronologicznego), ale również we
wnętrznego -  implikuje, że każdy z partnerów uczestniczy w toczą
cym się życiu Innego, każdy może uchwycić w „żywej obecności” 
myśli Innego, tak jak one tworzą się „krok po kroku”. Tak długo, jak 
długo trwa rei acj a face-to-face, znaczący Inni uczestniczą wzajemnie 
we własnym życiu, ich biografie splatają się, pozostają w czystej re
lacji „My”. Schütz zwykł określać ten proces następująco: „znaczący 
Inni starzeją się razem” (consociates grow older together)311.

Inne relacje są już oparte na mniej lub bardziej posuniętej ano
nimowości, gdzie drugiego człowieka postrzega się nie jako niepo
wtarzalną osobowość, ale jako pewien typ, w szczególności przez 
pryzmat jego roli społecznej. Relacja Ja a inny człowiek, czy inni 
ludzie mi współcześni, których nie doświadczam bezpośrednio, jest 
określana przez Schütza jako relacja „Ja-Oni”39. W relacjach spo
łecznych tego rodzaju jaźń Innego może jedynie być uchwycona po
przez udział „‘wyobrażonych hipotetycznych przedstawień znacze-

36 A. Gurwitsch, The Common-Sense World as Social Reality. A  Discourse on Alfred 
Schütz, Social Research 29 (1962) 1, 65.

37 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 16.
38 Tenże, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 140.
39 Schütz inaczej określa ją jako anonimową relację społeczną zob. A. Schütz, Collec

ted Papers, vol. 2, Studies in Social Theory, ed. by A. Brodersen, The Hague 1964, 41-46 
oraz Tabela 1 w tym artykule.



nia’, to znaczy przez tworzenie konstruktów typowych sposobów 
zachowania się, typowych motywów będących ich podstawą, typo
wych nastawień typu osobowego, których Inny i jego postępowanie 
(niedostępne mojej obserwacji) są przypadkami czy przykładami”40.

Relacja „My” jest pierwotną relacją społeczną, do której inne re
lacje muszą być odniesione. W niej znajdujemy pierwotne rozumie
nie i doświadczanie Innego i tutaj również odkrywamy zasadniczy 
rys naturalnego nastawienia -  doświadczanie świata jako wspólne
go41. Kontakt osobisty, tj. relacja face-to-face, który stanowi sytuację 
prototypową dla interakcji społecznej, jest najważniejszym sposo
bem doświadczania Innych. Dają się z niego wywieść wszystkie inne 
możliwe sposoby doświadczenia42.

2.2. B E Z P O Ś R E D N IE  I P O Ś R E D N IE  D O Ś W IA D C Z A N IE  IN N E G O  
W  Ż Y C IU  C O D Z IE N N Y M

W odróżnieniu od bezpośredniego doświadczania Innego, podkre
śla autor The Phenomenology o f  the Social World, Ja jest mi dane jedy
nie w akcie refleksji. Jednostka nie wchodzi sama ze sobą w relację 
face-to-face. Oczywiście mogę stanąć przed lustrem i obserwować wy
raz swojej twarzy czy gesty, jakie wykonuję, ale nie będzie to relacja 
face-to-face prowadząca do relacji „My”. Zajmując postawę bezpo
średniego doświadczania, nie mogę poznać Ja, dostępni mi są jedynie 
Inni. Aby dotrzeć do własnej jaźni, muszę „się zatrzymać” i przyjąć 
postawę refleksyjną. Jednakże poprzez to „zatrzymanie się” nigdy nie 
poznaję Ja w aktualnym momencie, zawsze jest już to chwila minio
na. Własne działania są mi dane jako przeszłe, co pozwala odróżnić 
ego od alter ego. Alter ego, jego myśli i działania są doświadczane 
w „żywej teraźniejszości”, podczas gdy ego, jego myśli i działania za
wsze uchwytuje się jako przeszłe, na drodze refleksji. Doświadczanie 
strumienia świadomości Innego w wyżej opisany sposób jest podsta
wą ogólnej tezy istnienia alter ego (the general thesis o f the alter ego).

Generalna teza istnienia alter ego implikuje, że nie-moja świado
mość posiada tę samą fundamentalną strukturę jak moja własna.

40 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 17.
41 Tenże, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 163-176.
42 Jako przykład może posłużyć charakterystyka tejże relacji przeprowadzona przez 

Bergera i Luckmanna, mimo pewnych różnic obecnych w obu koncepcjach. Zob. P. L. 
Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. z ang. J. Niżnik, War
szawa 1983, 62.



Oznacza to, że Inny jest kimś podobnym do mnie, jest zdolny do ak
tów myślenia i działania, jego doświadczanie mnie jest analogiczne 
do mojego doświadczania jego. Oznacza to również, że Inny może 
doświadczać własnej jaźni jedynie modo praeterito, ale mój strumień 
świadomości może być postrzegany przez niego w „żywej teraźniej
szości”; innymi słowy może przyjmować zarówno postawę bezpo
średnią, jak i refleksyjną. Te dwa typy postaw niosą ze sobą ważną 
konsekwencję, a mianowicie, że wiem więcej o Innym, jak również 
Inny wie więcej o mnie, niż o własnych strumieniach świadomości. 
Bezpośrednie wzajemne doświadczanie siebie jest czystą sferą 
„My”. Nie posługując się refleksją, uczestniczymy w żywej symulta- 
niczności „My”, podczas gdy Ja pojawia się jedynie w refleksyjnym 
zwrocie43. W tym sensie, jak pisze Jarem a Jakubowski, My jest 
wcześniejsze od Ja, wymiar społeczny jest uprzedni wobec wymiaru 
indywidualnego. Należy tu również zwrócić uwagę na to, że general
na teza istnienia alter ego jest opisem doświadczania Innego jako 
świadomego człowieka a nie rzeczy materialnej. Przytoczone przy
kłady dowodzą, że nie jest to doświadczanie jednostronne lecz wza
jemne, nie prywatne lecz wspólne44.

Istnieje jednakże sytuacja, w której może nie dojść do relacji 
„My”, mimo że został spełniony warunek wspólnoty czasu i prze
strzeni. Ma to miejsce wtedy, gdy tylko jeden z partnerów zwraca 
uwagę na drugiego -  jest to sytuacja określana przez Schütza jako 
orientacja „Ty” (Thou orientation). Jeżeli zwrócenie uwagi nie jest od
wzajemnione, jeśli partner nie dostrzega obecności Innego, jeśli go 
ignoruje, to nie dochodzi wówczas do ukonstytuowania relacji „My”45.

Wzajemne zorientowanie współuczestników relacji „My”, obu
stronne nastawienie na siebie partnerów, zdaniem Schütza, najbar
dziej charakterystycznie ujawnia się we wspólnym muzykowaniu. 
Znakomity Schützowski opis bycia „nastrojonym” {tuned in) na sie
bie w sytuacji współwykonywania jakiegoś utworu muzycznego 
znajduje się w jego artykule Making Music Together: A  Study in So-

43 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 174-175.
44 J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań, dz. cyt., 105. Zob. również 

A. Schütz, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 97-103.
45 A. Schütz, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 164. Por. J. Jakubow

ski, Racjonalność a normatywność działań, dz. cyt., 105. Zob. również A. Schütz, The 
Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 106-107. Por. A. Schütz, Collected Papers, 
vbl. 4, ed. by H. Wagner, G. Psathas, F. Kersten, Dodrecht-Boston-London 1996, 63.



ciał Relationship*6. Muzycy muszą stale dostrajać się do siebie, 
uczestniczyć we własnych strumieniach przeżyć, dzielić wspólność 
czasu wewnętrznego. Muszą postępować w taki sposób, gdyż zna
czenie w muzyce tworzy się politetycznie. Nie można go odtworzyć 
w postaci monotetycznej, nie można go streścić po zakończeniu 
utworu muzycznego.

Relacja „My” może przybierać najrozmaitsze formy oraz różno
rodne stopnie bezpośredniości. Zarówno stosunek płciowy, jak 
i przypadkowa konwersacja są przykładami relacji „My”, w której 
partnerzy są w sytuacji face-to-face. Jest ona wyjątkowa, gdyż jako 
jedyna z relacji społecznych nabywa charakteru spotkania osób ja
ko unikalnych jednostek. W odróżnieniu od niej we wszystkich in
nych formach relacji społecznej człowiek musi zwrócić się do typiza
cji. Jednostka musi typizować osobowość Innego, jego motywy, na
stawienia, ogólne zachowanie. Nie ma na to wpływu fakt, że w prze
szłości wchodziła z nim w wiele relacjiface-to-face intymnej natury. 
Na przykład w sytuacji, gdy piszę list do nieobecnego znajomego 
z wyjaśnieniami, dlaczego nie może zatrzymać się u mnie podczas 
swojego pobytu w Warszawie, muszę typizować, co o nim wiem, 
i sformułować pewną ideę jego prawdopodobnej reakcji47.

2.3. T Y P IZ A C JE  W  ŚW IE C IE  Ż Y C IA  C O D Z IE N N E G O

Typizacje, argumentuje autor The Phenomenology o f  the Social 
World, są środkiem, dzięki którem u człowiek w życiu codziennym 
znajduje drogę przez anonimową strukturę świata życia codzienne
go48. Typizacje dopuszczają różne stopnie anonimowości. Kiedy 
anonimowość staje się całkowita, typizowane jednostki mogą wy
stępować jako zamienne. Zilustruję to przykładem, do którego 
Schütz się często odwołuje. Wrzucając list do skrzynki, oczekuję, że 
pewni ludzie, których nigdy nie spotkałam i prawdopodobnie nie 
spotkam, zachowają się w typowy sposób, nazywany „dostarcza
niem poczty”. W ten sposób mój list dotrze do miejsca przeznacze
nia i zostanie przeczytany przez adresata. Odbiorca listu może być 
osobą, której również nie znam i być może nigdy nie spotkam. Na

46 Artykuł M aking Music Together: A  Study in Social Relationship jest zamieszczony 
w A. Schütz, Collected Papers, vol. 2, dz. cyt., 159-178.

47 Por. M. Natanson, Anonym ity, Bloomington 1986, 25-26.
48 Tamże, 25.



tomiast końcowym rezultatem całego procesu będzie to, że po pew
nym (uzasadnionym w takim przypadku) czasie otrzymam artyku
ły, które zamówiłam49.

We wszystkich naszych działaniach w granicach świata społecz
nego musimy polegać na Innych, postępujących w typowy sposób 
w typowych sytuacjach. Z  wyjątkiem relacji face-to-face nie mamy 
do czynienia ze znaczącymi Innymi, tj. jednostkami jako takimi. 
Zazwyczaj wchodzimy w relacje ze stypizowanymi jednostkami, 
którym są przypisane pewne typowe role czy funkcje (mające spo
łeczne źródła i będące społecznie aprobowane). Jednostki te, sto
sownie do stopnia anonimowości typizacji, pojawiają się bardziej 
lub mniej wyłącznie w świetle funkcji, które oczekuje się, że speł
niają w typowy sposób (także społecznie aprobowany, jeśli nie zin
stytucjonalizowany czy wręcz zatwierdzony przez prawo). Mówiąc 
inaczej, w konstruktach myślenia zdroworozsądkowego Inny poja
wia się jako „osobowość cząstkowa” {partial self). Nawet w czystej 
relacji „My” uczestniczy zaledwie „częścią swej osobowości” (part 
o f his personality). Zrozumienie tego faktu, zdaniem Schütza, do
prowadziło M eada do pojęcia „uogólnionego innego”, jak również 
jest decydujące dla wyjaśnienia takich pojęć, jak: „funkcje społecz
ne”, „rola społeczna”, „działanie racjonalne”. Jednakże w typizo- 
waniu nieznanych mi partnerów muszę również poddać typizacji 
siebie samego, tzn. przyjąć typową rolę, rozumieć ją i wykonywać 
w sposób, w jaki zakładam, że moi stypizowani partnerzy oczeku
ją, że będę ją wykonywał. Na przykład, jadąc pociągiem, muszę po
stępować w sposób, w jaki typowy pasażer zachowuje się według 
typowego pracownika kolei; robiąc zakupy, przyjmuję rolę konsu
menta; płacąc podatki, przyjmuję rolę podatnika; chodząc do szko
ły, przyjmuję rolę ucznia itd.50. Jednostka poddaje typizacji sama 
siebie zawsze wtedy, gdy wchodzi w interakcję z Innym. W relację 
taką nie włącza się całą swoją osobowością, lecz tylko niektórymi 
jej warstwami. Definiując rolę Innego, określa rolę własną. Według 
autora The Problem o f Social Reality to ujęcie samego siebie jako 
typu leży u podstaw rozróżnienia na „ja podmiotowe” (7) i „ja

49 A. Schütz, Collected Papers, vol. 2, dz. cyt., 44. Na przykład ten powołuje się rów
nież A. Gurwitsch w swojej pracy, zob. A. Gurwitsch, The Common-Sense World as So
cial Reality, art. cyt., 65-66.

50 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 19.



przedmiotowe” (me), które wprowadzili W. James i G. H. Mead, 
analizując osobowość społeczną51. Typ osobowy w teorii Schütza, 
który reprezentuje jednostka, wchodząc w interakcję z Innym, jest 
odpowiednikiem „ja przedmiotowego” (me) M eada52.

Taka typizacja i samo-typizacja pozwala na zharmonizowanie 
i splecenie mojego typowego zachowania z tym, co mogę sensow
nie oczekiwać, że jest zachowaniem moich stypizowanych partne
rów. Każde społeczne wzajemne oddziaływanie oparte jest na nie- 
sformułowanym założeniu, że mam szansę na osiągnięcie celów 
pod warunkiem, że działam w typowy, społecznie aprobowany 
sposób. Założenie to implikuje równie niesformułowane oczeki
wanie, że moi w mniejszym lub większym stopniu anonimowi 
partnerzy będą również postępować zgodnie z wymaganiami przy
pisanych im ról. Ze wzrastającą typizacją i odpowiednią standary
zacją sposobów, dzięki którym funkcje są spełniane, szansa na 
osiągnięcie celów wzrasta.

Typowość jest najbardziej istotnym elem entem  intersubiektyw- 
ności świata, gdyż to dzięki niemu możliwe jest przezwyciężenie 
unikalności przedmiotów i zdarzeń. Gdyby nie jawiły się one 
w aspekcie ich typowości, to świat ów by się rozpływał, stawałby się 
chaosem izolowanych, niepowtarzalnych zjawisk. Najbardziej ba
nalne postępowanie, choćby przejście przez ulicę, wymagałoby 
„twórczej” interpretacji przedmiotów i zjawisk. Tymczasem 
w świecie życia codziennego człowiek działa na zasadzie powtó
rzeń, na zasadzie „mogę to zrobić ponownie” (I can do it again)52.

Schütz twierdzi, że to właśnie na elementach ogólności istnieją
cych w świecie codziennego doświadczenia musi zostać ugrunto
wana nauka społeczna. Umożliwi ona, jak postuluje autor The Phe
nomenology o f  the Social World, wiedzę obiektywną. Wiedza ta ma 
dotyczyć struktury naszego doświadczenia rzeczywistości społecz
nej i naszego życia w jej granicach, z tego względu musi odnosić

51 Tenże, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, przet. z ang. D. La
chowska, w: Kryzys i schizma, t. 1, wyb. i wstęp E. Mokrzycki, Warszawa 1984, 156-157.

52 Typizowanie Innych i typizowanie siebie (typ przebiegu działania i typy osobowe) 
Schütz identyfikuje z „ja podmiotowym” (/) i „ja przedmiotowym” {me) Meada, ale 
zdaniem Hinkle byłoby bardziej trafnie połączyć je, skojarzyć z pojęciami jaźni i roli 
Meada. Por. G. J. Hinkle, „Forms” and „ Types” in the Study o f  H um an Behaviour: A n  
Examination o f  the Generalizing Concepts o f  M ead and Schütz, art. cyt., 24.

53 J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań, dz. cyt., 93.



się do subiektywnego znaczenia. Biorąc za punkt wyjścia postulat 
„subiektywnej interpretacji znaczenia” (subjective interpretation o f  
meaning) Маха Webera, Schütz jest przede wszystkim zaintereso
wany rozumieniem dzialąń społecznych jako znaczenia, które aktor 
nadaje swojemu działaniu, tj. znaczenia, jakie jego działanie ma dla 
niego samego. Schütz nie traktuje postulatu Webera jako formal
nego środka metodologicznego, ale myśli o nim przede wszystkim 
jako o typizacji zdroworozsądkowego świata, jako o faktycznym 
sposobie, w jaki ludzie w świecie życia codziennego interpretują 
zachowania własne oraz Innych.

Jak podkreśla Schütz, „subiektywna interpretacja znaczenia” jest 
możliwa jedynie przez odkrycie motywów, które determinują dany 
przebieg działania. Możliwe jest to na podstawie idealizacji wspól
ności motywów. Przypisanie określonych motywów pewnemu typo
wemu postępowaniu aktora prowadzi do konstrukcji typu osobowe
go. Typ ten może być mniej lub bardziej anonimowy, jak również 
może zawierać mniej lub więcej treści. Typ przedstawiający niski 
stopień anonimowości i wysoki stopień zawartości treści to typ oso
bowy uczestników relacji „My”. Będąc w takiej relacji, znaczący In
ni doświadczają bezpośrednio przebiegu działań współuczestnika, 
jego motywy (tak dalece, jak zostają ujawnione), jego osobę (tak da
lece, jak jest zaangażowana w przejawiające się działanie). Nato
miast typ charakteryzujący się wysokim stopniem anonimowości 
i małą zawartością treści to typ osobowy współczesnych, nie wcho
dzących aktualnie w relację „My”. W konstruowaniu typów prze
biegu działania współczesnych przypisujemy bardziej lub mniej ano
nimowemu aktorowi zbiór przypuszczalnie stałych motywów, które 
kierują jego działaniami. Zbiór ten to, zdaniem Schütza, konstrukt 
typowych oczekiwań względem zachowania Innego54. Reasumując, 
konstrukty budowane przez aktora w codziennym życiu tworzą 
pewne wzory, czy -  jakby powiedział Natanson -  miniaturowe typy 
idealne, poprzez które jednostka osiąga wyznaczone cele, przypusz
czalnie z pewnym stopniem odpowiedniości i powodzenia.

Strukturalizacja doświadczenia społecznego, m.in. schematy in
terpretacyjne, konstrukty przebiegów działania, typy osobowe, któ
rymi posługujemy się w codziennym życiu, ma naturę typów ideal

54 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 25.



nych. Typ idealny nie służy przecież „przedstawianiu tego, co rze
czywiste, lecz chce użyczyć temu przedstawieniu jednoznacznych 
środków wyrazu”55. Idealny typ osobowy jedynie odnosi się do kon
kretnego Innego lub wielości Innych, ale nigdy nie jest z nim iden
tyczny. Jednakże każda interpretacja oparta na typowo-idealnej 
konstrukcji jest jedynie prawdopodobna. Jest możliwe, że np. czło
wiek przykręcający śrubę przede mną nie jest wcale robotnikiem, 
jak sądziłam, ale inżynierem czy studentem  wykonującym pracę se
zonową. W tym przypadku wszystkie wnioski wyprowadzone na je
go tem at przy użyciu typu idealnego „berliński robotnik”, który za
stosowałam, są fałszywe. Dowodzi to, że każda konstrukcja typo- 
wo-idealna jest zdeterminowana przez granice wiedzy obserwatora 
w danym czasie: im większy zasób wiedzy, tym niższy stopień ano
nimowości i odwrotnie56.

Przedstawiona wyżej analiza konstruktów typów przebiegów 
działań i typów osobowych w zdroworozsądkowym świecie jest 
podstawą do opisania procesu tworzenia typów idealnych w socjo
logii i innych naukach społecznych. To właśnie w obszarze życia 
codziennego ludzie nieustannie dokonują aktów rozumienia i in
terpretacji, i to w tych strukturach, twierdzi Schütz, zakotwiczyć 
należy naukę społeczną, jeśli ta ma być nauką. Konstrukty nauki 
winny być oparte na konstruktach świata przeżywanego57.

3. U O G Ó LN IO NY INNY W  K O NCEPCJI MEADA  
A ZNACZĄCY INNY W  TEO RII SCHÜTZA

Pojawia się więc pytanie: jakiego rodzaju jest Inny, którego istnie
nie zakłada autor The Phenomenology o f the Social World? Postulując 
generalną tezę istnienia alter ego, czyli doświadczanie strumienia 
świadomości Innego w żywej symultaniczności (vivid simultaneity), 
Schütz przyjmuje, że „strumień myśli Innego wykazuje tę samą funda
mentalną strukturę, co moja własna świadomość”58. Biorąc pod uwa

55 W. Ciechorski, A lfred Schütz: teoria doświadczenia „Innego”, dz. cyt., 9.
56 H. R. Wagner, Alfred Schütz: A n  Intellectual Biography, Chicago and London 1983, 

44. Por. również A. Schütz, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 192-193.
57 J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań, dz. cyt., 91.
58 A. Schütz, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 174. „Dla nas termin ‘symultaniczność’ 

jest raczej wyrażeniem na oznaczenie mojego podstawowego i niezbędnego założenia, 
które mówi, iż twój strumień świadomości posiada analogiczną do mojego strukturę”. 
Por. A. Schütz, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt, 102-103.



gę ten fakt, Frank Welz w artykule Identity and Alterity in Sociological 
Perspective59, argumentuje, że w „wyniku takiego ujęcia Innego sytu
uje się on w dokładnej analogii do fenomenologicznego transcen
dentalnego ego”60. Zauważmy jednak, że Schütz nie konstytuuje feno
menologicznego transcendentalnego alter ego. Umiejscawia problem 
intersubiektywności na poziomie zwykłym, przyziemnym (level o f 
mundanity), w świecie życia codziennego61. Jego zdaniem to właśnie 
na tym poziomie może zostać zbudowany pomost między ego a alter 
ego. Wychodząc od analizy alter ego, konstytuuje ego.

Fenomenologiczna teoria społeczna wykładana jest często przez 
Schütza w taki sposób, że jawi się nawet jako antyteza Husserlowskie- 
go podejścia62. „Każda nauka społeczna i nauka o kulturze jest fak
tycznie”, argumentuje Schütz, „zwykłą, przyziemną nauką (mundane), 
nie ma związku z transcendentalnym ego czy transcendentalnym alter 
ego”61. W liście do Gurwitscha pisze, że „nauka społeczna nie potrze
buje transcendentalnego ego”64. Dlatego też w swoich rozważaniach 
nie wychodzi od transcendentalnego podmiotu, transcendentalnego 
ego; w zamian zakłada istnienie „zwykłego, przyziemnego Ty”65.

Generalna teza alter ego opisująca doświadczenie Innego, relacja 
„My” będąca elem entarną relacją społeczną, w której występuje 
rozumienie i gdzie mamy do czynienia z doświadczeniem świata 
jako wspólnego, zdaniem autora The Phenomenology o f  the Social 
World są podstawowymi wyznacznikami faktu intersubiektywności 
świata społecznego66.

59 F. Welz, Identity and Alterity in Sociological Perspective, presented at JNU-Frei- 
burg Sociology Workshop on Culture and Society in the Era of Globalization, Jawa
harlal Nehru University, New Delhi 2000, praca niepublikowana.

60 Tamże, 8.
6' Zob. H. R. Wagner, Alfred Schütz: A n  Intellectual Biography, Chicago and London 

1983, 43.
62 A. Schütz, The Phenomenology o f  the Social World, dz. cyt., 97. Frank Welz w arty

kule Rethinking the Epistemological Base o f  Interpretive Sociology wyraża pogląd, że teo
ria Schütza jest mniej fenomenologiczna a bardziej neo-kantowska niż się powszechnie 
uważa. F. Welz, Rethinking the Epistemological Base o f  Interpretive Sociology, transi, by 
N. Solomon, F. Welz, Freiburg 2000, praca niepublikowana.

63 Tenże, Collected Papers, vol. 1, dz. cyt., 132.
“ A. Schütz, A. Gurwitsch, Briefwechsel 1939-1959, ed. by R. Grathoff, München 

1985, 402.
65 Kategoria zwykłego, przyziemnego Ty pojawia się u Schütza jako opozycyj

na w stosunku do kategorii fenomenologicznego transcendentalnego ego.
66 J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań, dz. cyt., 115.



Sądzę, że warto zwrócić uwagę na fakt, iż Schütz nie interesuje 
się wyjaśnieniem, co zachodzi pomiędzy Ja a Innym, z wyjątkiem 
odniesienia do ogólnej kategorii komunikacji. Komunikacja odby
wa się pomiędzy Ja a alter ego, ale wydaje się, że nie ma żadnego 
wpływu na to jak osoby każdego z uczestników są konstytuowane. 
Jak pisze Perinbanayagan w swoim tekście, „Osoba ‘samotne ego’ 
jest samo dla siebie w ścisłej wewnętrznej samotności i fenomeno- 
logizuje świat. Nie robi użycia z Innego za wyjątkiem tego, że wie, 
że tam są Inni”67.

Przeciwnie do przedstawionego wyżej podejścia Schütza, George 
H. M ead w swojej koncepcji jaźni rezygnuje z podmiotowo skon
centrowanej perspektywy. Odrzuca istotową (essentializing) inter
pretację podmiotu, ponieważ to, co jest istotne dla jego stanowiska, 
to społeczne pochodzenie jaźni: inny staje się konstytutywną jaźnią. 
Moim zdaniem warte podkreślenia jest również to, że w koncepcji 
autora pracy Umysł, osobowość i społeczeństwo jaźń nie jest dana, 
ale rozwija się68. W przeciwieństwie do takiego podejścia Schütz 
nie zajmuje się genetycznym procesem rozwoju osobowości czło
wieka. Swoje rozważania opiera na analizie zachowania w pełni 
dorosłego, świadomego człowieka.

Dla M eada „jaźnie są pewnymi formami, konfiguracjami, które 
wyłaniają się w przebiegu dynamicznego życia, w granicach więk
szego procesu społecznego. Z  kolei dla Schütza typy są statyczny
mi idealizacjami wzorów zachowania, motywów, działań, celów, 
które są wzajemnie logicznie powiązane z innymi typami w cało
ściowy system”69. Symboliczny interakcjonizm zapoczątkowany 
przez M eada nie zakłada wewnętrznego i zewnętrznego świata ja
ko ontologicznych przeciwieństw. Światy wewnętrzny i zewnętrzny 
są połączone, powiązane pragmatycznie w interaktywnym zacho
waniu. M ead nie pozostawia tworzenia symbolicznych znaczeń pry

67 R. S. Perinbanayagan, The Significance o f  Others in the Thought o f  Alfred Schütz, 
G. H. M ead and C. H. Cooley, art. cyt., 142.

68 Osobowość rozwija się stopniowo; w chwili narodzin nie istnieje, lecz powstaje 
w procesie społecznego doświadczenia i działania. Rozwija się w danej jednostce jako 
rezultat jej związków z całością procesów społecznych i z innymi jednostkami uczestni
czącymi w tym procesie. Zob. G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 
189. Por. również G. J. Hinkle, „Forms” and „ Types” in the Study o f  H um an Behaviour: 
A n  Examination o f  the Generalizing Concepts o f  M ead and Schütz, art. cyt., 9.

“ G. J. Hinkle, „Forms” and „ Types” in the Study o f  Hum an Behaviour: A n  Examina
tion o f  the Generalizing Concepts o f  M ead and Schütz, art. cyt., 27.



watnej świadomości, od początku odwołuje się do relacji między 
podmiotami, w której aktywne ciało buduje pomost do innego ak
tywnego ciała. Tak jest już nawet na poziomie biologicznym, gdzie 
wzajemne oddziaływanie dokqnuje się dzięki gestom. Podobnie jest 
na poziomie społecznym, gdzie komunikacja odbywa się przy uży
ciu symboli znaczących.

Zwrócę jeszcze uwagę na jeden aspekt w koncepcji Meada, mo
im zdaniem, bardzo istotny: znaczenie „ja podmiotowego” (/). Wy
różniając ten aspekt jaźni, Mead przeciwstawia się dominującej 
w dualistycznej psychologii tendencji do podkreślania roli „ja 
przedmiotowego” (me) kosztem „ja podmiotowego” (/). Wskazuje, 
w oparciu o przykłady różnych odmian psychologii dualistycznej 
W. Wundta, W. Jamesa czy M. Baldwina, że koncepcje te prowadzą 
do uznania konieczności zobiektywizowania subiektywnego do
świadczenia i, w konsekwencji, do zredukowania podmiotu do 
szczególnych procesów psychicznych, jak: emocje, uwaga czy aper- 
cepcja70. Autor pracy Umysł, osobowość i społeczeństwo podkreśla, 
że jaźń nie może być sprowadzona jedynie do przedmiotu, do „ja 
przedmiotowego” (me), musi posiadać pewną treść, która nie może 
być odzwierciedleniem zachowania lub poznania. Twierdzi, że ist
nieje „ja podmiotowe” (/), kreacyjna możliwość podmiotu, która za
pewnia, że jestem autentyczną jednostką a nie jedynie klonem innej 
jednostki. Dzięki tej kategorii, zdaniem Meada, możliwe jest racjo
nalne rozwiązywanie konfliktów w sferze zachowań moralnych. Za
pewnia ona, że działanie człowieka nie jest powielaniem istnieją
cych w społeczeństwie wartości, że możliwa jest wolność działania 
i odpowiedzialność za popełnione czyny. „Ja podmiotowe” (/) jest 
emergentną częścią jaźni, która generuje pojawianie się nowych 
zdarzeń niesprowadzalnych do warunków istniejących w przeszło
ści71. Jaźń jest fenomenem społecznym. Wolność i autonomia jed
nostki nie jest rozpatrywana w opozycji do jej uczestnictwa w insty
tucjach i kulturze społeczeństwa. Jednakże „ja podmiotowe” (I ) 
w koncepcji M eada pozostaje rodzajem szczątkowej kategorii. Po
zostaje niezdefiniowane i nie jest jasne, jakie ma znaczenie dla two
rzenia jaźni określonej jednostki72.

70 Zob. w L. Koczanowicz, Jednostka -  działanie -  społeczeństwo, dz. cyt., 125.
71 Tamże, 159.
72 F. Welz, Identity and Alterity in Sociological Perspective, art. cyt., 8-10.



Wspólne dla nich jest również to, że zarówno z koncepcją jaźni 
M eada, jak i z teorią Innego Schiitza jest ściśle powiązana idea 
działania, a jej konsekwencją jest tworzenie świata społecznego. 
Podkreślę jeszcze raz, że to właśnie z działaniem wiąże się tworze
nie jaźni, jak i rzeczywistości społecznej. Zdolność do tworzenia 
społeczności sprawia, że działania indywidualne przekształcają się 
w działania społeczne, a te z kolei zmieniają sposób funkcjono
wania jednostki. Społeczność staje się dla niej ostatecznym punk
tem  odniesienia w konstruowaniu rzeczywistości. Działanie stano
wi podstawową kategorię ontologiczną, przesłankę świadomego 
ludzkiego bytu.

Chciałabym również zwrócić uwagę na nacisk, jaki M ead kła
dzie na aktywną postawę człowieka, oponując przeciwko mecha- 
nistycznemu modelowi interakcji między jednostkam i. Ludzkie 
akcje i reakcje odbywają się inaczej niż zderzenia kul bilardo
wych, ponieważ człowiek nie jest po prostu biernym odbiorcą 
bodźców środowiskowych, lecz dokonuje ich selekcji i in terpre
tacji, odnosi je do swoich wcześniejszych doświadczeń, wybiera 
jedną  z możliwych odpowiedzi73. Na ten aspekt koncepcji M eada 
zwraca również uwagę H erbert Blumer w artykule Implikacje so
cjologiczne myśli George’a Herberta Meada14. „Jednostka nie jest 
jedynie ośrodkiem  działania czynników determinujących, które 
na nią oddziaływają, istota ludzka postrzegana jest jako orga
nizm działający według swych własnych praw, w obliczu obiek
tów, k tóre wskazuje, zajmuje się nimi i oddziałuje na nie. 
W działaniu widzi się postępowanie konstytuowane przez akto
ra, a nie reakcję wywołaną w nim przez pewnego rodzaju preu- 
stanow ioną organizację”75.

Myślę, że warty podkreślenia jest fakt, iż decydującą cechą 
w konstytucji jaźni w teorii M eada jest zdolność do przyjmowania 
postawy innego czy innych. Ze względu na ten mechanizm jednost
ka nabywa zdolności do refleksji nad sobą. Idea rozwiniętej jaźni 
jako zdolności do stania się obiektem własnej refleksji jest waż
na dla M eada jako społeczna struktura, która wyłania się {emerge)

13 Por. J. Szacki, Społeczny pragmatyzm G. H. Meada, art. cyt., 81. Zob. również 
G. H. Mead, M ovements o f  Thought in the Nineteenth Century, Chicago 1972, 388-389.

14 H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, art. cyt.
75 Tamże, 73.



ze społecznych doświadczeń76. Natomiast Schütz dąży do opisania 
i zrozumienia subiektywnych działań człowieka w ich typowości. 
Pragnę zauważyć, że podczas gdy fenomenologiczne podejście 
Schütza również odwołuje się do podstawowego {foundational) po
jęcia działania, zgodnie z którym wykonane działanie nabywa zna
czenia w retrospektywnej refleksji, podejście pragmatyczne M eada 
bierze swój początek ze świata praktycznego działania77. Nie jest to 
Ja, które typizuje Innego czy własne działanie. Przeciwnie jest to 
inny, którego punkt widzenia na Ja jest materiałem dla konceptu- 
alizacji siebie, dla konceptualizacji Ja.

G. H. M EAD’S CO NCEPT O F TH E SELF  
AND A. SCHÜTZ’ THEORY OF OTHER

Summary

Alfred Schütz, constructing his phenom enological sociology, proposes a thesis 
that sociology should investigate also -  or, perhaps, firstly -  subjective meaning. 
According to Schütz, sociology can investigate subjective meaning, because its ob
ject o f investigation are not unique individuals and their actions. Sociology refers 
to personal types and course o f action types, which are created in everyday life. Si
milarly to other sciences it has to construct its own thought objects which replace 
thought objects o f com m on-sense thinking. In Schütz’ opinion, all our knowledge 
of the world, com m on-sense as well as scientific, involves constructs, that is, a set 
of abstractions, generalizations, formalizations, idealizations. Sociology does not 
depart from this schem e, it is founded upon typifications and not on individual 
meaning. The processes occurring in everyday life m entioned above lie on its fo
undations.

The analysis o f the m eaning o f the concept „the world that is there” in M ead’s 
thinking proves that for him this is the ultim ate foundation o f all human knowled
ge, as for Schütz what is interesting it is „the next step”, nam ely how knowledge of 
the individual working in the world o f everyday life is constructed. In turn, what

76 G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, dz. cyt., 193-194. Zob. również 
G. J. Hinkle, „Forms" and „ Types” in the Study o f  Hum an Behaviour: A n  Examination o f  
the Generalizing Concepts o f  M ead and Schütz, art. cyt., 27.

77 „Genetycznie i strukturalnie działanie jest kategorią podstawową, wiedza i pozna
nie są mu funkcjonalnie podporządkowane. Poznanie czy myślenie pojawiają się 
w trakcie praktycznego działania człowieka, w następstwie spełniania podstawowych 
czynności życiowych organizmu, jak adaptacja, kontrola czy zmiana środowiska”. 
M. Hetmański, Umysł a środowisko, dz. cyt., 1998, 61.



they have in com m on is that this world is historically and culturally changeable  
and, first o f all, it is the world o f  working.

Schütz refers to M ead’s thought in his papers many times. Especially in Schütz 
theory o f Other the influence o f  M ead’s differentiation o f I  and m e  is clear.

The concept o f ego was taken by Schütz from phenom enology but is treated  
differently than in phenom enology. It is not I, it is not ego, but the alter ego what is 
the object o f  Schütz’s investigations. The aim o f his theory is not to describe the 
constitutive m eaning o f  actions o f pure consciousness, but grasping from the obse
rvational point o f view what is really going on in the mind o f other human being. 
H is point o f  view  is the observational point o f  view o f a sociologist; it is not the 
egological point o f  view specific o f phenom enology.

In Schütz theory, intersubjectivity is not a problem  of constitution which can be 
solved in transcendental sphere, but it is the fundam ental ontological category of  
human existence in the world and therefore o f all philosophical anthropology. 
Schütz says that as long as human beings are born o f m others, intersubjectivity 
and the We-relationship  are the foundations for all other categories o f  human exi
stence. T he possibility o f  reflection on the self, discovery o f the ego, capacity for 
perform ing any epoché, but also the possibility o f com m unication and o f  establi
shing the com m unicative surrounding world are founded on the primal experien
ce o f the We-relationship. In Schütz’s opinion, „this is not an analysis o f  transcen
dental constitution but only the ontology o f  Lebensw elt which can clarify that es
sential relationship o f intersubjectivity which is the basis o f  all social science”78.

78 A. Schütz, Collected Papers, vol. 3: Studies in Phenomenological Philosophy, ed. by
I. Schütz, The Hague 1966, 82.


