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Wprowadzenie

Stwierdzenie, że życie społeczne cechuje nieustająca zmienność i dynamika, 
stało się już truizmem. Jesteśmy świadkami rozpadu wielu, wydawałoby się do tej 
pory, stabilnych systemów, które doprowadziły do przekształceń w dotychczasowych 
relacjach między płciami, wzrostu fali migracji, globalnego terroryzmu, powsta-
nia Internetu i sieci społecznych czy niepokojów na Bliskim Wschodzie1. Zasadne 
wydaje się zatem pytanie, na ile socjologia, nauka, która powstała na przełomie XIX 
i XX wieku, jest w stanie analizować te nowe zjawiska; czy dotychczasowe narzędzia 
i teorie pozwalają na zrozumienie procesów, które dzieją się tu i teraz?

Rosnąca różnorodność i złożoność świata oznacza konieczność tworzenia nowych 
pojęć i rewizji dotychczasowych. Kilka lat temu Piotr Sztompka, pytany, czym 
powinna zajmować się współczesna socjologia, stwierdził: „Socjologia powinna się 
zajmować przede wszystkim życiem codziennym, zwykłymi ludźmi. Ich działaniami, 
marzeniami, nadziejami. To jest nasz właściwy temat, a nie jakieś wyabstrahowane 
struktury. Musi zaczynać się od człowieka i kończyć na człowieku. Inspiracje winna 
czerpać z takich obserwacji jak moje z okna na Rynek, a swoje uogólnienia, tłuma-
czyć na język pożytków płynących dla zwyczajnych obywateli”2.

1 A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2014.

2 Scena życia codziennego, rozmowa z prof. Piotrem Sztompką, socjologiem, o nastrojach społecz-
nych, „Polityka” 2002, nr 41 (2371), s. 84, cyt. za: http://www.lo8.wroc.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=557&Itemid=257 (22.10.2016).
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Podkreślał, że socjologia „coraz bardziej interesuje się nieuchwytnymi sprawami 
z dziedziny wartości, nastrojów, obaw, nadziei”. Przykładem, Alexis de Tocqueville, 
który opisując amerykańską demokrację, poddaje analizie rolę, jaką w kształtowa-
niu się demokratycznych fundamentów tego państwa odegrało połączenie struktur 
ze specyficznym zestawem wartości, nazywanych przez niego „demokratycznymi 
odruchami serca”3.

Sztompka zwraca uwagę na istnienie w socjologii pojęć, które choć trochę zapo-
mniane, to jednak nadal mogą nam wiele powiedzieć o kondycji współczesnych 
społeczeństw. Należą do nich: alienacja, o której pisał jeszcze Karol Marks czy ano-
mia, określenie użyte wiele lat temu przez francuskiego socjologa, Emila Durkhe-
ima. W ostatnim okresie, chcąc badać zjawiska, które można uchwycić precyzyjnie 
i ilościowo, socjologia odsunęła trochę na bok te wcześniejsze określenia, traktując je 
jako mniej przydatne. W centrum zainteresowania znalazły się narzędzia, wydawa-
łoby się, bardziej adekwatne i lepiej przystosowane do mierzenia postępu w zakre-
sie zmian społecznych, jak ankiety czy sondaże.

Współcześnie, w sytuacji kiedy kondycja gospodarcza i polityczna świata ulegają 
pogorszeniu, kiedy mamy do czynienia z coraz bardziej licznymi obszarami biedy 
i wykluczenia, dotychczasowe, twarde i mierzalne metody analiz przestają wystarczać.

Kolejnym powodem powrotu do tzw. pojęć miękkich, o których wspomina 
P. Sztompka, są same niedostatki demokracji, wcześniej traktowanej jako lekarstwo 
na wszelkie kłopoty. W praktyce okazało się jednak, że nie radzi sobie ona m.in. ze 
sprawami szczebla lokalnego; że jego reprezentanci często ulegają pokusie oligar-
chizacji, własne interesy przedkładając nad sprawy społeczności, którą powinni, 
niejako z założenia, reprezentować.

Ostatnim powodem tego swoistego renesansu pojęć miękkich jest sam przebieg 
procesu transformacji. Wydawało się, że wystarczy przenieść instytucje demokra-
tyczne do krajów dawnego bloku sowieckiego, aby mechanizmy odpowiedzialne za 
prawidłowy przebieg zmian samoistnie zaczęły działać. Okazało się jednak, że to nie 
wystarcza. Instytucje nie działają albo działają wadliwie do momentu, w którym nie 
zacznie im towarzyszyć także demokratyczna mentalność obywateli.

Sztompka zwraca uwagę, że za bardzo skupiono się na szczegółowym opisie 
wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Badaczy zajęły zmiany klasowe, spo-
łeczne i demograficzne, które w momencie samego przełomu uległy dodatkowemu 
przyśpieszeniu. Tymczasem, aby można było zrozumieć i zinterpretować dziejące 

3 Ibidem.
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się na naszych oczach zjawiska i procesy, powinna zostać zbudowana nowa teoria 
zmiany. Jedynym usprawiedliwieniem dla jej braku wydaje się być zbyt krótki czas, 
jaki upłynął od początku transformacji. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie 
pokazuje, że upływ kilku dekad nie jest wystarczająco długim okresem na jej opra-
cowanie. Warto przypomnieć, że wcześniejsze teorie nowoczesnych formacji powsta-
wały dobre sto lat po tym, jak zaczynały się one rozwijać i kwitnąć. Przykładem 
kapitalizm, który rozwijał się od XVI w., a najciekawsze jego diagnozy powstały 
w wieku XIX. Ilustracją mogą być prace Marksa, Webera, Durkheima, którzy uogól-
nili wcześniejsze spostrzeżenia, tworząc swoistą mapę społeczną, czyli teorię. Wydaje 
się zatem, że na wielkie syntezy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Sztompkę interesują przede wszystkim same momenty przełomów społecznych. 
Dlaczego często po bardzo długich okresach akceptacji władzy, biedy, złych warun-
ków życia, ludzie zaczynają wierzyć, że zmiana może się udać i zaczynają działać? 
I przeciwnie, dlaczego czasem niewielkie zdarzenie może szybko zniszczyć wcze-
śniejszy zapał? To właśnie warunki progowe stanowią w życiu społecznym najwięk-
szą tajemnicę, uniemożliwiając stawianie długoterminowych prognoz. Nieciągłość, 
nagłe skoki wydają się być zatem niejako wpisane w rozwój społeczny.

1.1. Teorie zmiany społecznej

W przeszłości powstało w Polsce wiele opracowań, których autorzy podejmowali 
mniej lub bardziej udane próby bilansu dotychczasowych doświadczeń związanych 
z przemianami społecznymi określanymi jako transformacja systemowa. Dekadę, 
której początkiem były porozumieniami Okrągłego Stołu, powszechnie uznano za 
okres przeobrażeń, niosących doniosłe, dalekosiężne i nieodwracalne skutki. Był 
to czas wyłaniania się nowego ładu społecznego. Prowadzone w tamtym okresie 
analizy skupiały się głównie na rejestracji przebiegu procesów, problemach regulują-
cych życie społeczne Polaków oraz działaniach prawa i związanych z nim instytucji. 
Sposoby patrzenia na rzeczywistość, pytania i formułowane wtedy oceny kształto-
wały oczekiwania implikowane przez ideę „powrotu do Europy”, budowania w Pol-
sce społeczeństwa otwartego, o rynkowej, demokratycznej i zachodniej konstytucji.

Dzisiaj, po upływie kilku dekad, zachowują one nadal swój walor, nabierając 
zarazem nowego znaczenia. Pozwalają na stawianie pytań o efekty procesu kon-
solidacji nowego porządku. Polacy żyją już bowiem w realiach ekonomicznych, 
politycznych i kulturowych stanowiących produkt zmiany systemowej i złożonych 
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procesów adaptacyjnych, które ona spowodowała. Coraz bardziej widoczne i wyma-
gające refleksji stają się te cechy polskiego społeczeństwa, które pozwalają mówić 
o specyfice jego struktury i kultury, osobliwościach implementacji nowych reguł 
wolności na fundamentach stworzonych przez blisko półwiecze istnienia radykal-
nie odmiennej – monocentrycznej – postaci ładu społecznego. Perspektywa trzeciej 
dekady pozwala zatem lepiej dostrzec unikalność tego procesu i skutki społeczne, 
jakie ze sobą niesie.

Badacze podkreślają, że socjologia polska po 1989 roku była głównie socjologią 
zmiany systemowej. Przełom wyznaczył nowe ramy społecznej rzeczywistości, uru-
chamiając procesy społecznej adaptacji. Interpretacja przemian należała do spraw 
istotnych, i to zarówno z punktu widzenia tzw. zwykłych ludzi, jak i elit politycznych 
czy też przyjmowanych strategii instytucjonalnych. Refleksja naukowa, wpisywała 
się w społeczne próby zrozumienia nowej, dynamicznej rzeczywistości i także pod-
legała zmianom wraz z kolejnymi etapami transformacji4. Tym samym transforma-
cja ustrojowa w Polsce na długo stała się głównym tematem analiz socjologicznych 
i stałym motywem badań. Towarzyszyło temu przekonanie o dużej społecznej wadze 
stawianych wtedy diagnoz i pojawiających się interpretacji naukowych.

Pojawia się pytanie, w jaki sposób polska socjologia zajmowała się analizą zmiany 
systemowej w minionych dekadach? Wiele dylematów, zarówno teoretycznej, jak 
i praktycznej natury, wiązało się z bowiem z koniecznością analizy zmian biorą-
cej pod uwagę ich całościowy wymiar. Zachodziły one bowiem zarówno w sferze 
politycznej, jak i ekonomiczno-kulturowej. A konieczność pełnego widzenia tych 
dziedzin i ich wzajemnych powiązań wymuszała podejście interdyscyplinarne, co 
oznaczało w praktyce konieczność współpracy badaczy z wielu dziedzin.

Niezbędne stało się także uchwycenie różnorodności występujących zjawisk 
oraz wielości możliwych dróg dochodzenie do celu (przykładem, aksamitne rewo-
lucje w Polsce i na Węgrzech, które, jak pokazały późniejsze wydarzenia, nie stały 

4 Zob. np. A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany 
systemowej, IFiS PAN, Warszawa 2000; J. Kochanowicz, Polska w epoce nowoczesnego wzrostu gospodar-
czego, w: Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademic-
kie i Profesjonalne, Warszawa 2010; C. Offe, Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji 
w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowowschodniej, „Studia Socjologiczne” 1992, nr 3–4; 
D. Stark, Od systemowej tożsamości do zmiany organizacyjnej różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany 
społecznej w Europie Wschodniej, „Studia Socjologiczne” 1992, nr 3–4; J. Staniszkis, W poszukiwaniu 
paradygmatu transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994; A. Rychard, Ludzie 
i instytucje. Kto tworzy nowy ład?, „Studia Socjologiczne” 1995, nr 1–2; Kształtowanie się środowiska 
biznesu jako grupy interesu w Polsce, red. J. Gładys-Jakóbik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
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się regułą w pozostałych częściach naszego regionu). Można powiedzieć, że pośród 
prawie 30 krajów, które przeszły transformację, przeważają raczej autorytarne sys-
temy polityczne i gospodarki o rozbudowanym sektorze państwowym. Jeśli prze-
łożyć te konstatacje na dyrektywy badawcze, zasadne wydaje się być stwierdzenie, 
że dla uchwycenia różnorodności i dynamiki zjawisk związanych z transformacją 
postkomunistyczną niezbędne jest wyjście poza „tu i teraz”.

W analizach procesów transformacji nie można również ograniczać się jedynie 
do przykładów państw postkomunistycznych. Warto w nich uwzględnić również 
skutki procesów modernizacji w krajach trzeciego świata (Turcji, Brazylii, azjatyc-
kich tygrysach) czy też przypadki nieudanych transformacji. Dostarczają one bowiem 
materiału porównawczego niezbędnego dla dokonania jakiejkolwiek generalizacji.

Nie oznacza to, że jesteśmy wobec transformującej się rzeczywistości całko-
wicie teoretycznie bezradni, że nie pojawiły się już teorie opisujące i objaśniające 
przynajmniej pewne jej fragmenty. Nieprawdziwe wydaje się jednak także zało-
żenie, iż żyjemy w radykalnie nowej sytuacji, co przekreślałoby dotychczas zgro-
madzony, niemały przecież dorobek teoretyczny i empiryczny. Byłoby również 
fałszywe, gdyż np. rewolucje społeczne czy też odgórne reformy inicjowane przez 
państwo, procesy powstawania i upadku demokracji oraz inne formy całościowych 
zmian społecznych znajdowały się od dawna w obszarze zainteresowań zarówno 
historyków czy socjologów, jak i politologów. Twierdzenie to odnosi się także do 
różnych aspektów postkomunistycznej rzeczywistości w zestawieniu z wcześniej-
szymi zjawiskami, co w praktyce oznacza, że różne zjawiska przekształceń w Pol-
sce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno okresu przedrewolucyjnego 
(1980–1988), rewolucyjnego (1989–1990), jak i porewolucyjnego, objaśniają 
(przynajmniej częściowo) różne teorie rewolucji, ruchów społecznych, legitymiza-
cji, anomii czy dyfuzji kulturowej itp.

Istnieje zatem wiele teorii „średniego zasięgu”, które mogą być użyteczne w bada-
niach procesów transformacji. Nawet ogólne, klasyczne teorie Alexisa de Tocquevilla, 
Karola Marksa, Maxa Webera, Talcotta Parsonsa czy bardziej współczesne teorie 
socjologii interpretatywnej, nie są ogólnymi w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz 
posiadają obszary swoich szczególnych zastosowań. Marksizm jest np. użyteczny 
do badania społeczeństw kapitalistycznych, socjologia interpretatywna w analizach 
funkcjonowania mikrostruktur społecznych itd. Wielu badaczy procesów transfor-
macji odwołuje się także do konceptu modernizacji, przez którą rozumie się „wiązkę 
procesów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych, w których toku 
dokonuje się transformacja krajów nierozwiniętych (mniej rozwiniętych) w rozwinięte 
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(bardziej rozwinięte). Jest badana we wszystkich tych wymiarach, co nie jest prze-
jawem eklektyzmu, ale podejścia całościowego”5.

Teorie modernizacji ze względu na swe pokrewieństwa z ewolucjonizmem noszą 
jednakże na sobie piętno europocentryzmu i związanej z tym podejściem jednolinio-
wej wizji rozwoju społecznego. Zgodnie z jej założeniami, rozwój społeczny prowa-
dzi wszędzie, choć w różnym tempie, od społeczeństw zacofanych do rozwiniętych. 
Z tych też powodów modernizacja była i jest nadal wielokrotnie krytykowana, gdyż 
utrudnia badanie roli podłoża historycznego oraz narodowych zróżnicowań w roz-
woju społecznym. Jej silną stroną jest natomiast dostrzeganie naśladownictwa (lub 
kopiowania) rozwiązań instytucjonalnych przyjętych w tzw. rozwiniętych krajach 
kapitalistycznych. Jest to szczególnie istotne przy próbach zrozumienia pierwszych 
lat transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz procesów towarzyszących 
integracji Polski ze strukturami UE.

Wspomniane wcześniej słabości paradygmatu modernizacji kierują uwagę 
wielu badaczy w stronę teorii zależności (rozwoju zależnego), a także teoretyków 
kontynuujących pewne wątki dependyzmu, których najbardziej znanym przedsta-
wicielem jest Immanuel Wallerstein. Swoiste odkrycie jego prac w Polsce można 
tłumaczyć nie tylko zapóźnieniami polskiej humanistyki, ale także przydatnością 
pewnych pojęć (np. centrum, półperyferie, peryferie) do opisu i wyjaśniania genezy 
pogłębiania się nierówności w ramach zróżnicowanego systemu światopoglądowego 
(„system-świat”), a także miejsca państw postkomunistycznych w globalizującej się 
społeczności międzynarodowej. W świetle optyki dependyzmu widać, że najlepiej 
rozwinięte kraje postkomunistyczne mają status półperyferii z ambicjami awansu 
do centrum, ale już bez pewności odniesienia na tym polu sukcesu6.

Naszkicowane wcześniej podejścia nie wyczerpują oczywiście wszystkich para-
dygmatów, przy pomocy których możemy badać procesy przekształceń społeczeństw 
postkomunistycznych. Istnieje również grupa teorii, których przedstawiciele usi-
łują badać swoistości społeczeństw, w których dominującą rolę przestaje odgrywać 
przemysł. Chronologicznie, pierwszą z nich jest teoria społeczeństwa postindu-
strialnego Daniela Bella. Kolejne to np. społeczeństwo usług, społeczeństwo infor-
matyczne, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo sieci, płynna rzeczywistość itd. 
Trudno jest je traktować jako konkurencyjne, łączy je jednak poszukiwanie cech 

5 W. Morawski, Wprowadzenie: O pojęciu i teorii modernizacji, w: Modernizacja Polski. Struktury, 
agencje, instytucje, op.cit, s. 18.

6 Por. W. Morawski, Wprowadzenie: O pojęciu i teorii modernizacji, op.cit.
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swoistych współczesnych społeczeństw, np. w roli mass mediów, strukturze czy też 
przemianach więzi społecznych. Komplementarność nie oznacza jednak identycz-
ności, poszczególne teorie różnią się przedmiotem zainteresowań, problematyzacją 
zagadnień, strukturą eksplanansu ze względu na akcentowanie roli różnych czyn-
ników w wyjaśnianiu konkretnych zjawisk. Trudno jest także zakwestionować ich 
przydatność w badaniach społeczeństw postkomunistycznych, włączających się 
w coraz większym stopniu w globalny kapitalizm ze wszystkimi, czasem trudnymi 
wcześniej do zdefiniowania, skutkami.

Wielość istniejących teorii stanowiłaby zatem dowód nie tyle na nieudolność 
badaczy, co raczej postrzeganą złożoność badanych obiektów. Zalecany byłby plu-
ralizm teoretyczny, który sprzyja dochodzeniu do tzw. prawd cząstkowych, które 
zsyntetyzowane, mogą tworzyć bardziej ogólne konstrukcje i generalizacje.

Rzeczywistość społeczna – jak sugerują to doświadczenia transformacji – może 
być postrzegana jako pewien zbiór możliwości. Świat społeczny można zatem opi-
sać jako istniejące warunki brzegowe, stwarzające członkom społeczeństwa za każ-
dym razem inne możliwości, które jednak nie determinują jednoznacznie ludzkich 
działań i wyborów7.

Odrzucenie jednoliniowej koncepcji rozwoju społecznego nakazują też, widziane 
z perspektywy kilkudziesięciu lat, doświadczenia realnego socjalizmu. Wynika z nich, 
że komunizm nie musiał upaść. Musiał natomiast – zważywszy na jego strukturalną 
dysfunkcjonalność i anachroniczność gospodarczą – reformować się, wprowadzając 
elementy charakterystyczne dla kapitalizmu. Upadek komunizmu i powstawanie 
nowego ładu sugerują ostrożność co do możliwości przewidywania (zwłaszcza dłu-
gofalowego) dalszego przebiegu transformacji i ogólnie – kierunków rozwoju świata.

1.2. Teoria socjologiczna

Od nauki oczekuje się podejmowania nowych, niezbadanych dotąd lub mało 
zbadanych tematów czy też rozwiązywania, a przynajmniej wyjaśniania i opisu, 
pojawiających się problemów. Zakłada się przy tym, że każda dyscyplina naukowa 
dysponuje już wcześniej zgromadzonymi zasobami wiedzy, które mogą stać się pod-
stawą dla kolejnych opisów i analiz.

7 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, rozdz. XVI.
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Pod pojęciem teorii rozumie się bardzo różnorodne formy aktywności, obej-
mujące wszelkie nieusystematyzowane koncepcje życia społecznego, pozostające 
na wysokim poziomie abstrakcji idee, założenia na temat możliwości poznania 
życia społecznego, zespoły twierdzeń, a także uzasadnione empirycznie relacje, jakie 
zachodzą pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Wielu badaczy skłania się ku sze-
rokiemu rozumieniu tego terminu; teoria oznacza dla nich „wszelki zespół pojęć 
i stosunkowo ogólnych twierdzeń, odnoszących się do rzeczywistości społecznej, 
mających porządkować dostępną wiedzę na jej temat oraz dostarczać wytycznych 
dla dalszych obserwacji i badań”8.

Inni, jak A. Manterys i J. Mucha piszą, że teoria powinna odnosić się do rze-
czywistości empirycznej, nie można jej sprowadzać jedynie do opisu postrzega-
nych zmysłowo, w określonym czasie i przestrzeni, zjawisk społecznych. Powinna 
je natomiast wyjaśniać i interpretować w kategoriach możliwie ogólnych. W swoim 
najbardziej restrykcyjnym wydaniu, teoria przyjmuje postać systemu dedukcyjnego, 
z jasno określonym zbiorem założeń i abstrakcyjnych twierdzeń podstawowych, 
z których wyprowadza się kolejno twierdzenia niższego rzędu9.

Pozostając przy szerokim rozumieniu teorii, P. Sztompka wyróżnia trzy poziomy, 
na których może być tworzona. Pierwszy stanowi ogólna orientacja teoretyczno-
-metodologiczna, czyli zespół fundamentalnych założeń na temat rzeczywistości 
społecznej (tez ontologicznych), odnoszących się do szans i granic poznania spo-
łeczeństwa (tez epistemologicznych) oraz oczekiwanych sposobów badania społe-
czeństwa (dyrektyw metodologicznych). Stanowi ona pewną bazą filozoficzną teorii, 
przyjętą w istotnym stopniu a priori i potwierdzającą (bądź też nie) swoją użytecz-
ność na innych poziomach aktywności naukowej.

Drugim poziomem teorii socjologicznej jest model pojęciowy, czyli zespół powią-
zanych kategorii analitycznych, który składa się na szczególny obraz świata spo-
łecznego, jego budowy, mechanizmów, według których funkcjonuje i zmian, którym 
podlega. Poprzez wprowadzenie pojęć analitycznych, konstruktów teoretycznych, 
klasyfikacji i typologii, porządkuje on amorficzną z reguły rzeczywistość społeczną, 
zwracając szczególną uwagę na jedne procesy i pomijając inne. Tym samym, przy-
jęty model pojęciowy wyznaczałby pewien sposób interpretacji świata społecznego, 

8 J. Szacki, Wstęp, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii 
zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1975, s. 13.

9 A. Manterys, J. Mucha, Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009 r., w: Nowe 
perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków 2010, s. 13.
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jego algorytm. Podobnie jak ogólna orientacja teoretyczno-metodologiczna, może 
okazać się przydatny (bądź też nie) na innych poziomach analiz naukowych, szcze-
gólnie przy próbach budowania systemu twierdzeń10.

Trzecim poziomem byłby zbiór powiązanych ze sobą tez o zależnościach zacho-
dzących pomiędzy zmiennymi cechami obserwowanych zjawisk lub procesów. 
Możemy go określić jako teorię empiryczną lub inaczej – system praw socjologicz-
nych. Zawarte w nim twierdzenia odnoszą się wprost do świata empirycznego, infor-
mując o jego prawidłowościach, regularnościach i tendencjach rozwoju. Dotyczy on 
bezpośrednio obserwowanych faktów, informując o współzależnościach występu-
jących pomiędzy różnymi zjawiskami społecznymi.

W praktyce oznacza to, że teoria socjologiczna może dostarczać wiedzy o naturze 
życia społecznego, możliwościach jego poznania, składzie czy wreszcie – istnieją-
cych zależnościach między poszczególnymi, doświadczanymi przez ludzi, faktami.

Dokonane wcześniej rozróżnienie ułatwia w pewnym stopniu usystematyzowa-
nie dotychczasowych badań socjologów, pokazując, w których elementach składo-
wych teorii zostały zawarte rezultaty ich aktywności w ostatnich dekadach.

Wcześniej, w socjologii światowej w wieku XX, przeważał nurt funkcjonalizmu 
strukturalnego. Zgodnie z tą perspektywą, socjologowie nie badali ludzi, ale rze-
czywistość składającą się z różnych poziomów. Systemy te charakteryzowała trwała 
tendencja do równowagi i harmonijnej współpracy mniejszych, wewnętrznych ele-
mentów. Paradygmat funkcjonalizmu strukturalnego przyjmował ontologicznie zało-
żenie holizmu – uznawał, że życie społeczne stanowi swoistą całość, co oznaczało, 
że jego podstawowych elementów i zasad nie można było sprowadzić do poziomu 
zachowania i cech charakteryzujących poszczególne jednostki.

We wczesnych latach sześćdziesiątych XX wieku wielu badaczy zaczęło się zasta-
nawiać, na ile stworzony jeszcze przez Talcotta Parsonsa system pojęć ma związek 
z realnym życiem społecznym. Było to o tyle uzasadnione, że sam Parsons przyj-
mował konieczność wypracowania takiego systemu pojęć, które w odpowiedni spo-
sób ujmowałyby cechy świata społecznego. Dopiero z nich można byłoby bowiem 
wyprowadzać kolejne twierdzenia. Podstawowy zarzut kierowany do Parsonsow-
skiej teorii funkcjonalnej odnosił się do zbioru pojęć, który w sposób nieadekwatny 
odzwierciedlał właściwości realnie istniejących systemów społecznych11. Centralnym 

10 Ibidem.
11 T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej (rozdz. Obecna sytuacja i perspektywy systematycznej teorii 

socjologicznej), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 305.
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punktem zainteresowań amerykańskiego klasyka, szczególnie w późniejszej części 
jego życia, był system społeczny i warunki sprzyjające utrzymaniu jego integracji. 
Jego zdaniem, aby przetrwać, musi on dysponować dostateczną ilością wchodzących 
w jego skład podmiotów, które mają motywować do działania zgodnego z wymogami 
odpowiedniego systemu ról. Drugim niezbędnym warunkiem utrzymania systemu 
było unikanie podporządkowania takim wzorom kulturowym, które nie są w stanie 
określić minimum porządku społecznego bądź też stawiają przed ludźmi wymogi 
niemożliwe przez nich do spełnienia12.

Choć nie sposób kwestionować zasadności analiz życia społecznego z perspek-
tywy strukturalnej, to prace Parsonsa pozostawały na tak wysokim poziomie ogól-
ności, że wiele zjawisk doświadczalnych w empirycznej rzeczywistości społecznej 
znalazło się poza możliwością opisu i wyjaśniania przy pomocy tego paradygmatu.

Inny przedstawiciel funkcjonalizmu, Robert Merton, był twórcą strategii budo-
wania teorii średniego zasięgu. Choć abstrakcyjne, miały one utrzymywać związek 
ze światem empirycznym, przyczyniając się tym samym do rozwoju badań nie-
zbędnych dla doprecyzowania pojęć i modyfikacji uogólnień teoretycznych. Uwa-
żał, że bez wzajemnego oddziaływania pomiędzy teorią i badaniami empirycznymi, 
schematy teoretyczne pozostaną jedynie zbitkami mniej lub bardziej atrakcyjnych 
pojęć, których nie sposób zweryfikować. Z drugiej strony, badania empiryczne będą 
prowadzone w sposób niesystematyczny, bez możliwości poszerzenia dotychczas 
obowiązującego kanonu wiedzy socjologicznej13. Stąd też, przy budowaniu teo-
rii średniego zasięgu niezbędne wydaje się być łączenie pojęć w bardziej ogólne 
zbiory. Zatem cząstkowe teorie socjologiczne powinny być nakierowane na wejście 
w skład bardziej ogólnej teorii. W porównaniu ze strategią Parsonsa, podejście Mer-
tona wymagało wcześniejszego przygotowania teorii średniego zasięgu. Koncepcja 
ta posiadała zatem większe możliwości opisu i wyjaśniania rzeczywistości społecz-
nej niż poprzednia. Badania zjawisk średniego zasięgu sprzyjałyby tym samym 
stopniowemu opracowywaniu szerszych schematów teoretycznych. Dla Mertona 
funkcjonalizm był strategią porządkowania pojęć, metodą służącą do odróżniania 
bardziej istotnych procesów społecznych od tych o mniejszym znaczeniu.

Trzeba podkreślić, że sposób analizy życia społecznego zaproponowany przez 
funkcjonalistów miał charakter ahistoryczny; skupiał się na istniejących strukturach 

12 T. Parsons, The Social System, Free Press, New York 1951, s. 27–28.
13 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1982, s. 68–73.
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społecznych, na badaniu, w jaki sposób, poszczególne czynniki i elementy systemu 
przyczyniają się do utrzymana stabilizacji i porządku całości. Jednak każda oparta 
na doświadczeniu obserwacja pokazuje, że życie społeczne to także zmiana, nie 
tylko trwałość systemu, ale także jego nieustanna dynamika14. Jeżeli zatem w stronę 
socjologów kierowane są pytania, to w pierwszej kolejności nie dotyczą one tego, 
jak w ogóle jest możliwe życie społeczne, ale raczej – dlaczego się zmienia, jakie 
są tego przyczyny i jakie mogą być konsekwencje?

Pomimo wielu krytyk, podejście funkcjonalne przyczyniło się do znacznego 
wzrostu dorobku teoretycznego w naukach społecznych. Socjologom udało się sfor-
mułować wiele istotnych założeń przyczyniających się do dalszego rozwoju teorii. 
Przykładem, stwierdzenia, że ludzie są zorganizowani w systemy społeczne czy też 
akcentowanie przez funkcjonalistów, że zachowania ludzkie nie mogą być w pełni 
zrozumiane bez wcześniejszego uwzględnienia złożoności systemów społecznych, 
w których mają miejsce. Zwrócili także uwagę, że określone wzory organizacji poja-
wiają się na różnych poziomach systemu, zarówno w obrębie mikrostruktur, jak 
i większych całości. Badacze związani z podejściem funkcjonalnym podjęli ponadto 
jedno z najistotniejszych w socjologii pytań: o rolę, jaką dany element pełni w dzia-
łaniu całego systemu. Przykładem mogą być liczne badania prowadzone nad prze-
mianami współczesnej rodziny15.

Odmienną perspektywę badawczą niż funkcjonaliści zaproponowali przed-
stawiciele interakcjonizmu symbolicznego, zwracając uwagę na zdolność ludzi do 
nadawania znaczeń napotykanym zdarzeniom, odczytywania symboli, skłonności 
do autorefleksji, samodzielnego definiowania i redefiniowania sytuacji, w jakich 
się znajdują. W ramach tego paradygmatu pojawiła się rozbieżność co do stopnia 
uporządkowania i trwałości tych znaczeń oraz symboli, a tym samym – tożsamości 
człowieka. Przedstawiciele szkoły chicagowskiej, jak m.in. H. Blumer podkreślali, że 
zarówno ludzie, jak i wzorce organizacji społecznej mogą być najlepiej odczytane 
z perspektywy działań jednostek. Podejście to dowartościowywało ludzką zdolność 

14 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, 
s. 131.

15 Zob. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1984; B. Balcerzak-Paradowska, Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej, „Poli-
tyka Społeczna” 2007, nr 8, s. 2; B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Polityka rodzinna 
w krajach Unii Europejskiej, w: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, „Biu-
letyn RPO. Materiały” 2009, nr 67, s. 26–34; Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne 
w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Scholar, War-
szawa 2007, s. 45–52.
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do spontaniczności i brak czynników deterministycznych. Ludzka świadomość była 
dla przedstawicieli tego podejścia elementem ważnym, chociaż zmiennym i podat-
nym na wpływy zdarzeń pochodzących zarówno z teraźniejszości czy przeszłości, jak 
i przyszłości. To właśnie te mankamenty powodują, według H. Blumera, oderwanie 
teorii dedukcyjnej od zdarzeń ze świata empirycznego, stąd też żadne restrykcyjne 
procedury naukowe nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z realnym światem 
społecznym. Postuluje on zastosowanie i rozwijanie tzw. pojęć uczulających, które 
choć nie porządkują w pełni pojawiających się zdarzeń, to pomagają w poszuki-
waniach pewnych klas zjawisk. Pozwalają tym samym wejść badaczom do świata 
empirycznego, co umożliwia nie tylko weryfikację dotychczasowego obrazu obser-
wowanych zjawisk, ale i dostrzeżenie nowych. Proces konstruowania i doskonalenia 
pojęć uczulających stanowiłby zatem nieodłączny element każdej teorii socjologicznej.

Inne podejście znajdziemy u M. Kuhna, który podkreśla istotność „rdzenia jaźni”. 
Zgodnie z nim ludzie internalizują w procesie socjalizacji względnie stabilny zasób 
znaczeń, postaw wobec siebie i rzeczywistości. Jaźń w pewnym stopniu kształtowa-
łaby zatem i określała nasze postrzeganie obiektów oraz podejmowane interakcje. 
W związku z tym możliwe jest wyjaśnianie i przewidywanie ludzkiego zachowania, 
ponieważ jest ono powtarzalne, a przez to stosunkowo trwałe.

Poglądy H. Blumera i M. Kuhna odnoszące się do jaźni, interakcji, przyczynowo-
ści i organizacji społecznej, implikują odrębne wizje tego, czym jest, a czym powinna 
być teoria socjologiczna. Dla pierwszego, zmienna natura życia społecznego wymusza 
indukcyjną metodę konstruowania teorii; ogólne twierdzenia muszą zatem pocho-
dzić z obserwacji konkretnych sytuacji. Tym samym, symboliczny interakcjonizm 
stanowiłby odpowiedź na niedostatki paradygmatu funkcjonalnego, na jego ahisto-
ryczne założenia mówiące o równowadze systemu społecznego. Z drugiej strony, był 
on reakcją na rzeczywiste zmiany i doświadczalne procesy, które stały się widoczne 
nie tylko dla badaczy społecznych, ale także zwykłych uczestników życia społecz-
nego. Różnorodne procesy, przez które najczęściej rozumie się: schyłek społeczeń-
stwa przemysłowego i związane z nim przemiany pracy, niestabilność i zmienność 
więzi rodzinnych, zróżnicowanie, ale i tymczasowość kontaktów międzyludzkich 
pokazują, iż obiektywne warunki życia i subiektywne stany stają się coraz bardziej 
tymczasowe, a zatem – zmienne.

Aby więc nie pozostać działalnością jałową, teoria socjologiczna powinna być 
zdolna do opisywania zmian i wyjaśnienia ich przebiegu, odwołując się do w miarę 
szerokiego kontekstu, na przykład kulturowego. Bez względu bowiem na specyfikę 
poszczególnych krajów, mamy do czynienia z procesem nieustannego poszerzania 
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się zakresu osobistej swobody, wolności, samodzielności w podejmowaniu decyzji 
– przynajmniej jeśli chodzi o sferę życia osobistego i prywatnego. Takie otocze-
nie, wspierające otwartość indywidualnych biografii, akcentujące prawa jednostki, 
a zarazem oferujące szeroką gamę wyboru w sferze stylów życia, ogranicza jedno-
cześnie obszary dla kolektywnych, ustabilizowanych wzorców życia, nawiązujących 
do przeszłości i tradycji. Stąd też próba opisania ludzkich i zbiorowych zachowań 
staje się zadaniem coraz bardziej złożonym, czasami wręcz – niemożliwym.

W socjologii współczesnej widać wyraźny odwrót od prób opisu społeczeń-
stwa za pomocą wielkich systemów, obejmujących wyraźnie zdefiniowane kate-
gorie społeczne. Zarówno na poziomie pierwszym – ogólnej wizji społeczeństwa, 
drugim – systemu pojęć i trzecim – obejmującym zależności między zmiennymi 
o charakterze empirycznym, teoria socjologiczna posiada jeszcze wiele niezago-
spodarowanych obszarów, a kwestie do tej pory opisane i wyjaśnione – wymagają 
nieustannej aktualizacji.

W przypadku pierwszego i drugiego poziomu pojawia się wyzwanie odnalezienia 
najbardziej adekwatnego zespołu pojęć opisujących otaczającą nas rzeczywistość, 
które zastępowałyby bądź uzupełniały takie dotychczasowe kategorie, jak: klasa spo-
łeczna, warstwa, awans, prestiż, hierarchia lub proponowały terminy wyjaśniające 
w sposób bardziej adekwatny, zwracając przede wszystkim uwagę na procesy for-
mowania się zbiorowości i podtrzymywania więzi społecznych. W przypadku teorii 
na jej trzecim poziomie – zależności między danymi empirycznymi – problemem 
jest uniwersalność i zasięg poszczególnych mechanizmów czy korelacji. Skoro ludzie 
są zdolni do nadawania sensów i znaczeń swoim codziennym praktykom, skoro 
ich doświadczenia są coraz bardziej różnorodne, zatem także bardziej różnorodna 
(a więc – kreatywna) powinna być teoria.

Dobrym przykładem może być, nurt postmodernizmu, który zakwestionował 
możliwość systematycznego uprawiania nauk społecznych, a działalność realizo-
waną w stworzonych w tym celu instytucjach określa odwołując się do pojęcia nar-
racji, znanego wcześniej z teorii komunikowania. Krytycy tego podejścia zwracają 
jednak uwagę, że rzeczywistość widziana z perspektywy postmodernizmu wydaje 
się być zbyt skomplikowana i płynna dla umysłu ludzkiego, nastawionego bardziej 
na tworzenie subiektywnych obrazów niż odczytywanie obiektywnie istniejącej rze-
czywistości, aby można było mówić o możliwości jej realnego poznania.

Twórczość postmodernistów w socjologii, których chyba najbardziej znanym 
w Polsce przedstawicielem jest Z. Bauman, obfituje w analizy ponadjednostko-
wych procesów, przydatnych dla zrozumienia wielu strukturalnych zmian, mających 
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miejsce na poziomie zarówno państw narodowych, jak i globalnym. Równolegle, 
uwzględniona jednak zostaje w niej perspektywa zwykłych ludzi – tego, jak się w tej 
nowej sytuacji odnajdują i jakie strategie działania podejmują, aby osiągać swoje 
cele. Podejście to, bogate w obserwacje, nie dostarcza jednak podstaw dla systema-
tycznego badania zjawisk społecznych, Bauman twierdzi wręcz, że takiego narzę-
dzia nie sposób zbudować16.

Z kolei na gruncie socjologii niemieckiej jedną z ciekawszych perspektyw badania 
społeczeństwa może być teoria społeczeństwa doznań, której autorem jest Gerhard 
Schulze17. Została ona po raz pierwszy zaprezentowana w roku 1992, jako rezultat 
rozległych jakościowych i ilościowych badań empirycznych. Schulze od początku 
stawiał sobie za cel zbudowanie takiej teorii, która mogłaby stać się alternatywą dla 
koncepcji kwestionujących możliwość uchwycenia systematycznych powiązań mię-
dzy tożsamością indywidualną, wartościami, zbiorowościami na poziomie mikro 
i kategoriami makrostukturalnymi. W świetle jego teorii, współczesne związki mię-
dzyludzkie skupiają się przede wszystkim wokół podobnych potrzeb i wspólnie 
podzielanych wzorców co do sposobów osiągania osobistego szczęścia. Wyróżnia 
on kilka podstawowych wariantów postrzegania rzeczywistości, które implikują 
indywidualne projekty szczęśliwego i wygodnego życia. Do realizacji tych planów 
każdy człowiek potrzebuje innych ludzi jako potwierdzenia swoich wyborów, ale 
także jako współuczestników wspólnoty, bez której nie może ich zrealizować. Czas 
konsumpcji, wypoczynku, rozrywki, wakacji czy czerpania z dóbr kultury to naj-
częściej także okres spędzany z innymi. Dlatego ludzie nakierowani są na poszu-
kiwanie osób, które są do nich podobne i to z nimi przede wszystkim nawiązują 
relacje o bardziej trwałym charakterze.

Otwartość na innych niesie ze sobą rozpowszechnienie kilku dominujących 
estetycznych wzorców przeżyć – zespołu wytworów kultury i obiektów konsumpcji 
wraz z towarzyszącymi im systemami znaczeń. Równolegle obok siebie istniałoby 
zatem kilka głównych systemów znaczeń, inspirowanych kulturą wysoką, trywialną, 
ludową i popularną. To właśnie wokół nich (tych wzorców), poruszają się ludzie 
o podobnych celach życiowych, marzeniach, potrzebach czy też wizjach rzeczywi-
stości. Schulze zwracał uwagę, iż między poszczególnymi środowiskami nie ma pro-
stej zależności; struktura społeczna w opisywanych przez niego społeczeństwach 

16 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
17 P. Sieradzki, Gerharda Schulze teoria społeczeństwa doznań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2011.
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ulega bowiem stopniowej dewertykalizacji, przynajmniej w jej świadomościowym 
wymiarze. Wprawdzie w poszczególnych środowiskach może pojawiać się poczu-
cie „wyższości” bądź „niższości”, jednak nie przybiera ona takiego charakteru, jak 
u P. Bourdieu. W społeczeństwie doznań nie istnieje bowiem jeden wzorzec, styl 
życia, reprezentowany przez jedno środowisko i będący przedmiotem aspiracji dla 
pozostałych. Różne kategorie wytwarzają odrębne światy, często o niewspółmier-
nych, nieporównywalnych wartościach i modelach służących ich realizacji.

Tym samym, teoria społeczeństwa doznań okazała się być nie tylko alterna-
tywnym obrazem struktury społecznej, ale też koncepcją, która pozwala na prze-
zwyciężenie słabości, które cechowało podejście indywidualistyczne. Jej słabszą 
stroną jest jednak niewystarczające uwzględnianie świata instytucji i wyjaśnianie 
relacji międzyludzkich jedynie poprzez sferę prywatną i kulturową (co wydaje się 
sygnalizować już podtytuł pracy Schulzego: Socjologia współczesnej kultury). Wyja-
śniając, w jaki sposób organizacje komercyjne wpływają na konsumpcję i styl życia 
odbiorców swoich produktów i usług, nie przedstawia roli, jaką odgrywają one 
w kształtowaniu społecznych więzi. Jeśli jednak powstają nowe, nietypowe ich formy 
– kontaktów, środowisk, współpracy, kreowania wspólnych wartości – to ich opis 
posiada walor nie tylko deskryptywny, ale także wyjaśniający. Może zatem stać się 
zalążkiem nowej teorii. Przykładem teoria ugruntowana, której najbardziej znanym 
przedstawicielem w Polsce jest K. Konecki. Tworzone przez nią pojęcia, charaktery-
styki, hipotezy, wyłaniają się ze zgromadzonych wcześniej danych, których analiza 
ma (chronologicznie) charakter wtórny wobec realnych faktów, zdarzeń, interakcji 
czy procesów. Teoria powstaje jako efekt badań prowadzonych w konkretnej rze-
czywistości społecznej18. Podejście to znajduje się w opozycji wobec akademickich 
metod konstruowania teorii bez odwołania się do danych empirycznych bądź też 
takich teorii, dla których stanowią one jedynie ilustrację wcześniejszej, arbitralnie 
i apriorycznie skonstruowanej koncepcji.

Łącząc w sobie elastyczność i otwartość na nowe dane, ale także ich weryfi-
kację, teoria ugruntowana umożliwia tym samym odkrywanie zjawisk i procesów, 
których badacze wcześniej nie szukali i których istnienia nie przewidywali. Jeżeli 
zatem w badaniu współczesnych społeczeństw wyzwaniem jest powstawanie wielu 
środowisk o odmiennych światach znaczeń, systemach wartości i rozmaitych stylach 

18 K. Konecki, Teoretyzowanie w socjologii, czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie 
danych empirycznych, w: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, red. B. Glaser, 
A. Strauss, Nomos, Kraków 2009.
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życia, to procedury gwarantujące zachowanie unikalności badanych grup, procesów, 
zjawisk, wydają się najlepszą odpowiedzią metodologiczną. Skoro ludzie, mając 
do wyboru szeroką gamę treści kulturowych inspirujących do twórczego nadawa-
nia znaczeń, zachowują wysoki stopień swobody działania, w socjologii potrzebne 
są takie paradygmaty badawcze, które będą te zmiany dostrzegały i wkompono-
wały je w dotychczas istniejący dorobek. W ten sposób teoria socjologiczna może 
zwiększać zdolność do tłumaczenia aktualnych procesów, modyfikowania dotych-
czasowego zasobu naukowej wiedzy społecznej oraz nadążania za tym, co dzieje 
się w realnym świecie.

Wnioski

Jeżeli zatem teoria socjologiczna ma być przydatna nie tylko socjologom teo-
retykom, powinna szukać odpowiedzi nie na pytanie, jak powstaje społeczeństwo, 
a raczej: co się dzieje między ludźmi i jaki jest tego powód?

Obszar rzeczywistości, która może zostać objęta badaniami, jest trudny do 
uchwycenia przez socjologa bez wcześniej przygotowanej aparatury pojęciowej. 
O ile jednak wchodzenie w rzeczywistość w skali mikrostrukturalnej, środowi-
skowej, grupowej, organizacyjnej, bez wcześniejszej prekonceptualizacji może pro-
wadzić do uzyskania dobrych wyników, o tyle w przypadku badań nad strukturą 
społeczną czy przemianami sfery publicznej w kontekście globalizacji wydaje się 
to być mocno utrudnione, jeśli nie wręcz niemożliwe. Nie oznacza to oczywiście, że 
perspektywa interpretatywna jest w tym przypadku nieużyteczna. Pomijanie zna-
czenia odczuć, emocji, tożsamości, jakie noszą w sobie ludzie wchodzący w skład 
badanych struktur, staje się w dużej mierze bezowocne, nie pozwalając na zrozu-
mienie sposobów ich działania.

Jeżeli opisujemy wpływ czynników globalnych na codzienne życie człowieka, 
nieuniknione staje się empiryczne sprawdzenie tej tezy w realnej sytuacji, w świa-
domości ludzi, którzy nas w tym badaniu interesują. Współczesne podejście wydaje 
się być raczej nieustannym przeplataniem wcześniejszego dorobku socjologii, obser-
wacji, erudycji i wrażliwości konkretnego socjologa-autora i aktualnych danych 
empirycznych. Rozmaite może być też pochodzenie danych empirycznych, którymi 
posługuje się badacz – mogą być to dane sondażowe, ale też dane publikowane 
przez rozmaite instytucje, wiele tu zależy od indywidualnych wyborów. Założenia 
metodologiczne leżące u podstaw teorii R. Mertona, A. Giddensa, J. Habermasa, 
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U. Becka czy R. Senetta nie straciły nic na aktualności mimo tempa zmian współ-
czesnego świata. Nadal pozostają bliskie; to dzięki nim socjologia w coraz bardziej 
precyzyjny sposób opisuje zmiany zachodzące w płaszczyźnie makrospołecznej.

Nie zmienia to jednak faktu, że dorobek teoretyczny niejako od zawsze sta-
nowi najlepszy punkt wyjścia do rozpoczęcia prac nad opracowaniem koncepcji, 
która byłaby bardziej przydatna dla opisu coraz szybciej zmieniającej się rzeczywi-
stości społecznej. Jest to tym bardziej istotne, że jak dotąd zgromadzono całkiem 
bogaty dorobek empiryczny ilustrujący zachodzące zmiany. Postulat ten odnosi się 
także do społeczeństwa polskiego, zmierzającego (z różnym zresztą skutkiem) do 
budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Pojawia się pytanie o koncepcje 
i teorie umożliwiające wyjaśnianie zachodzących procesów i zjawisk. Na ile pozwa-
lają na zrozumienie tych dziejących się tu i teraz? Jakie są ich ograniczenia? To tylko 
niektóre kwestie, przed jakimi stają badacze współczesności.
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Streszczenie

Po 1989 roku socjologia polska stała się socjologią zmiany. Ówczesna refleksja naukowa 
wpisywała się w społeczne próby zrozumienia nowej, dynamicznie zmieniającej się rze-
czywistości i, tak jak ona, podlegała zmianom wraz z kolejnymi etapami transformacji. 
Ilustracją dla omawianych zagadnień była problematyka poruszana na kolejnych zjazdach 
socjologicznych na przestrzeni ostatnich dekad. W tekście założyłam, że nieustająca zmien-
ność życia społecznego zmusza socjologów do podejmowania refleksji nad zasadnością sto-
sowania dotychczas wypracowanych pojęć, narzędzi i teorii. Można w niej wyróżnić dwa 
stanowiska: radykalne, zakładające odrzucenie starych i konieczność wypracowania całko-
wicie nowych pojęć, narzędzi i teorii oraz umiarkowane, zakładające konieczność rewizji, 
ale z wykorzystaniem pojęć i teorii dobrze ugruntowanych w dotychczasowej tradycji myśli 
socjologicznej. Wnioski z prowadzonych rozważań pokazują, że socjologiczne teorie podążają 
za społecznymi przeobrażeniami, systematycznie konfrontując stare koncepcje ze zmienia-
jącą się rzeczywistością, a także budując nowe, które poszerzają dotychczasowe możliwości 
wyjaśniania bądź po prostu je zastępują.

Słowa kluczowe: teoria socjologiczna, teoria ugruntowana, teoria społeczeństwa doznań, 
strukturalizm, interakcjonizm, zmiana.

Summary

After 1989, Polish sociology became a sociology of change. The contemporary scientific 
reflection formed part of the social trying to understand the new and changing reality and, 
like her, subject to change with successive stages of transformation. Illustrative of the issues 
discussed was the issue addressed in subsequent meetings sociological over the past dec-
ades. In the text, I assumed that the unceasing variability and dynamics of social life, forc-
ing sociologists to reflect over the legitimacy of the use of previously developed concepts, 
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tools and theories. There can be divided into two positions: a radical, involving the rejec-
tion of the old and the need to develop completely new concepts, tools and theories, and 
moderate, assuming the need to revise existing, but with the use of the concepts and theo-
ries of well-established in the existing tradition of sociological thought. The conclusions of 
this research show that sociological theories follow social transformations, systematically 
confronting the old ideas with the changing reality and building new ones that expand the 
existing capabilities of explanation, or simply replace them.

Keywords: sociological theory, grounded theory, theory of society experience structural-
ism, interactionism, change.


