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Myśląc o Pawle Rybickim i Jego dziele

Niniejsza wypowiedź jest wspólna w tym sensie, że powstała jako zbiór róż-
nych fragmentów osobistych doświadczeń, związanej z nimi pamięci, kierun-
ków pracy naukowej pod opieką Profesora Pawła Rybickiego, pochodzącej 
z tego wyobraźni, a jednocześnie „spotkań” z nim wyłącznie przez lekturę prac 
naukowych, jakimi nas wzbogacił. Dwie osoby podpisujące niniejsze uwagi 
studiowały i rozwijały się bezpośrednio pod kierunkiem Profesora, jedna – na-
leżąc do znacznie młodszej generacji – czerpie z Jego dorobku. Razem – wspo-
minając, dyskutując, zadając sobie pytania dotyczące przeszłości, jaką Paweł 
Rybicki tworzył, i teraźniejszości, na którą swym dziełem wpływa, związków 
między nimi – dzielimy się tym wachlarzem refl eksji oraz dokonujemy wpro-
wadzenia do zbioru pozostałych opracowań. 

Czy Profesora Pawła Rybickiego można opisać jedną dominującą linią ko-
mentarza? Tak i nie. Z jednej strony był Profesorem właśnie, budzącym po-
dziw, szacunek i wdzięczność uosobieniem wartości i norm świata uniwersy-
teckiego, tego szczególnego splotu idei i praktyki, bez którego nie sposób sobie 
wyobrazić realiów, jakie znamy. Potwierdzał sens akademickiego zaangażowa-
nia i potrzebę dbania o związane z tym standardy. Swym słowem – a wspania-
le posługiwał się tym szlachetnym narzędziem, jakim jest język polski – oraz 
przykładem uczył nas tego, że zasługują one na wysiłek i że płynąca z tego 
osobista i środowiskowa satysfakcja stanowi należną nagrodę. Z drugiej stro-
ny, zarówno siłą swej osobowości oraz obecności w środowisku akademickim, 
jak i obszarem tematycznym swych studiów, stworzył obraz, którego charakte-
rystyka wykracza poza jakąkolwiek prostą defi nicję. Pewne swoiste składniki 
tego zbioru, skądinąd oczywiste, zasługują jednak na szczególne wyróżnienie 
i podkreślenie.

Pierwszym niech będzie jego aktywność nauczycielska. Profesor znakomi-
cie wykładał, jasno, precyzyjnie, kładąc nacisk na kluczowe w danym zakresie 



8 Krzysztof Frysztacki, Anna Karwińska, Marta Smagacz-Poziemska

wątki i ich możliwie ogólne właściwości. Co za tym idzie, jego wykłady z socjo-
logii systematycznej, by wspomnieć zagadnienia mikrostruktur społecznych 
czy socjologii organizacji, były zawsze zorientowane na zasadnicze kwestie te-
oretyczne; był przede wszystkim teoretykiem społeczeństwa. Nie oznacza to 
jednak, że nie przesuwał akcentu w kierunku pytań bardziej szczegółowych, 
konkretnych manifestacji życia społecznego; w tym aspekcie jego ulubionym, 
nie wahamy się dodać, przedmiotem refl eksji było miasto – fenomen społe-
czeństwa miejskiego w jego historycznych wariantach rozwoju i bogactwie 
współczesności. Dodajmy od razu, że Społeczeństwo miejskie, które wyszło 
spod jego pióra w stosunkowo późnym okresie działalności, było i pozostaje 
unikatową syntezą społecznie zorientowanej wiedzy o miejskiej rzeczywisto-
ści; naturalnie nie tylko dla studentów, ale również dla nich.

Wyjątkowe były Jego wykłady poświęcone historii myśli społecznej – tej 
rozwijanej przez stulecia, „przedsocjologicznej”. Jaka szkoda, że Profesor 
nie spisał ich w przeznaczonej do rozpowszechnienia postaci! Od razu jed-
nak powiedzmy, że dziełem opublikowanym, które stworzył z pierwiastkiem 
szczególnej subtelnie zaznaczonej własnej emocji, był Arystoteles i nie musi-
my podkreślać, że Stagiryta w tych wykładach zajmował wyjątkowe miejsce, 
ale w ogóle wypełnione one były wielkimi postaciami i ideami dawnych epok 
w sposób równie bogaty co przyjazny dla niekompetentnych przecież studen-
tów, pozwalający słuchaczom „dotknąć” tej niezwykłej przeszłości.

Wreszcie seminaria – mające funkcję magisterską, ale w istocie będące zno-
wu nadzwyczaj dla poszczególnych uczestników mobilizującym oraz wzboga-
cającym warsztatem pracy i dyskusji. Ówczesne realia były takie, iż owe semi-
naria toczyły się w gronie nielicznych studentów – pięciu, siedmiu. W sensie 
korzyści merytorycznych, tym lepiej! Z merytorycznego punktu widzenia – tym 
lepiej. Z punktu widzenia naszch obowiązków – czasami przeciwnie. Profesor 
po prostu nie przyjmował do wiadomości, że owi młodzi uczestnicy dyskusji 
mogą być bierni, że przyszli tylko po to, by posłuchać, odnotować. Miał przy 
tym zwyczaj wprowadzać wątki, które początkujących socjologów mogły wpra-
wiać w zakłopotanie, i oczekiwać, że spróbują im sprostać. Któż z nas, będących 
wówczas współuczestnikami tych wydarzeń, nie pamięta owej przygniatającej 
ciszy, której prowadzący zebranie bynajmniej nie zamierzał przerywać, co naj-
wyżej dyskretnym, ale wszystko mówiącym gestem dłoni dając do zrozumienia, 
że czas zacząć myśleć i mówić. Chcąc nie chcąc, zaczynaliśmy, a tak rozpoczęte 
dyskusje potrafi ły w rezultacie przyjmować bardzo gorącą postać, z zawsze dla 
nas ważnym oraz pouczającym „moderowaniem” i podsumowaniem pocho-
dzącym z Profesorskiej strony. Przy okazji, zwracając się z pytaniem retorycz-
nym do świadków tamtych odległych okoliczności: czy ktoś pamięta Profesora 
Pawła Rybickiego wyraźnie zdenerwowanego, ostro odnoszącego się do kogo-
kolwiek, czy też (to już wręcz pytanie absurdalne) posługującego się podniesio-
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nym głosem? Może od czasu do czasu bywał minimalnie ironiczny, ale dopraw-
dy, w tych warunkach każdy byłby... Jego nauczycielska rola pozostaje po latach 
poruszającym przykładem i wzorem.

Drugim zaś składnikiem jest Jego sylwetka intelektualna. Rzadko używa-
my współcześnie terminu „uczony”. Czymś bardziej oczywistym, oczekiwa-
nym, jest posługiwanie się takimi określeniami dla nazwania naszej cechowej 
przynależności, jak „pracownik naukowy, badawczy”. Są one na ogół trafne 
i usprawiedliwione, ale w odniesieniu do Profesora Pawła Rybickiego brzmia-
łyby sztucznie i schematycznie, jako że był właśnie Uczonym – swą wiedzą, 
zdolnością do przekraczania konwencjonalnych granic dyscyplin naukowych, 
umiejętnością przeprowadzenia polihistorycznej syntezy dotyczącej skompli-
kowanych i wymagających teoretycznej wnikliwości spraw społecznych. 

Staramy się przedstawić ogólnie jego aktywność i właściwe mu podejście, 
ale jednocześnie wracamy do tekstów, „piszemy Nim”, korzystamy bezpośred-
nio ze słów Profesora, Jego akcentów. Weźmy zatem jako przykład głośną wy-
powiedź na temat ontologicznych problemów socjologii – a sięgając do niej, 
posłużmy się tylko jednym cytatem, stosunkowo długim, o charakterze wpro-
wadzającym do kolejnych, bardziej szczegółowych i złożonych rozważań, ale 
dobrze oddającym sposób rozumowania i argumentacji, wreszcie styl pisarski 
Autora Struktury społecznego świata (s. 25–28):

Odrębność sytuacji badawczej i teoretycznej w naukach społecznych, w szczegól-
ności w socjologii, można więc sprowadzić do dwu punktów. Punkt pierwszy tkwi 
w swoistym odniesieniu poznającego przedmiotu do dziedziny społecznych związ-
ków. I tutaj – wydaje się – rzeczywiście zachodzi różnica między pozycją przyrod-
nika a pozycją badającego świat ludzki socjologa czy humanisty. Mimo wszystko 
– co próbowano postulować w niektórych kierunkach metodologii nauk społecz-
nych – to, co dzieje się w świecie ludzkim, nie jest nigdy tak całkiem zewnętrzne 
dla badacza, jak zewnętrzne dla badacza przyrodnika są zjawiska przyrody. Przy 
tym sposób, w jaki przejawy życia społecznego dane są nam w doświadczeniu, ich 
bliskość i zrozumiałość, daje równocześnie bezpośrednie przeświadczenie o ich re-
alności. Jeśli zaś nawet poszczególne zjawiska społeczne ujmuje się tylko jako ma-
nifestacje właściwej rzeczywistości społecznej, granica między sferą zjawisk a sferą 
bytu przedstawia się tutaj (w porównaniu z koncepcjami możliwymi w przyrodo-
znawstwie i fi lozofi i przyrody) jako bardziej płynna.

Zjawiska społeczne należą zawsze do jakiejś całości społecznej, są jej przejawa-
mi. Tu jest punkt drugi, w którym zaznacza się odmienność między sytuacją przy-
rodnika a sytuacją socjologa humanisty, punkt bardziej skomplikowany. Całości 
społeczne mają charakter dziejowy. Na tym tle występuje w nowoczesnej socjologii 
spór o historyczny aspekt zjawisk społecznych, właściwie zaś – o jego teoretyczne 
i metodologiczne konsekwencje. Jedne kierunki przyjmują, że wszelkie zachowa-
nia i działania ludzkie, które składają się na sferę zjawisk społecznych zachodzą 
zawsze w obrębie dziejowo określonego społeczeństwa i mogą być badane i rozpa-
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trywane tylko w związku z tym społeczeństwem, jako jego przejawy. Inne kierun-
ki wskazują natomiast na powtarzalność zjawisk społecznych w różnych czasach 
i różnych zbiorowościach i bądź negują ich dziejowe wyznaczenie, bądź uważają je 
za czynnik wtórny i nie mający zasadniczego znaczenia dla teorii. Te „ahistorycz-
ne” kierunki, uchylając czy starając się uchylić zakorzenienie zjawisk społecznych 
w historycznie określonym społeczeństwie, odnoszą je zazwyczaj bądź do „natury 
ludzkiej”, bądź do inaczej ujętego, względnie stałego, biologicznego lub psycholo-
gicznego ich podłoża.

Spór kierunków historycznych i ahistorycznych ma też swoją ważność dla 
krystalizowania się warstwy ontologicznych problemów w socjologii. W pewnej 
mierze – być może – przeciwieństwo historycznego stanowiska odzwierciedla róż-
ne tendencje w odniesieniu do ontologicznej problematyki. Mówiąc o narodzie, 
państwie, społeczeństwie, formacji społecznej, przedstawiciele kierunków histo-
rycznych wskazują zawsze na istnienie tak czy inaczej określonej całości społecznej 
i jej ważności. Powstaje stąd bezpośrednie pytanie: czym jest ta całość, od któ-
rej pochodne są poszczególne społeczne zjawiska? Natomiast w kierunkach ahi-
storycznych niejednokrotnie jakby uchyla się lub usiłuje się przemilczeć kwestię 
owych całości. Lecz i wówczas nasuwa się pytanie: cóż kryje się za obserwowanymi 
jako zjawiska społeczne zachowaniami i działaniami ludzkimi, skąd one pocho-
dzą? I niektórzy zwolennicy ahistorycznej socjologii odpowiadają wyraźnie: za 
światem ludzkich zachowań są tylko ludzie, tzn. jednostki ludzkie i ich zbiory, wie-
lości tych jednostek. Nic więcej. Domniemane całości są całościami umownymi 
czy to praktyki, czy teorii społecznej.

Jak widać, zagadnienie całości prowadzi w teorii socjologicznej od jednej do 
drugiej warstwy problemów: od problemów dotyczących zjawisk i obserwacji do 
problemów dotyczących ich substratu, charakteru tkwiącej za nimi rzeczywistości. 
Każda odpowiedź, która pada w tym sporze, jest już odpowiedzią wchodzącą do 
sfery ontologii. I wydaje się, że wszelkie próby uchylenia ontologicznej problema-
tyki są w dziedzinie teorii społecznej trudniejsze i bardziej bezskuteczne aniżeli 
w dziedzinie teorii przyrodniczej. Sposób, w jaki doświadczamy życia społecznego, 
nie pozwala całkowicie powątpiewać w poznawalność Rzeczywistości społecznej; 
nie pozwala tak oddzielić świata zjawisk od świata bytów, jak to się stało możliwe 
w nowożytnej teorii i fi lozofi i przyrody. Problem ontologiczny jest przeto w socjo-
logii jakby problemem interpretacji danej w płynnym toku zjawisk samej rzeczy-
wistości. Właśnie na przykładzie stosunku teorii socjologicznych do zagadnienia 
całości społecznej okazuje się to najlepiej.

Paweł Rybicki był – i nadal jest – dla wielu autorów tekstów zawartych w tej 
publikacji autorytetem naukowym. Splot rozmaitych czynników – zapewne 
i racjonalnych, i nieracjonalnych, by przywołać jego koncepcję – powodował, 
że jako nauczyciel akademicki wpływał na sposoby myślenia kolejnych gene-
racji młodych ludzi, na ich sposób uprawiania nauki, sposób stawiania pytań 
i poszukiwania nań odpowiedzi. Czy dzisiejsi młodzi socjologowie – i studen-
ci, i początkujący badacze – mogą z dzieł Profesora czerpać coś, co wzbogaci 
ich ogląd i obrazowanie współczesnego świata? 
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Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta w kontekście tej publikacji. 
Wszak wśród autorów jest kilku takich, którzy nigdy bezpośredniego kontaktu 
z Rybickim nie mieli, a jednak silnie wpłynął On na ich socjologiczną wyob-
raźnię, zainteresowania, sposób snucia narracji o rzeczywistości społecznej. 
Ale czy znajomość twórczości Rybickiego jest dziś zjawiskiem powszechnym 
w młodszym pokoleniu socjologów? 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że Profesor nie jest dziś przez młodsze pokole-
nie socjologów uważany za klasyka, czyli – jak stwierdzał Jerzy Szacki w tekście 
o typach autorytetu w naukach społecznych – za kogoś, kogo wypada znać, 
wypada czytać i mieć „stosunek poważny, chociaż nie musi to być wcale sto-
sunek kontynuatorski”. I choć nazwisko Profesora pojawia się na rozmaitych 
listach lektur obowiązkowych na studiach socjologicznych, i choć jest przy-
woływany przez jego uczniów – cenionych dziś profesorów – to nie jest On 
postacią, do której studenci odwoływaliby się często w dyskusjach czy esejach. 
Jak określił to autor jednego z tekstów niniejszego tomu, Rybicki znalazł się 
w piekle klasyków. Jakie są tego przyczyny? Być może, po pierwsze, osobliwość 
stylu pisarskiego? Te niektóre elementy osobowości Profesora, podkreślane 
i cenione przez uczestników Jego ówczesnych seminariów, dziś mogą utrud-
niać odbiór i sprawiać, że nie jest On badaczem, teoretykiem, socjologiem 
popularnym. Spokojna, erudycyjna narracja nie są w czasach nieustannego 
pośpiechu i myślowego skrótu walorem powszechnie pożądanym. Pożądane 
są schematy, tabele i diagramy – ułatwiające i przyspieszające rozeznanie się 
w materiale, a tych w publikacjach Rybickiego nie znajdziemy. Drugą przy-
czynę może podpowiedzieć biblijna zasada św. Mateusza mająca współczesne 
zastosowanie w mechanizmach promocji, również w świecie nauki. Być może 
przekaz uczniów Profesora o Jego twórczości jest zbyt cichy, nieprzekonują-
cy? Dodatkowo, brakuje wznowień książek Rybickiego, co nie tylko po prostu 
utrudnia dostęp do tekstów, ale może być też przez potencjalnych czytelników 
odczytywane jako sygnał o ich anachroniczności (w myśl wolnorynkowej za-
sady: „gdyby książki były ponadczasowe, to pewnie byłyby wznowione”). Cóż, 
koncepcja racjonalnych i nieracjonalnych sił tworzących autorytet naukowy 
jest użyteczna również dla zrozumienia dzisiejszej percepcji Profesora przez 
młodych ludzi. My mamy cichą nadzieję, że niniejsza publikacja wyjdzie poza 
krąg uczniów i dotychczasowych czytelników Profesora. 

Poznawanie Rybickiego tylko za pośrednictwem Jego tekstów nie jest łatwe 
i na pewno nie może być szybkie, ale właśnie włączenie się lekturą w rytm 
tekstu przybliża osobowość Profesora, pozwala zrozumieć, co znaczyło dla 
Niego uprawianie nauki oraz nauczanie. 

W perspektywie ogólniejszej uwagę przykuwa erudycyjność twórczości Ry-
bickiego – cecha nieodłączna przedstawiciela inteligencji, uznawana za walor 
oczywisty przez bezpośrednich uczniów Profesora. To nie tylko rzetelność ana-
lityczna i interpretacyjna, nie tylko wszechstronność wiedzy, znajomość litera-
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tury czy historii. To lekcja rzadko już dziś spotykanej metody oglądania i opisy-
wania świata – zamiast wspomnianych tabel, wykresów i grafów mamy niemal 
epicką opowieść o społeczeństwie. Lektura Rybickiego, kiedy już wejdziemy 
w językową przestrzeń jego książek, staje się przyjemnością samą w sobie. 

Twórczość Profesora od zawsze była wielowątkowa, co wynikało nie tylko 
z bogactwa zainteresowań i przemyśleń, ale również z rozmaitości miejsc i sy-
tuacji w jakich przyszło Mu pracować. Najbardziej fascynująca w twórczości 
Profesora jest jednak nawet nie tyle rozległość wątków i kierunków badań – bo 
to, w przypadku uczonego przynależącego do tamtego pokolenia, sytuacja ra-
czej „oczywista” – ile wielowymiarowość podejmowanych rozważań i drobno-
ziarnisty wzór, w jaki wiąże poszczególne wątki. Cechą charakterystyczną w tej 
analizie jest zatem niespieszne, szczegółowe przyglądanie się elementom świa-
ta społecznego, który, co należy podkreślić, jest w ujęciu Rybickiego światem 
stającym się, aktualizowanym w codziennych i odświętnych praktykach jed-
nostek i zbiorowości. Wybór pewnych wątków, które są przywoływane poni-
żej, jest całkowicie subiektywny i związany z osobistymi zainteresowaniami 
i wspomnieniami, a także z chęcią dodania kilku uwag w kwestiach, które nie 
zostały rozwinięte przez autorów prezentowanych w dalszej części opracowań.

Swoistą metodę opisywania i wyjaśniania społecznego świata przedstawia-
ną studentom w trakcie wykładu socjologii systematycznej rozpoczął Profesor 
od żartu, wskazując, iż „nasza współczesna socjologia to komentarze do Ary-
stotelesa”. I to właśnie Arystotelesowskie, szerokie ujęcie społeczności (jednej 
z centralnych kategorii pojęciowych rozważanych w Strukturze społecznego 
świata) staje się punktem wyjścia do pokazania ciągłości i zmienności skupień 
ludzkich w ich kontekstach przestrzennych i czasowych.

I tak, przewracając kartki Struktury społecznego świata, śledzimy proces 
stawania się społeczności, która, inicjalnie, może być po prostu zbiorem czy 
agregatem jednostek zebranych w całość, w związku z jakąś zasadą pozwa-
lającą je określić wspólnym mianem. Jest to jednak zaledwie początek owe-
go „stawania się”, ważny moment wyodrębnienia pierwszej z nici, z których, 
w dalszych procesach, powstaje złożona sieć. Poszczególne jej elementy, ma-
terialne i niematerialne, społeczne, kulturowe, a także inne, niewynikające ze 
wzajemnego oddziaływania, „grupują się” najpierw w sferze myśli, dążeń czy 
emocji, tworząc podstawy wspólnoty, a następnie te podstawy są rozbudowy-
wane i wzmacnianie przez styczności, procesy komunikowania się, powtarza-
ne zachowania i działania. Można niemal zobaczyć, choć wymaga to nieco 
wyobraźni, jak kolejne warstwy tej wspólności: od podstawowej zasady wyróż-
nienia zbioru, poprzez kulturowe znaczenia, wspólne normy, aż po interakcje 
społeczne i rozbudowane zależności wzajemne, nakładają się na siebie i tworzą 
złożoną rzeczywistość społeczną. Podążając śladem Profesora, można odtwo-
rzyć odmienne, zależne od miejsca i czasu, warianty stawania się społeczności, 
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a także uchwycić aktualne, dokonujące się na naszych oczach procesy. „Badacz 
współczesnego świata staje często wobec wycinków ludzkiego świata, które nie 
przedstawiają tak pełnej postaci” (Struktura…, s. 166). Ten zastosowany przez 
Pawła Rybickiego sposób myślenia pozwala dostrzec, jak odmienne są spo-
łeczności znajdujące się niejako na różnych etapach krystalizacji, a także jak 
powstaje ich potencjał społeczno-kulturowy nadbudowujący się nad substra-
tem materialnym. W tamtym czasie takie pojęcia jak kapitały lokalne, a w tym 
także kapitał społeczno-kulturowy, jeszcze się nie upowszechniły, jednak roz-
ważania nad znaczeniem nakładania się tych trzech sfer dla sposobu, w jaki 
kształtuje się więź społeczna, pokazują w istocie także mechanizm powstawa-
nia społecznego kapitału integracyjnego, a w dalszej perspektywie (rozważania 
nad układami struktur społecznych) także kapitału pomostowego. Inne ważne 
pytanie, na które Profesor Paweł Rybicki odpowiada, ujawniając szczególność 
swojego ujęcia, dotyczy trwania społeczności i zagrożeń tego procesu. Istot-
ne jest tu przede wszystkim zdefi niowanie tego „trwania”, jako że społeczność 
nie jest nigdy statyczna, przeciwnie: stale się na nowo aktualizuje, w miarę jak 
zmienia się jej warstwa materialna we wszystkich aspektach i jak dostosowuje 
się do tych zmian sfera symboliczna. Nie oznacza to jednak automatycznego 
osiągania harmonii między owymi trzema sferami, a zwłaszcza nie oznacza 
trwałości takiej harmonii, nawet jeśli zostanie osiągnięta. Trwanie społeczno-
ści ma charakter dynamicznego dopasowywania się, w którym znaczącą rolę 
odgrywają rozmaite czynniki racjonalne i irracjonalne, o różnej genezie (jak 
na przykład zmiana liczby członków społeczności, zróżnicowanie oparte na 
rozmaitych podstawach, przemiany wartości i znaczeń, zakłócenia w relacjach 
społecznych). Klarowny wywód Profesora prowadzi nas od specyfi ki trwania 
społeczności typu archaicznego, wspólnot lokalnych, do nowoczesnych szybko 
zmieniających się (a jednak trwających!) społeczeństw; od niewielkich całości 
społecznych, takich jak rodziny, do najszerszych zbiorowości państwowych 
czy narodowych, ukazując, jakie podstawowe rysy występują we wszystkich 
rodzajach skupień społecznych i jak „mała czy wielka społeczność staje wobec 
nowych sytuacji, które musi opanować i rozwiązywać, by utrzymać ciągłość 
swojego życia” (Struktura…, s. 174). W tym procesie musi zatem zostać zacho-
wana równowaga między trwaniem i zmianą. Pojęcia „stawania się i trwania 
społeczności” podkreślają dynamiczną naturę świata, akcentują nie tylko pro-
stą konieczność uwzględniania w analizie czynnika czasu, ale są wprost wyra-
zem przyjęcia ontologii rzeczywistości „dziejącej się”. I w kreśleniu ewentual-
nych scenariuszy tej „stającej się” rzeczywistości Profesor wykazuje się intuicją 
badawczą, kiedy (na początku lat siedemdziesiątych XX wieku) roku uwydat-
nia tendencje globalizacyjne i zauważa:

(…) ścieranie się dwu płaszczyzn organizacji społecznej: jednej, która ma siedlisko 
w lokalnych społecznościach, i drugiej, którą tworzą ponadlokalne zrzeszenia i in-
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stytucje. Jest możliwe, że w dalszej fazie urbanizacji, fazie pełnego rozprzestrzenie-
nia miejskich schematów i wzorów, wrośnie rola zrzeszeń jako grup ogniskujących 
życie zbiorowe w poszczególnych dziedzinach działalności ludzkiej i tym samym 
zwiększy się znaczenie pozaterytorialnych czynników organizacji społecznej. Taki 
proces może być zarazem przejściem do nowej postaci społeczeństwa globalnego 
i może stanowić o istotnych zmianach w jego strukturze.

Kolejną parą pojęć przeciwstawianych sobie w analizie zjawisk współczes-
nego świata są różnorodność i uniwersalizm jako cechy społeczności, co jed-
nocześnie implikuje pytanie o to, czy możliwe jest osiągnięcie kiedykolwiek 
stanu społeczności uniwersalnej (którą socjologowie określają mianem global-
nej). Dlaczego idea powszechnej społeczności uparcie powraca w dziejach roz-
ważań nad życiem społecznym i jak postrzegano możliwości jej realizowania? 
– te pytania skłoniły Profesora do rozważań nad rolą takiego ideału jedności 
w kulturze, a jednocześnie do namysłu nad możliwymi drogami dochodze-
nia do unifi kacji świata. Uczony pokazuje niejako dwie możliwe drogi – przez 
rozwijanie uniwersalistycznej etyki i warunków dla jej zrealizowania w prak-
tykach społecznych, oraz przez rozpowszechnianie elementów cywilizacji ma-
terialnej (w tym zwłaszcza technicznej) i rozmaitych struktur organizacyjnych 
niezbędnych nowoczesnym społeczeństwom. Szczególnie interesująca, także 
jako implikacja do poszukiwań współczesnych, jest konstatacja wskazująca, 
że zbliżanie się do ideału powszechnej jedności nie może być w rzeczywisto-
ści przeciwstawione pluralistycznemu charakterowi społecznego świata. Nie 
jest to zatem opisanie przemian rzeczywistości społecznej w kategoriach na-
stępstwa stadiów: różnorodności i jedności, a przeciwnie, owa powszechność 
realizowałaby się (jeśli w ogóle) przez odmienności i wielość społeczności. 
„Pluralizm społecznego świata” potwierdza się, jak wskazuje Paweł Rybicki, 
na wszystkich poziomach integrowania się zjawisk społecznych. Ani ta sama 
(pozornie) religia, ani te same (znów pozornie) wytwory kultury czy nurty 
intelektualne nie niwelują istniejących różnorodności, choć niewątpliwie two-
rzą ważne powiązania pomiędzy społecznościami. Nawet upowszechnienie, 
w coraz szerszej skali, wytworów techniki, technologii nie przesądza o powsta-
waniu zunifi kowanej społeczności, choć niewątpliwe stwarza cywilizacyjne 
przesłanki do powierzchownego przynajmniej takiego ujednolicania. Pozosta-
je ono jednak najczęściej na „powierzchni” procesów społecznych i kulturo-
wych, nie sięgając w głąb kultur, w sferę najważniejszych wartości i znaczeń. 
Każdy z akapitów prowadzących czytelnika w głąb rozważań nad różnorod-
nością mógłby z łatwością rozrosnąć się do dłuższej refl eksji, dostarczając nie-
zwykle skoncentrowanego materiału do rozważań – to także cecha „metody” 
Profesora, który daje taką na przykład wskazówkę dla badacza:

teoria społeczna, która nie pozostaje w granicach współczesnych układów życia 
społecznego, lecz zachowuje widzenie minionych postaci społeczności ludzkich, 
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staje wciąż przed wielością i różnością, która nie daje się sprowadzić do widzianych 
przez pryzmat nowoczesnego społeczeństwa schematów organizacji społecznej 
(Struktura…, s. 179). 

No właśnie... Przestrzeń społeczna to pojęcie bardzo spopularyzowane we 
współczesnej socjologii, zwłaszcza jej subdyscypliny, jaką jest dynamicznie 
rozwijająca się socjologia miasta. Warto jednak przypomnieć, że choć nie zo-
stało ono rozwinięte przez Pawła Rybickiego, to jednak znajdziemy tu ważne 
„ziarna” rozsiane w rozmaitych pracach, a które kierują naszą uwagę w stronę 
rozważenia specyfi ki przestrzeni stanowiącej materialną ramę życia społecz-
nego. Procesy życia społecznego dokonują się bowiem, o czym często przy-
pomina Profesor, nie tylko w jakimś (konkretnym) czasie, ale także „gdzieś”, 
w przestrzeni należącej do owego wspominanego tu wielokrotnie, materialne-
go podłoża społeczności ludzkich. Przestrzeń jednak w swoim czysto fi zycz-
nym wymiarze tylko wyjściowo, inicjalnie można traktować jako „miejsce” 
stawania się społeczności i scenę dla praktyk życia społecznego. W istocie 
bowiem szczególne natężenie zjawisk społecznych wynikające ze skupienia 
ludzi na wydzielonym obszarze przesądza o sposobie wydzielenia, urządzenia 
i zabudowania tego miejsca. Ten sam fi zycznie obszar jest wielokrotnie urzą-
dzany i zmieniany, jest przedmiotem zmieniających się odniesień i obiektem 
coraz to innego wartościowania. Ponadto przeszłe dzieje tego obszaru zapisane 
zarówno w pamięci zbiorowej, jak i w nawarstwiających się sposobach jego 
zagospodarowania i wyposażenia, aktualizują się w konkretnych działaniach 
i relacjach społecznych.

W takich to złożonych układach – czy są nimi pole dawnej walki, czy staromiejska 
dzielnica, czy jakakolwiek inna cząstka materialnego świata – pozostajemy przy 
wycinkach przestrzeni, które można opisać w języku fi zycznej geografi i; lecz sym-
bole i treści ludzkiego życia, które skupiły się i skupiają się na tych wycinkach, 
czynią je różnymi fragmentami przestrzeni społecznej (Struktura…, s.101).

W innym rozumieniu pojęcie przestrzeni społecznej można rozważyć 
w oderwaniu od przestrzeni fi zycznej, analizując styczności i stosunki społecz-
ne dziejące się w „obszarze” pozbawionym wymiarów i cech właściwych dla 
środowiska materialnego. „Bliskość” i „dystans” mają tu zupełnie inne znacze-
nie i zbliżanie czy oddalanie między osobami pozostającymi w interakcji nale-
ży do innego, specyfi cznego porządku ontologicznego. Podobnie analizujemy 
procesy ruchliwości, które oczywiście mogą, ale wcale nie muszą, dokonywać 
się jednocześnie w przestrzeni fi zycznej i w przestrzeni społecznej. Szkoda, że 
te fenomeny życia społecznego, tak interesująco zarysowane, nie zostały pod-
dane bardziej szczegółowemu oglądowi. 

Kolejna koncepcja rozwijana przez Profesora, która wydaje się szczególnie 
inspirująca, a jednocześnie charakterystyczna dla tej „pogłębionej” metody 
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oglądu świata społecznego, to kwestia układów struktur społecznych. Wyod-
rębnione typy układów: współrzędność, koncentryczność i nakładanie się na 
siebie – odniesione zostały do wszystkich poziomów integracji zjawisk spo-
łecznych od mikro- do makrostruktur. Idąc tropem analizy, odkrywamy wielo-
wymiarowe związki i relacje między rozmaitymi zbiorowościami, o odrębnych 
cechach charakterystycznych, zarówno grupami pierwotnymi, jak i wtórny-
mi, wspólnotami i zrzeszeniami, zbiorowościami celowymi, społecznościami 
terytorialnymi, etnicznymi i tak dalej. Ogarnięcie tych nakładających się na 
siebie powiązań wymaga nie tylko aparatu pojęciowego socjologii, ale także 
bodaj odrobiny wyobraźni1. Jeśli już uda się nam ta sztuka wyobrażenia sobie 
występujących jednocześnie związków, uzyskujemy możliwość analizy wielo-
wymiarowej, budując obraz świata społecznego od współistniejących obok sie-
bie małych grup (na przykład rodzin czy grup przyjacielskich) po największe 
makrostruktury. Wspomagany przewodnictwem Profesora badacz dostrzega 
zatem mikro-, mezzo- i makrostruktury istniejące obok innych struktur tego 
samego rzędu, wchodzących z nimi w relacje współpracy, konfl iktu, konkuro-
wania, zaznaczania dystansu czy inne; jednocześnie dostrzega złożoność po-
wiązań wewnątrz większych struktur i wreszcie nakładanie się na siebie (jak 
na przykład relacja między zbiorowością terytorialną i zbiorowością etnicz-
ną, czy narodem i państwem). Ta perspektywa rozważań dobrze się spraw-
dza zwłaszcza w analizie procesów na wskroś współczesnych, jak chociażby 
procesy globalizacji i ich skutki na wszystkich poziomach życia społecznego. 
Są to zagadnienia, wokół których toczy się dziś wiele ważnych dyskusji w śro-
dowisku naukowym, włącznie z tak zwanym krytycznym nurtem socjologii. 
Lokalność, lokalna społeczność, środowisko, w którym człowiek żyje – rozwa-
żania Rybickiego o wadze tego wymiaru, jego treściach, dynamice i relacjach 
z innymi składnikami życia społecznego pomagają nie tylko zrozumieć struk-
turę społecznego świata, ale są też ważnym – tylko na ile słyszanym? – gło-
sem we współczesnych dyskusjach o społeczeństwie obywatelskim, spójności 
społecznej, zaufaniu. Również codzienność, dzisiaj wątek coraz częściej po-
dejmowany w socjologii, znajduje u Rybickiego swoje miejsce. Przez odwoła-
nia do świata życia codziennego, do cech raczej jakościowych niż ilościowych 
społeczeństwa, teoria przenika się z empirią, schemat pojęciowy wypełnia się 
żywą tkanką, opowieścią o dawnych i obecnych miastach i społecznościach. 
Struktura społecznego świata czy miejskie społeczeństwo opisywane jest przez 
Profesora również w ten właśnie sposób – przez zauważanie szczególnych 

1 Persjo, jeden z bohaterów powieści Cortazara, opisuje obraz utworzony w jego umy-
śle w momencie, w którym wyobraża sobie, jak jednocześnie, w rozmaitych kierunkach 
ruszają, zatrzymują się, mijają, dojeżdżają do stacji końcowych wszystkie pociągi Portu-
galii, Hiszpanii, Włoch i tak dalej [J.Cortazar, Wielkie wygrane, Czytelnik, Warszawa 1976, 
s. 127–128). 
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zwyczajów, sposobów spędzania czasu wolnego i wykorzystywania określo-
nych miejsc. Co znamienne, teksty Rybickiego, mimo że pisane trzydzieści, 
czterdzieści lat temu, są jednocześnie i współczesne, i nowoczesne (choć – jak 
to już wspomniano – stylem uprawiania nauki i dydaktyki Autor przypomina 
inną, wcześniejszą epokę). Teksty są współczesne, bo zawarte w nich modele 
i pojęcia wciąż pozwalają interpretować dynamiczną rzeczywistość społeczeń-
stwa XXI wieku. Nowoczesne – w naturalnym wręcz nastawieniu Autora na 
zmiany społeczne, przyjmowaniu tych zmian bez idealizowania przeszłości, 
w studiowaniu nowych zjawisk z zaciekawieniem i dużą wrażliwością wobec 
ich społecznych konsekwencji. 

Relacje bezpośrednich uczniów Profesora, kiedy wspominają seminaria, 
wykłady, rozmowy z Nim, brzmią jak opowieść o innym stylu studiowania, 
może wręcz o innym świecie akademickim. W kontekście późnej nowoczesno-
ści, globalizacji, Internetu czy wreszcie tak zwanego e-nauczania (albo naucza-
nia na odległość) taki uniwersytet jest nie do powtórzenia. Są jednak cechy 
dydaktyki Rybickiego – widoczne w Jego tekstach – które, jak sądzimy, mo-
głyby bardzo wzbogacić relacje pomiędzy dzisiejszymi młodymi wykładow-
cami i studentami. To na przykład rola, jaką u Rybickiego odgrywają pytania, 
pytania fundamentalne: o ontologię świata społecznego, o naturę człowieka, 
o relacje między poszczególnymi wymiarami życia społecznego. Młodzi so-
cjologowie, którzy zdobywają doświadczenie jako dydaktycy, mogą się prze-
konać, że częstokroć ważniejszy jest sam akt stawiania pytań niż znajdowanie 
defi nitywnych odpowiedzi. To również wskazanie „naturalnych” związków 
między fi lozofi ą i socjologią. Jak przekonać studentów socjologii, że wiedza 
fi lozofi czna jest niezbędna, aby potrafi li poznawać i rozumieć społeczeństwo? 
Trudno o lepsze niż u samego Profesora określenie fi lozofi cznego fundamentu 
nauk społecznych: 

Odchodzenie teorii socjologicznej od potocznego ujmowania jednostki, łączącego 
różne aspekty i chwiejnego pojęciowo, może przedstawiać się częściowo jako za-
bieg metodologiczny. Różne nauki, które zajmują się człowiekiem, preparują nie-
jako pojęcie człowieka odpowiadające ich zainteresowaniom i potrzebne do ich 
celów. Socjologia miałaby więc być jedną z nauk badających człowieka pod spe-
cjalnym kątem widzenia. Zagadnienie – wbrew pozorom – nie jest jednak tak pro-
ste. Socjologia, badając sferę zachowań i działań ludzkich, szuka wyjaśnienia tych 
zachowań i działań. Właśnie przy tym wyjaśnieniu nie może obejść się bez pytań: 
kim jest człowiek, czym jest jednostka ludzka? Jaka jest jej pozycja? Co ją określa 
i ogranicza? Jakie są zakresy jej możliwości i wolności? Niektóre kierunki wolą, 
co prawda, unikać tak kłopotliwych pytań; wolą rezygnować z sięgających głębiej 
wyjaśnień i poprzestawać na opisie i klasyfi kacji zjawisk (Struktura…, s. 43–44).

W dwadzieścia lat po śmierci Pawła Rybickiego – w dniach 17 oraz 18 paź-
dziernika roku 2008 – wiele osób, grono uczniów oraz, by tak rzec, „uczniów 
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uczniów”, zebrało się na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyskutując poszczególne 
składniki Jego dzieła, ich aktualność, konteksty i korelaty podejmowanej przez 
Niego problematyki. Dodajmy z wdzięcznością, że pierwszy impuls, by do tego 
doszło, dała Sekcja Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 
w tym przede wszystkim jej aktualny przewodniczący, prof. Andrzej Majer. 
Organizacje oraz niezbędne środki zapewnił Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i od razu dziękujemy również kierującemu nim obecnie prof. 
Markowi Kuci.

Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Socjologiczne – miejsca tak 
oczywiste i znamienne w ostatnich latach życia i aktywności Profesora Pawła 
Rybickiego. Ośmielamy się stwierdzić, że było to bardzo udane spotkanie, od-
znaczające się zarówno koleżeńską, jak i twórczą atmosferą. Dalsze kontakty 
i ustalenia doprowadziły do powstania niniejszej zbiorowej publikacji. Za-
równo my, redaktorzy, jak i autorzy poszczególnych części nie tyle chcieliśmy 
przedstawić „materiały konferencyjne”, ile raczej książkę będącą zapisem pew-
nego dialogu toczonego współcześnie wokół zaproponowanych przez Pawła 
Rybickiego wątków, i jednocześnie zapisem osobistych doświadczeń związa-
nych zarówno z uprawianiem socjologii, jak i funkcjonowaniem w ramach 
pewnego kręgu kulturowego. Ostateczna wersja zawiera więc wiele tekstów, 
które powstały po październikowym spotkaniu, niejako „na zamówienie”. 
Zamarzyła się nam książka ważna, czytana, wywołująca dyskusje... Jeśli zaś 
dyskusje, nie pominiemy okazji, by przypomnieć, a może nawet w najskrom-
niejszy sposób utrwalić w pamięci, wydarzenie niepowtarzalne: wystąpienie 
Profesora pod sam koniec życia na forum krakowskiego środowiska PTS z roz-
ważaniami na temat autentyczności życia społecznego – temat budzący wów-
czas, gdy go skonfrontować z rzeczywistością, gorycz, a jednocześnie nadzieję 
na przyszłość. Czy zaspokojoną?

Współautorzy publikacji zwracają uwagę czytelnika na rozmaite kierun-
ki, odwołując się do osobistych doświadczeń współpracy z Profesorem oraz 
lektury jego tekstów – w tym również mniej znanych (na przykład z zakresu 
socjologii nauki czy literaturoznawstwa). 

Próbę zarysowania sylwetki Pawła Rybickiego – jako Człowieka, Uczonego 
i Mistrza – podjął Kazimierz Sowa, szczególnie predestynowany do tego trud-
nego zadania. W tym otwierającym książkę tekście przedstawił etapy kariery 
zawodowej Pawła Rybickiego i omówił Jego dorobek naukowy, jak również 
ukazał związki pomiędzy osobowością i losami życiowymi Rybickiego a kie-
runkami rozwoju Jego twórczości socjologicznej. 

Wkład Rybickiego w tworzenie socjologii nauki jest przedmiotem tekstu 
Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, w którym przedstawia on koncepcję 
Rybickiego na temat czynników racjonalnych i irracjonalnych w nauce oraz 
wskazuje na aktualność problemu irracjonalności w socjologii, na zasadnicze 
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dylematy z tym związane, jak również na linie rozumowania poświęcone re-
fl eksji nad nimi.

Janusz Radwan-Pragłowski poświęcił swe uwagi obszarowi – jak już pod-
kreślono – zarówno charakterystycznemu, jak i ważnemu: dawniejszej myśli 
społecznej, politycznej, artystycznej w twórczości naukowej Pawła Rybickiego. 
Oczywiście Arystoteles, jako ten, od którego i z którego my wszyscy... Jedno-
cześnie – wachlarz klasyków myśli społeczno-socjologicznej składający się na 
specyfi czną syntezę teoretyczną Profesora.

Specyfi ką (być może mniej znaną, ale nie mniej ważną), zagadnień oraz 
sposobów ich interpretacji we „wrocławskim” okresie życia Profesora oraz 
w jego następstwie zajął się Stanisław Kłopot w tekście Paweł Rybicki a socjo-
logia Ziem Zachodnich. Zasygnalizujmy zatem od razu coś szczególnie zna-
miennego. Problematyką tak zwanych ziem postulowanych Profesor Rybicki 
zajmował się od roku 1942, a wraz z powołaniem do Rady Naukowej dla Za-
gadnień Ziem Odzyskanych rozszerzył ją nie tylko o teoretyczne, ale również 
praktyczne i prognostyczne wątki. Najważniejszym problemem, który dostrze-
gał, było nie tylko zasiedlenie i zagospodarowanie Ziem, ale przede wszystkim 
zdefi niowanie ich miejsca, roli w systemie gospodarczym i społecznym odro-
dzonego państwa. 

W kolejnym tekście Marek Latoszek zajmuje się „globalizacyjnym urbani-
zmem” – koncepcją rozwijaną nie tylko w „społeczeństwie miejskim”. Latoszka 
interesuje postawa Rybickiego jako badacza (klerka) zmieniającej się miejskiej 
rzeczywistości, główne, kanoniczne cechy globalizacyjnego urbanizmu oraz 
potencjał tej koncepcji w wyjaśnianiu rzeczywistości współczesnej, w tym pro-
cesów metropolitarnych. 

Krystyna Kluzowa podjęła natomiast wątek nietypowy, ale znowu bardzo 
znamienny dla tego teoretyka społeczeństwa: wątek studiów nad problema-
tyką ludnościową. Związki między socjologią i demografi ą były linią, której 
przypisywał zasadnicze znaczenie i która taką oczywiście pozostaje. 

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano inne obszary zainteresowań ba-
dawczych Profesora Rybickiego oraz przedstawiono ich implikacje dla dzisiej-
szych badań w socjologii. 

Marek S. Szczepański oraz Weronika Ślęzak-Tazbir w tekście Lux ex Silesia. 
Miasta górnośląskie i ich metamorfozy zaproponowali refl eksję z zakresu so-
cjologicznych zagadnień Śląska (przemian w wymiarze społecznym, kulturo-
wym, ekonomicznym i przestrzennym), spekulatywnie zadając pytanie o to, 
jak przemiany te mogłyby być dziś interpretowane przez Pawła Rybickiego. 

Miejskimi wątkami w twórczości Rybickiego i implikacjami we współczes-
nych analizach w polskiej socjologii miasta zajęła się też Katarzyna Kajdanek. 
Autorka zrekonstruowała problematykę podjętą w Społeczeństwie miejskim. 
Ukazała w ten sposób, jak zmieniło się, ale i trwa, ujmowanie miasta jako 
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przedmiotu zainteresowania tej subdyscypliny, jak wątki prezentowane przez 
Rybickiego są wciąż aktualne. 

W kolejnej części Maria Halamska, wychodząc od dwóch typologii więzi 
społecznych Pawła Rybickiego (naturalnej, stanowionej, zrzeszeniowej oraz 
małego, średniego i wielkiego zasięgu), zaproponowała matrycę, którą „wy-
pełniła” wynikami masowych badań społecznych (przede wszystkim CBOS) 
na temat więzi społecznej, przedstawiając skomplikowaną mapę stanu więzi 
społecznej polskiego społeczeństwa u progu XXI wieku. 

W tekście Dwie postacie bytu człowieka. Dialektyka jednostki i społeczno-
ści w humanistyczno-socjologicznym ujęciu Pawła Rybickiego Tomasz Skalski 
omówił zaproponowany przez Rybickiego sposób pojmowania relacji jednost-
ki i społeczności, jako jeden z węzłowych problemów teorii społecznej; uka-
zał mechanizm budowania przez socjologa ontologii świata społecznego jako 
rzeczywistości złożonej, humanistycznej, historycznej i wielorako determino-
wanej. 

Wątki ontologii świata społecznego powracają też w przedostatnim tekście, 
raz jeszcze przerzucającym pomost ku współczesności. Sabina Prejsnar-Sza-
tyńska wydobywa z tekstów Rybickiego te kwestie fi lozofi czne, bez których 
podjęcia uprawianie socjologii byłoby niemożliwe: czym jest społeczeństwo, 
czym jest społeczność? Jakie są relacje między jednostką i społeczeństwem? 
Na czym polega pluralizm świata społecznego? 

Książkę zamyka tekst, w którym Anna Rębowska snuje swą osobistą re-
fl eksję o Profesorze Pawle Rybickim. To krótki, ale bogaty w emocje szkic nie 
tylko o samym Mistrzu, jak pisze o Nim autorka, ale też o szczególnej epoce 
w polskiej historii i o konkretnej generacji – o młodych ludziach studiujących 
socjologię we wczesnych latach sześćdziesiątych. 

Szeroko rozumiany dorobek Profesora Pawła Rybickiego sam przemawia 
siłą swej wartości. Warto jednak dodatkowo wzmacniać jego obecność w na-
szej społeczno-socjologicznej wyobraźni. Ośmielamy się wyrazić pragnienie, 
by ta książka przyczyniła się do realizacji tego zobowiązującego zadania. 


