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Polski rynek wydawniczy proponuje Czytelnikowi wiele ciekawych, 
naukow ych publikacji, k tóre w zbogacają wiedzę oraz u k azu ją  nowe po
dejścia do podejmowanych wcześniej zagadnień. Szczególnie cenne z punk
tu  w idzenia nauk i s ą  książki, przedstaw iające nowe zagadnienia teo re
tyczne lub te, które wcześniej nie doczekały się całościowego opracowania. 
Szczególnie isto tna  pod tym  względem jest książka P io tra Sztom pki Z a
ufanie. Fundam ent społeczeństwa.

Prezentowane wydawnictwo jest w polskim piśmiennictwie socjologicz- 
no-politologicznym pierwszym całościowym opracowaniem problem atyki 
zaufania. Została ona napisana przez znanego nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie socjologa P iotra Sztompkę. Publikacja ta  ma, jak  podkreśla Autor, 
stanowić „bilans ciągle rozwijających się badań  nad  zaufaniem  [...] oraz 
przedstawić, wyjaśnić, usystematyzować, a także rozbudować i zsyntezo- 
wać ich wyniki” (s. 19). K siążka to zbiór wcześniejszych publikacji A uto
ra  związanych z zagadnieniem  „zaufania”, które zostały przywołane na  
s. 24 i 25. Sam  A utor podkreśla fakt, że jego wywody publikow ane były 
w wielu językach, w tym  również chińskim, ale nie doczekały się dotych
czas polskiego wydania. Zaufanie. F undam ent społeczeństwa  je st publi
kacją naukow ą, stąd  też ze względu n a  używane w niej profesjonalne 
słownictwo, odsyła ona Czytelnika do zapoznania się z podstawowymi te r
m inam i stosowanymi w naukach  hum anistycznych, w tym  szczególnie 
w socjologii i politologii.

Recenzowane studium  P io tra  Sztom pki m a przejrzystą  konstrukcję, 
która pomaga Czytelnikowi w odnalezieniu poszczególnych zagadnień oraz 
umożliwia łatw e i w ielokrotne pow racanie do podejmowanych tam  kwe-
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stii. Publikacja składa się z trzech części: Kontekst, Teoria, Aplikacje, które 
zostały podzielone na  mniejsze jednostki, w tym  rozdziały oraz szczegóło
we podrozdziały. Na uznanie zasługują konkluzje, które porządkują om a
w iane zagadnienia i d a ją  na  nie szersze spojrzenie. Podsum ow ania roz
ważanych wątków stanow ią syntezę podejmowanej problematyki, co zwięk
sza atrakcyjność m erytoryczną publikacji, zakończenie zaś poszczególnych 
rozdziałów zaw iera zbiór wprowadzonych pojęć związanych z te o rią  za
ufania. W zw iązku z faktem , że publikacja stanow i pierw szy całościo
wy, polskojęzyczny obraz teorii zaufania, szczególnie isto tna  wydaje się 
bibliografia, zawierająca wykaz wieku publikacji obcojęzycznych, co świad
czy o doniosłości zagadnienia w naukach socjologicznych czy politologicz
nych.

Przed szczegółową an a lizą  treści całość została poprzedzona obszer
nym  w stępem , w którym  A utor uzasadnia podjęcie problem atyki oraz 
przedstaw ia zam ierzenia publikacji. W części I (Kontekst) oprócz szczegó
łowego oraz oryginalnego wprowadzenia (fikcyjna h istoryjka mówiąca 
o wszechobecności zaufania) Autor odsyła Czytelnika do kręgu zagadnień 
teoretycznych, związanych z h isto rią  oraz paradygm atam i socjologii. W tej 
samej części Autor informuje Czytelnika o rozpatryw aniu teorii zaufania 
w kręgu oraz tem atyce zagadnień związanych z „socjologią życia codzien
nego” (s. 34).

Po wprowadzeniu Czytelnika w główny n u rt rozw ażań Autor odwołu
je się do kultury, która jego zdaniem stanowi centrum  zainteresowań współ
czesnej socjologii. Tym samym ta  część pracy stanowi uzasadnienie donio
słości kultury w rozpatrywaniu zagadnienia, jakim  jest zaufanie. Pojawiają 
się tu  odwołania do badań  z drugiej połowy XX wieku, w tym  prac podję
tych przez Roberta Putnam a, Gabriela Almonda, Sidney’a Verbę, P ierre’a 
Bourdieu. A utor w swoich refleksjach sięga również do twórców klasycz
nej socjologii, w tym  do Emila Durkheima, Maxa Webera czy Karola M ark
sa. Prześledzenie intelektualnego rodowodu zaufania pozwala socjologo
wi stwierdzić pew ną prawidłowość, że wszystkie zjawiska w społeczeństwie 
odsyłają socjologów do badania sfery ku ltu ry  (s. 42).

W kolejnych wnioskach P iotr Sztom pka stw ierdza, że ten  kulturali- 
styczny zwrot w teorii nauk  hum anistycznych m a związek z tak  zw any
mi miękkimi zmiennymi kulturowymi, im ponderabiliam i życia społeczne
go (s. 44). Kończąc część I swojej pracy, A utor zw raca uw agę na ogromne 
zainteresow anie kw estią  zaufania we współczesnym świecie, powołując 
się na  badania A braham a Almonda i Sidneya Verbę, Rolanda Ingleharta, 
Jam esa Colemana, Roberta Pu tnam a czy Jeffreya Alexandra. Pozwala to 
Autorowi na  wyodrębnienie autonomicznego przedm iotu rozw ażań teore
tycznych, czyli socjologii zaufania.

2 1 *



324 Recenzje i omówienia

D ruga część pracy Teoria składa się z sześciu rozdziałów i s ą  to kolej
no: Idea zaufania, O dmiany zaufania, Filary zaufania, Geometria zau fa
nia, K ultura  zaufania, Funkcje zaufania. A utor kontynuuje num erację 
z części I pracy. W rozdziale drugim  A utor s ta ra  się przybliżyć Czytelni
kowi początkowo bardzo ogólnie definicję zaufania, aby w dalszej części 
podać szczegółowe jego znaczenie (s. 67 i nast.). W tym  celu socjolog od
wołuje się do kontekstu zaufania, czyli ludzkich działań. Szczególnego zna
czenia n ab iera ją  tu ta j takie zjawiska jak: prognozowanie, kontrola, ryzy
ko, niepewność oraz to, co wydaje się najistotniejsze, czyli zaufanie. Ko
lejna część rozdziału Idea zaufania  to przegląd definicji zaufania (s. 74 
i nast.). O statn im  zagadnieniem  podjętym w tej części pracy jest kw estia 
ryzyka i jego związki z zaufaniem . Prowadzi to A utora do stw ierdzenia, 
że ryzyko związane z zaufaniem stanowi uniw ersalną cechę społeczeństwa, 
współczesne społeczeństwo zaś jest społeczeństwem ryzyka (s. 96—97).

Rozdział trzeci Odmiany zaufania  to przegląd rodzajów zaufania. Pod
stawowym kry terium , w edług A utora, s ą  tu  adresaci zaufania, których 
dzielimy na pierwotnych i wtórnych, oraz typy obiektów, które są  nim  ob
darzane (s. 103— 114). U w aga A utora koncentruje się n a  tak ich  typach 
zaufania, jak: interpersonalne, społeczne, publiczne, systemowe, anonimo
we, pierw otne itd. N astępnie socjolog bardzo płynnie przechodzi do omó
w ienia kw estii związanych z treśc ią  zaufania, odwołując się tu ta j do w ia
rygodności, sytuacji, roli zajmowanej w systemie społecznym przez uczest
n ika procesu (czy instytucję), który został obdarzony zaufaniem. Szczegól
nie cennym  źródłem wiedzy dla Czytelnika je st przedstaw iony m ateria ł 
empiryczny (s. 129— 133). O statn ie podjęte w tym  rozdziale zagadnienie 
to kw estie odnoszące się do wymiarów zaufania jako specyficznego typu 
„zakładu”. A utor odnosi się tu  do zaufania jako relacji, w tym  dwóch jej 
typów — bezpośredniej i pośredniej; zaufania i współpracy; zaufania jako 
tendencji osobowościowej; zaufania jako reguły kulturowej, a tym  samym 
kultury  zaufania, która została szeroko omówiona w rozdziale siódmym.

W kolejnym rozdziale (IV) au tor omawia trzy  podstawowe filary za
ufania, czyli wiarygodność, podmiotową ufność oraz kulturę zaufania. Roz
poczynając analizę podstaw  zaufania, P iotr Sztom pka wychodzi od n a j
ważniejszego elem entu, a mianowicie od wiarygodności, k tó rą  dzieli na  
wiarygodność infekowaną, im m anen tną  i wymuszoną. Omawiając pierw 
szą  z nich, A utor zw raca uwagę na tak ie  kw estie jak: obietnica — dekla
racja, projekcja in teresu  — motywacja (s. 156), charak ter (s. 160), sta tus 
i rola społeczna (s. 162). Odwołując się do cech związanych z w iarygod
nością im m anentną, socjolog odsyła nas do zagadnień związanych z sze
roko pojmowanym image. Wyróżnia w tej m aterii, między innym i, rep u 
tację, rekomendację, referencje (s. 166—178), ak tualne zachowania i bie
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żącą popularność (s. 178—180), wizerunek (s. 181—188). O statnim  z oma
wianych typów wiarygodności jest wiarygodność wymuszona, k tó ra zale
ży od kontekstu  i warunków, w jakich je st umiejscowiona. Pojaw iają się 
tu  tak ie  zagadnienia, jak: egzekwowanie wiarygodności, w tym  tak  zw a
na czujność zbiorowa, sankcjonowanie działań; agendy egzekwujące w ia
rygodność — korporacje zawodowe, konsumenckie; samoograniczenie moż
liwości działania, co wzm acnia wiarygodność, oraz kontekst zew nętrzny 
skłaniający do specyficznego „zakładu”, jakim  jest zaufanie. O statn ią część 
tego rozdziału stanow ią rozważania na tem at Im pulsu rozważania (s. 217). 
Autor zwraca tu  uwagę na specyficzny filar zaufania, który odnosi się do 
zdarzeń i doświadczeń biograficznych lub historycznych. Szczególne roz
winięcie dotyczy tu  tak ich  kw estii, jak  im puls ufności, w ynikający z po
budek osobowościowych, oraz im puls nieufności, zw iązany z norm ą k u l
turową. P isarz w przykładach odwołuje się do elementów biografii, h isto
rii, kultury  jako „procesu kształtowanego przez politykę i historię” (s. 223).

Rozdział piąty (Geometria zaufania) poświęcony jest specyficznej an a 
lizie zaufania w obrębie zbiorowości. A utor w sposób graficzny s ta ra  się 
przedstawić różne modele interakcji udzielania zaufania i zdobywania wia
rygodności w grupie (s. 229). Zagadnienie to zostało podzielone n a  trzy 
podrozdziały: Kręgi wiarygodności i zaufania, Zaufanie a kapitał społeczny, 
Sieci zaufania  i łańcuchy zaufania. Pierwsze zagadnienie dotyczące wy
tw arzania się zaufania lub nieufności odnosi się do sytuacji o jednoznacz
nym kontekście (s. 230—234), drugie zaś stanowi analizę sytuacji odwrot
nej, czyli kontekst niejednoznaczny (s. 234—236). W kolejnych zagadnie
niach dotyczących kręgów wiarygodności i zaufania czy sieci osobistych 
Autor zwraca uwagę na  przykłady kręgu „ślepego zaufania” (s. 236), kręgu 
nieufności, a naw et niewiarygodności. Drugi podrozdział odnosi się do za
gadnień związanych z sieciami powiązań, które jako a trybu t zbiorowości 
stanow ią podstawę ich kap ita łu  społecznego. A utor bardzo zwięźle s ta ra  
się nakreślić ogólne pojęcie oraz podstawowe koncepcje i teorie kap ita łu  
społecznego, powołując się między innymi na N an Lin, Pierre’a Bourdieue, 
Roberta Putnam a, Jam esa  Colem ana (s. 243—245). O statn ie  zagadnie
nie Sieci zaufania  i łańcuchy zaufania  jest geometrycznym przedstaw ie
niem  tak ich  zależności jak: przechodniość zaufania (s. 249), łańcuch do
wodzenia (s. 250), nieprzechodniość nieufności (s. 251) czy pomosty w sie
ciach zaufania (s. 252—256). A utor opisując sieci społeczne, odnosi je do 
wiarygodności i zaufania, rozróżnia je n a  inkluzyjne i ekskluzywne, zin
dywidualizowane i kolektywne, a także na  typy mieszane.

Przedostatni rozdział (VI) drugiej części to podjęcie próby całościowe
go opisania kultury  zaufania, o której Autor wspominał we wcześniejszych 
częściach pracy. N a wstępie socjolog sta ra  się przedstawić środowisko za
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ufan ia  i jego relacje z k u ltu rą  zaufania, po czym płynnie przechodzi do 
procesu jej tw orzenia. W tym  celu badacz w ykorzystuje zaproponowany 
przez siebie we wcześniejszych pracach naukowych teoretyczny model „sta
w ania się społeczeństwa” (s. 272). W dalszej części rozważań Autor stara ł 
się przedstawić najważniejsze s truk tu ry  sprzyjające zaufaniu, do których 
zalicza: normatywność, trwałość porządku społecznego, przejrzystość or
ganizacji społecznych, swojskość (familiarność), odpowiedzialność jednostek 
i instytucji oraz ich poszczególne przeciwności (s. 276—281). Prowadząc 
kolejne rozważania, Autor proponuje graficzny model Społecznego staw ia
nia się ku ltury zaufania  (s. 292). O sta tn i elem ent składający się n a  całą  
s truk tu rę  rozdziału stanowi odwołanie do praktyki. W tym  celu Autor od
niósł się do społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej i występującego 
tu  kryzysu zaufania oraz syndrom u powszechnej nieufności odziedziczo
nego po poprzednim ustroju.

O statni rozdział Funkcje zaufania  dotyczy między innymi: funkcji aktu 
zaufania; funkcji pozytywnej reakcji na  zaufanie; funkcji zaufania dla 
partnerów ; funkcji zaufania dla zbioru, społeczeństwa; funkcje związane 
z osobą obdarzaną i obdarowywaną zaufaniem. Autor przedstawiając ogól
ne funkcje zaufania, posługuje się również term inem  dysfunkcji, co do
kładnie przedstawia w swoich rozważaniach. Jednocześnie socjolog odnosi 
te kwestie do wiarygodności i niewiarygodności adresata, co pozwala m u 
wyszczególnić tak ie  term iny, jak  koherencja zaufania (s. 315) i niekohe- 
rencja zaufania (s. 317). W dalszej części pracy A utor wyprowadza ideal
ne system y zaufania, zastrzegając, że is tn ie ją  typy m ieszane (s. 322), po 
czym dokonuje ciekawej analizy funkcjonalnych substytutów  zaufania. 
Zalicza się do nich: jednostkowe praktyki w celu radzenia sobie z niepew 
nością i ryzykiem, praktyki zastępcze, które s ta ją  się regułą, typowe i roz
powszechnione sposoby radzenia sobie z niedoborem zaufania (s. 229). Jako 
przykłady badacz podaje: w iarę w opatrzność, korupcję jako złudne za
ufanie — podarunki, faworyzowanie, nadm ierną czujność — tworzenie pry
watnych agencji ochrony, im m anentne odwoływanie się do instytucji p ra 
wa, oddalanie się i budowanie granic między grupam i itd.

Trzecia część pracy zatytułow ana Aplikacje , sk łada się z trzech roz
działów, których num eracja je st kontynuow ana. Rozdział ósmy stanow i 
szczegółową analizę zaufania do państw a i jego instytucji, czyli zaufania 
publicznego, k tóre może być horyzontalne lub w ertykalne. A utor an a li
zuje ten  typ zaufania w dwóch odmiennych reżim ach: dem okratycznym  
oraz autokratycznym . Przedstaw iając zagadnienie zaufania w dem okra
cji, socjolog dochodzi do wielu bardzo ciekawych wniosków. Dotyczy to cho
ciażby takiej tezy, że im więcej zinstytucjonalizowanej nieufności, tym  wię
cej spontanicznego zaufania (s. 345), oraz że zinstytucjonalizow ana n ie
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ufność skuteczniej rodzi spontaniczne zaufanie, dopóki pozostaje w ukry 
ciu na  poziomie norm atywnym  i nie przekształca się w rzeczywistą, ru ty 
now ą praktykę (s. 353). Ja k  podkreśla Autor, są  to dwa paradoksy demo
kracji. N astępnie powołując się n a  dwa typy ku ltu ry  politycznej Luciana 
Pye’a, socjolog wysuwa tezę, że zaufanie je st w arunkiem  w stępnym  de
mokracji. Druga część rozdziału została poświęcona reżimowi autokratycz
nem u, w którym , jak  stw ierdza badacz, bezpośrednia instytucjonalizacja 
zaufania przekształca go w wymóg obarczony sankcjam i (s. 356).

Kolejny rozdział pracy (IX) został poświęcony zaufaniu do nauki. Au
tor porównując zaufanie w klasycznej nauce akademickiej i nauce w czasie 
postnowoczesnym, ukazuje jego zmianę. Taki stan  rzeczy, zdaniem Piotra 
Sztompki, związany jest z erozją etosu naukowego. Analizując tę kwestię, 
socjolog powołuje się n a  dzieła R oberta M erona, stw ierdzając, że nauka  
jest tą  dziedziną, w której należy przestrzegać rygorystycznych reguł gry 
(s. 376).

O statni rozdział (X) jest analizą  zaufania w świecie globalizacji. Autor 
powołując się n a  źródła badań  i analiz na  całym świecie, ukazuje spadek 
zaufania jako takiego, a naw et jego kryzys. Nazywa to chorobą współcze
sności. W tej kw estii odsyła Czytelnika do treści w ieloletnich badań  Ro
b erta  Pu tnam a i M atei Dogana, które potw ierdzają obserwacje uczonych. 
Jednak  jak  podkreśla, zjawisko to m a różne natężenie w poszczególnych 
państw ach. Pogłębiający się s tan  b rak u  zaufania A utor upatru je  w pro
cesie globalizacji (s. 382), który wytwarza kulturę cynizmu. Jak  sam stwier
dza, je st to s tan  nieodw racalny (s. 390). Jednak  mimo pesymistycznego 
podejścia s ta ra  się pokazać pewne elementy podtrzymujące zaufanie i s ta 
rające się rozprzestrzenić je w globalnym świecie. Ma to związek chociaż
by z siłą mediów, Internetem , powszechnością środków komunikacyjnych, 
a tym  sam ym  z globalnymi kontaktam i, organizacjam i działającym i na 
rzecz rozwoju ludzkości. A utor chce zaakcentować, że proces spadku za
ufania i wzrost ku ltu ry  nieufności nie jest do końca przesądzony.

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii, które zwięk
szają  atrakcyjność książki P io tra Sztompki. Dotyczy to chociażby biblio
grafii, k tó ra  odsyła Czytelnika do wielu ciekawych, oryginalnych i bieżą
cych źródeł badań  nad  zaufaniem . Dodatkowo, Czytelnik śledząc publi
kację, n a  początku każdego rozdziału dowiaduje się, co będzie stanowiło 
przedmiot rozważań, w podsumowaniu zaś oprócz podkreślenia najbardziej 
znaczących kwestii merytorycznych, otrzymuje mały słownik wprowadzo
nej terminologii.

K siążka wybitnego socjologa, P iotra Sztompki, stanowi istotny wkład 
w teorię zaufania. Jednocześnie jest ona wyjątkowym opracowaniem z dzie
dziny nie tylko socjologii, ale też politologii, psychologii społecznej. Publi
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kacja skierowana jest nie tylko do uczonych, studentów, ale także do osób 
interesujących się przem ianam i zachodzącymi we współczesnym świecie. 
Publikacja ta  jest wyjątkowa i innowacyjna, gdyż, jak  podkreśla na  w stę
pie Autor, jej analiza następuje  pod kątem  socjologii życia codziennego 
(s. 31).
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