
S T U D I A S O C J O L O G I C Z N E 1982 , 3-4 (86-87) 
P L I S S N 0039—3371 

P O L E M I K I 

Stanisław Kozyr-Kowalski 
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DRUKARSKA 

W pierwszym numerze „Studiów Socjologicznych" z 1981 r. została 
opublikowana recenzja mojej książki pt. Klasy i stany pióra Niny Kraś
ko. Odznacza się ta recenzja licznymi niekwestionowalnymi walorami. 
Zawiera krytyczną ocenę mojego studium o Webera i Marksa teoriach 
klas i stanów sformułowaną z zupełnie odmiennej niż moja perspektywy 
teoretyczno-metodologicznej. Stanowi próbę praktycznej realizacji pow
szechnie deklarowanej zasady, że jednym z warunków rozwoju socjologii 
jest swobodna dyskusja naukowa nie tylko między tymi, którzy zgadza
ją się w sprawach „zasadniczych" a różnią się w „drugorzędnych" 
i „trzeciorzędnych", lecz także między tymi, których poglądy pozostają 
w stosunkach przeciwieństwa i sprzeczności. 

W recenzji Niny Kraśko występują jednak pewne sformułowania, 
w których widzę wpływ stanowo-akademickiej ideologii consensusu teo
retycznego. 

Nosiciele tej ideologii pragną przezwyciężyć lub zmniejszyć różnice 
teoretyczno-metodologiczne występujące w socjologii współczesnej nie 
poprzez rzetelne badania i rzetelną dyskusję, lecz za pomocą środków 
pozateoretycznych i pozamerytorycznych. Za przejaw tak określonej 
ideologii stanowo-akademickiej uważam odmawianie mi „dobrej woli" 
w ocenie „osiągnięć" teorii stratyfikacji społecznej, pretensję o „ciągłe 
podkreślanie różnic między socjologią współczesną a socjologią Maxa 
Webera", o „ciągłe podkreślanie, że myśl Webera i Marksa można od
czytać tylko w jeden sposób", apel o pogodzenie się z faktem, że socjo
logia uciekająca od fundamentalnych problemów teorii społeczeństwa ja
ko całości „istnieje i rozwija się", zarzut nieczytania prac współczesnych 
socjologów z myślą „znalezienia w nich czegoś pozytywnego' , „wyolbrzy-
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miania różnicy między podejściem Maxa Webera i Karola Marksa a teo
riami współczesnymi". 

Autorka wyróżnia w mojej książce t rzy zasadnicze warstwy. Ocenia 
pozytywnie warstwę pierwszą, która „dotyczy interpretacji klas i s ta
nów u Maxa Webera", „przyswojenia dorobku Maxa Webera tradycji 
socjologii polskiej". Nie zauważa jednak, że taka ocena podważa war
tość jej zarzutu (jeśli nie znosi go całkowicie), że „wyolbrzymiam" róż
nice między Weberem a współczesnymi teoriami stratyfikacji społecznej. 
Jeśli moja interpretacja Webera teorii klas i stanów jest poprawna, to 
wykopuje ona przepaść teoretyczną między Weberem a tym, co recen-
zentka utożsamia z „socjologią współczesną", to można zmniejszyć wów
czas „wyolbrzymione" różnice między Weberem a współczesnymi teoria
mi stratyfikacji społecznej albo przez radykalną rewizję i radykalne 
przekształcenie owych teorii i związanych z nimi technik empirycznego 
badania, albo przez odrzucenie koncepcji Weberowskich jako nienauko
wych lub przednaukowych (i udowodnienie tego), albo wreszcie przez 
radykalne uproszczenie ich sensu. Ten trzeci przypadek ma — moim 
zdaniem — najczęściej miejsce we współczesnej socjologii. 

Nina Kraśko przypisuje mi pogląd (a zarazem pewną postawę in
telektualną), że „myśl Webera i Marksa można odczytać tylko w jeden 
sposób". Inni nazywają tę postawę dosadniej: „dogmatyzm", „ortodoksja 
marksistowska". Używają przy tym pojęcia „ortodoksji" nie w pier
wotnym, starogreckim sensie jako opinię „prawdziwą", „słuszną", „właś
ciwą", lecz w sensie nadanym temu pojęciu przez teologię, antykleryka-
lizm i takich przeciwników „wszelkiej świętości", jak Max Stirner. Przy
pisywanie mi tego rodzaju opinii i postawy nie jest zarzutem merytorycz-
nc-teoretycznym, lecz ideologicznym Mumbo-Jumbo. Albowiem nie 
mam wątpliwości, że nie tylko myśl Webera i Marksa, lecz także myśl 
wszystkich dawnych i współczesnych wybitnych myślicieli „można czy
tać" w bardzo różny sposób. Można przerzucić mozół samego czytania na 
innych (historyków filozofii i socjologii), można wyręczać się autoryte
tem specjalistów lub obiegowego rozumu socjologicznego (przejawiające
go się poprzez mniemanie większości współczesnych badaczy) przy in
terpretacji t rudnych do zrozumienia part i i danej książki, można czytać 
jakiegoś autora nowocześnie, według nauczanych w Ameryce, na spec
jalnych kursach dla ludzi zapracowanych, reguł szybkiego czytania, poz
nając tylko początek jego studium lub tylko koniec, lub tylko środek, 
lub tylko definicje. Do tego rodzaju „nowoczesnej" lektury pism Marksa 
przymusza strukturalnie redaktor tomu Człowiek i socjalizm, który uka
zał się w „Bibliotece Socjologicznej" P W N 1 . Można wreszcie zbudować 
interpretację idei jakiegoś autora na impresjach i wrażeniach zrodzo-

•Por. S. Kozyr-Kowalski: Marks dla socjologów? „Studia Socjologiczne" 1980 
nr 3. 
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nych w trakcie mniej lub bardziej uważnej lektury, idąc wzorem nie
wysokiego lotu krytyki literackiej lub muzycznej. 

Moja dyrektywa metodologiczna, gorzej lub lepiej zrealizowana w 
Klasach i stanach, brzmi: prac Webera i Marksa, podobnie jak prac 
wszystkich wybitnych, dawnych i współczesnych myślicieli; Platona, 
Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Parsona, Goffmana — nie należy po 
prostu czytać, po prostu interpretować, lecz powinny być one obiektem 
badania naukowego, które zakłada zastosowanie specjalnych procedur 
empirycznego postępowania i obiektywnego sprawdzania osiągniętych 
rezultatów. 

Tego rodzaju reguły badania tekstów starałem się sformułować w 
artykule Lenin — socjolog nie odkryty w pełni, opublikowanym w 1970 
r. w „Studiach Socjologicznych". Przypomniałem je w słowie odautor
skim w Klasach i stanach. Starałem się je rozwinąć i określić precyzyj
niej w artykule pt. O tak zwanej niestosowalności materializmu histo
rycznego w badaniu społeczeństw socjalistycznych („Nowe Drogi" 1981 
nr 1/2). Reguły te nie wykluczają oczywiście wielu różnych interpretacji 
Webera i Marksa. Kwestionują jedynie wartość naukową pewnych typów 
lektury. Czynią np. niedopuszczalną taką interpretację Marksowskiej 
koncepcji istnienia klasy, która jest oparta na jednym jedynym zdaniu. 
Pragnąc dowieść tezy, że „pewien stopień uświadomienia interesów jest 
warunkiem niezbędnym istnienia klasy w ogóle", Nina Kraśko posługuje 
się cytatem z bardzo starego wydania Osiemnastego Brumaire'a („Książ
ka" 1948 r.). Cytat ów brzmi: „O ile między drobnymi chłopami istnieje 
łączność tylko lokalna, a tożsamość interesów nie stwarza żadnej wspól
ności [podkr. — N. K.] między nimi, żadnego związku w skali narodowej 
i żadnej organizacji politycznej — nie stanowią oni klasy". Prawdopodo
bnie egzemplarz tego wydania został poddany „gryzącej krytyce myszy". 
Nie ma więc w nim zdania, które bezpośrednio poprzedza w innych wy
daniach Osiemnastego Brumaire'a cytowane przez recenzentkę zdanie. 
To wyeliminowane przez „krytykę myszy" zdanie brzmi: 

„O ile miliony rodzin [chłopskich — St. K. K.] żyją w warunkach 
egzystencji ekonomicznej, które oddzielają ich sposób życia, ich inte
resy i ich wykształcenie (Bildung) od sposobu życia, interesów i wyk
ształcenia innych klas i tym klasom wrogo przeciwstawiają, to stanowią 
one klasą" 2. 

Jeśli założymy, że zacytowane przez autorkę recenzji zdanie wyraża 
pogląd zbliżony do Bendixowskiego: istnienie danej klasy społecznej jest 
produktem uświadomienia odrębnych interesów przez ludzi znajdujących 
się w określonym położeniu obiektywnym, to opuszczone przez nią zda
nie wyraża pogląd wprost przeciwny. Sprzeczność rozsadzająca myśl 
Marksa? Widomy dowód, że podstawą interpretacji tej myśli można 

1 K. Marx, F. Engels: Ausgewählte Schriften. T. I. Berlin 1976, s. 307. 
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uczynić albo pierwsze, albo drugie zdanie? Wydaje mi się, że przytoczo
ny przez autorkę cytat nic nie mówi o kwestii, która ją interesuje. Więcej 
0 tym mówi zdanie przez nią pominięte. Chłopi — członkowie klasy 
prywatnych właścicieli parceli, mogą doskonale uświadamiać swoje in
teresy, wiedzieć, że są chłopami wyzyskiwanymi, lecz nie będą klasą 
jako siłą zdolną do samodzielnego oddziaływania na społeczeństwo, je
śli nie powstanie między nimi pozalokalna rzeczywista jedność, poza-
lokalna rzeczywista „wspólność" (a nie tylko wspólnota w „duchu kla
sowym", duchowo-świadomościowa), jeśli nie wytworzą oni organizacji 
politycznych w skali narodowej. I tutaj może okazać swój walor kwestio
nowane przez autorkę rozróżnienie „świadomość epifenomenalna — nie-
epifenomenalna". 

W swojej recenzji autorka utożsamia problem świadomości jako wa
runku istnienia w ogóle jakiejś klasy z problemem świadomości jako 
warunku wykonywania przez członków klasy ściśle określonych działań 
społeczno-historycznych. A przecież uznanie tezy, że klasa może istnieć 
bez świadomości klasowej, nie ma nic wspólnego z odrzuceniem tezy, że 
pewne typy działań zbiorowych członków klasy są niemożliwe bez pew
nych typów świadomości klasowej. Oczywiście, moja metoda badania 
tekstów „zabrania" budowania na podstawie jednego lub nawet kilku
nastu wyrwanych z kontekstu zdań nie tylko interpretacji Marksowskiej 
teorii klas w ogóle, lecz nawet teorii klas przyjmowanej przez Marksa 
w Osiemnastym Brumaire'a. Przypisywanie mi opinii, że „myśl Marksa 
i Webera możną odczytać tylko w jeden sposób", jest niepoważne z co 
najmniej dwóch, innych jeszcze względów. 

1. W Klasach i stanach wyodrębniam dwie różne teorie klas Webera 
i aż cztery różne teorie stanów. Czyż nie jest to dobitnym, praktycznym 
odrzuceniem przeświadczenia, że możliwa jest tylko jedna interpretacja 
myśli Webera? 

2. Nieustannie poprawiam i rewiduję swoje interpretacje myśli We
bera i Marksa. Książka Max Weber a Karol Marks zawiera poważnie 
różniącą się interpretację Webera teorii klas i stanów od interpretacji 
zaproponowanej w moim posłowiu krytycznym do znanej rozprawy Ben-
dixa o Weberze. Poważne różnice dzielą też interpretację z „Posłowia" 
od interpretacji występującej w Klasach i stanach. To samo dotyczy 
Marksa. Teoria klas występująca w Dialektyce a społeczeństwie różni 
się znacznie od teorii zarysowanej w Klasach i stanach. Od kilku lat 
prezentuję na wykładach jeszcze inne pojmowanie Marksa teorii klas. 
Oczywiście, wszystkie te interpretacje mają wiele wspólnych fundamen
talnych założeń, ciągle też demonstruję niesprowadzalność Marksa i Le
nina teorii klas do tych interpretacji, które dominują liczbowo zarówno 
w socjologii polskiej okresu popaździernikowego, jak i w myśli społecz-
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nej krajów na zachód od Łaby. Od żadnej z moich interpretacji niemożli
wy jest powrót i przejście teoretyczne od interpretacji zastanych. 

Ninie Kraśko nie podoba się moja krytyka tej tendencji teoretyczno-
-metodologicznej, którą utożsamia ona z „socjologią współczesną". Ed
mund Mokrzycki w książce pt. Filozofia nauki a socjologia 3 określa tę 
tendencję precyzyjniej: jako socjologię zbudowaną na uproszczonej filo
zofii neopozytywistycznej. 

Nie przeczę, że zdarzają się w moich pracach sformułowania zbyt 
ostre lub zbyt jednostronne. Jestem jednak łagodnym jagnięciem w sto
sunku do takich wilków niezależnej i śmiałej myśli krytycznej wymie
rzonej w „socjologię współczesną", jak: Pit ir im Sorokin, C. Wright Mills, 
A. W. Gouldner, S. Andreski, czyli Andrzejewski, a u nas Edmund Mo
krzycki. O wiele pozytywniej oceniam np. dorobek klasycznych przed
stawicieli teorii stratyfikacji społecznej czy T. Parsonsa niż R. Dahren
dorf czy C. Wright Mills. Uważam natomiast, że można się tylko cie
szyć z tego, że socjologów polskich pracujących poza granicami naszego 
kraju jest wciąż za mało na to, aby narzucić socjologii światowej wpły
wowe u nas sposoby pojmowania „moralno-politycznej jedności" człon
ków stanu socjologicznego. Wówczas prace wielu wymienionych wyżej 
badaczy prawdopodobnie nigdy nie dostąpiłyby zaszczytu druku. Dobrze, 
że Stanisław Andrzejewski mieszka niedaleko od Tamizy. Tutaj , nad 
Wisłą, przedstawiciele „marksistowskiej teorii rozwoju społecznego" 
przekonaliby go szybko, że tylko ciasne głowy, dogmatycy i niepoprawni 
ortodoksi mogą na serio twierdzić, że dla zrozumienia „obecnego stanu 
naszej cywilizacji prace samego tylko Marksa i samego tylko Engelsa 
mają nieskończenie większą wartość niż cała produkcja Parsonsa, Easto-
na, Homansa, Deutscha, Lazarsfelda, Gurvitcha, Levi-Straussa oraz 
wszystkich ich współpracowników, uczniów, zwolenników i sympatyków 
razem wziętych" 4 . 

Nina Kraśko zarzuca mi „szukanie tego, czego w socjologii współczes
nej niemarksistowskiej nie ma, a nie tego, co jest [...]". Jest to zarzut 
zupełnie niesłuszny. Moja krytyka teorii stratyfikacji społecznej doty
czy zawsze tego, co jest w nich rzeczywiście. Nie ma jednak charakteru 
krytyki wyłącznie destrukcyjnej, jest próbą pozytywnego przezwycięża
nia „stratyfikacyjnych" sposobów myślenia o społeczeństwie i jego ba
dania. Tę właśnie próbę myli recenzentka z „szukaniem tego, czego nie 
ma". Znaczna część zarzutów N. Kraśko dotyczy spraw marginalnych 
z punktu widzenia celów badawczych realizowanych w Klasach i sta
nach. Nie znaczy to, że są one marginalne z punktu widzenia proble
matyki spornej we współczesnej socjologii. Inne uwagi krytyczne Niny 
Kraśko zakładają jawne nieporozumienia. Nie będę tego jednak wykazy-

E. Mokrzycki: Filozofia nauki a socjologia. Warszawa 1980. 
S. Andreski: Social Scienties as a Sorcery. London 1972, s. 228. 
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wać pozostawiając to zadanie czytelnikom mojej książki i recenzji N. 
Kraśko. Przede wszystkim dlatego, że wymagałoby to nadużycia gościn
ności „Studiów Socjologicznych", przeznaczenia na to zbyt dużej przes
trzeni drukarskiej . 

Na poważną merytoryczną dyskusję zasługują niewątpliwie wysunię
te w recenzji N. Kraśko takie problemy, jak: pojmowanie teorii nauko
wej, możliwość prowadzenia badań empirycznych bez milczącego co na j 
mniej przyjmowania jakiejś teorii społeczeństwa jako całości i jakiejś 
teorii wartościowych sposobów poznawania rzeczywistości społecznej, 
jednostka a klasa, świadomość i działania jednostek a świadomość i dzia
łania kolektywne członków określonych klas, epifenomenalne i nieepi-
fenomenalne pojmowanie świadomości, wartość kwestionariusza ankieto
wego jako techniki badań socjologicznych. 

Każdy z tych problemów, to materiał na długi artykuł. Jeśliby dys
kusja miała być naprawdę rzetelna, to musiałbym najpierw wzmocnić 
poglądy uznawane przez autorkę dodatkowymi argumentami, gdyż zbyt 
często broni ona ich za pomocą słabych racji lub w sposób mało zdecy
dowany, a w niektórych przypadkach wręcz „kapitulancki". Nie mógłbym 
też poprzestać na ujęciu destrukcyjno-krytycznym. 

Jako element procesu dowodzenia tezy, że niemożliwe są nie tylko 
empiryczne badania, lecz nawet napisanie krytycznej recenzji z książki, 
bez przyjęcia jakiejś teorii społeczeństwa jako całości i teorii wartościo
wego poznania socjologicznego, mógłbym podjąć pracochłonną i wyma
gającą zużycia znacznej ilości papieru i farby drukarskiej próbę wyka
zania, że elementy tego rodzaju teorii są zawarte nie tylko w całej 
recenzji Niny Kraśko, lecz nawet w tych oto dwóch zdaniach: 

„Ankiety mogą dostarczyć również odpowiedzi na pytanie, czy dys
ponując określoną sumą pieniędzy ludzie wolą kupować futra, czy też 
ciepłe palta, a resztę przeznaczyć na słodycze, czy odkładać na książeczkę 
oszczędnościową. I być może, gdyby przemysł miał taką wiedzę, byłoby 
więcej ciepłych palt w sklepach, a nie tylko futra" (s. 299) . 

Max Weber powiedział kiedyś, że w pojęciu „dobrobytu narodu" kry
je się etyka całego świata. W niejednym prostym zdaniu wypowiedzia
nym przez socjologa kryje się teoria kosmosu społecznego. 

Dla przeprowadzenia częściowego dowodu, że niemożliwe jest żadne 
badanie empiryczne bez, mimowolnego co najmniej, zaakceptowania 
określonych tez teorii społeczeństwa jako całości i teorii wartościowego 
i niewartościowego poznania socjologicznego, musiałbym napisać ar ty
kuł wielokrotnie dłuższy niż recenzja Niny Kraśko. Nie mógłbym jednak 
tego uczynić bez narażania członków zespołu redakcyjnego „Studiów 
Socjologicznych" na konflikt sumienia, bez postawienia ich w obliczu 
dylematu: czy opowiedzieć się za dyskusją naukową i sprzeciwić się za
rządzeniu b. premiera Jaroszewicza, które ściśle określa, jaki obszar 
przestrzeni drukarskiej można udostępnić jednemu autorowi, czy też 
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postąpić praworządnie? Nie chcę też pisaniem zbyt długich tekstów pole
micznych narażać niektórych członków redakcji „Studiów Socjologicz
nych" na występowanie w roli sprawców niepokoju społecznego. Albo
wiem kilkanaście miesięcy temu sekretariat redakcji poinformował mnie 
w liście, iż nie może publikować moich artykułów zawierających próbę 
pozytywno-konstruktywnego postawienia i rozwiązania niektórych pro
blemów teorii społeczeństwa jako całości oraz próbę nadania niektórym 
kategoriom materializmu historycznego takiej postaci, aby mógł on sta
nowić teoretyczną przesłankę jednej z wielu szkół (co za roszczenie do 
monopolu!) prowadzących badania empiryczne nad współczesnym społe
czeństwem polskim, gdyż redakcja dysponuje ograniczoną przestrzenią 
drukarską. A był właśnie czas odnowy i przewartościowywania wszystkich, 
wartości, w którym — jak można wnioskować z listu „Studiów Socjo
logicznych"— t łumy autorów z całej Polski tłoczyły się przed drzwiami 
redakcji z maszynopisami w ręku, grożąc zdemolowaniem lokalu redak
cyjnego w wypadku, gdy ich teksty nie zostaną opublikowane. 


