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I L E SO CJO L O G I I - JE DN A C Z Y W I E L E?    
                 Bronkowi Synakowi                              

  

Od 2010 roku w socjologii polskiej tocz , a raczej tli dyskusja pod  

wiele socjologii wypowiedziami Piotra Sztompki (2010, 2011) - na 

na forach ch. Jej tematem relacje 

  a socjologiami narodowymi,  z nich  

socjologi

tylko jeden tekst (Polak 2012)

Stowarzyszenia Socjologicznego. M jest  autorka tego 

, Paulina Polak z Uniwersytetu Jagie

 (doktorat 2009). R

zorganizowali studenci

przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego1. , w 

kolejnych wcieleniach  kohorta go 

le i ona tylko kohort , 

a  

 

 Problem  podnoszone 

razy, a  a Ossowskiego 

(1935 historycznych  Andrzeja  Malewskiego (1961) z 

modeli nie ma  

charakteru tylko modelowego, ale gl

globalna ieje 

wszechobejmuj i ujednolic .  

 

                                                 
       1 http://dl.dropbox.com/u/59204411/DEBATA_GD_19.01.2012.WMA; jej 
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 Zacznijmy, dobrym pozytywistycznym zwyczajem, od definicji, od, najprostszej 

definicji socjolo

pytanie jedna czy wiele socjologii  na dwa: 

y   

z -  

 

  w XVI 

wieku Montaigne w Akwitanii  w , 

Pirenejach miejsca, gdzie . Pytanie, co za 

      

 

   Stefana Nowaka do 

socjologii na Uniwersytecie Warszawskim ( te pierwszy 

uniwersytecki w )  

; 

podobne, a pod innymi  pod pewn  

(profesor 

Homansem).  jakie 

 

poziomach. 

 

  Mechanizmy  ludzkiej, 

aczkolwiek, oczywi

  (2011). To stwierdzenie 

 jednak czy uniwersalnego funkcjonalizmu do 

niesprawdzalnych, a nieobalalnych auki. Nigdy bowiem nie 

 pewne 

y  

jednak  heurystyczn niezmordowanego szukania tych 

powszechni   
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 a  , czy nawet a

rozmaito   , ale 

taka reprezentacja to utopia poznawcza, a najciekawsz

  ( , kto 

tak . w p  

n 

  w latach stanu wojennego Janina Wedel (1986) 

 Private Poland, to  cechy polskiego e tego czasu 

ogicznym  , 

 , desygnaty t  nie ma  swoich 

 malaise  z pism Emila 

Durkheima?  Tak samo jak   

 
 Im mocniej wierzymy w  

ch skalach, tym bardziej potrzebny jest nam 

  socjologicznych

ach przy 

 potrzebny jest 

 -9).  

A z 

Australii; sacrum, dla  fenomenologa Rudolfa Otto misterium tremendum et 

fascinosum, a dla Durkheima, ojca socjologii  -   

 

         ponadstuletnia anomia czy paruletni prekariat, 

 , a w socjologii 

 przy czym proces wydobywania z nich ukrytego wymiaru 

teoretycznego  Durkheim opisuje 

c pewnej praktyki  kulturowej 

wyspiarzy Oceanii. Podobn : w XVI wieku nazw  
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 Wenecji, w ieku uniwersytetu 

  ieku 

 a

 J socjologii z

ich Lebensweltu, do 

struowanego a, to 

 . 

 

        socjolog

a z nich obejmu , bada 

, wymiary unikalne . Powstaje cokolwiek sztuczne, 

artefaktualne raczej 

  transkulturowo 

wystandaryzowanych kwestionariusz

?  

 

        Jest to problem wyboru a zatem problem ame problemy 

 (Weber),  (Popper),  ym z 

testowania jego hipotez.  

, e 

w znaczeniu oryginalnym. tam, gdzie nie 

ma licznych voluntary organizations civic society, ale 

niesformalizowane formy pomocy i lnego  (Eisenstadt 2006). Po co komu 

NGOSy, klasyczny import, tam gdzie y lokalne? 

Sidney Verba zada

li politycy i obsesyjnie zainteresowane nimi media, lecz organizacje 

obywatel spoza Centrum, w ich 

kategoriach,   opisany w kategoriach wypracowanych w Centrum.       
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    W dobrej socjologii jest  

studia regionalne, , a nade wszystko na bezustanny 

przep idei i danych . 

teor  o 

Polsce wie ten, kto tyl  (autor  ). Rewolucji 

e zrozumiemy socjologicznie bez si ch, a 

ta z kolei bez naszych e  rewolucji 

..  

 

 Krajoznawstwo tylko jest uprawiane ak 

socjografia czy studia 

regionalne to nie socjologia, a socjologia to tylko nauka o 

nomia (od greckiego nomos  prawo). War

definicji  perswazyjnej   

 

 

     W dyskusji  jakim 

ycia socjologowie w Polsce. ocjologia 

 Jest 

uki ej

, 

dzisiejszej lingua franca.  

obcym obu  po 

 

krajowych. 

 

    

 

dobrze napisany po angielsk

. Polska w tym 
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weryfikacji 

teorii transnarodowych. 

spra  

od nas i o nas   

 

   

socjologia polska  ma  

zanosi. struktury kulturowe, raz uformowane, mimo 

zmian 

 . 

takie zapewnienia.  

 

   W nowym wydaniu International Encyclopaedia of Social and Behavioral Sciences 

sto kilkadziesi  sylwetek uczonych 

ch nauk. Tylko jedenastu z nich takich miejscach 

Europy jak Budapeszt (Mannheim), Bukareszt (Eliade),  (Malinowski)  

(Elias), -Neyman),  na Morawach (Freud) i 

Mogilno na Kujawach (Lewin), ale tylko trzech z nich, Rosjanie 

tworzyli w kraju swego pochodzenia. Pozostali -

naukowe w Europie Zachodniej i Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. i i 

a jest rzeka taka jak inne - linia 

o granica la Wielkiego dwustu 

lat.  

 

   

jedna czy wiele  - W jednej wiele. 
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