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Gdy chcemy poznac rózne aspekty rzeczywistosci, odwolujemy sie do teorii i badan,
ale punktem wyjscia procesu poznawczego
powinna byc zawsze teoria. Z oczywistego
wzgledu - analiza rzeczywistosci zaczyna sie
od postawienia pytan, a sformulowanie wlasciwych pytan wymaga namyslu. Ukazaly sie
dwa wielkie, liczace ponad 1200 stron, tomy
pod tytulem Wspólczesne teOlie socjologiczne. Sa one zbiorem tekstów pochodzacych z
wybranych teorii, które wolno traktowac jako
najbardziej reprezentatywne w tej dziedzinie
nauki. Róznorodnosc (by nie powiedziec: bogactwo) refleksji socjologicznej stawia nas
przed trudnym problemem wyboru. Zwlaszcza ze chodzi tu wspólczesne teorie, których
znaczenie i waznosc moga byc przedmiotem
dyskusji.
Tekstów jest kilkadziesiat. Redaktorzy naukowi calosci: Aleksandra JasinskaKania, Jerzy Szacki, Lech Nijakowski i Marek Ziólkowski, podzielili je na 18 grup

tematycznych, starajac sie, zeby odzwierciedlaly one glówne kierunki wspólczesnej
swiatowej socjologii. Wprawdzie publikowanie wypisów z artykulów i ksiazek nie jest
niczym nowym, jednak na rynku opracowan
socjologicznych w Polsce jest to przedsiewziecie zaslugujace na uwage z dwóch
wzgledów - wspomnianej juz obszernosci i
aktualnosci. Oczywiscie aktualnosc jest pojeciem wzglednym i nie nalezy jej traktowac
doslownie, czego wyrazem bylo cofniecie sie
twórców wyboru do lat 30. i 40. XX w. i
uwzglednienie teorii formulowanych m.in.
przez Norberta Eliasa, Talcotta Parsonsa oraz
Davisa i Moore' a. Niemniej warto pamietac,
ze Wspólczesne teorie socjologiczne kontynuuja u nas pewna tradycje, zapoczatkowana przez zbiór tekstów Elementy teorii socjologicznych z 1975 r.
Wydanie ksiazki skladajacej sie z
fragmentów prac juz opublikowanych mozna uzasadnic przede wszystkim korzysciami

dydaktycznymi - Wspólczesne teorie ... odpowiadaja na potrzeby studentów i wykladowców prowadzacych zajecia z socjologii.
Znalazly sie tu teksty obcojezyczne, z których czesc po raz pierwszy ukazala sie po polsku, co w naturalny sposób zwiekszylo krag
ich potencjalnych odbiorców. Zamieszczony
zostal np. fragment jednej z (nieznanych w
jezyku polskim) ksiazek Erika Wrighta o
strukturze klasowej ujmowanej z perspektywy neomarksizmu; szkola neoinstytucjonalna reprezentowana jest przez analizy Douglasa Northa i Victora Nee; sa Shmuel
Eisenstadt, Alain Touraine (teorie modernizacji) i Claus Offe z tekstem o demokracji
(reprezentujacym tu teorie tozsamosci i róznicy). Wolno zakladac, ze odbiorcami tej
ksiazki sa równiez socjologowie amatorzy,
dla których zawiera ona autorytatywny przeglad dorobku nauk spolecznych.
Jest to wystarczajace uzasadnienie. To,
co teraz napisze, odnosi sie do okreslonego
celu publikacji, nie jest natomiast jej krytyka.
Otóz ksiazki bedace zbiorem wypisów wydaja sie mniej przydatne w procesie badawczym,
zarówno na etapie formulowania hipotez, jak
i interpretacji wyników - gdy próbujemy analizowane zjawiska "wyjasnic", sytuujac je w

kontekscie istniejacego dorobku. Warto przypomniec, ze w nauce licza sie tylko oryginalne prawdy i wyniki nazywane "odkryciem".
Dowodzac wlasnej oryginalnosci, odwolujemy sie przede wszystkim do okreslonych teorii, zeby wskazac, co mamy do powiedzenia
nowego. Wiedza teoretyczna jest koniecznym
ogniwem tego procesu, jednak z perspektywy
badacza lepiej jest znac dobrze jedna teorie
niz wiele po trochu.
W pierwszej czesci ksiazki zamieszczone sa analizy poswiecone rozumieniu pojecia teorii w naukach spolecznych. Trudno
sobie wyobrazic, zeby takiego wstepu nie
bylo - reprezentatywnymi postaciami sa tu
George Homans i Jeffrey Alexander (starsze
i mlodsze pokolenie klasyków tego problemu). Pozostale czesci dotycza róznych dziedzin, zaczynajac od teorii zachowania, wymiany spolecznej i racjonalnego wyboru,
a konczac na teoriach feministycznych. Nasuwaja sie dwa pytania: czy uwzgledniono
tu wszystkie dziedziny i czy wsród uwzglednionych sa takie, które mozna bylo pominac?
Odpowiedz zalezy w duzym stopniu
od preferencji recenzenta. Mam jedna uwage
dotyczaca braku dziedzin - dotyczy ona etnometodologii, reprezentowanej przez twór-

ce tego nurtu, Harolda Garfinkla. Redaktorzy ksiazki wlaczyli tekst Garfinkla do czesci poswieconej socjologii fenomenologicznej, z której wywodzi sie etnometodologia nurt koncentrujacy sie na analizie interakcji
rozpatrywanych z perspektywy jednostek.
Sadze jednak, ze w celu uwydatnienia specyficznego charakteru tego podejscia mozna by go potraktowac jako osobna dziedzine,
chociaz genetycznie rzecz biorac, uzasadnione jest równiez polaczenie go z fenomenologia, tak jak zrobili redaktorzy tej ksiazki.
Podobnym subiektywizmem obciazony jest komentarz dotyczacy równorzednego potraktowania fundamentalnych dziedzin
socjologii, takich jak funkcjonalizm, symboliczny interakcjonizm czy teorie wladzy - z
dziedzinami, które mozna by uznac za mniej
priorytetowe. Polemizowalbym z wyodrebnieniem w postaci osobnego nurtu teorii "toz-

WSPÓLCZESNE
TEORIE SOCJOLOGICZNE

I wybór

i oprac. Aleksandra Jasinska-Kania et
al. T. 1-2. - Warszawa: "Scho1ar", 2006. - 2 t.
(618 s. ; s. 619-1248) ; 25 cm. - Zl 130 (2 t.)
316.2(082.2)

samosci i róznicy". Zaliczone do tej dziedziny analizy (takich m.in. autorów jak Offe i
Glazer) koncentruja sie na formowaniu sie
kategorii i barier spolecznych na bazie ruchów obywatelskich, praktyk dyskryminacji
i mobilizujacych dzialan podejmowanych w
celu obrony interesów. Problematyka ta pokrywa sie z refleksja rozwijana w ramach co najmniej trzech - innych, klasycznych teorii wyodrebnionych w tej ksiazce: teorii
strukturacji, neomarksizmu oraz konfliktu i
wladzy.
Natomiast odwazna, ale uzasadniona
decyzja bylo poswiecenie osobnej uwagi
twórczosci Jurgena Habermasa, twórcy teorii "dzialania komunikacyjnego", dla której
punktem wyjscia byla krytyka teorii racjonalizacji Maxa Webera. Na tle innych teorii
jest to swego rodzaju case study, poniewaz
Habermas wyczerpuje krag przedstawicieli
tego kierunku. Z drugiej strony nalezy zgodzic sie z pogladem Zdzislawa Krasnodebskiego wyrazonym we wstepie, ze jest to
koncepcja wymykajaca sie próbom zaklasyfikowania do jakiejs okreslonej orientacji we
wspólczesnej socjologii i dlatego trzeba teorie Habermasa wyróznic, wynoszac go nawet ponad autorów tej rangi co Parsons. 1;;1

