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Paweł Rybicki – Uczony, Mistrz, Człowiek1

Nigdy nie jest się po prostu studentem
wyższej uczelni. Jest się zawsze

studentem określonych profesorów. 
Jan Szczepański

Gdy sięgam myślą do czasów uniwersyteckich, widzę przede wszystkim mo-
jego Nauczyciela i Mistrza, socjologa i prawdziwego humanistę, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pawła Rybickiego. Znałem go, podziwiałem, 
cieszyłem się Jego życzliwością, a później przyjaźnią, przez lat blisko trzydzie-
ści (1960–1988). Był moim Nauczycielem, a ja czułem się, i czuję nadal, jego 
uczniem. Za każdym jednak razem, gdy przychodzi mi mówić, a zwłaszcza 
pisać o Mistrzu, odczuwam niepokój i obawę, czy tym, co powiem lub napiszę, 
nie uproszczę nadto Jego obrazu, nie zagubię czegoś, co było w Jego postaci 
i w zachowaniu ważne, choć często ulotne, trudne do zdefi niowania. Był, jak 
go często widzę, typem idealnym uczonego i mędrca, właściwie pozbawionym 
akcydensów, które mogłyby zniweczyć czy tylko osłabić to wrażenie. W tej wy-
powiedzi skupiam się więc głównie na faktach z Jego życia i twórczości, a je-
dynie w nielicznych miejscach, zwłaszcza w ostatniej części tekstu, pozwalam 
sobie na garść interpretacji i supozycji dotyczących tych faktów oraz związków 
pomiędzy nimi, a także na kilka osobistych wspomnień. Uwagi, które przed-
stawiam, dzielę na trzy części: pierwsza – przebieg kariery zawodowej, druga 
– dorobek twórczy, oraz trzecia – Uczony, Mistrz, Człowiek.

1 Tekst ten został przygotowany do publikacji w niniejszym tomie i stanowi posze-
rzoną wersję wykładu wygłoszonego na konferencji Wokół socjologii Pawła Rybickiego, 
która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 17–18 października 2008 roku 
w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora. W roku 2009 został wykorzystany w mojej książ-
ce Gdy myślę uniwersytet…(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 
s. 133–161). Aktualna wersja artykułu, drukowana w Obszarach społecznego świata…, zo-
stała – w stosunku do wersji książkowej – poprawiona i nieznacznie rozszerzona.
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Przebieg kariery zawodowej

Paweł Hieronim Rybicki urodził się 30 września roku 1902 w Janowie Lwow-
skim. Po ukończeniu lwowskiego III Gimnazjum wstąpił na Uniwersytet Jana 
Kazimierza, gdzie w latach 1920–1924 studiował polonistykę. Jeszcze przed 
ukończeniem studiów rozpoczął pracę w bibliotece uniwersyteckiej, początko-
wo jako wolontariusz, a następnie, po ukończeniu studiów, jako asystent. Od 
tamtego czasu jest związany z pracą biblioteczną, z paroma kilkuletnimi prze-
rwami, aż do lat pięćdziesiątych. Od tamtej pory prowadzi również nieprze-
rwanie pracę naukową w zakresie problematyki nauk społecznych; pierwszą 
rozprawę naukową – Liberalizm w nauce – pisze i ogłasza jeszcze jako student 
w roku 1923 na łamach „Przeglądu Współczesnego”.

 W roku 1926 Paweł Rybicki doktoryzuje się na lwowskim uniwersytecie na 
podstawie dysertacji poświęconej etyce Jana Kochanowskiego, wykonanej pod 
kierunkiem Wilhelma Bruchnalskiego, wybitnego historyka literatury okresu 
Odrodzenia. Rozprawa ta została wydana jako książka pod tym samym tytu-
łem przez Kasę im. Mianowskiego (Warszawa 1930). Etyka Jana Kochanow-
skiego ukazuje już wyraźnie rozwój zainteresowań naukowych Autora w kie-
runku problematyki socjologicznej. 

W końcu lat dwudziestych dr Rybicki wyjeżdża na studia stricte socjolo-
giczne najpierw do Berlina i Kolonii, gdzie miedzy innymi uczestniczy w semi-
narium socjologicznym Leopolda von Wiesego, a następnie do Paryża, gdzie 
pobiera nauki głównie u Paula Fauconneta – ucznia i następcy Emila Durk-
heima– w katedrze socjologii na Sorbonie. Po tych studiach stał się już Rybicki 
kompetentnym socjologiem, chociaż z formalizmu Wiesego przejął niewiele, 
a z Durheimowskiego socjologizmu właściwie prawie nic, bo chyba tylko samo 
zainteresowanie zagadnieniem więzi społecznej. W swojej twórczości socjolo-
gicznej poszedł własną drogą.

W połowie lat trzydziestych, dokładnie w roku 1934, Paweł Rybicki prze-
nosi się ze Lwowa na Śląsk, obejmując w Katowicach stanowisko dyrektora Bi-
blioteki Sejmu Śląskiego. Niebawem zostaje także przewodniczącym Komisji 
Socjologicznej Instytutu Śląskiego i angażuje się badawczo w społeczną prob-
lematykę Śląska. Po kilku latach wydaje ważną rozprawę zatytułowaną O bada-
niu socjografi cznym Śląska (Katowice 1938). Ziemiami Zachodnimi (po wojnie 
tzw. Odzyskanymi) będzie się interesował badawczo przez kilkadziesiąt lat. 

Wojnę i okupację (1940–1945) spędza w Krakowie, pracując w Radzie 
Głównej Opiekuńczej, organizacji utworzonej jeszcze w czasie I wojny świato-
wej, tolerowanej przez niemieckiego okupanta. W RGO kieruje Działem Sta-
tystyki. Ale aktywności swojej nie ogranicza Rybicki tylko do tych ofi cjalnych 
zajęć. Konspiracyjnie prowadzi działalność badawczą i ekspercką skierowaną 
przeciwko interesom okupanta. Między innymi w roku 1942, a więc w czasie, 
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kiedy armie hitlerowskie odnosiły największe zwycięstwa, Paweł Rybicki przy-
gotował pod Wawelem, działając na polecenie polskiego rządu emigracyjne-
go w Londynie, rozprawę o możliwościach zasiedlenia po wojnie osadnikami 
polskimi tzw. ziem postulowanych, czyli obszarów położonych na wschód od 
Odry i Nysy Łużyckiej (późniejszych Ziem Odzyskanych). Ziemie te nie były 
tylko podarunkiem Józefa Stalina dla komunistycznej Polski, jak się zazwyczaj 
sądzi, ale ich przyłączenie do powojennej Polski było wcześniej postulowane 
przez emigracyjny Rząd RP w Londynie podczas tajnych rozmów z aliantami2. 
Rybicki w swojej ekspertyzie pokazał, że przyłączenie do Polski owych ziem 
i ich zasiedlenie byłoby nie tylko możliwe, ale także korzystne i dla Polski, i dla 
Europy3. Możemy, jak się wydaje, autora tej ekspertyzy umieścić wśród archi-
tektów powojennej geopolitycznej mapy Europy. 

W roku 1945 Paweł Rybicki ponownie obejmuje stanowisko dyrektora Bi-
blioteki Śląskiej (nowa nazwa placówki po likwidacji Sejmu Śląskiego). W tym 
samym roku rozpoczyna działalność dydaktyczną. Podejmuje wykłady na Wy-
dziale Humanistycznym oraz w Studium Spółdzielczym przy Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1946 habilituje się na podstawie rozpra-
wy Społeczność. Podstawowe cechy strukturalne. Wobec niemożności uzyska-
nia katedry na krakowskim uniwersytecie przyjmuje propozycję z Wrocławia 
i w roku 1947 obejmuje Katedrę Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. 

2 Świadomość zagrożenia, jakim dla Europy i świata były Bismarckowskie Niemcy, 
a tym samym potrzeby zdecydowanego i radykalnego przeciwdziałania temu zagrożeniu, 
była z dawna obecna w niektórych kręgach inteligencji polskiej. Jeszcze na początku wie-
ku, w roku 1910, wybitny fi lozof, Wincenty Lutosławski, wydał książkę, w której napisał, 
iż niebawem wybuchnie w Europie wielka wojna spowodowana pruskim imperializmem. 
W wyniku tej wojny Bismarckowskie imperium musi zostać, dla zapewnienia trwałego 
pokoju w Europie, zlikwidowane. Jeżeli tak się nie stanie, znów dojdzie na tym kontynen-
cie do wielkiej wojny z Niemcami, w wyniku której państwo to zostanie rozparcelowane 
i poddane długotrwałej okupacji [W. Lutosławski, Ludzkość odrodzona, Kraków 1910]. Ten 
profetyczny scenariusz urzeczywistniał się, właśnie gdy Rybicki pisał swoją ekspertyzę.

3 Pisał m.in.: „Złączenie Śląska z ziemiami polskimi (…) może tylko podkreślić jego 
dyspozycje i jego rolę gospodarczą (…). Pomorze było na tle ogólnych stosunków Rzeszy 
od dziesiątków lat w gospodarczym i ludnościowym zastoju, bo było też z geografi cznego 
punktu widzenia właściwie sztucznie i niepotrzebnie doczepione do terytorium Rzeszy. 
Dopiero przyłączenie Pomorza do Polski daje tej krainie właściwie wielkie zaplecze, tym 
samym zaś możliwość rozwoju gospodarczego. Stąd nie tylko nie możemy sobie przed-
stawić w związku z przyłączeniem do Polski upadku gospodarczego Elbląga, Kołobrzega, 
Szczecina, lecz przeciwnie – uważamy, że dla tych i innych miast może i winna obecnie 
rozpocząć się era nowego rozwoju, tym samym zaś era napływu i skupienia w strefi e nad-
morskiej ludności miejskiej (…). Odbudowa Gdańska i Wrocławia – by choćby te dwa 
najbardziej zniszczone miasta wymienić – jest dla życia Polski tak samo ważna jak odbu-
dowa Warszawy”. [Możliwość zaludnienia Ziem Odzyskanych osadnikami polskimi w grupie 
zawodów pozarolniczych, Kraków 1945, s. 12–13; zmodyfi kowany tekst z roku 1942]. 
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Podejmuje wykłady z socjologii i kieruje pracami badawczymi z zakresu so-
cjologii miasta; pod Jego kierunkiem powstaje między innymi głośne w swoim 
czasie, opublikowane po latach, studium Ireny Turnau o ludności Wrocławia4. 

Na początku lat pięćdziesiątych Katedra Socjologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, tak jak wszystkie katedry socjologii w Polsce, zostaje zamknięta. Lata 
stalinowskie spędza Profesor na pracy domowej, pisząc na zlecenie Zakładu 
Historii Nauki i Techniki PAN wiele rozpraw poświęconych nauce polskiej 
okresu Renesansu. W roku 1956 Rybicki otrzymuje propozycję objęcia Kate-
dry Bibliotekarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Propozycji nie przyjmuje, 
ale przez rok dojeżdża do Warszawy i wykłada na tamtejszym uniwersytecie 
historię nauki.

Po tak zwanym przewrocie październikowym do Pawła Rybickiego zwra-
cają się jednocześnie uniwersytety Wrocławski i Jagielloński z propozycjami 
objęcia katedr socjologii. Profesor przyjmuje propozycję Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i z początkiem roku akademickiego 1957/1958 obejmuje Katedrę 
Socjologii Ogólnej i Demografi i, którą kieruje aż do odejścia na emeryturę 
w roku 1972 (od roku 1970 był to Zakład Socjologii Ogólnej w ramach utwo-
rzonego w tamtym czasie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
Po przejściu na emeryturę Paweł Rybicki nie wycofuje się z publicznej dzia-
łalności naukowej, pozostaje aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego i prezesem jego Krakowskiego Oddziału aż do roku 1981 
(funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez osiemnaście lat). Warto może jeszcze 
dodać, że przez wiele lat Profesor był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 

Dorobek naukowy

Zaczął publikować wcześnie, bo już w dwudziestym pierwszym roku życia5. 
W ciągu przeszło sześćdziesięciu lat pracy naukowej opublikował około stu 
prac, w tym pięć obszernych książek, z których dwie mają znamiona wielkich 
syntez6. Ten stosunkowo długi okres twórczości można podzielić na dwa mniej 
więcej równe podokresy: 1923–1950 i 1951–19807. W pierwszym, w którym 

4 I. Turnau, Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia, Poznań 1960.
5 Vide: Liberalizm w nauce, „Przegląd Współczesny” 1923, R. II, nr 6, s. 412–422.
6 Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa 1972 oraz Struktura społecznego świata, 

PWN, Warszawa 1979.
7 Najprawdopodobniej ostatnią opublikowaną pracą Rybickiego jest książka pod Jego 

i J. Goćkowskiego redakcją Autorytet w nauce, a w niej artykuł Elementy racjonalne i irra-
cjonalne w strukturze autorytetu naukowego, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 225–236. 
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Rybicki łączy pracę naukową z karierą urzędniczo-administracyjną (praca 
w bibliotekach i w Radzie Głównej Opiekuńczej), powstaje zaledwie siedem-
naście publikacji; w drugim, porównywalnie długim, przeszło osiemdziesiąt, 
w tym cztery główne książki. 

Twórczość Pawła Rybickiego jest wielowątkowa czy wręcz wielotematyczna, 
co bardziej, jak mi się zdaje, wynikało ze zmienności losów życiowych, niż ze 
zmiany zainteresowań naukowych, które były raczej trwałe. Rybicki w swoim 
życiu był trzykrotnie bibliotekarzem i trzykrotnie profesorem uniwersytetu; 
był oprócz tego urzędnikiem zajmującym się statystyką ludnościową, a także, 
w pewnych okresach życia, freelancerem (lata stalinowskie i być może początek 
lat trzydziestych, po powrocie ze studiów zagranicznych). 

W pisarstwie Pawła Rybickiego wyróżniłem kilka podstawowych nurtów, 
które związane są, w pewnym przynajmniej stopniu, z losami życiowymi auto-
ra. Wymieniam je poniżej, wraz z liczbą publikacji mieszczących się w danym 
nurcie.

1) Socjologia ogólna i teoria kultury – 28;
2) Socjologia miasta – 13;
3) Demografi a i studia nad ludnością – 7;
4) Historia i teoria nauki – 23;
5) Bibliotekoznawstwo – 6;
6) Recenzje – 17;
7) Inne – 5.
Kilka słów komentarza na temat wyróżnionych nurtów, zwłaszcza nurtu 

pierwszego. Oddzielenie w twórczości Rybickiego ogólnej teorii socjologicznej 
od teorii kultury wydaje się tak trudne, że praktycznie niemożliwe. Trudność 
ta wynika z założeń ontologicznych dotyczących bytu społecznego przyjętych 
przez autora Struktury społecznego świata. Rybicki w swojej teorii społecznej 
odrzucał, będąc wiernym naukowym ideom Arystotelesa, wszelkie skrajno-
ści i ujęcia monistyczne. Dlatego konsekwentnie opowiadał się zarówno prze-
ciwko realizmowi, jak i nominalizmowi socjologicznemu. Według Rybickiego 
jednostka i społeczeństwo to „dwie postacie bytu człowieka”. Społeczeństwo 
określa to, co wspólne ludzkiemu bytowaniu, jednostka zaś to, co osobne 
i niepowtarzalne. Społeczeństwo wyznacza ramy dla ludzkiego świata, ale nie 
determinuje go; pozostawia człowiekowi, jednostce, pewną dozę wolności 
i kreatywności. Działanie człowieka, jego czyn kulturalny, jest więc istotnym, 
suwerennym składnikiem społecznego świata. Tyle Rybicki. Mam wszelako 
wielką nadzieję, iż Profesor nie zaprotestowałby gniewnie, gdybym na kiero-
wanym przez Niego, niezapomnianym seminarium socjologicznym powie-
dział, że te „dwie postacie bytu człowieka” jawią się w istocie jako dwa aspekty 
tego samego bytu: rzeczywistości społecznej. Człowiek żyje w społeczeństwie, 
ale przecież także społeczeństwo żyje w nim w postaci zinternalizowanego 
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świata kultury. Człowiek, poprzez oddziaływania wzajemne z innymi, wytwa-
rza społeczeństwo, ale i społeczeństwo w tym samym procesie wytwarza czło-
wieka. Dlatego, jak powiada Filozof, „kto żyje poza społeczeństwem jest albo 
zwierzęciem, albo bogiem”; nie da się bowiem w żaden sposób, ani logicznie, 
ani epistemologiczne, ani ontologiczne oddzielić człowieka od społeczeństwa. 
I dlatego, przy tym w istocie konceptualistycznym, prawdziwie Arystotelej-
skim, ujęciu ludzkiego świata, społeczeństwo i kultura są, poprzez działania 
ludzkie zorientowane zawsze na innych lub przez innych ludzi, nierozdzielnie 
z sobą zespolone. Można więc, jak się zdaje, powiedzieć, że kultura, tak samo 
jak społeczeństwo, i jak jednostka, jest w gruncie rzeczy aspektem (trzecim 
atrybutem) tego samego bytu: rzeczywistości społecznej.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna konsekwencja ontologicznego stanowiska 
Rybickiego, której był świadom, i którą wyraźnie sformułował: ponieważ dzia-
łania jednostek są, a w każdym razie mogą być, twórcze – świat społeczny cią-
gle się zmienia i wzrasta, a przez to i sama nauka o społeczeństwie nie może 
być tworem gotowym i zamkniętym. Był więc Rybicki jednym z prekursorów, 
przynajmniej na polskim gruncie, późniejszych głośnych teorii „społecznego 
stawania się”. 

Drugi wielki obszar twórczości autora Społeczeństwa miejskiego – socjolo-
gia miasta i urbanizacji – też jest w gruncie rzeczy mocno powiązany z Jego 
ogólną teorią społeczną i teorią kultury. Rozwój miast i życia miejskiego, czyli 
sekularny proces urbanizacji, nie jest jakimś odosobnionym zjawiskiem, ale 
ogólnym procesem zmian obejmującym wszystkie sfery życia społecznego, 
związanym z przechodzeniem całych społeczeństw z jednej formy organiza-
cji społecznej do innej, całkowicie odmiennej. Dlatego proces ten musi być 
ujmowany całościowo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów życia zbioro-
wego i zachodzących w społeczeństwie przemian. I z tego powodu zalicze-
nie tutaj rozpraw Pawła Rybickiego poświęconych miastu, życiu miejskiemu 
i urbanizacji do dziedziny socjologii miasta ma właściwie charakter umowny. 
W swoich pracach z zakresu socjologii miasta rozwijał on przede wszystkim 
własną ogólną teorię społeczną. 

Trzeci wyróżniony w dorobku Profesora dział twórczości – demografi a 
i studia ludnościowe – raczej odległy od Jego ogólnych zainteresowań teore-
tycznych, ale ciągle przecież nieodległy od samej socjologii – wziął się z po-
trzeb i pobudek praktycznych i wiązał się z pracą urzędniczą Pawła Rybickiego 
w Radzie Głównej Opiekuńczej oraz z tajną działalnością o charakterze eks-
perckim. Problematyka ludnościowa została wszakże umiejętnie włączona 
przez autora Struktury społecznego świata do Jego systemu socjologicznego; 
zbiorowość ludzka uznana tam została za „substrat życia społecznego”, istot-
ny, a właściwie zasadniczy składnik materii, z której zbudowany jest świat 
społeczny i której w analizie socjologicznej pominąć niepodobna. Waga, jaką 
przywiązywał Rybicki do problematyki ludnościowej, znalazła wyraz w za-
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proponowanej nazwie placówki, którą objął na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w roku 1957: Katedra Socjologii Ogólnej i Demografi i. Uczniowie Profesora 
dobrze pamiętają Jego metodyczny wykład z demografi i wygłaszany do stu-
dentów drugiego roku socjologii. 

Historia i teoria nauki to drugi po socjologii najważniejszy obszar zaintere-
sowań badawczych Profesora. Pojawia się on u zarania Jego twórczości i trwa 
aż po jej kres; tak się złożyło, że i pierwsza, i ostatnia publikacja Rybickiego to 
prace o nauce. Pisał je dość regularnie, chociaż najliczniej pojawiły się w okresie 
przymusowej przerwy w działalności dydaktycznej (lata stalinowskie i współ-
praca z Zakładem Historii Nauki i Techniki PAN). Najważniejszym dziełem 
z tego zakresu jest bez wątpienia Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społe-
czeństwie. Już to jedno dzieło zapewnia Profesorowi trwałe i znaczące miejsce 
wśród autorów prac z zakresu historii nauki, zwłaszcza historii nauk społecz-
nych. Ale w wypadku Arystotelesa, a także kilku drobniejszych prac z oma-
wianego zakresu zainteresowań, mamy sytuację podobną do przypadku Jego 
socjologii miasta. Na kanwie materiału historycznego Autor wciąż nawraca do 
węzłowych, Jego zdaniem, zagadnień teorii społecznej. W nominalnie histo-
rycznej rozprawie, obok gruntownego przedstawienia i omówienia poglądów 
i postawy naukowej mędrca ze Stagiry, dyskutuje współczesne problemy na-
uki, argumentując, że wiele z nich wzięło się, przynajmniej w jakimś stopniu, 
z zapoznania dzieła i metody naukowej Arystotelesa. Przytoczmy w zakończe-
niu uwag o pismach poświęconych nauce dwa znamienne fragmenty Arysto-
telesa, w których poglądy Rybickiego, jego krytyka współczesnego stanu nauk 
społecznych, są wyraziste i jednoznaczne. Są też jakby apelem czy przesłaniem 
starożytnego klasyka skierowanym do dzisiejszych adeptów socjologii.

XX-wieczna socjologia jest i staje się coraz bardziej rozproszona. Obok niejednoli-
cie zresztą pojmo wanej socjologii ogólnej wyrosły i rozrastają się socjologie „spe-
cjalne”, takie jak socjologia sztuki, wiedzy, prawa, pracy, przemysłu i inne. Rozrost 
wynika z widzenia wszędzie społecznych czynników i społecznych zjawisk. Roz-
proszenie czy rozbicie nauki na szereg coraz silniej wyodrębniających się od siebie 
działów jest jego konsekwencją. Teoria Arystotelesa opiera się także na szerokim 
widzeniu społeczności jako wspólnoty, w której dochodzi do zaspokojenia wszyst-
kich potrzeb ludzkich. Wi dzenie to jest jednak inne od nowoczesnego widzenia 
społecznych faktów czy zjawisk i jego konse kwencją jest nie rozproszenie, lecz 
koncentracja teorii na pewnych węzłowych problemach. Można by je określić jako 
problemy organizacji życia zbiorowego8. 

Nauka o społeczeństwie ulega rozproszeniu, gubi się jakby w rzeczywisto-
ści wów czas, gdy opiera się na założeniu, że świat ludzki jest tak samo pozna-

8 P. Rybicki, Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Ossolineum, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków 1963, s. 252–253.
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walny i że może być tak samo ściśle określony i ujęty, jak świat przedmiotów 
fi zycznych. Natomiast:

Stagiryta byt świadomy, że wiedza o świecie ludzkim może mieć tylko ograniczony 
stopień ścisłości. Dlatego zrezygnował w studium społeczności ludzkich z bardziej 
doskonałych ujęć formalnych. W za mian za to zyskiwał zbliżenie do rzeczywistości 
społecznej, widział i byt zdolny chwytać w sieci ba dawcze jej wielość i zmienność. 
I właśnie to zbliżenie do rzeczywistości stanowi najcenniejsze dzie dzictwo zacho-
wane w dziele Arystotelesa dla nauki o społeczeństwie9.

Ostatnie trzy wyszczególnione działy: bibliotekoznawstwo, recenzje i prace 
inne, stanowią w dorobku Rybickiego wyraźny margines. Znaczniejszym osiąg-
nięciem wydaje się jedynie książka o etyce Jana Kochanowskiego zaliczona tu to 
„prac innych”. Jest ona bowiem wyraźną zapowiedzią późniejszych społecznych 
czy wręcz socjologicznych zainteresowań Autora, młodego wówczas literatu-
roznawcy. Warto na koniec poświęcić kilka zdań działowi „recenzje”. Jest ich 
w dorobku Profesora siedemnaście i, co ciekawe, wszystkie zostały napisane 
w stosunkowo krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie kilku lat (1930–1938). Aż 
piętnaście z nich omawia książki socjologiczne, w większości wydane w Niem-
czech, Francji i Anglii, poświęcone dorobkowi tamtejszych klasyków socjologii 
(m.in. E. Durheima, L. Wiesego, A. Vierkandta). Tylko trzy recenzje dotyczą 
książek napisanych przez autorów polskich (J.S. Bystronia i B. Suchodolskiego) 
i wydanych w Polsce. Wszystkie recenzje zostały opublikowane w lwowskich 
„Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych” lub – w jednym przypad-
ku – w „Nauce Polskiej”. Recenzje te Rybicki pisał bezpośrednio po powrocie ze 
swoich zagranicznych studiów socjologicznych; trudno się oprzeć wrażeniu, iż 
chciał w ten sposób ugruntować w kraju swoją renomę jako socjolog. 

Uczony, Mistrz, Człowiek

Życie Pawła Rybickiego obejmowało trzy różne okresy, wręcz epoki, najnow-
szych dziejów Europy i Polski, oddzielone od siebie dwiema wielkimi wojna-
mi, co – dzięki wielkiej wraż liwości jego umysłu – pozostawiło wyraźny ślad 
na jego twórczości i na sposobie widzenia i ujmowania społecznego świata. 
Okres pierwszy – lata dziecięce i młodzieńcze spędzone w rodzinnym Janowie 
Lwowskim, a następnie we Lwowie, gdzie uczęszczał do III Gimnazjum – przy-
pada jeszcze na czas rozbiorów i pierwszej wojny światowej. Drugi – czas stu-
diów krajowych i zagranicznych, rozpoczęcie kariery zawodowej i naukowej – 

9 Ibidem, s. 259.



29Paweł Rybicki – Uczony, Mistrz, Człowiek

to lata międzywojnia i drugiej wojny światowej. Trzeci wreszcie, najdłuższy 
i najbardziej naukowo owocny, to czasy PRL.

Dla uformowania się etosu naukowego, a także dla szczególnie zajmującej 
naszego Mistrza problematyki badawczej, największe znaczenie miał okres 
pierwszy, czyli lata galicyjskie, które w jego pamięci utrwaliły się jako czasy Ga-
licji Felix. Dla Rybickiego, podobnie jak dla o pokolenie starszego Adama Krzy-
żanowskiego10, ład galicyjski, i szerszy – ład imperialnej Europy, był swoistym 
wzorcem stosunków społecznych11. Owa galicyjska arkadia odeszła na zawsze, 
wraz z imperialną Europą, po dramatycznych i traumatycznych, choć dla Pola-
ków przeważnie szczęśliwych, wydarzeniach pierwszej wojny światowej. 

Zmiany społeczne, które przyniosła tamta wojna i nowa powojenna rze-
czywistość, były, jak się zdaje, dla młodego i niezwykle wrażliwego człowieka 
głębokim wstrząsem. Wystąpiły one w większości dziedzin życia zbiorowego; 
obok gwałtownych przemian politycznych, szczególnie widoczne, wręcz ude-
rzające, były głębokie przeobrażenia struktury społecznej skutkujące rady-
kalną demokratyzacją stosunków społecznych, otwarciem i poszerzeniem się 
sfery publicznej oraz zmianami form życia codziennego, zarówno w wymiarze 
publicznym, jak i prywatnym. Co więcej, samo tempo zmian, w porównaniu 
ze stabilną galicyjską rzeczywistością, mogło wydawać się oszałamiające. 

Nie było więc, jak sądzę, dziełem przypadku, że pierwsze swoje pró-
by naukowe młody Paweł Rybicki poświęcił przemianom obyczaju, których 
był świadkiem. Już w pierwszym, opublikowanym jeszcze w czasie studiów 
artykule (Liberalizm w nauce, 1923), wspomina, że nauka powinna się zająć 
problemem gwałtownych przemian obyczajowych. Drugą z kolei, dojrzałą już 
publikację (O zmianach w obyczajowości współczesnej, 1929) w całości poświę-
ca temu zagadnieniu. Dokonuje w niej błyskotliwej analizy zmieniających się 
szybko obyczajów, porównując je do stabilnych, jak się z tamtej perspektywy 
wydawało, obyczajów sprzed pierwszej wojny światowej. Mechanizm owych 
przemian widzi i ujmuje następująco. Przemiany polityczne, zmiany w ma-
krostrukturze społecznej oraz same wydarzenia i przeżycia wojenne wywołują 

10 Po II wojnie światowej Krzyżanowski wydał książkę Wiek dwudziesty (Wydawnictwo 
Eugeniusza Kuthana, Warszawa–Kraków 1947). Drugi rozdział tej książki, zatytułowany 
Stulecie pokoju i liberalizmu (1815–1914) stanowi wielką pochwałę tamtych czasów. 

11 Niech mi wolno będzie podzielić się w tym miejscu osobistym wspomnieniem. W zi-
mowy, mroźny wieczór 6 stycznia 1971 roku (zapamiętałem dobrze tę datę, bo następnego 
dnia broniłem przygotowaną pod kierunkiem Pawła Rybickiego pracę doktorską) mia-
łem przyjemność odbyć w towarzystwie Profesora spacer po Plantach na trasie Collegium 
Novum UJ – przystanek tramwajowy przy teatrze Bagatela. Wracaliśmy z jakiegoś zebra-
nia. W pewnym momencie powiedziałem coś o Cesarzu Franciszku Józefi e i o Galicji. Pro-
fesor zatrzymał się. Chwilę milczał. Zauważyłem łzę na jego policzku. Wreszcie powiedział: 
„Panie Kazimierzu, kto nie widział, choćby oczami dziecka, tamtego świata, ten nie wie, jak 
dobrze może być urządzone życie społeczne”. 
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przemiany postaw społecznych, które nazywa „zmianą nastawienia psychicz-
nego wobec życia”. Owa zmiana powoduje podważenie czy wręcz odrzucenie 
dawnych wzorów postępowania i pojawianie się w to miejsce nowych, nie-
znanych wcześniej obyczajów. Te nowe obyczaje najwyraźniej manifestują się 
w zmianach roli i znaczenia starszego pokolenia, zmienionych sposobach za-
chowania się czy też postępowania kobiet, zmianach w organizacji i charak-
terze życia towarzyskiego oraz w przemianach życia i znaczenia małżeństwa 
i rodziny. Wszystkie te zmiany powstają, a w każdym razie są najwyraźniej 
widoczne, w środowisku miejskim, a zwłaszcza wielkomiejskim.

Może najbardziej charakterystyczną zmianą czy raczej nowością jest, jak 
pisze Rybicki, pojawienie się w środowisku miejskim tzw. dancingów. Ta nie-
znana wcześniej taneczna przestrzeń – skupiająca w znacznej mierze obcych 
sobie i pochodzących z różnych klas i środowisk społecznych kobiet i męż-
czyzn, upodobnionych zewnętrznie narzuconym przez modę względnie jed-
nolitym strojem i wyglądem – jest wręcz symbolicznym wyrazem nowych, 
powojennych, demokratycznych przemian obyczajowych. Przemiany te nie 
usuwają jednak rzeczywistego zróżnicowania społecznego, przynoszą nato-
miast, jak pisze Autor, ograniczenie różnorodności życia społecznego i pro-
wadzą do pewnej jednostajności kulturalnej ludności miejskiej, sprowadzają 
jakby do wspólnego mianownika wzory życia społeczno-kulturalnego. Warto 
podkreślić, że rozprawa O zmianach w obyczajowości współczesnej jest jedną 
z najwcześniejszych prac, na gruncie polskim być może pierwszą, poruszającą 
w interesujący i oryginalny sposób wielki późniejszy problem kultury masowej 
i masowego społeczeństwa, do którego Rybicki powraca zresztą w późniejszej 
fazie swojej twórczości naukowej. 

Drugim wielkim źródłem zainteresowań i inspiracji badawczych Pawła 
Rybickiego była sama nauka. Gdy późniejszy autor Arystotelesa rozpoczynał 
studia, czyli u zarania II Rzeczpospolitej, Uniwersytet Jana Kazimierza we 
Lwowie był pierwszą uczelnią w kraju skupiającą najznamienitszych w owym 
czasie uczonych polskich. Na Wydziale Filozofi cznym, później przemiano-
wanym na Humanistyczny, działali między innymi: Kazimierz Twardowski, 
Mścisław Wartenberg, Franciszek Bujak, Jan Czekanowski, Adam Szelągowski, 
Jan Ptaśnik, Juliusz Kleiner, Tadeusz Lehr-Spławiński, Henryk Arctowski, Eu-
geniusz Romer. Kariery naukowe rozpoczynali w tym czasie między innymi: 
Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz Michałowski, Jerzy Kuryłowicz, Mieczy-
sław Kreutz. W okresie przygotowywania i obrony doktoratu Rybicki zetknął 
się we Lwowie z Romanem Ingardenem, który w roku 1925 rozpoczął pracę 
właśnie w tamtejszym uniwersytecie. Ich serdeczna znajomość przetrwała aż 
do późnych czasów krakowskich, czyli do śmierci profesora Ingardena w roku 
1970. Wymienieni profesorowie prowadzili otwarte wykłady, a nawet semina-
ria; w części z nich z całą pewnością uczestniczył także student Paweł Rybicki. 
W takim intelektualnym klimacie stwarzanym przez ówczesne naukowe sławy 
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późniejszy współautor Historii Nauki Polskiej, wówczas student polonistyki, 
zainteresował się samą nauką jako ważnym zjawiskiem społecznym, i zainte-
resowanie to towarzyszyło mu przez całe właściwie naukowe życie. Już wszak-
że wczesne zainteresowania i studia nad nauką uświadomiły mu, że jest ona 
w najwyższym stopniu fenomenem życia miejskiego12.

Zainteresowania przemianami obyczaju, i zainteresowania samą nauką 
zwróciły zatem uwagę młodego Pawła Rybickiego na rolę i znaczenie miasta 
i procesów urbanizacji w rozwoju społecznym. Stąd był już tylko jeden krok 
do zainteresowania samą socjologią, a w każdym razie socjologiczną teorią ur-
banizacji. Nie może raczej ulegać wątpliwości, iż decyzja dr. Pawła Rybickiego 
o podjęciu w końcu lat dwudziestych zagranicznych studiów socjologicznych 
była naturalnym rezultatem takiej właśnie ewolucji Jego zainteresowań nauko-
wych. Z tych samych zresztą powodów – wczesnego odkrycia związku pomię-
dzy przemianami obyczaju czy w ogóle sfery kultury a szerszymi przemianami 
społecznymi – Jego ogólna teoria socjologiczna jest tak mocno zespolona z te-
orią kultury. 

Paweł Rybicki, będąc wybitnym uczonym, był także mistrzem dydaktyki, co 
nie zawsze się zdarza. Zaczął nauczać stosunkowo późno, bo dopiero po drugiej 
wojnie światowej, w roku 1945, gdy zbliżał się już do połowy piątej dekady swo-
jego życia. Był wykładowcą trzech uniwersytetów: Jagiellońskiego, Wrocławskie-
go i, krótko, Warszawskiego. Miał wielki dar mówienia i wyjaśniania. Przykuwał 
wręcz uwagę słuchaczy. Mówił wolno, piękną, lekko niekiedy archaizowaną pol-
szczyzną, zdaniami gotowymi do druku. Nie używał notatek. Imponował, ale 
nie przytłaczał erudycją. Jego niezapomniany dwuletni cykl wykładów z histo-
rii myśli społecznej i socjologii, wygłaszany na Uniwersytecie Jagiellońskim dla 
studentów drugiego i trzeciego roku socjologii, przyciągał słuchaczy z innych 
kierunków Wydziału Filozofi czno-Historycznego, a nawet z innych wydziałów. 
Cały pierwszy semestr cyklu wypełniała myśl grecka ze szczególnym, rzecz jas-
na, uwzględnieniem dzieła Arystotelesa. Obok wspaniałych wykładów z my-
śli starożytnej oraz renesansowej omawiał także Profesor w sposób zajmujący 
i kompetentny nowsze kierunki myśli społecznej i socjologii. Pod koniec cyklu 
wygłaszał obszerny i rzetelny naukowo wykład o marksizmie, pozbawiony ja-
kichkolwiek ideologicznych odniesień. Pozwalał sobie tylko na jeden lapidarny 
komentarz: marksizm był typową monistyczną teorią dziewiętnastego wieku. 
W tamtym czasie, kiedy jedna powszechnie obowiązująca doktryna naukowa 
była ściśle zespolona z jedynie słuszną ideologią, wypowiedź taka była wyrazem 
intelektualnej odwagi i niekłamanego szacunku wobec prawdy naukowej. 

12 Po raz pierwszy wspomina o tym expressis verbis w rozprawie Nauka a formy życia 
społecznego. Kilka uwag z pogranicza socjologii i teorii nauki, Warszawa 1929, s. 43 (odbitka 
z „Nauki Polskiej”, t. XI). 



32 Kazimierz Sowa

Poza tym wykładem wielką, niezapomnianą intelektualną przygodą było 
seminarium socjologiczne, które prowadził Profesor wspólnie dla kilku rocz-
ników studentów socjologii13. Profesor niezwykle umiejętnie inicjował dysku-
sję nad wybranym problemem socjologicznym, po czym przetaczała się po sali 
przy ulicy Straszewskiego 27, na drugim piętrze, prawdziwa burza mózgów. 
Była to jednak burza pod ścisłą intelektualną i organizacyjną kontrolą Profeso-
ra. Zwłaszcza dla młodszych uczestników studiujących socjologię jako pierw-
szy kierunek, do których i ja należałem, było to wielkie przeżycie i znakomita 
szkoła intelektualnej szermierki, ale także niespotykana wcześniej – ani póź-
niej – okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Nie tylko bowiem Profesor, któ-
ry po mistrzowsku „recenzował” dyskutantów i podsumowywał dyskusję, ale 
i większość seminarzystów (już magistrów) była dla nas, maturzystów, często 
także nauczycielami. Gdy dzisiaj sięgam pamięcią wstecz do tamtych czasów, 
to wydaje mi się, że już nigdy później nie uczestniczyłem w tak wspaniałych 
dyskusjach naukowych, jak tamte seminaria.

Paweł Rybicki był znakomitym nauczycielem nie tylko dlatego, że dyspo-
nował wielką wiedzą i sprawnością intelektualną, ale także, a może przede 
wszystkim dlatego, że miał prawdziwy autorytet. Wybitny uczony, człowiek 
o ogromnej wiedzy ogólnej, wielkiej kulturze osobistej i wrażliwości artystycz-
nej (prawdziwy meloman i znawca muzyki!), starszy pan, życzliwy i uśmiech-
nięty, traktujący wszystkich poważnie i z szacunkiem – musiał być przez 
studentów podziwiany, szanowany i lubiany. Ale był też Profesor w gruncie 
rzeczy człowiekiem nieśmiałym. Ową nieśmiałość tuszował z reguły odrobiną 
dystansu wobec otoczenia. Prawdziwy autorytet jej przecież wymaga.

Zdeklarowany teoretyk, sprawiający czasem wrażenie człowieka nieco za-
gubionego w bieżącej rzeczywistości, potrafi ł Rybicki stawiać trzeźwe diagnozy 
i uderzająco niekiedy trafne prognozy. Pamiętam, jak – bodajże w roku 1970, 
kiedy po lądowaniu Amerykanów na Księżycu panowała w Europie i Ameryce 
euforyczna atmosfera „podboju Kosmosu” – na zebraniu w krakowskim Klu-
bie Inteligencji Katolickiej poświęconym takim perspektywom Paweł Rybicki 
oświadczył, że jego zdaniem załogowe loty kosmiczne do obiektów pozaziem-
skich zostaną szybko zaniechane, ponieważ koszty takich przedsięwzięć wie-
lokrotnie przewyższają ewentualne płynące z nich korzyści. Wypowiedzią tą 
zdumiał zebranych. Dzisiaj jednak wiemy, że miał rację.

Jeżeli wolno raz jeszcze przywołać tutaj własne doświadczenie, to pozwolę 
sobie przytoczyć fragment jednej z najciekawszych i najważniejszych moich 
rozmów z Mistrzem. Paweł Rybicki przedstawił w tej rozmowie, a odbyła się 

13 W pierwszych latach po powrocie socjologii na uniwersyteckie katedry, czyli po roku 
1957, na Uniwersytecie Jagiellońskim na poszczególnych rocznikach studiowało zaledwie 
po kilku studentów, w większości byli to absolwenci innych kierunków uniwersyteckich, 
a nawet politechnik. 
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ona w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, prognozę, która w jakimś stop-
niu wpłynęła na moje życie. Rozmawialiśmy o polityce, ówczesnym polskim 
ustroju i o jego perspektywach. Także o tym, czy warto wikłać się w bieżącą 
politykę, zwłaszcza w działalność opozycyjną. Profesor powątpiewał w sens ta-
kiej działalności, ponieważ uważał, że w ówczesnej sytuacji geopolitycznej nie 
może ona być skuteczna. Wyraził pogląd, że przyszłość Polski i całego „obo-
zu socjalistycznego” – jak wówczas określano ZSSR z uzależnionymi od niego 
państwami – rozstrzygnie się w sferze gospodarczej. Uważał, że skolektywizo-
wana gospodarka typu sowieckiego nie wytrzyma konkurencji z gospodarka-
mi państw Zachodu. Dodatkowo zakładał, że znaczącym czynnikiem erozji 
i upadku systemu komunistycznego będzie rozwój nowych technik komuni-
kowania, których władza nie będzie mogła kontrolować (na Zachodzie rozpo-
częto właśnie eksperymenty z telewizją satelitarną i internetem). Rybicki wy-
raził wówczas pogląd, że koegzystencja tych dwóch systemów, tj. sowieckiego 
i zachodniego, potrwa w sumie około dwóch pokoleń i zakończy się klęską 
systemu sowieckiego. Co ciekawe, przypuszczał, że bezpośrednią przyczyną 
upadku mogą być próby reformowania systemu lub konfl ikt na tym tle w obo-
zie socjalistycznym czy nawet w samym ZSSR (!). „Moje pokolenie już tego 
zapewne nie doczeka, ale pańskie – z całą pewnością. Gdybym był na pańskim 
miejscu, to bym po prostu, robiąc swoje, spokojnie czekał” – powiedział na 
zakończenie rozmowy. Jak wiemy, system realnego socjalizmu utrzymał się 
w Polsce rzeczywiście prawie przez dwa pokolenia (jeżeli przyjmiemy, że po-
kolenie liczy dwadzieścia pięć lat) i zmarł – w zasadzie spokojnie – na niewy-
dolność gospodarki. Profesor odszedł na rok przed jego upadkiem. 

Paweł Rybicki był wybitnym teoretykiem i znakomitym dydaktykiem, ale 
nie stworzył szkoły. Pomijając ówczesne uwarunkowania zewnętrzne, zarówno 
polityczne, jak i naukowe, takie jak partyjna ideologia oraz urzędowo ustalo-
na, jedynie słuszna w naukach społecznych teoria materializmu historycznego, 
można wskazać kilka powodów takiej sytuacji. Przede wszystkim sama teoria 
społecznego świata zawarta w późnych dziełach Rybickiego14 była tworem za-
rysowanym subtelnie, jakby zanurzonym czy też zawartym w gęstej materii jego 
analiz poszczególnych fragmentów rzeczywistości społecznej. Nie została nigdy 
wyodrębniona w postaci izolowanego, opartego na abstrakcyjnych kategoriach 
i pojęciach systemu czy tym bardziej, tak modnego już w tamtych czasach, go-
towego schematu. Nie można się było nią nie tylko zachwycić, ale nawet jej 
dostrzec, cóż dopiero zrozumieć od „pierwszego wejrzenia”. Była to, po wtóre, 
teoria umiaru unikająca kategorycznych sądów czy defi nitywnych rozstrzyg-
nięć. Była wolna od rozmaitych modnych w dwudziestym wieku „-izmów” (ta-
kich jak marksizm, funkcjonalizm czy strukturalizm) i jak najdalsza od wszel-

14 Przede wszystkim w Społeczeństwie miejskim oraz w Strukturze społecznego świata.
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kich ujęć monistycznych i deterministycznych. Przeciwnie, pokazywała wielość 
i zmienność elementów ludzkiego świata, subtelność związków i relacji po-
między nimi. Taka teoria musiała znaleźć się poza ówczesnym mainstreamem 
myśli socjologicznej. Nic więc dziwnego, że nie przyciągała rzeszy naśladowców 
i propagatorów. Po trzecie, sam twórca tego oryginalnego systemu socjologii 
nie podejmował jakichś zabiegów o gromadzenie wokół siebie zwolenników 
i naśladowców. Zupełne właściwie oderwanie Rybickiego (w ofi cjalnej działal-
ności dydaktycznej i pisarskiej) od ówczesnego życia politycznego i od obowią-
zującej w PRL ideologii powodowało, że jego teoria socjologiczna miała jakby, 
nazywając to dzisiejszym językiem, charakter niszowy. Ludzie przychodzili do 
niego powodowani głównie ciekawością samej teorii społecznej, a nie z chęci 
robienia za jej pomocą kariery naukowej, a tym bardziej politycznej, co przecież 
w tamtych czasach nie było rzadkością. 

Rybicki nie stworzył szkoły naukowej, ale miał i ma wiernych uczniów 
i kontynuatorów. Rozproszeni po rozmaitych ośrodkach naukowych, swoją 
działalność badawczą rozwijali i rozwijają w różnych dziedzinach socjologii 
i nauk pokrewnych, ale nawiązują i odwołują się do dzieła swojego Nauczycie-
la i Mistrza. Najbardziej wyraźnie kontynuacja jest chyba widoczna w dziedzi-
nie socjologii miasta. Wymienić tu należy przede wszystkim nieżyjącego już 
Jerzego Sulimskiego oraz Krzysztofa Frysztackiego, Annę Rębowską i Annę 
Karwińską. W zakresie teorii i socjologii kultury zaznaczyli się nieżyjący 
już Henryk Dutkiewicz oraz Jerzy Mikułowski Pomorski, Marek Latoszek, 
Zbigniew Pucek, Janusz Radwan-Pragłowski, Zbigniew Bezwiński. W zakresie 
problematyki demografi cznej i polityki społecznej współpracowniczką i kon-
tynuatorką Rybickiego była Irena Turnau; do jego dzieła nawiązywała nieży-
jąca już Wanda Czarkowska, a ciągle nawiązują Krystyna Kluzowa, Krzysztof 
Frysztacki. 

W zakończeniu tych uwag o dziele i osobie Profesora Pawła Rybickiego warto 
jeszcze raz powrócić na moment do jego analiz naukowych i przytoczyć przed-
stawiony na końcowych stronach Społeczeństwa miejskiego dylemat dotyczący 
przyszłości ludzkiego świata. Nie jest on typową prognozą, ale warto zwrócić 
uwagę na trafność przewidywań dotyczących samych możliwości dalszych 
przeobrażeń (nie warto tu pisać o rozwoju) społecznego świata. Współczesne 
społeczeństwa znajdujące się w fazie późnej industrializacji i urbanizacji – po-
wiada Rybicki – stały się społeczeństwami konsumpcyjnymi. Ale – 

Problem społeczeństwa konsumpcyjnego, chociaż niewątpliwie ważny, jest ze sta-
nowiska ogólnej teorii socjologicznej tylko zagadnieniem pochodnym. Problem 
zasadniczy polega na odmienności typu, jaki przybiera społeczeństwo globalne 
w fazie późnej urbanizacji, obejmującej całą zbiorowość lub jej część zupełnie 
przeważną. Dawne społeczeństwa, czy były nimi społeczeństwa typu archaicz nego, 
czy społeczeństwa zbudowane na bazie terytorialnej, były całościami złożonymi 
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z mniejszych całości społecznych, takich jak społeczności rodowe, etniczne, lo-
kalne, regionalne. Życie społeczne wielkiej zbiorowości ogniskowało się w mniej-
szych, partykularnych społecznościach, wielkie społe czeństwo stawało się syntezą 
i nadbudową społeczności mniejszych i częściowych. W świecie nowo czesnym, 
w którym różnego rodzaju zbiorowości lokalne i terytorialne przyjmują wspólny, 
miejski styl życia, nie dążą jednak do tego, by być osobnymi, przez własną kultu-
rę czy własną organizację wyróżnionymi społecznościami, strukturalne podstawy 
społeczeństwa globalnego ulegają podważe niu15.

Człowiek żyjący w oderwaniu od konkretnego terytorium i pozbawiony 
więzi z lokalną wspólnotą, z jej dążeniami i wartościami, jest jakby wolnym 
elektronem w przestrzeni społecznej czy też atomem „społeczeństwa globalne-
go”. Staje się przede wszystkim zachłannym, egotycznym konsumentem. Czym 
jest takie społeczeństwo i jakie będą jego dalsze losy?

Autor Struktury społecznego świata mówi nam, że możliwe są trzy kierunki 
ewolucji. Pierwszy polegałby na dalszej atomizacji i postępującym rozprosze-
niu społecznym prowadzącym do zaniku czy też upadku tradycyjnych struk-
tur i więzi społecznych i w konsekwencji rozpadu „społeczeństwa globalnego”. 
Drugi to odbudowa więzi i społeczności terytorialnych, powrót lokalności, ale 
jakby w innej skali społecznej. Zdaniem Rybickiego w miejsce dychotomii: 
wieś – miasto wielkie, może pojawić się dominacja struktur miejskich średniej 
skali dających największe szanse na przywrócenie nowoczesnych więzi teryto-
rialnych i wspólnotowych. Wreszcie trzeci możliwy kierunek ewolucji społe-
czeństwa globalnego polegałby na rozwoju zrzeszeń i ruchów zrzeszeniowych, 
które przejęłyby rolę fundamentu społeczeństwa. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy powiedzieć, że w dekadach, 
które minęły od czasu napisania tamtej książki wystąpiły wszystkie trzy wy-
mienione tendencje przemian społeczeństwa globalnego. Postępująca globa-
lizacja i „wirtualizacja” gospodarki, ale również wielu dziedzin i form kultury, 
a także bliskie upadku osłabienie się w społeczeństwach Zachodu wartości 
prowspólnotowych, doprowadziły do największego od dziesięcioleci kryzysu 
gospodarczego i społecznego. Mówiąc o kryzysie społecznym, mam na my-
śli dramatyczne i głębokie obniżenie się stopnia zaufania społecznego, a także 
katastrofalny już poziom konsumpcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
który może doprowadzić, obok obserwowanych właśnie skutków ekonomicz-
nych, do zniszczenia środowiska naturalnego naszej planety. Trzeba mieć na-
dzieję, że obecny kryzys zatrzyma i odwróci te negatywne tendencje.

Nadzieja taka nie jest, na szczęście, bezpodstawna. Nasilające się od lat 
osiemdziesiątych zeszłego stulecia ruchy antyglobalistyczne, proekologiczne, 
alternatywnej gospodarki i zerowego wzrostu czy komunitarystyczne poka-

15 P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie…, s. 420.
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zują, że świadomość zagrożeń będących następstwem błędnie prowadzonej 
polityki gospodarczej staje się coraz bardziej powszechna. Towarzyszy temu 
wyraźne i nasilające się odradzanie lokalizmu i samorządności terytorialnej. 
Proces ten można było obserwować w skali masowej w Polsce w okresie formo-
wania się pierwszej „Solidarności”. Upadek komunizmu i głębokie przemiany 
polityczne i społeczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wiązały się 
także z odrodzeniem się na tym obszarze, i w całej Europie, idei społeczeństwa 
obywatelskiego, co skutkowało i skutkuje rozwojem mnogich stowarzyszeń 
i innych rodzajów organizacji pozarządowych. Możemy zatem powiedzieć, 
że obie alternatywne – w stosunku do społeczeństw konsumpcyjnych późnej 
fazy urbanizacji – wymienione przez Rybickiego tendencje rozwoju odrodziły 
się i występują z rosnącą siłą, aczkolwiek wyniku ścierania się tych tendencji 
(„globalizm/konsumpcjonizm versus terytorialność/zrzeszeniowość) ciągle 
nie możemy być pewni. 

Paweł Rybicki urodził się u zarania dwudziestego wieku i był uczniem 
wybitnych humanistów z przełomu XIX i XX stulecia. Swoim etosem nauko-
wym, wielką kulturą intelektualną i osobistą, a także ujmującym zachowaniem 
i stosunkiem do świata należał bardziej do tamtej epoki niż do czasów nam 
współczesnych. Jego najważniejsze dzieła wydają się natomiast pozbawione 
czasowych ograniczeń; są naznaczone ponadczasową, wolną od przemijają-
cych mód i paradygmatów, mądrością i przenikliwością, dlatego będą z nich 
czerpać pokolenia. Tacy twórcy i tacy mistrzowie są solą każdego uniwersyte-
tu. Im bowiem uniwersytet zawdzięcza ponadczasową tożsamość oraz unika-
tową rolę w rozwoju kultury ludzkiej.


