
59

Krzysztof Frysztacki
Uniwersytet Jagielloński

SIŁA (I SŁABOŚĆ) SOCJOLOGII AKADEMICKIEJ

Jestem socjologiem akademickim; jest nim również – a ową uwagę w tym miejscu 
pozwalam sobie potraktować jako bardzo stosowną – mój znakomity krakowski Ko-
lega, Profesor Kazimierz Z. Sowa. Obaj należymy do grona socjologów na naszym 
Uniwersytecie Jagiellońskim, do takiegoż bardzo licznego krajowego kręgu, zaś za-
pewne niemożliwego do ogarnięcia na całym świecie; do kręgu osób poświęcających 
swój wysiłek sprawom będącym odpowiedzią na tak szeroko określoną akademicką 
socjologiczną rolę. Te uwagi są krótkim odzwierciedleniem faktu, że socjologia aka-
demicka w ogóle mocno zapuściła korzenie i wypuściła rozliczne gałęzie, by się po-
służyć taką prostą metaforą; jest mocna swymi możliwościami poznawczymi i inny-
mi funkcjami. Dzieje się tak już od ponad stu lat. Jakie były oraz jakie są zasadnicze 
jej cechy charakterystyczne i okoliczności?

Przede wszystkim czy warto o to (raz jeszcze) pytać? Przecież socjologia akademic-
ka jest czymś oczywistym, po prostu jest, przyczynia się do wzbogacania szczególne-
go naukowo-dydaktycznego oraz – w sensie ogólnym – wartościowego intelektual-
nego klimatu wyższych uczelni, a w następstwie stanowi siłę naszych absolwentów 
do podnoszenia jakości szeroko rozumianego życia społecznego. Po prostu jest, to 
znaczy występuje w sposób niebudzący wątpliwości i funkcjonuje jako obiektywnie 
i subiektywnie utrwalone zjawisko, co wypowiadam zdecydowanie i co nie wymaga 
jakichkolwiek dalszych komentarzy. Ten fakt nie potrzebuje zatem kolejnego po-
twierdzania i chociażby instytucjonalnej dokumentacji – ale już jego właściwości 
zapewne tak. To zresztą również jest aż nazbyt oczywiste. Dzięki takim dynamicz-
nym, by użyć swobodnego określenia, rozważaniom, ów socjologiczny fakt rozwinął 
się w przeszłości i ma przed sobą przyszłość. Spróbujmy więc tutaj dodać do nich 
kilka selektywnie pomyślanych oraz bardzo krótko, z nadzieją na dalszą kontynuację, 
dyskutowanych wątków.

Konieczne są dwie uwagi wprowadzające. Po pierwsze, niniejsza wypowiedź 
ma charakter konwencjonalnie określany mianem eseju. Nie dążę do żadnego spe-
cjalnego porządku czy też w szczególności do kompletnego ogarnięcia tej złożonej 
problematyki. Moim zamierzeniem jest natomiast powtórzenie raz jeszcze, nazwanie 
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w swobodnym tonie pewnych aspektów i atrybutów współczesnej socjologii, tej, 
jaka jest obecnie w świecie akademickim. Po drugie, w związku z powyższym nie od-
wołuję się do tego, co w „regularnym” tekście jest ważnym składnikiem, do literatury 
przedmiotu. Możliwości pod tym względem byłyby nadzwyczaj bogate i oczywiście 
należy z nich korzystać, ale nie w tym miejscu. Tytułem przykładu wskażę, że taką 
pouczającą publikacją jest Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjo-
logów i nauczanie socjologii po 1989 roku pod redakcją Krystyny Szafraniec i Wło-
dzimierza Więcławskiego, wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w 2003 roku. Już niniejszy tom, zawierający wiele opracowań, 
ukazuje wielość i wielorakość nasuwających się zagadnień i pytań. Należy iść tymi 
i innymi śladami, konkretnymi, wymagającymi analitycznego oraz uogólniającego 
podejścia. Jednocześnie przyjmijmy, że można sobie pozwolić na coś bardziej frag-
mentarycznego i naznaczonego osobistym punktem widzenia. Jeśli zatem przyjętą 
tutaj formą jest esej, strukturą tej wypowiedzi niech będzie swoisty kolaż; załóżmy, 
że odnosząc się do poszczególnych fragmentów współczesnej socjologicznej rzeczy-
wistości, próbuję stworzyć obraz co prawda daleki od całościowego ujęcia, ale po-
zwalający na uświadomienie sobie głównych zagadnień, a po części wynikających 
z nich dylematów. Tak się składa, że poruszając się po owej tematycznej przestrzeni, 
odwołuję się do dziesięciu punktów skłaniających do takowej refl eksji.

1. Kwestia szczególnej wymowy i specyfi ki socjologii wśróod nauk społecznych 
jest bardzo istotna. Socjologia to właśnie taka najbardziej znamienna dziedzina 
i dyscyplina społeczna, co naturalnie nie budzi żadnych wątpliwości w najbardziej 
elementarnym ujęciu. Oczywiście nie tylko socjologia jest w tym obszarze społecz-
nie, by powtórzyć, znamienna, co zmusza do poszukiwania czegoś socjologicznie 
bardziej specyfi cznego, do określania ściślej rozumianego oraz wykorzystywanego 
problematu społeczeństwa, takoż zjawisk o takiej właśnie – społecznej – specyfi ce. 
Myśl socjologiczna jest pod tym względem nadzwyczaj bogata i nie popełnimy błę-
du, stwierdzając, że współtwórcy naszej dyscypliny sprostali zadaniu. Różnorodność 
tych koncepcji nie tylko nie rozwiązuje jednak konkretnie dylematu owej społecznej, 
a więc również socjologicznej specyfi ki, ale prowadzi do konceptualnych, można 
rzec, konfrontacji, by wskazać chociażby pytania dotyczące jednostki i społeczeństwa 
czy kultury i społeczeństwa. Są one nadzwyczaj intrygujące, prowadzą do kluczo-
wych pytań, ale nazbyt ryzykowny byłby wniosek, że precyzują i ujednolicają atrybut 
socjologii jako wyodrębniającej się dyscypliny wśród innych, również znanych jako 
społeczne.

Sama defi nicja socjologii nie wydaje się więc w tych rozważaniach specjalnie istot-
na – niech to ostatecznie będzie „nauka o społeczeństwie”. Zgoła ważniejsza okazuje 
się wspólnotowa tożsamość nas, socjologów, podążających śladami Emile’a Durk-
heima (jego początkowa pozycja uniwersytecka zasługuje przy tym na szczególne 
wyróżnienie), Maxa Webera czy Talcotta Parsonsa. Linia tych, którzy stworzyli so-
cjologię i niezmiennie stanowią o jej statusie, jest niezwykle charakterystyczna ze 
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względu na liczne twórcze postaci, a to, że o nich mówimy niemalże od pierwszego 
wykładu na początku studiów, wzmacnia tę naszą świadomość oraz czyni ją podło-
żem bardzo silnej więzi. Sięgając do tego wszystkiego, co powstało i nadal pojawia 
się „pod sztandarem” socjologii, jesteśmy w sposób niebudzący wątpliwości zarówno 
dla samych siebie, jak i dla innych reprezentantami tej dyscypliny oraz odgrywamy 
takie role w dynamicznym, sfragmentaryzowanym i wymagającym środowisku aka-
demickim. Nie jest to być może tak jednoznaczne, jak w przypadku, powiedzmy, 
prawników czy przedstawicieli medycyny, ale w dotyczących nas realiach – przeko-
nujące oraz wystarczające.

2. Rozwój socjologii i jej współczesny obraz – nadal w obramowaniu świata 
akademickiego – są określone dwiema dominującymi stronami, tym, co chociaż-
by najbardziej potocznie nazywamy teorią oraz empirią i praktyką. Wyzwania kon-
ceptualne kryjące się za owymi pojęciami są znowu skomplikowane i dyskusyjne. 
Nam niech wystarczy następne elementarne spostrzeżenie, że socjologia jest wręcz 
wypełniona ideami charakteryzującymi społeczną rzeczywistość, wyjaśniającymi ją, 
oferującymi narzędzia interpretacji, a więc jest myślą teoretyczną. Teorie dotyczące 
społeczeństwa, historia tych teorii i kwestie metateoretyczne to składniki odznacza-
jące się wieloraką, wręcz ekscytującą oryginalnością, pouczające i skłaniające do re-
fl eksji, po prostu bardzo ciekawe, raz jeszcze dzięki ich wybitnym twórcom, których 
wielu znamy, zapewne nawet – pozwolę sobie na taką uwagę – jesteśmy z nich dum-
ni, i dzięki którym to wszystkim twórczym uczestnikom i cechom ich propozycji 
waga oraz powaga socjologii podlegają oczywistemu wzmocnieniu oraz utrwaleniu. 
Podkreślmy powtórnie, że tożsamościowa funkcja teorii socjologicznej jest nie do 
przecenienia, a nawet jestem gotów rzec, że być może przede wszystkim dzięki niej 
socjologia po prostu istnieje. Zdecydowanie podzielam przy tym pogląd, że jest to 
teoria w swej wymowie uniwersalna, że przekonująco sformułowane idee wyjaśnia-
jące mogą służyć badaniom niezależnie od skądinąd specyfi cznych lokalnych bądź 
inaczej oddziaływujących warunków, niezależnie od różnorodności zjawisk empi-
rycznych, z którymi są skorelowane i którym – by tak rzec – powinny służyć. 

Na tym jednak właściwości socjologii – w tym tej zasadniczej, akademickiej, nas 
tutaj interesującej – się nie kończą. Jest również jakby druga karta, na której w niezli-
czonych wariantach są zapisywane przejawy i właściwości „drugiej” socjologii. Skła-
dają się na nią opisy wszelakich zjawisk empirycznych i ich analityczna prezentacja, 
diagnozowanie równie niezliczonych spraw i „kwestii”, próby wyciągania wniosków 
praktycznych i przekuwania treści wyjaśniających w aplikacyjne. Wymienione już 
empiria i praktyka są zatem wyznacznikami owej drugiej karty i czynnikami do-
pełniającymi sens socjologii jako takiej. Znajomość konstytutywnych składników 
obu biegunów jest bardziej niż odmienna. Czy to w ogóle wyobrażalne, byśmy nie 
wiedzieli, że Auguste Comte „stworzył” socjologię? Jednocześnie, ilu z nas pamię-
ta (uważa, że warto pamiętać), iż nieco wcześniej John Howard, w sposób – jak 
byśmy dzisiaj powiedzieli – socjografi czny, a w każdym razie do takiego podejścia 
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zbliżony, zmierzył się badawczo z realiami angielskich więzień i szpitali? Przykład 
A. Comte’a jest niezmiennie ważny, rozwijana następnie linia teoretyczna pozostaje 
fundamentalna w swym znaczeniu, ale to, co po tak zwanej drugiej stronie zapo-
czątkował J. Howard, też należy uznać za bardzo istotne, równie konstytutywne. 
Zadanie socjologii akademickiej polega na budowaniu pomostów między tymi bie-
gunami; bylibyśmy dalecy od prawdy, uważając, że to zadanie zostało w pełni zre-
alizowane – zresztą, być może, nigdy nie będzie. Manifestując własne poglądy, za-
uważę, że obiecujące oraz ciągle nie w pełni wykorzystane możliwości „pomostowe” 
oferuje pod tym względem socjologia problemów społecznych, ale to tylko jeden 
przyczynek. W każdym razie, ów pomost musi być i jest jednym z naszych najważ-
niejszych zadań.

3. Bezpośrednio z tym skorelowaną właściwością, ale też trudnością, okazuje się 
podział na – z jednej strony – socjologię ogólną oraz – z drugiej strony – socjologie 
szczegółowe i orientacje, specjalizacje, specjalności (wiemy, jak rozmaicie to wygląda 
w realiach naszych instytutów i katedr), a także (równocześnie) związek tych na-
stępnych dwóch wymiarów, do pewnego stopnia autentycznie, do pewnego stopnia 
pozornie przeciwstawnych. Narzędzia konceptualno-metodologiczne mają wpływ 
uogólniający, ale zarówno społeczne desygnaty, jak i empiryczno-praktyczne funkcje 
oczywiście różnicują obszar i obraz socjologicznego zaangażowania. Ma to łatwy do 
uchwycenia, znowu dwojaki wpływ na całokształt socjologii akademickiej. Zintegro-
wanie danej dyscypliny, a może w szczególności takiej dyscypliny, która potencjalnie 
może się zajmować wszystkim, co ludzkie-społeczne, jest potrzebą i wartością nad-
rzędną. Socjolodzy po prostu mają aż nadto ważnych powodów, by być takowymi 
bez dodatkowych przymiotników, z odwołaniem do ogólnych właściwości naszej 
dyscypliny a wymogi wspólnotowego bycia razem – siłą właśnie socjologii ogólnej 
– wobec innych dyscyplin i środowisk w skomplikowanym splocie podziałów akade-
mickich tym bardziej skłaniają do takiej względnej merytorycznej jedności. Różno-
rodność kierunków badawczych oraz edukacyjnych wynika z kolei – przynajmniej 
częściowo – z tych samych akademickich warunków i okoliczności, kładących na 
przykład nacisk na tworzenie nowych zespołów i serii wydawniczych, odróżnianie 
się od innych w toku zabiegów grantowych, oferowanie wyodrębniających się linii 
edukacyjnych i tak dalej. Nie musimy też podkreślać, że niezmiennie oddziaływają 
wyzwania płynące z otaczającej społecznej rzeczywistości. Wykorzystajmy jako przy-
kład szkołę chicagowską, która w tamtych czasach, na początku XX wieku, stała 
się wewnątrzinstytucjonalnym wehikułem wyodrębniającym wyspecjalizowanych 
socjologów na tym do dziś jednym z najlepszych uniwersytetów świata, ale było 
to możliwe w badawczej konfrontacji z nadzwyczaj bogatymi oraz zróżnicowanymi 
sprawami i uwarunkowaniami znajdującego się tuż za granicami kampusu wielkiego 
miasta. Ma to – sięgając do innego przykładu – następstwa w siatce stowarzyszenio-
wej socjologów, by wskazać czy to na Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne, 
czy odpowiadające mu towarzystwa narodowe, w tym naturalnie nasze, w których to 
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ramach dyscyplinarna całość współegzystuje z ciągle pojawiającymi się i rozwijający-
mi sekcjami szczegółowymi. Ogólna socjologia oraz jej uszczegóławiające przejawy 
tworzą wielość w jedności, by użyć takiego określenia. Nadal pozwalam sobie na 
równie elementarne, co zasadnicze stwierdzenie, że obie wersje naszej dyscypliny są 
konieczne, a dwoistość pożyteczna, ale znowu w konsekwencji ta chwiejna równo-
waga rodzi następne wyzwania, które musimy podejmować. 

4. Z tym zaś wiąże się różnorodność samych instytucji akademickich, ich cech 
i funkcji, tego, co nieco górnolotnie nazywamy misją. Raz jeszcze posłużmy się pew-
nym modelem o dwóch biegunach traktowanych jako zbliżone do typów idealnych. 
Istotą pierwszego z nich jest uniwersytet zdefi niowany w kategoriach artes liberales, 
kładący nacisk na szeroki wachlarz podstawowej wiedzy, ze znaczącymi pierwiast-
kami klasycznej humanistyki; wyróżniającymi się właściwościami drugiego, przede 
wszystkim politechnicznego, są dominujące tendencje stosowane oraz zawodowe. 
Wiemy dobrze, że uczelnie obecnych czasów bardzo często łączą w swych progra-
mach oba sploty czynników, przenikają się, ale jednak chociażby takie nazwy, jak 
„uniwersytet” i „politechnika”, ciągle mają swoje znaczenie – także dla uprawiania 
socjologii. Ta w wersji klasycznej, przede wszystkim pod względem podstaw inte-
lektualnych oraz ogólnych systemów teoretycznych, znajduje swe naturalne miejsce 
właśnie na uniwersytecie, odzwierciedla jego podejście; ta o nachyleniu empiryczno-
-stosowanym, zapewne ściślej skorelowanym z danymi specjalizacjami, jest bardziej 
oczekiwana na uczelniach o charakterze nominalnie węższym oraz „technicznym” 
(w nieco przenośnym sensie tego słowa). Cechy uczelni mogą w znaczącym stopniu 
kształtować sposób uprawiania poszczególnych nauk, w tym naszej.

To również ma, a w każdym razie może mieć, charakterystyczne następstwa, gdyż 
owe konstytutywne czynniki defi niujące domniemaną istotę własnych uczelni oraz 
oddziaływanie bezpośrednich występujących w nich kręgów nie są pozbawione sa-
moistnej siły i nie są „neutralne”. Ja sam (dopisując znowu uwagę osobistą) repre-
zentuję – przyjmijmy, że nadal istotną – wersję uniwersytecką, co w codziennym 
toku aktywności oznacza między innymi oczywiste kontakty z fi lozofami, kultu-
roznawcami czy psychologami; kontakty niepozbawione swoistego, skądinąd poży-
tecznego napięcia. W tym samym czasie, jak łatwo potrafi ę skonstatować, moi ko-
ledzy działający w miejskim sąsiedztwie bardziej muszą oraz chcą zwracać uwagę na 
społeczne funkcje systemu szkolnego, technologii telekomunikacyjnych bądź wzory 
porozumienia i konkurencji w świecie biznesu. Zróżnicowanie to samo w sobie jest 
z pewnością wzbogacające, ale – będąc dodatkową siłą socjologicznego zaawansowa-
nia – skłania do nowych pytań zogniskowanych wokół trwałości oraz zmienności 
naszej socjologicznej dziedziny. Raz jeszcze: socjologia – socjologie. 

5. Kontynuując tę linię refl eksji, przejdźmy do kwestii profesjonalizacji lub też 
„profesjonalizacji” (by owym cudzysłowem zasygnalizować pewną występującą w tej 
mierze dwuznaczność). Wypowiem po raz kolejny osobisty pogląd, że w tym słowie 
jest coś pozytywnego i pociągającego, z podkreśleniem możliwości i zalet danych 
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osób dysponujących szczególną wiedzą oraz kwalifi kacjami zawodowymi, ich więzi 
wewnątrzśrodowiskowych oraz zarówno autonomicznego, jak i odznaczającego się 
odpowiedzialnością w stosunku do innych – tych, na których rzecz profesjonaliści 
działają. Czy można to odnieść do socjologii? 

W odpowiedzi zwrócę najpierw uwagę, że zapewne nie jestem odosobniony 
w przeżywaniu pewnego konkretnego kłopotu. Gdy co pewien czas muszę wypełnić 
jakiś formalny kwestionariusz i wpisać mój zawód, nie jestem pewien, jakie powinno 
być właściwe określenie: naukowiec, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel 
akademicki, wreszcie socjolog? Najchętniej wybrałbym to ostatnie, ale czy takie uję-
cie jest poprawne? Chyba jednak nie, ponieważ zawodowa nieokreśloność kryjąca się 
za nim zdaje się zbyt daleko idąca. Jednakże jednocześnie przecież kształcimy w spo-
sób, który nie tylko wzbogaca intelektualnie, ale również wyposaża w pewne specy-
fi czne, skorelowane z wiedzą o społeczeństwie umiejętności i wiemy doskonale, że 
absolwenci socjologii wykorzystują te umiejętności w swych rozlicznych miejscach 
zatrudnienia oraz zadaniach pracowniczych. Jest to przy tym zjawisko – powiedzmy 
– procesualne, z rozmaitymi, dającymi do myślenia zmianami; może właśnie w tym 
miejscu warto przypomnieć socjologów zakładowych sprzed lat oraz związane z tym 
kierunkiem rozwoju nadzieje, ale też jego wygaśnięcie. Patrząc na bardziej współ-
czesne przejawy uwikłania zawodowego socjologów, warto – jak sądzę – wskazać na 
ich rolę w budowaniu w naszym kraju (naturalnie nie tylko u nas) zmodernizowa-
nego systemu pracy socjalnej i pomocy społecznej, ale również w tym przypadku 
widzimy teraz – jak się zdaje – tendencje raczej osłabiające ów splot. Wszelkie ba-
dania opinii publicznej, aktywność we wszelakich środkach przekazu, administracja 
publiczna czy działalność w organizacjach pozarządowych są natomiast przykłada-
mi wzrostowymi. Zasygnalizujmy też taki niebagatelny szczegół, jakim są poważne 
kontrowersje wokół pytania, czy powinniśmy mieć własny sprecyzowany kodeks 
etyczny. Zostańmy więc przy owym cudzysłowie z pierwszego zdania, zakładając, że 
wyposażenie socjologów uzyskiwane w środowisku akademickim jest na tyle ogólne 
i jednocześnie zorientowane na rozmaitość zagadnień, a ich ścieżki aktywności na 
tyle zróżnicowane, że co prawda nieprecyzyjną, ale stosowną interpretacją byłoby 
powiedzenie o właściwej socjologii quasi-profesjonalizacji. Dodajmy, że być może 
stanowi ona atrybut dobrze służący socjologom. Niezwykła dynamika na rynku pra-
cy wymaga indywidualnej i środowiskowej elastyczności, o której możemy rzec, że 
jest temu naszemu środowisku właściwa. 

6. Jeśli zaś podkreślamy zagadnienie uwikłania socjologów w wielorakie okolicz-
ności i zobowiązania wymagające ich kompetencji, wyróżnijmy kwestię tak zwa-
nej socjologii publicznej. Przypomnijmy na przykład, że kierujący obecnie naszym 
międzynarodowym towarzystwem Michael Burawoy z przekonaniem, a nawet ze 
swoistym zapałem przyjął taką identyfi kację, co tym bardziej skłania do pewnej 
poświęconej temu zagadnieniu refl eksji. Nie jest ono zresztą jednorodne; zapewne 
warto znowu przykładowo wskazać komunitarianizm i będące jego odzwierciedle-
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niem ujęcia Amitaia Etzioniego. W każdym razie, socjologia publiczna stanowi prze-
jaw aktywnej obecności socjologów w tych sytuacjach, zdarzeniach i inicjatywach, 
w których – postępując otwarcie – starają się udzielać wsparcia, czy to poznawczego, 
czy to w zakresie szeroko rozumianego społecznego zorganizowania, czy opartych 
na równości i wzajemnej korzyści stosunków społecznych (a często tych różnych 
czynników jednocześnie); niech to będzie towarzystwo powołane na rzecz rozwoju 
lokalnego, grupa działania edukacyjnego i kulturalnego oraz takie na przykład jej 
pokłosie, jak mała, ale wypełniająca określoną lukę biblioteka, forum dyskusyjne 
mające służyć wprowadzaniu nowych idei w zakresie polityki społecznej i pozwa-
lające artykułować interesy tych, którzy są pozbawieni wystarczających możliwości 
we właściwych im warunkach społecznej komunikacji, i tak dalej. Jednym zdaniem, 
publiczni socjolodzy są tam, gdzie dzieje się coś istotnego i społecznie pobudzającego 
oraz skłaniającego do zaangażowania. Nie musimy specjalnie się przekonywać, że ta-
kich wszelkiego rodzaju sytuacji nie brakuje; takoż gotowości do korespondującego 
działania.

Tak rozumiana orientacja jest naturalnie z pewnego punktu widzenia przeciw-
stawna temu, co zostało zasygnalizowane za pomocą kategorii profesjonalizacji (na-
wet owej tak zwanej quasi-profesjonalizacji) – a więc również, wyciągając ewentu-
alnie radykalny wniosek, przeciwstawna socjologii akademickiej. Od razu dodam, 
że ja tego wniosku nie podzielam, wręcz odwrotnie. Przy wszystkich trudnościach 
może być skorelowana z tym, co w ogólnosocjologicznym ujęciu specyfi cznie teore-
tyczne, badawcze bądź zawodowo aplikacyjne. Ów komponent publiczny może też 
wzmacniać oczywistą stronę socjologii akademickiej, jaką jest nauczanie studentów 
i współpraca z nimi, choćby w postaci tak zwanych praktyk. Nie jest to jednak prosta 
i łatwa koegzystencja. W tym miejscu wymienię tylko jeden powód. Socjologia pub-
liczna, czy to w następstwie wprowadzających założeń, czy po prostu żywiołowego 
toku wydarzeń, nieuchronnie staje się aksjologiczno-normatywna bądź wręcz mocno 
ideologiczna w swym zaangażowaniu. Prawa obywatelskie, sprawiedliwość społecz-
na, inkluzja, równość, podniesienie jakości życia, by wymienić niektóre sprawy, to 
te założenia i wyzwania, które pojawiają się powszechnie oraz defi niują owe publicz-
ne zaangażowanie i które potrafi ą wywoływać zdecydowane, by nie rzec radykalne, 
postawy wartościujące. W wymiarze socjologii akademickiej mamy natomiast do 
czynienia z dobitnymi, zmuszającymi do zastanowienia stanowiskami, które kwe-
stię wartości i wartościowania w socjologii nakazują traktować co najmniej ostroż-
nie, które w swej wymowie są – nazwijmy to tak – a-aksjologiczne. Powiedzieć, że 
oznacza to kolejne trudne wyzwanie, oznacza powiedzieć coś banalnie oczywistego. 
Niemniej jednak taka jest jedna w zasadniczych właściwości naszych socjologicznych 
realiów i zatem takie są zadania do sprecyzowania i rozwiązania.

7. Padła uwaga dotycząca akademickiego nauczania socjologii. Zadajmy zatem to 
samo w istocie pytanie: jak owo nauczanie określa, jak przyczynia się do określania 
całokształtu zjawiska nazwanego socjologią akademicką?
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Kłopotliwość tego pytania jest w pewnym sensie szczególna. Przecież socjologia 
akademicka po prostu oznacza nauczanie, to ostatnie defi niuje istotę uprawiania na-
szej dyscypliny w warunkach, które nieco formalistycznie nazywamy szkolnictwem 
wyższym. Czy można w związku z tym próbować ogarnąć wszystkie, przynajmniej 
główne, kwestie programowe i dotyczące realizacji korespondujących celów eduka-
cyjnych? Tak, to zadanie jest ciągle wykonywane chociażby w ramach takich służą-
cych naszej współczesnej socjologii instytucji, jak Uniwersytecka Komisja Akredyta-
cyjna oraz Państwowa (teraz już Polska) Komisja Akredytacyjna. Tutaj po raz kolejny 
odnoszę się do jednego, wyselekcjonowanego wątku o charakterze skłaniającym do 
usprawiedliwionej – jak sądzę – dyskusji, jakim jest wątek hierarchizacji poziomów 
wykształcenia. 

To oczywiście mechanizm uniwersalny i z pewnością konieczny, ale też o nie-
identycznych konsekwencjach, gdy porównujemy poszczególne dyscypliny. Gdy 
bierzemy pod uwagę nauki ścisłe, kumulacja wiedzy zdaje się logiczna, użyteczna, 
dobrze służąca narastającej zintegrowanej kompetencji; kryje się za tym pewien pro-
ces wzrostu i edukacyjnie osadzonego doskonalenia. Na tym tle, przypisując sobie 
nadal prawo do wypowiedzenia refl eksji bardzo osobistej, przywołam jedno, bardzo 
dawno przeżyte doświadczenie. W toku pierwszego (tak, pierwszego) roku swych 
własnych studiów socjologicznych posiadłem wielką korzyść, jaką było wysłuchanie 
wspaniałego wykładu Profesora Pawła Rybickiego, poświęconego dziejom przedso-
cjologicznej myśli społecznej. Naturalnie był to wykład wprowadzający, ale w swej 
oświecającej nas funkcji kompletny; niczego nie trzeba było już dodawać i w istocie 
w trakcie następnych lat studiów nie dodano. W tym skądinąd merytorycznie bar-
dzo ważnym dla akademickiego socjologa zakresie tematyczny początek na wstępie 
studiów był jednocześnie satysfakcjonującym końcem. Uogólniając, w nauczaniu 
socjologii znacznie bardziej i ze znacznie większą wyrazistością, niż w wielu innych 
dziedzinach, mamy do czynienia ze względnie odrębnymi, kompletnymi i autono-
micznie występującymi tematami, występującymi raczej obok siebie niż w kumulu-
jącym się toku następowania jednego zagadnienia po drugim.

8. Korelatem tej właściwości są materiały, źródła, teksty, w konsekwencji znowu 
tematyka, w tym tematyka ujmowana i wykorzystywana w takim najbardziej oczy-
wistym kontekście, jakim jest działalność edukacyjna. Sam fakt niemożliwego do 
ogarnięcia ogromu jest aż nazbyt wiadomy; tak zwana literatura przedmiotu w od-
niesieniu do poszczególnych, mocno różniących się między sobą zagadnień potrafi  
być bardziej niż bogata. Jednocześnie są naturalnie łączące wątki. Muszą one stać 
się udziałem tych, którzy chcą nazywać się socjologami, a to swoje prawo wynoszą 
w przeważającej większości wypadków z upodabniającego nas akademickiego wy-
kształcenia. W jakimś skromnym w stosunku do owego ogromu stopniu czytamy 
i wiemy wspólnie to samo, ale jednocześnie w zasadniczym zakresie jesteśmy w tym 
wyposażeniu zróżnicowani. Zbliżamy się do siebie, ale na przykład dystans ściśle te-
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matyczny między poszczególnymi wykładowcami realizującymi „tytularnie” tę samą 
problematykę może być nadspodziewanie duży. 

Kontynuując pierwiastek osobistej narracji, podzielę się pewnym skromnym 
doświadczeniem. Od wielu lat co pewien czas wykładam na uniwersytetach ame-
rykańskich, oferując „swoją” oryginalną problematykę, jak wschodnioeuropejskie 
problemy społeczne i kierunki ich rozwiązywania, bądź podejmując regularny kurs, 
na przykład wymieniając jakiegoś ze zwykle realizujących zajęcia amerykańskich ko-
legów. Tak było pewien czas temu na George Washington University, gdzie prowa-
dziłem socjologię miasta, podczas gdy tamtejsza specjalizująca się w tej tematyce 
pani profesor korzystała z urlopu naukowego. Spotkaliśmy się w trójkę, z udziałem 
szefa departamentu, rozmawiając między innymi o wątkach składających się na tre-
ści wykładowe, i szybko się okazało, że w swej istocie jej kurs oraz ten mój bardzo się 
różnią. Najkrócej: tamtejsza koleżanka skupiała się na właściwościach i przemianach 
współczesnych miast amerykańskich, podczas gdy ja znacznie bardzie kładłem na-
cisk na związki socjologii miasta z ogólną teorią socjologiczną, na międzynarodowo 
ujmowany proces miastotwórczy, na właściwości wybranych miast świata. W obu 
przypadkach była to niezmiennie urban sociology, przewidziana jako stały punkt 
w ogólnym programie studiów, ale merytorycznie pomyślana bardzo odmiennie, 
z różnicującymi konsekwencjami bibliografi cznymi, wykorzystywaniem odległych 
od siebie źródeł zastanych i tak dalej. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że jest to 
dopuszczalne, a nawet korzystne, że pewnemu wspólnemu podejściu tematycznemu 
może, wręcz powinna, towarzyszyć odmienność wątków. Zadaliśmy sobie jednak 
łatwo nasuwające się pytanie, jak taka – naturalnie licznie występująca okoliczność 
– jest skorelowana z ogólną ideą mających mimo wszystko integrować studiów so-
cjologicznych. Znaczenie tego pytania ma oczywiście zasięg ogólniejszy.

Raz jeszcze zasygnalizuję, że wiąże się z tym pewien łatwy do uchwycenia dyle-
mat. Podkreślana wcześniej dyscyplinarna tożsamość, pożądana tendencja profesjo-
nalizacyjna, a także inne czynniki skłaniają do rozsądnego nacisku na pewne ujed-
nolicenie. Realia społeczne, realia naszej wielowątkowo rozwijającej się dyscypliny, 
wreszcie taka wartość sama w sobie, jak wolność intelektualna, mają natomiast po-
tężny wpływ różnicujący. Niezmiennym zadaniem pozostaje utrzymywanie, jak to 
już wcześniej nazwaliśmy, chwiejnej równowagi. W codziennej praktyce oznacza to 
poruszanie się między biegunami swoistej oczywistości oraz bardziej swobodnego 
wyboru. Gdy mamy do czynienia z podwalinami socjologii ogólnej bądź z histo-
rią idei tworzących naszą problematykę, tenże wybór, polegający na sięgnięciu do 
Socjologii Piotra Sztompki i do Historii myśli socjologicznej Jerzego Szackiego, jest 
bardzo łatwy; w wielu innych przypadkach znacznie trudniejszy, a w każdym razie 
zmuszający do selekcji będącej pokłosiem bardziej osobistych, a zatem z natury rze-
czy zróżnicowanych stanowisk. Od razu jednak podkreślmy, ze może to być źródłem 
dodatkowej satysfakcji; możliwość wyboru, kształtowania swego własnego „intelek-
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tualnego światopoglądu” i płynącego z niego edukacyjnego warsztatu to jedna z nie-
bagatelnych nagród otrzymywanych w naszej akademickiej pracy. 

9. Gdy zajmujemy się działalnością ściślej badawczą, a uprawianie socjologii aka-
demickiej w sposób niejako naturalny oraz niewymagający dodatkowej argumentacji 
jest również naznaczony kluczowym czynnikiem badań. Każdy aktywny pod tym 
względem socjolog dobrze wie, przed jakimi wyzwaniami stoi, jakim wieloaspekto-
wym rozumowaniem musi się kierować, by spośród olbrzymiej bazy bibliografi cznej 
wybrać te pozycje, które są najlepiej skorelowane z jego punktem widzenia oraz 
sformułowanymi pytaniami. Kwestię badań, najbardziej skomplikowaną, a może 
również najważniejszą, nieco paradoksalnie potraktuję tutaj najkrócej. Tę misję so-
cjologii akademickiej trzeba po prostu wprowadzać w życie. Zwróćmy tylko uwagę, 
korzystając z minimalnej gry słów, że uniwersalne słowo naszego świata, research, 
zapowiada – być może – coś nieco szerszego niż to, co kryje się za polskojęzycznym 
określeniem, nieco szerzej pomyślane zaangażowanie poznawcze i interpretacyjne. 
To zresztą uwaga marginalna i nawet niechby tylko w przybliżeniu służyła podkre-
śleniu, że w socjologii przedsięwzięcia badawcze (pozostajemy oczywiście przy pol-
skiej terminologii) mogą przybierać wieloraką postać, z uwzględnieniem wszelkich 
możliwych do wykorzystania danych. Konsekwencje tego: znowu co najmniej jedna 
nadzwyczaj ważna, a mianowicie przerzucanie tego pomostu różnorodności do edu-
kacji, określanie tej ostatniej z uwzględnieniem warsztatów i wyników badawczych. 
Przypominam sobie wspomnienie onegdaj sformułowane przez Jana Szczepańskie-
go, a przywołujące przedwojenne zajęcia prowadzone przez Floriana Znanieckiego, 
zajęcia będące bezpośrednim pokłosiem prowadzonych przez niego w danym okresie 
własnych prac. Słuchacze podobno przyjmowali to z niejakim sceptycyzmem i do-
piero czas pozwolił im w pełni docenić tę metodę. Jest to zasada i prawidłowość 
niemalże uniwersalna; splatamy to, co badawcze, oraz to, co dydaktyczne. Takie 
działanie nie jest pozbawione ryzyka pewnej przypadkowości, a może nawet błędu, 
ale daje dodatkową szansę na nowość oraz postęp, nie mówiąc już, że na dobitniejszą 
i bardziej satysfakcjonującą samorealizację.

10. Wreszcie podkreślmy znaczenie tego wszystkiego, co się kryje za zbliżonymi 
do siebie parami przeciwstawnych pojęć, takich jak lokalizm i kosmopolityzm, par-
tykularyzm i globalizacja, kwestie narodowe oraz kwestie międzynarodowe. Stąd ten 
kluczowy atrybut, jakim z jednej strony jest czerpanie ze swojego, by tak rzec, pod-
glebia, czy to ściślej lokalnego, czy niezmiennie znaczącego narodowego, a drugiej 
strony te wszystkie korzyści, które płyną z szerszego wymiaru – po prostu światowe-
go, globalnego, z tak osadzonej wymiany idei. 

W reakcji na tę dwoistość wypowiem najpierw najprostszy możliwy, a jedno-
cześnie zasadniczy pogląd: współpraca międzynarodowa, wymiana myśli, idei, zasad 
naukowo-badawczego działania oraz wynikające z tego kierunki aplikacyjne są czyn-
nikami o nadrzędnej wartości i w perspektywie ogólnej bez tego splotu czynników 
nie można sobie wyobrazić socjologii. Nie jest to jednak stwierdzenie, którego nie 
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da się co najmniej uzupełnić dodatkowymi uwagami. Po pierwsze, wiemy, że w co-
dziennej akademickiej rzeczywistości, będącej udziałem wielu miejsc i środowisk, 
to wszystko, co jest przedmiotem zainteresowania, i te rozmaite kroki, które służą 
wykonywaniu zadań, są osadzone bardzo lokalnie i ów komponent międzynarodo-
wy, cokolwiek by to nie znaczyło, odgrywa co najwyżej podrzędną rolę. Te na pierw-
szy rzut oka prozaiczne realia i ich wyniki również mogą być, są wartościowe same 
w sobie. Po drugie, w sensie bardziej ogólnym i konceptualnym znamy argumenty 
kładące nacisk na te aspekty, które opisuje się terminem indigenous, a z czym wiąże 
się pewna w istocie ideologia, kładąca nacisk na pewne samoistne znaczenie tego, co 
lokalne, nieimportowane, nieskażone zbędnym, a może nawet szkodliwym wpły-
wem, przy czym zapewne najgłośniej wypowiadanym stwierdzeniem jest sprzeciw 
wobec westernizacji socjologii; argumenty kontrowersyjne, by oględnie zamanifesto-
wać swój własny punkt widzenia w tej materii, ale będące jeszcze jednym przyczyn-
kiem do debat właściwych współczesnej akademickiej socjologii, przy okazji: debat 
prowadzonych w jak najbardziej międzynarodowych ramach.

Jeśli zaś tak, z wielkim przekonaniem kieruję po raz kolejny wzrok ku stronom 
pewnej szczególnej pracy zbiorowej. Na wstępie zasygnalizowałem, że w niniejszym 
eseju rezygnuję z regularnie wykorzystywanych przypisów, ale przywołanie tej książ-
ki nie jest tutaj przypisem; jest odniesieniem się do fundamentalnej kwestii socjo-
logii polskiej na tle światowej. Szkice z historii socjologii polskiej pod redakcją Ka-
zimierza Z. Sowy, wydane nakładem Instytutu Wydawniczego PAX w Warszawie 
w 1983 roku, to intrygujące i pouczające przywołanie mniej znanych, ale oczywiście 
niezmiennie ważnych postaci w polskich dziejach społeczno-socjologicznych, ich 
idei i dorobku, może nawet zobowiązującego posłania, do którego warto i należy 
wracać. Skorzystajmy bezpośrednio ze słów zawartych w nocie Od Redaktora, z któ-
rych dowiadujemy się, że w tym zbiorze świadomie pominięto najbardziej znanych 
przedstawicieli naszej socjologii, chciano bowiem pokazać, że tę dyscyplinę tworzyli 
i uprawiali w naszym kraju także inni, niejednokrotnie wybitni uczeni, o których nie 
zawsze się dzisiaj pamięta, postaci te zaś odzwierciedlają między innymi tradycyjny 
pluralizm polskiej myśli społecznej, wielość ujęć i różnorodność problematyki. Od 
razu nasuwa się komentarz: nic dodać, nic ująć. Czy warto zatem również tutaj 
choćby tylko wymienić te postaci, wskazać trop, jakim w swych poszukiwaniach 
owych wartościowych krajowych źródeł szedł tenże Redaktor? Oczywiście, że tak. Są 
to: Józef Supiński, Zygmunt Heryng, Leon Winiarski, Erazm Majewski, Bronisław 
Wróblewski, Feliks Koneczny, Jan Karol Kochanowski-Korwin, Feliks Młynarski, 
Władysław Grabski, Józef Chałasiński, ksiądz Aleksander Wóycicki, Zofi a Daszyń-
ska-Golińska, Stanisław Rychliński, Władysław Okiński, Zygmunt Mysłakowski 
oraz ksiądz Franciszek Mirek. Linia niezwykłych pod wieloma względami postaci. 
Zapewne naruszyłbym przy tym podstawowe intencje Profesora Kazimierza Z. Sowy 
(i nie byłbym w zgodzie z samym sobą), gdybym pominął fakt, że ów zbiór polskich 
studiów socjologicznych został ofi arowany przywołanemu już wcześniej Profesorowi 
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Pawłowi Rybickiemu. Tak splatają się źródła, kontynuacje, analizy i konteksty, dzięki 
czemu (między innymi) socjologia akademicka jest tym, czym jest.

Skoro przy tym pojawił się pierwiastek kontynuacji, posłużę się zaczerpniętym 
stamtąd (ze strony 29) cytatem: 

Istnieją rozmaite typy uczonych i style twórczości naukowej. Są tacy uczeni, którzy utrzy-
mują twórcze napięcie intelektualne niemal bez przerwy i całe ich życie znaczone jest w rów-
nych odstępach wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Inni trwałe miejsce w nauce zajmują 
dziełami lub nawet pojedynczym dziełem powstałym we wczesnym, młodzieńczym okresie 
twórczości. Ale są i tacy, którzy do największych osiągnięć dochodzą w dojrzałym, czy wręcz 
późnym okresie swojej twórczości, zazwyczaj w wielkich syntezach.

Są to słowa o Mistrzu, napisane przez Ucznia, który sam w godnych podziwu wa-
riantach osiągnął bardzo dużo. Owe nasycone osobistą nutą uwagi K.Z. Sowy mają 
jednak naturalnie szerszą wymowę. Warto je wykorzystywać, gdy myślimy o historii 
myśli socjologicznej, o mechanizmach jej stawania się i rozwoju. 

Ryzykując powtórzenie z początku niniejszego eseju, chcę jeszcze raz podkreślić, 
że nie prowadzę tutaj pełniejszych rozważań dotyczących socjologii na tle innych 
dyscyplin o charakterze porównawczym. Pod sam koniec wypowiem jednak pogląd, 
że socjolodzy potrafi ą być szczególnie krytyczni wobec tego, co dotychczas osiągnę-
li, i wobec zdolności do sprostania zmieniającym się wyzwaniom. Przypomnijmy 
tylko dawną, ale nadal budzącą odzew obszerną pracę Alvina Gouldnera, Th e Co-
ming Crisis of Western Sociology, by móc następnie rzec, że takie krytyczne spojrzenia 
na samych siebie były oraz są naszym udziałem. Jest to samo w sobie korzystne, 
odzwierciedla wewnątrzśrodowiskową dynamikę i zdolności rozwojowe, ale też być 
może wywołuje pewne stany, powiem w przenośni, „neurotyczne”, nasycone na-
pięciem. Tacy jesteśmy, a w każdym razie bywamy… Zadając pytania poświęcone 
naszej socjologicznej sferze, naszym akademickim sprawom oraz problemom, często 
udzielamy różnych, w tym przeciwstawnych odpowiedzi, konfrontujemy punkty 
widzenia. Tak też z pewnością będzie nadal. Jest tak w naszym bogatym obramowa-
niu instytucjonalno-zrzeszeniowym, ale także z nieustannych okazji nieformalnych. 
Czy można zaś sobie wyobrazić lepsze do tego materialne i społeczne miejsce niż 
środowisko akademickie? Inny przyczynek, dokumentujący nasze codzienne realia 
to egzaminy dyplomowe, obrony publiczne w przewodach doktorskich i kolokwia 
habilitacyjne. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że te par excellence sytuacje aka-
demickie służą nam wszystkim, że można się dzięki nim dużo nowego nauczyć i na 
nowo przemyśleć. 

Poza tym, socjologia cieszy się zainteresowaniem kolejnych generacji zdolnych 
oraz zaangażowanych kandydatów do jej studiowania i uprawiania, wartościowych 
adeptów, jest – od czego zaczęliśmy i co na zakończenie warto raz jeszcze podkre-
ślić – bezdyskusyjnym składnikiem całego świata wyższych uczelni oraz organizacji 
naukowych, przyczynia się w godny powtórnego podkreślenia sposób do współpracy 
w szerszym obszarze zdarzeń i zjawisk, w obszarze całokształtu wiedzy i wzmacniania 
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prospołecznych zastosowań. Z jednej strony, badania, książki, artykuły, konferencje 
i wreszcie oczywiście sale wykładowe oraz pokoje seminaryjne. Z drugiej strony, 
wszelakie pozycje społeczno-zawodowe, ekspertyzy o praktycznej wymowie i rezul-
tatach, sektor organizacji pozarządowych, czasami nawet mało uchwytne, co nie 
znaczy, że nieistotne, zaangażowanie społeczne. Powiedzmy znowu najprościej, że 
socjologia potwierdziła oraz niezmiennie potwierdza swe znaczenie, utrwala i rozwija 
swe funkcje, a socjologia akademicka jest fundamentem tego procesu. Jako sygnał 
pochwalny są to słowa pod wieloma względami ryzykowne, a jednak niech się tutaj 
znajdą i niech będą choćby najskromniejszym przyczynkiem do tych wszelakich dys-
kusji, które prowadzimy.




