Konferencja naukowa "Systemy klasowe w Europie Środkowej"
W Europie Środkowej analiza klasowa przez kilka dekad była w odwrocie. Kojarzono ją z
oficjalnym językiem autorytarnych partii i uważano za całkowicie nieprzydatną w opisie
zmian, jakich doświadczały społeczeństwa regionu. Działo się to w czasie, gdy różnice
materialne między ludźmi wyraźnie się powiększały, instytucje gwarantujące spójność
społeczną rozpadały się lub słabły, a koszty reform dotykały przede wszystkim klasy
robotniczej.
Dziś analiza z perspektywy klas społecznych jest coraz częściej wykorzystywana jako
narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć niedawną historię społeczeństw Europy Środkowej i
dzisiejsze uwarunkowania wielu dziejących się procesów. Powrotowi do kategorii klas
towarzyszy znaczne zróżnicowanie wypracowywanych koncepcji. Konferencja będzie okazją
do skonfrontowania ze sobą różnorodnych sposobów badania i ujmowania klas w Europie
Środkowej – ze szczególnym naciskiem na przypadek Polski – i okazją do zastanowienia się
nad specyfiką regionu wobec innych części świata. Szczególny nacisk położony zostanie na
refleksję nad możliwymi kierunkami przekształceń systemów klasowych i konsekwencji tych
przemian dla rzeczywistości politycznej.
Zmierzymy się również ze szczególnym przypadkiem Niemiec: kraju, gdzie społeczeństwo
post-socjalistyczne zostało włączone w strukturę wysoko rozwiniętego kapitalizmu i
nowoczesnego państwa opiekuńczego. Postawimy pytania, czy zjawisko prekarnej pracy w
Niemczech i w post-socjalistycznej Europie Środkowej są jakkolwiek porównywalne, jak
kategoria klasy średniej funkcjonuje na pół-peryferiach oraz jakie płyną z tego wnioski dla
obywatelskich i partyjnych sił progresywnej lewicy i socjaldemokracji.
Pragniemy w ten sposób nawiązać do świetnego dziedzictwa intelektualnego
środkowoeuropejskich socjologów – ponad sto lat temu polski marksista, Kazimierz KellesKrauz swą analizę klasową Królestwa Polskiego formułował w odniesieniu do wielkich debat
w ramach niemieckiej socjaldemokracji, a największym dla niego wyzwaniem było
„przepisanie” wypracowanych w krajach centrum kategorii klasowych na kontekst lokalny.

PROGRAM
16 listopada, środa, godz. 18.00
Wykład wprowadzający
prof. Klaus Dörre: Nowe nierówności: społeczeństwo klasowe i dominacja w państwie XXI
wieku
Klaus Dörre – niemiecki socjolog, profesor Friedrich-Schiller-Universität w Jenie,
współzałożyciel Instytutu Solidarnej Nowoczesności, zajmuje się teorią kapitalizmu i rynków
finansowych, a także problematyką prekaryzacji oraz organizacji świata pracy, współautor i
redaktor m. in. książek Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: Die soziale Frage am Beginn des 21.

Jahrhunderts (2009, wspólnie z R. Castelem) oraz Sociology, Capitalism,
Critique (2015, wspólnie z H. Rosa i S. Lessenichem).

17 listopada, czwartek, godz. 10.00–15.30
Nowe perspektywy analizy klasowej w Europie Środkowej
Sesja poranna, godz. 10.00-–12.00
prof. Henryk Domański / Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Magda Szcześniak / Instytut Kultury Polskiej UW
dr Maciej Gdula / Instytut Socjologii UW
przerwa lunchowa
Sesja popołudniowa, godz. 13.00-–15.30
dr Sylwia Urbańska / Instytut Socjologii UW
dr Adam Mrozowicki / Instytut Socjologii UWr
dr Mikołaj Lewicki / Instytut Socjologii UW
Komentarz i podsumowanie konferencji
prof. Klaus Dörre
dr Maciej Gdula
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14.11.
pod adresem email: biuro@feswar.org.pl

