
„Relacje niesione przez język: 
między przemocą symboliczną a kultura dialogu”



Kultura jest 
dialogiczna z zasady

Interpretacje 
preferowaną 
negocjowaną
opozycyjną. 



Hegemonia



Przemoc symboliczna

Przemoc symboliczna opiera się na hierarchii i własności terytorium. 

Dialog opiera się na wyrównaniu i zaproszeniu. Trudno jest dialogować 

zza tarcz –dialog wymaga przejścia od ja do my. I to my musi mieć cel. 





• „Najpiękniejszym 
widokiem, który 
widzimy, jest dziecię 
przy pracy. Im wcześniej 
zostanie do niej 
przysposobione, tym 
piękniej, tym użyteczniej 
będzie się toczyć jego 
życie”.

•Hegemonia znaczeń

•Układy ról

•Naturalizacja pojęć



Seksualność jako wyraz na przemoc





Czego domaga się kultura dialogu?



Podstawowe Role
Społeczne:

• Dominacyjne: 
Rodzic, Szef (dowódca), Nauczyciel, 
Sędzia, Policjant, Właściciel i pogromca, 
Wybraniec (Szlachcic, Mężczyzna, 
Inaczej uprzywilejowany)

• Niedominacyjne: 
Przyjaciel (Towarzysz), Partner, Sąsiad 
(Rodak), Brat i Siostra 

• Podporządkowane:
sługa, dziecko, podwładny, osądzony, 
własność, pokonany (wyłączony ze 
wspólnoty), wyznawca



dziecko

• Panna Julia: Proszę wypić za moje zdrowie. Zdaje mi 
się, że ten duży chłopiec jest nieśmiały!

• Jean: (żartobliwie parodiując, pada na kolana): 
Zdrowie mojej pani!

• Panna Julia: Brawo! A teraz musi Pan jeszcze 
pocałować mój bucik i wszystko będzie znakomicie!

(Strindberg Panna Julia)



dziecko

• Panna Julia: Co ja zrobiłam! Mój Boże, Boże!

• Jean: No, teraz zaczyna się lamentowanie! (...) 

• Panna Julia: Czy pan wie, co to jest miłość? 

• Jean: Mogę zapewnić, że tak. Myśli pani, że nigdy nie 
miałem dziewczyny? 

• Panna Julia: Jak pan mówi i co pan sobie wyobraża?

• Jean: (...)Proszę się nie denerwować i nie odgrywać 
wielkiej damy, bo obojeśmy siebie warci. No, już 
dobrze, moja mała dziewczynko, chodź, 
dostaniesz kieliszek czegoś ekstra!

(Strindberg Panna Julia)



Przyjęcie innej roli 



Kultura dialogu a 
sprawczość



Efekt 
sprawczości: 
wiara w 
siebie











Bądź grzeczna



Kiedy warto 
uczestniczyć w 
kulturze dialogu

• Chcemy mieć 
posłuszne dziecko i 
dorosłego człowieka, 
który umie postawić na 
swoim i wie czego chce



Kultura dialogu wymaga innych relacji


