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Przedmowa do szóstego wydania

Od pierwszego angielskiego wydania Socjologii minęło już ponad dwadzieścia lat. W 1989 
roku, kiedy książka ukazała się po raz pierwszy, niektórych czytelników obecnego wydania 

nie było jeszcze na świecie. Tamten rok był świadkiem dramatycznych zmian społecznych spo-
wodowanych przez koniec zimnej wojny i otwarcie się na świat krajów byłego bloku wschod-
niego. Takie wydarzenia jak masakra na placu Tian’anmen w Chinach trafiły na pierwsze strony 
gazet na całym świecie. W latach osiemdziesiątych coraz więcej ludzi mieszkających w krajach 
rozwijających się nabywało luksusowe dobra, takie jak kuchenki mikrofalowe i magnetowi-
dy. Jednakże w tamtych czasach nie sposób było sobie wyobrazić dzisiejszej wszechobecności 
internetu, e-maili i innych cyfrowych mediów w życiu codziennym. Dużą część pierwszego 
wydania podyktowałem na taśmę magnetofonową, którą następnie przepisano na urządzeniu 
do edycji tekstów, swego rodzaju elektronicznej maszynie do pisania.

Pojawiające się z biegiem lat kolejne wydania odzwierciedlały niezliczone zmiany zachodzą-
ce w świecie społecznym oraz próby ich zrozumienia podejmowane przez socjologów. Obecne, 
szóste wydanie zostało starannie uaktualnione, co gwarantuje, iż uwzględniono w nim ostatnie 
globalne przemiany i nowe idee socjologiczne. Znajdziesz tu teraz rozdział dotyczący wojny  
i terroryzmu, a także sporo nowych materiałów w rozdziałach poświęconych mediom, eduka-
cji, myśleniu teoretycznemu, polityce i rządzeniu. Również w pozostałych częściach książki 
można znaleźć liczne zmiany.

Mam w domu na półce wszystkie poprzednie wydania Socjologii oraz ich kopie w wielu 
językach, na które przetłumaczono tę książkę. Łączy je wszystkie to, że starają się pomóc czy-
telnikom w dostrzeżeniu wartości socjologicznego myślenia. Mam nadzieję, że szóste wydanie 
również dobrze posłuży temu celowi. 

Studenci uważają czasem idee i dane socjologiczne za trudne do zrozumienia. Moim zda-
niem wynika to po części z tego, że socjologia wymaga zdecydowanego odłożenia na bok oso-
bistych poglądów i przekonań, kiedy analizuje się wyniki badań i teorie. W tym sensie myśle-
nie socjologiczne okazuje się dużym wyzwaniem intelektualnym, a zarazem transformującym 
doświadczeniem. Jest tak dlatego, że socjologia oferuje inny sposób patrzenia na świat niż ten, 
który prezentuje większość ludzi po raz pierwszy stykających się z tą dyscypliną. Socjologia 
pomaga nam wyjrzeć poza bezpośredni kontekst naszego życia i lepiej zrozumieć powody na-
szych działań. Może też pomóc nam zmienić świat na lepsze. Mam nadzieję, że ta książka ci 
się spodoba.

wstepy i spis_new.indd   19 10/12/12   1:57:58 PM



Podziękowania 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w przygotowaniu każdego z sze-
ściu wydań tej książki. Przy pracy nad obecnym wydaniem ogromnie pomógł mi Philip 

W. Sutton, socjolog z siedemnastoletnim doświadczeniem dydaktycznym. Dzięki Philipowi ta 
książka jest na bieżąco ze współczesnymi metodami nauczania socjologii, a jego długotrwa-
łe doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kursów wstępu do socjologii nadało temu 
wydaniu nowy, interaktywny wymiar. Obecna wersja wiele również zawdzięcza umiejętno-
ściom Ann P. Love, która niestrudzenie gromadziła materiały dotyczące rozmaitych zagadnień 
socjologicznych, za co jestem jej głęboko wdzięczny. Chciałbym też podziękować wszystkim, 
którzy przeczytali wstępne wersje poszczególnych rozdziałów i zgłosili konstruktywne uwagi. 
Podziękowania należą się również czytelnikom piątego wydania z całego świata, którzy pisali 
do mnie o swoich doświadczeniach związanych z korzystaniem z tej książki.

Spośród współpracowników wydawnictwa Polity dziękuję w szczególności Johnowi 
Thompsonowi, Davidowi Heldowi, Gill Motley, Neilowi de Cortowi i Breffniemu O’Connoro-
wi. Emma Longstaff i Jonathan Skerrett prowadzili projekt wydawniczy od początku do końca 
i świetnie się z nimi pracowało. Książka wiele zawdzięcza przenikliwości i konstruktywnym 
uwagom Emmy, nawet – a być może przede wszystkim – w tych nielicznych fragmentach, co 
do których mieliśmy różne zdanie. Chciałbym wreszcie – jak zwykle – podziękować Alenie 
Ledenevej za nieustanną pomoc i wsparcie.

Anthony Giddens
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O książce

Jedną z najbardziej ekscytujących cech socjologii jest jej nieustanne zaangażowanie we 
wciąż zmieniający się świat społeczny. Zdarzenia, które trudno nam zrozumieć lub które 

wywołują w nas lęk – takie jak zmiany klimatyczne albo terroryzm – są bez wyjątku przed-
miotami zainteresowania socjologów. W obecnym, szóstym wydaniu tej książki, podobnie 
jak w poprzednich pięciu, starałem się oddać to poczucie ekscytacji, które przenika najlep-
sze prace socjologiczne, i zainspirować nowe pokolenie socjologów. Pisałem ją z niezłomną 
wiarą w to, że socjologia ma do odegrania istotną rolę we współczesnej kulturze intelek-
tualnej i że zajmuje centralne miejsce w naukach społecznych. Nie próbuję tutaj wprowa-
dzać nadmiernie wyrafinowanych koncepcji ani popisywać się socjologicznym żargonem. 
W każdym rozdziale odwołuję się jednak do najnowszych osiągnięć tej dyscypliny oraz do 
współczesnych problemów i danych. Rzecz jasna, nawiązuję także do własnych prac, lecz 
piszę o nich zawsze w pierwszej osobie, aby czytelnicy nie mieli wątpliwości, że mówię 
o własnych dokonaniach socjologicznych. Tam, gdzie to konieczne, przytaczam również 
poglądy moich krytyków. Mam nadzieję, że udało mi się uniknąć zbytniej stronniczości. 
Jak zwykle starałem się opisać główne perspektywy socjologiczne i najważniejsze wyniki 
współczesnych badań w wyważony, chociaż nie bezkrytyczny sposób.

Główne zagadnienia
Książka jest zorganizowana wokół kilku podstawowych zagadnień, określających także jej 
charakter. Takim tematem jest zmiana społeczna. Socjologia narodziła się z przemian, któ-
re wyrwały zachodni porządek społeczny, pozostający pod wpływem uprzemysłowienia, 
z wcześniejszych uwarunkowań. Podstawowym przedmiotem zainteresowania socjologii 
jest świat, który powstał w wyniku tych przemian. Zmiany społeczne wciąż nabierają tem-
pa i być może stoimy dziś u progu przekształceń równie fundamentalnych jak te, które 
dokonały się pod koniec XVIII i w XIX wieku. Odnotowywanie przemian zachodzących 
w przeszłości i próba uchwycenia linii rozwojowych zmian współczesnych jest głównym 
zadaniem socjologii. 

Drugim, pokrewnym wątkiem tej książki jest globalizacja życia społecznego. Zbyt długo 
dominował w socjologii pogląd, że poszczególne społeczeństwa można badać tak, jak gdyby 
istniały niezależnie od siebie. Jednakże nawet w przeszłości społeczeństwa nie były od sie-
bie odizolowane. Obecnie jesteśmy świadkami wyraźnego przyspieszenia procesu globalnej 
integracji. Nacisk położony na globalizację wiąże się również ściśle z podkreśleniem zna-
czenia dzisiejszej współzależności krajów uprzemysłowionych i rozwijających się. Pierwsze 
wydanie tej książki, opublikowane w 1989 roku, było jedną z pierwszych prac omawiają-
cych konsekwencje globalizacji, które dopiero stawały się tematem badań, nawet w bar-
dziej technicznie zorientowanych gałęziach socjologii. Od tamtego czasu debata poświęco-
na globalizacji zyskała na sile, a tempo samego procesu – oraz związanych z nim przemian  
w sferze technologii informacyjnej – jeszcze wzrosło. 

Po trzecie, książka ma wyraźny charakter porównawczy. Socjologii nie można nauczać 
na podstawie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji tylko jednego społeczeństwa, dlatego 
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korzystam z różnorodnych materiałów pochodzących ze wszystkich stron świata. Książka 
odnosi się zarówno do krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, i w tym sensie 
przyczynia się do globalizacji socjologii. Silne więzi łączące dziś społeczeństwa całego 
świata i praktyczny zanik wielu form tradycyjnego porządku społecznego powodują, że 
coraz trudniej oddzielać od siebie socjologię i antropologię. 

Czwartym wątkiem tej książki jest konieczność przyjęcia w socjologii orientacji histo-
rycznej. Oznacza to coś więcej niż naszkicowanie „kontekstu historycznego” zachodzących 
zdarzeń. Jednym z najważniejszych osiągnięć socjologii w ostatnich latach był wzrost zna-
czenia analizy historycznej. Nie należy jej pojmować jedynie jako zastosowania metody  
socjologicznej do przeszłych wydarzeń. Powinno się ją traktować jako pomoc w zrozu-
mieniu współczesnych instytucji społecznych. Książka ta w znacznej mierze opiera się na 
socjologii historycznej, która tworzy ramy interpretacyjne większości rozdziałów. 

Po piąte, w całej książce szczególną uwagę poświęcono kwestii płci kulturowej. Badania 
nad płcią kulturową uważa się zazwyczaj za specyficzną dziedzinę badań socjologicznych, 
dlatego również i ta praca zawiera rozdział poświęcony teorii i badaniom dotyczącym tego 
tematu. Jednakże kwestie relacji płci mają tak fundamentalne znaczenie dla analizy socjo-
logicznej, że nie można ich po prostu wydzielić i zamknąć w odrębnej subdyscyplinie. Stąd 
wiele rozdziałów tej książki zawiera osobne punkty poświęcone płci kulturowej. 

Szóste zagadnienie to związki między poziomami mikro i makro. W licznych fragmen-
tach tej książki pokazuję, że interakcje na poziomie mikro wpływają na szersze procesy 
społeczne, a te z kolei kształtują nasze życie codzienne. Dzięki analizie sytuacji społecz-
nych równocześnie na obu poziomach możemy je lepiej zrozumieć. 

Ostatnim wątkiem jest relacja między tym, co społeczne, a tym, co jednostkowe. Myśle-
nie socjologiczne doskonale wspiera samopoznanie, które z kolei przyczynia się do lepsze-
go zrozumienia świata społecznego. Studiowanie socjologii powinno być doświadczeniem 
wyzwalającym. Socjologia poszerza nasze rozumienie innych i wyobraźnię, pozwala nam 
inaczej spojrzeć na przyczyny własnych zachowań i uświadamia istnienie innych niż nasze 
środowisk kulturowych. W tej mierze, w jakiej idee socjologiczne podważają dogmaty, uczą 
doceniać różnorodność kulturową i dają wgląd w funkcjonowanie instytucji społecznych, 
uprawianie socjologii zwiększa szanse człowieka na bycie wolnym.

Nowe elementy
Szóste wydanie zawiera wiele nowych elementów, które mają uatrakcyjnić książkę, ułat-
wić przyswajanie wiedzy i poszerzyć wyobraźnię socjologiczną czytelników. Po pierwsze,  
w książce znajdziesz ramki opatrzone nagłówkiem Klasyczne badania. Dzięki nim zapo-
znasz się z niektórymi spośród najważniejszych badań socjologicznych. Starałem się wy-
bierać przykłady badań, które wywarły duży wpływ na rozwój dyscypliny, a zarazem mogą 
zainteresować czytelników i pobudzić ich wyobraźnię. Mój wybór nie jest niepodważalny, 
wyczerpujący czy całościowy, ale przywołane przykłady ilustrują główne problemy i za-
gadnienia socjologiczne. Klasyczne badania mogą pochodzić z początków socjologii lub  
z dosyć niedawnej przeszłości, ponieważ ich charakteru nie określa sam wiek. Kryterium 
ich wyboru stanowił głęboki wpływ, jaki wywarły na dalsze prace – pod względem metodo-
logicznym, teoretycznym czy empirycznym albo we wszystkich tych aspektach  jednocześ- 
nie. Przede wszystkim starałem się wybrać takie przykłady, które zainspirują studentów  
i pomogą im docenić liczne możliwości, jakie stwarza myślenie socjologiczne.

Po drugie, wzrosła interaktywność tekstu, co odzwierciedla rosnący nacisk kładziony  
w edukacji na kształcenie zorientowane na ucznia. We wszystkich rozdziałach znajdziesz 
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nowe ramki pod tytułem Zastanów się. Można je potraktować jako „miejsca postoju”  
zachęcające czytelnika do zastanowienia się nad tym, co przed chwilą przeczytał, zanim 
podejmie lekturę na nowo. Pojęcie myślenia „krytycznego” może wydawać się bezcelowe  
w oczach tych, którzy uważają socjologię za dyscyplinę z natury krytyczną. Jednakże sta-
wiane w tych ramkach pytania często wymagają przyjęcia krytycznego nastawienia nie  
tylko wobec politycznych dogmatów czy praktyk społecznych, ale także wobec samej  
socjologii i debat socjologicznych. W tym sensie „krytyczne myślenie” jest przydatnym 
przypomnieniem, że nieustanne podejście krytyczne dotyczy wszystkich idei – w tym  
również moich koncepcji oraz tak zwanych klasyków, o których pisałem wcześniej. Za-
chęcam wszystkich, którzy chcą wynieść jak najwięcej z lektury tej książki, aby korzystali  
z tych fragmentów.

Po trzecie, książka zawiera dużo więcej materiału w ramkach. Wielu wykładowców  
i studentów opowiadało mi, że ramki z poprzednich edycji bardzo im się przydały, i prosi-
ło o zwiększenie ich liczby. Dlatego w książce można znaleźć dwa dodatkowe rodzaje tak 
ujętego materiału. Ramki Społeczeństwo globalne odzwierciedlają coraz bardziej globalny 
charakter pracy socjologów i – mam nadzieję – skłonią studentów do przyjęcia globalnej 
orientacji nawet wtedy, gdy będą się zastanawiać nad najbardziej lokalnymi czy domowy-
mi sprawami. Ramki zatytułowane Użyj socjologicznej wyobraźni często zawierają nieco-
dzienne lub frapujące informacje, które mają ilustrować lub poszerzać tematy omawiane  
w tekście głównym. Każda z nich kończy się pytaniami dotyczącymi przedstawionego ma-
teriału, co daje studentom kolejną okazję do rozwinięcia krytycznego myślenia.

Oprócz tego zwiększyła się liczba pojęć włączonych do Słownika terminów zamieszczo-
nego na końcu książki. W tekście zostały one wyróżnione kolorem. W tym wydaniu po raz 
pierwszy Dalsze lektury zostały opatrzone komentarzami, aby czytelnicy mogli bardziej 
świadomie wybrać interesujące ich prace. Na końcu każdego rozdziału znajduje się Pod-
sumowanie, które przypomina jego główne punkty, co pomaga sprawdzić, w jakim stopniu 
dana część została zrozumiana, i wzmacnia jej podstawowy przekaz. Również i w tym 
wydaniu można znaleźć Polecane strony internetowe, ale tym razem towarzyszą im uwagi 
wyjaśniające, dlaczego polecam każdą z nich. 

Książka została zaprojektowana w taki sposób, aby można było używać jej w połączeniu  
z obszernym materiałem zamieszczonym na specjalnej stronie internetowej: www.polity-
books.com/giddens6 (w języku angielskim). Zarówno wykładowcy, jak i studenci znajdą 
tam bogate pomoce naukowe, które ułatwią im dalsze zgłębianie tematów omawianych  
w książce oraz skuteczniejsze przekazywanie i przyswajanie wiedzy.

O książce XXIII
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Odwiedź interaktywną stronę internetową uzupełniającą tę książkę: 

www.politybooks.com/giddens6

Znadziesz tam materiały napisane z myślą o studentach i wykładowcach – między innymi 
poradniki pisania prac zaliczeniowych, quizy, linki do innych przydatnych stron interne-
towych, plany zajęć i pomoce dydaktyczne. Strona zawiera też regularnie uaktualniane 
materiały i blogi, nie przegap więc okazji i zadaj swoje pytania podczas sesji z ekspertem. 
Daj się usłyszeć!   
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Struktura książki

Wtej książce nie ma zbyt wielu abstrakcyjnych rozważań na temat koncepcji socjologicz-
nych. Zamiast tego starałem się ilustrować idee, pojęcia i teorie za pomocą konkret-

nych przykładów. Zwykle pochodzą one z badań socjologicznych, chociaż często sięgałem 
także po materiały z innych źródeł (na przykład po doniesienia prasowe). Starałem się za-
chować możliwie najprostszy i najbardziej bezpośredni styl, dążąc zarazem do tego, żeby 
książka stanowiła przyjemną lekturę. Moim głównym celem było stworzenie dosyć płynnej 
narracji w każdym rozdziale, a w gruncie rzeczy również w całej książce.

Kolejność rozdziałów została zaplanowana tak, aby czytelnik stopniowo opanowywał 
różne dziedziny socjologii, ale wzięto także pod uwagę możliwość swobodnego korzystania 
z książki, w zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru zajęć. A zatem rozdziały 
można pomijać lub bez większej szkody zapoznawać się z nimi w dowolnej kolejności. Każ-
dy rozdział stanowi względnie niezależną całość i jest w odpowiednich miejscach zaopa-
trzony w odnośniki do innych rozdziałów. 
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Wyobraźnia socjologiczna 5

Żyjemy dziś – na początku XXI wieku – w świecie pełnym powodów do 
niepokoju, ale też najbardziej niezwykłych szans i możliwości rozwo-
jowych. To świat nieustających przemian, głębokich konfliktów, napięć 

i podziałów społecznych, świat, w którym coraz głębsza staje się troska o de-
strukcyjny wpływ ludzkich społeczeństw na środowisko naturalne. Dysponu-
jemy jednak niewyobrażalnymi dla wcześniejszych pokoleń możliwościami 
kształtowania naszego losu i poprawy życia. 

Jak powstał ten świat? Dlaczego warunki naszego życia tak bardzo różnią 
się od warunków, w jakich żyli nasi rodzice i dziadkowie? W jakim kierunku 
pójdą zmiany? Każdy, kto zadaje sobie takie pytania, może uznać się za począt-
kującego socjologa lub socjolożkę. Tak właśnie brzmią najważniejsze pytania 
socjologii, dziedziny wiedzy, która w rezultacie ma do odegrania fundamental-
ną rolę w nowoczesnej kulturze intelektualnej. 
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Socjologia jest naukowym badaniem ży-
cia społecznego człowieka, grup społecz-
nych, społeczeństw i ludzkiego świata jako 
takiego. To fascynujące i pasjonujące przed-
sięwzięcie, gdyż przedmiotem socjologii jest 
nasze własne zachowanie jako istot społecz-
nych. Zakres zainteresowań socjologii jest 
niezwykle szeroki – od analizy przelotnego 
spotkania na ulicy do badań nad stosunkami 
międzynarodowymi i globalnymi formami 
terroryzmu. 

Większość z nas patrzy na świat przez 
swojski pryzmat własnego życia – rodziny, 
przyjaźni i pracy. Socjologia pokazuje nam 
jednak konieczność szerszego spojrzenia 
na to, dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy  
i dlaczego działamy tak, jak działamy. Uczy, 
że to, co uważamy za naturalne, nieuchron-
ne, dobre lub prawdziwe, wcale nie musi ta-
kie być i że to, co w naszym życiu „dane”, 
jest w znacznej mierze wytworem historii  
i społeczeństwa. Podstawę perspektywy so-
cjologicznej stanowi zrozumienie subtel-
nych, a zarazem skomplikowanych i zasad-
niczych mechanizmów, za sprawą których 
konteksty naszego doświadczenia społeczne-
go znajdują odbicie w życiu każdego z nas. 

Wyobraźnia socjologiczna
Nauka socjologicznego myślenia – czyli my-
ślenia w szerszych kategoriach – polega na 
ćwiczeniu wyobraźni. Studia socjologiczne 
nie mogą sprowadzać się do rutynowego na-
bywania wiedzy. Socjolog to osoba, która po-
trafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich 
uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szer-
szym kontekście. Praca socjologa opiera się 
na tym, co amerykański autor Charles Wri-
ght Mills (1959; wyd. pol. 2007) w swoim 
słynnym sformułowaniu nazwał wyobraźnią 
socjologiczną. 

Wyobraźnia socjologiczna wymaga prze- 
de wszystkim myślowego zdystansowania 
się od naszych codziennych rutynowych 
czynności i nowego spojrzenia na nie. Weź-
my prosty przykład – picie kawy. Co moż-
na powiedzieć, z socjologicznego punktu  

widzenia, na temat tej pozornie nieciekawej 
czynności? Mnóstwo rzeczy.

Na początek warto zwrócić uwagę, że 
kawa nie jest jedynie napojem. Jako jedno  
z naszych codziennych zajęć picie kawy ma 
wartość symboliczną. Rytuał towarzyszący 
piciu kawy jest często dużo ważniejszy niż 
sama jej konsumpcja. Dla wielu ludzi Za-
chodu poranna filiżanka kawy to fundament 
codziennej rutyny, stanowiący nieodzowny 
początek nowego dnia. Po porannej kawie 
często następuje kawa towarzyska – pod-
stawa rytuału społecznego. Dwóm osobom, 
które umawiają się na kawę, bardziej zależy 
na spotkaniu i pogawędce niż na wypiciu 
kawy. W rzeczy samej na całym świecie pi-
cie i jedzenie stwarza warunki do zaistnienia 
interakcji społecznej i odgrywania rytuałów, 
które dla socjologa stanowią bogaty materiał 
badawczy. 

Po drugie, kawa jest używką zawierającą 
kofeinę, która pobudza układ nerwowy. Wie-
le osób pije kawę, żeby „dostać kopa”. Dzię-
ki przerwom na kawę łatwiej znosić długie 
godziny w biurze i wieczory poświęcone na 
naukę. Kawa wytwarza nawyk, ale w kultu-
rze zachodniej kawoszy nie traktuje się jak 
ludzi uzależnionych. Kawa, podobnie jak al-
kohol, jest narkotykiem, który cieszy się spo-
łecznym przyzwoleniem. Takiego przyzwo-
lenia nie daje się na przykład marihuanie. 
Jednakże pewne społeczeństwa akceptują 
marihuanę, a nawet kokainę, za to odrzucają 
zarówno kawę, jak i alkohol. Socjologa inte-
resują przyczyny i mechanizmy powstawa-
nia tych różnic. 

Po trzecie, osoba pijąca kawę jest częścią 
złożonego układu stosunków społecznych  
i gospodarczych obejmującego cały świat. 
Kawa łączy ludzi mieszkających w najza-
możniejszych i najuboższych częściach 
globu: jest spożywana w wielkich ilościach 
w krajach bogatych, ale rośnie głównie  
w biednych. Obok ropy naftowej kawa sta-
nowi najcenniejszy towar handlu międzyna-
rodowego, a dla wielu krajów jest podstawo-
wym produktem eksportowym. Z produkcją, 
transportem i dystrybucją kawy wiążą się 
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Wyobraźnia socjologiczna 7

liczne transakcje, które nieustannie przepro-
wadza się tysiące kilometrów od konsumen-
ta filiżanki kawy. Badanie takich globalnych 
transakcji jest ważnym zadaniem socjologii, 
ponieważ światowe zależności i wymiana 
komunikacyjna kształtują wiele aspektów 
naszego życia. 

Po czwarte, czynność popijania kawy 
wynika z całego procesu wcześniejszego 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Na 
Zachodzie zwyczaj spożywania na szerszą 
skalę kawy oraz innych produktów wcho-
dzących dziś w skład codziennej diety, ta-
kich jak herbata, banany, ziemniaki i biały 
cukier, sięga zaledwie końca XIX wieku. 
Wcześniej był modny jedynie w kręgu elit. 
Chociaż kawa pochodzi z Bliskiego Wscho-
du, początki jej masowej konsumpcji przy-
padają na okres ekspansji Zachodu mniej 
więcej dwieście lat temu. Praktycznie cała 
kawa, jaką wypijamy, pochodzi z terenów, 

które były koloniami Europejczyków (Ame-
ryka Południowa i Afryka) i w żadnym sen-
sie nie jest ona „naturalnym” składnikiem 
zachodniej diety. Dziedzictwo kolonializmu 
wywarło olbrzymi wpływ na rozwój świato-
wego handlu kawą. 

Po piąte, kawa jest produktem, wokół 
którego toczą się współczesne debaty na te-
mat globalizacji, handlu międzynarodowe-
go, praw człowieka i niszczenia środowiska. 
W miarę jak kawa stawała się coraz bardziej 
popularna, zyskiwała też „markę” i sens po-
lityczny: konsumenckie wybory, jaką kawę 
pić i gdzie ją kupować, stały się wyborami 
dotyczącymi stylu życia. Ludzie mogą wy-
brać kawę organiczną, naturalnie pozbawio-
ną kofeiny lub pochodzącą ze sprawiedli-
wego handlu (ruchu, dzięki któremu drobni 
producenci kawy w krajach rozwijających 
się otrzymują za nią pełną cenę rynkową). 
Mogą wybrać „niezależnych” sprzedawców 

Dla tych ludzi, utrzymujących się z pracy przy uprawie kawowca, kawa to coś więcej niż tylko smaczny napój.

002-031 rozdzial 1.indd   7 10/9/12   1:39:08 PM


