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WSTĘP 

Czy możliwe jest nowe spojrzenie 
na historię socjologii?

* * *

Przedmiotem niniejszej książki jest socjohistoryczna analiza 
klasycznej francuskiej szkoły socjologicznej z przełomu XIX i XX w. 
W tym szczególnym kontekście lokuje się centralna dla prezento-
wanej opowieści postać Luciena Lévy-Bruhla (1857–1939). Mono-
grafia Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach 
Luciena Lévy-Bruhla do pewnego stopnia realizuje tradycyjny 
sposób wyjaśniania historii socjologii jako klasycznej teorii so-
cjologicznej, nie rezygnując jednocześnie z próby zastosowania 
rozumienia kontekstualnego i socjologicznego. 

Powzięty wybór określonej domeny empirycznej jest oczy-
wiście arbitralny, jednak nie jest moim zamiarem objaśniać go 
tutaj1. Zamiast tego w dalszej części wstępu przedstawię jak 
rozumiem potrzeby i zadania historii nauk społecznych. Jeśli 
Czytelnik nie jest zainteresowany tą dyskusją, może przejść od 
razu do części pierwszej tomu stanowiącej początek narracji 
o procesach i zdarzeniach, które doprowadziły do utworzenia 
specyficznego typu namysłu nad społeczeństwem — socjologii 
durkheimowskiej. 

Kategorie teoretyczne, które zawdzięczamy klasycznej szkole 
socjologii francuskiej, tj. „fakt społeczny”, „wyobrażenie społecz-
ne”, „mentalność” czy „pamięć zbiorowa” są stale obecne w obie-

1 Jeśli chodzi o źródła moich zainteresowań, to chciałbym w tym miejscu po-
dziękować prof. Andrzejowi Piotrowi Kowalskiemu za zwrócenie wiele lat 
temu uwagi na mało znane prace antropologów francuskich i prof. Włodzi-
mierzowi Wincławskiemu za niestrudzone utwierdzanie mnie w przekonaniu, 
że ich dorobek naukowy jest typowym przykładem myślenia socjologicznego. 
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gu wymiany intelektualnej. Rzadko jednak zdarza się okazja, aby 
sprawdzić lub zweryfikować proces ich powstawania. Najbardziej 
widoczną w praktyce dydaktycznej różnicę pomiędzy badaniami 
nad klasyczną teorią i historią socjologii będę się starał zmini-
malizować, stosując metodę szczegółowej analizy mikrozdarzeń 
procesu twórczego rekonstruowanego na podstawie dostępnych 
świadectw pisanych. Do kwestii założeń teoretycznych powrócę 
jeszcze w dalszej części wstępu. 

Książkę rozpoczyna przedstawienie kontekstu społecz-
no-historycznego twórczości Luciena Lévy-Bruhla (część 
pierwsza). Część druga stanowi prezentację jego biografii na-
ukowej. Omówienie i analiza mentalności pierwotnej tworzą 
część trzecią.

Materiał badawczy został podzielony w następujący sposób. 
Część odnosząca się do biografii obejmuje trzy zakresy świadectw 
— dotyczące (1) biografii Luciena Lévy-Bruhla, (2) historii grup 
społecznych, w których życiu brał udział oraz (3) warunków ma-
krospołecznych jego działalności. Z kolei na przedmiot badań, 
który nazywam „dziełem”, składają się wszystkie teksty (książki, 
artykuły, listy, wypowiedzi) autorstwa francuskiego socjologa, 
do jakich zdołałem dotrzeć oraz teksty innych autorów, pokrew-
ne tematycznie i chronologicznie wobec tych pierwszych. 

Najważniejszym celem pracy jest przybliżenie charakteru 
i sposobów funkcjonowania wspólnoty francuskich uczonych 
— grupy L’année sociologique — poprzez szczegółową analizę 
świadectw biograficznych i bibliograficznych jej ważnego przed-
stawiciela. Prezentowana monografia nie ogranicza się tylko i wy-
łącznie do rekonstrukcji pojedynczego przypadku naukowego 
życiorysu wybranego uczonego, ponieważ drugim jej celem 
jest sprawdzenie, w znacznych stopniu uniwersalnych, społecz-
nych mechanizmów wytwarzania wiedzy i kształtowania się 
nowych domen empirycznych w naukach społecznych. Kolejny 
cel można określić jako konwencjonalny, ponieważ prezentowa-
na książka wypełnia lukę bibliograficzną. Jak dotąd, temat ten 
nie był obecny w polskiej literaturze przedmiotu. Wreszcie pra-
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ca ta, biorąc pod uwagę jej trzecią część, stanowi rekonstrukcję 
przydatnego narzędzia heurystycznego, mogącego zaintereso-
wać antropologów oraz socjologów dążących do zrozumienia, 
w jaki sposób ludzie konstruują mentalnie swoje otoczenie 
społeczno-przyrodnicze.

O praktykowaniu teorii w naukach społecznych

Oprócz wymienionych już celów, mam zamiar również obro-
nić tezę o istotnej roli historii socjologii dla socjologii w ogóle 
oraz o konieczności podejmowania badań w tym zakresie. Rola 
ta polega, moim zdaniem, na w s p ó ł t w o r z e n i u  p o d -
s t a w  z b i o r o w e j  t o ż s a m o ś c i  s o c j o l o g i i  p o -
p r z e z  s t a ł ą  r e k o n s t r u k c j ę  j e j  h i s t o r y c z n e j 
d y n a m i k i  z m i a n . Uobecnianie przeszłości danej dyscy-
pliny naukowej ma znaczenie dla jej aktualnych praktyk, sposo-
bów uzyskiwania wiedzy i warunków uprawomocniania wiedzy 
naukowej. Jest ono konieczne, ponieważ tak z perspektywy jed-
nostkowej, jak i zbiorowej zakres doświadczenia osadzonego 
dzięki pamiętaniu przeszłych zdarzeń dostępny dla aktora danej 
wspólnoty jest zawsze szerszym i bardziej znaczącym zbiorem 
wzorów dla podejmowanych działań, niż dużo węższy i o wie-
le mniej pewny horyzont oczekiwań związanych z przyszłością 
i jej planowaniem. Dlatego historia dyscypliny jest właściwie 
jedynym drogowskazem jej rozwoju i nie chodzi tutaj tylko o 
prezentowanie pouczających przykładów postępu, kryzysu lub 
recesji, lecz o uświadomienie — poprzez refleksję uhistorycz-
niającą — źródeł ograniczeń i uwarunkowań praktyk wiedzo-
twórczych, które tylko dzięki temu można modyfikować. 

Praktycznie nastawiony socjolog — niezajmujący się historią 
dyscypliny sensu stricto — Pierre Bourdieu zaznaczał bardzo wy-
raźnie, że: „postęp wiedzy w naukach społecznych zakłada lepsze 
poznanie ich warunków poznania” (Bourdieu 2008: 7). Uważał 
on, że warto zwrócić uwagę, iż uhistorycznianie doświadczeń 
poprzednich pokoleń socjologów jest potrzebne socjologii nie 
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tylko przez wzgląd na nieustanną potrzebę rewitalizacji jej teorii, 
ale również z tego powodu, że uświadamia ono jej możliwości 
i ograniczenia, określa też zasięg jej działalności oraz sposoby 
i powody jego rozszerzania lub zawężania, wskazując zarazem 
modele oraz motywacje praktyk naukowych. Z tego względu 
cała historia socjologii, tak jak każda inna historia dyscypliny 
naukowej znajdującej się w stanie przedparadygmatycznym, sta-
nowi zarówno jej opowieść o mitycznych i historycznych począt-
kach, jak i całość jej zasobu teoretycznego. 

W takiej perspektywie w historii i w socjologii nauki najbar-
dziej istotne jest to, co prowadzi do lepszego zrozumienia me-
chanizmów jej działania, zbiorowego wytwarzania problemów 
badawczych, prób ich rozwiązania oraz przyjmowania strategii 
teoretycznych i instytucjonalnych do tego zmierzających. Za-
mysłem tej książki nie jest tylko ustalenie faktografii pewnego 
wycinka zdarzeń, ale także poruszenie — wywołanych zastoso-
waniem analiz historycznych i kontekstualnych — problemów 
wchodzących częściowo w zakres socjologii wiedzy i socjologii 
socjologii. Jest to najważniejszy powód, dla którego na przed-
miot studium wybrano życie i działalność uczonego niepierw-
szorzędnego (np. w porównaniu z Emilem Durkheimem), jeśli 
chodzi o rangę jego dokonań w teorii socjologicznej. Socjolo-
giczna intuicja podpowiada, że jest to przypadek bardziej mia-
rodajny, choć zdanie to należy również traktować jako tezę do 
sprawdzenia w toku wywodu. 

Często pojawiające się w tej pracy określenia „klasyk” i „kla-
syczność” nie są stosowane bez zastrzeżeń, ponieważ klasyczna 
teoria jako zestaw tekstów kanonicznych służy uprawomocnia-
niu zakorzenionych w niej implicytnie założeń. Funkcje pragma-
tyczne i symboliczne kanonu nie pokrywają się z zakładanymi 
w tej pracy funkcjami refleksyjną i uświadamiającą, na które 
chciałbym zwrócić większą uwagę (Connell 1997). 

Podsumowując zakres niniejszej monografii — staram się 
w niej odpowiedzieć na trzy pytania. (1) Jakie były warunki dzia-
łalności pierwszych przedstawicieli francuskiej szkoły socjolo-
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gicznej? (2) Jaka była ich tożsamość zbiorowa i jednostkowa? 
(3) Jakie były produkty naukowe tej działalności? 

Działalność Luciena Lévy-Bruhla, biorąc pod uwagę cały 
zakres jego sprawczości, była specyficznie profilowana aktualną 
kondycją i potrzebami ówczesnego społeczeństwa francuskiego 
w nie mniejszym stopniu, niż każdy inny historyczny proces two-
rzenia się samowiedzy określonej grupy społecznej. Pogodzenie 
tych dwóch perspektyw to trudne zadanie, a założenie, że dzię-
ki szczegółowej analizie „kontekstu” uda się uzyskać matrycę 
znaczeń aktualnych w czasie powstawania danego tekstu, która 
pozwoli „prawidłowo” go odszyfrować, należy postrzegać jedy-
nie jako krok w stronę lepszego rozumienia wybranego przed-
miotu, ponieważ żaden zbiór cech społecznego kontekstu nie 
implikuje bezpośrednio zbioru możliwych aktów wypowiedzi. 
Jest to niemożliwe nie tylko z powodów logicznych, ale wyni-
ka również z własności procesów produkcji wytworów nauki 
(King 1983: 289). 

Wyzwania i rozwiązania historiografii nauk społecznych

Złożona relacja pomiędzy dziełem a kontekstem stano-
wi część szerszego problemu wartości poznawczej kategorii 
„wpływów”, „recepcji” czy „jednostek-idei”, a więc językowych 
reprezentacji wytworów intelektualnych spotykanych najczęś-
ciej w historiografii nauki. Jest ona aż nadto wątpliwa, z czym 
wiąże się również to, że sama możliwość współpracy pomiędzy 
historią nauki a historią idei (intellectual history) obfituje w tak 
liczne nieporozumienia, że nie sposób wręcz uzgodnić wspólnej 
płaszczyzny komunikacji (Livesey 2006). Stanowisko w tej kwe-
stii najważniejszego polskiego historiografa nauk społecznych 
Jerzego Szackiego, mimo iż nie jest spójne, gdyż łączy podejście 
mitotwórcze z klasyczną rekonstrukcją historyczną, stanowi 
jednak próbę wyjścia z pułapki pomiędzy idealizmem a history-
cyzmem, proponując metodę tyleż eklektyczną, co pożyteczną. 
Można przywołać zdanie autora Historii myśli socjologicznej, 
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że zadaniem historyka nauk społecznych powinno być s k o n -
c e n t r o w a n i e  s i ę  n a  b a d a n i u  h i s t o r y c z n y m , 
k t ó r e  j e s t  z a r a z e m  b a d a n i e m  s o c j o l o g i c z -
n y m  (Szacki 2002: 13). 

Prezentowane w mojej pracy podejście do historii nauki jest 
najbardziej zbliżone do mikrosocjologii myślenia Randalla Collinsa 
(1998: 19-53, 2011: 211-226). Zanim ją przedstawię, pragnę ponow-
nie zaznaczyć, że próba zwrócenia uwagi na „kontekst”, przez który 
rozumiem sumę mikro- i makropowiązań przyczyniających się do 
powstania danej wypowiedzi, nie powinna prowadzić do determi-
nizmu społecznego, którego chciałbym się ustrzec. 

Temu właśnie zadaniu ma służyć mikrosocjologia sieci in-
telektualnych i twórczego myślenia. Rozwijana od końca XX w. 
koncepcja Randalla Collinsa znalazła swój najpełniejszy wyraz 
w wydanej w 1998 r. pracy The sociology of philosophies. A global 
theory of intellectual change. Amerykański socjolog, badając sie-
ci intelektualne wszystkich znanych filozofii na świecie w róż-
nych epokach, sformułował poręczne narzędzie teoretyczne, 
łącząc dokonania Ervinga Goffmana i Emila Durkheima, które 
nazwał ogólną teorią łańcuchów interakcyjnych (OTRI). Ważną 
zaletą OTRI w badaniach nad nauką jest uniknięcie zarówno 
Scylli idealizmu (wszystkie koncepcje filozoficzne i socjologicz-
ne są bytami autonomicznymi o wyjątkowym statusie i mogą 
być rozważane niezależnie od intencji ich powstania), jak i Cha-
rybdy socjologizmu (wszystko zależy od warunków material-
nych, społecznych etc.). Jest to możliwe dzięki temu, że Collins 
stawia za punkt wyjścia s y t u a c j ę  kosztem jednostki i wytwa-
rzanych przez nią idei. Amerykański socjolog zwraca uwagę na 
podstawową własność czynności podejmowanych przez grupy 
intelektualistów — otoczenie rozumiane najszerzej (inni ludzie, 
przedmioty, wyobrażenia, mody, sztuka, prądy intelektualne) 
jest podstawą zarówno interakcji, jak i twórczości naukowej. 
Nie występuje w tym przypadku konieczność wydzielania jed-
nostki i kontekstu, zatarciu ulega również rozróżnienie na autora 
i dzieło. Nie ma bowiem istotnej różnicy pomiędzy pracą będącą 
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„w głowie” intelektualisty (np. w trakcie jej pisania i myślenia 
o niej) od jej materialnego efektu — tekstu nadal pozostają-
cego w refleksyjnej relacji do podmiotu będącego jego twór-
cą. Ekologia pracy naukowej polegająca według Collinsa na 
motywowanym społecznie intencjonalnym lokowaniu energii 
emocjonalnej danego twórcy w dostępnej sieci łańcuchów in-
terakcyjnych stanowi zwartą propozycję teoretyczną gotową do 
wykorzystania. 

Czy jednak wszechobecne sieci relacji to nie inne określenie 
„kontekstu społecznego”? Można tutaj powrócić do zmiennych 
niezależnych pola empirycznego, które jest przedmiotem niniej-
szej pracy. Otóż — jak przekonuje Collins — intelektualiści, w tym 
szczególnie filozofowie i socjolodzy, wytwarzają idee w wysokim 
stopniu zdekontekstualizowane. Sukces zawodowy tych grup 
mierzony jest we względnej kreatywności ich pomysłów i wprost 
zależy od odseparowania się od bieżących zapotrzebowań 
politycznych i społecznych. Dodatkowo charakter ich pracy 
sprawia, że intelektualiści najczęściej tworzą, będąc fizycznie od-
dzieleni zarówno od swoich współpracowników, jak i od świata 
zewnętrznego w o wiele większym stopniu niż przedstawiciele 
innych grup zawodowych. Ponadto produkty ich pracy roszczą 
sobie pretensje do bycia uniwersalnymi. Z tych powodów efekty 
prac intelektualistów zawsze zachowują sytuacyjną autonomię, 
której stopień zależy nie tylko od zdolności jednostki je wytwa-
rzającej, ale przede wszystkim od szerokości i głębokości sieci 
społecznych, której jest ona częścią, a więc od ilości potencjal-
nych interakcji, w których może uczestniczyć. 

Rozwiązanie teoretyczne zaproponowane przez Collinsa 
umożliwia nowe spojrzenie nie eliminując jednocześnie skraj-
nych możliwości tak ustanowionego kontinuum myślenia na-
ukowego, jakimi są figury uczonego całkowicie wyalienowanego 
z jednej strony i myśliciela bez reszty zaangażowanego z drugiej. 
Punkt wyjścia tego podejścia — sytuacyjność (situatedness) bę-
dąca najważniejszym elementem OTRI — daje możliwość roz-
patrywania grup uczonych, korzystając z najlepszego dorobku 
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socjologii i psychologii społecznej, co ułatwia niemitologiczne 
i niehagiograficzne ujęcie historii socjologii. 

Podstawę nawiązywanych relacji oraz źródło zmian w cza-
sie i przestrzeni funkcjonowania grup uczonych stanowią lokal-
ne interakcje intelektualne, tj. sympozja, konferencje, odczyty, 
lektury, w których emocjonalnie uczestniczą zarówno jednost-
ki, jak i inne obiekty wymiany, w tym nieorganiczne wehikuły 
energii emocjonalnej, tj. książki, rękopisy. Ich występowanie 
tworzy minimalne warunki brzegowe dla pojawienia się nauko-
wych rytuałów interakcyjnych zasilających w różnym stopniu 
intensywność sieci intelektualnych na poziomie mikro, któ-
re z kolei są zakorzenione w matrycach wzorów postępowań 
poziomu makro, tj. państwa i instytucji naukowych. Założenia 
sytuacjonizmu Randalla Collinsa stanowią ramę teoretyczną 
moich badań. W miarę możliwości będę odnosił wyniki analiz 
i obserwacji do założeń ogólnej teorii rytuałów interakcyjnych. 

Stare teksty i nowe problemy. Socjologia o sobie samej 
od Mertona do Bourdieu

Niniejsza praca wymaga także kilku uwag na temat histo-
riografii w obrębie nauk społecznych. Te ostatnie za kryterium 
swojej efektywności postrzegają pragmatyczną wartość badań 
i ich aplikacji. W ten sposób historia nauki wydaje się nie być to-
warem pierwszej potrzeby na rynku produktów intelektualnych. 
Jest to związane z dyferencjacją europejskiego i światowego pola 
naukowego, w którym zanika figura intelektualisty jako głów-
nego jej aktora, z czym współgra proces stałego wpływu modeli 
instytucjonalnych nauk przyrodniczych oraz scjentystycznego 
nastawienia socjologii odtworzonej po II wojnie światowej w Sta-
nach Zjednoczonych i reeksportowanej do Europy w dekadach 
następujących po roku 1945 (Sapiro 2009). Obecnie większość 
socjologów prawdopodobnie zgodziłaby się z żywiołową wy-
powiedzią George’a Homansa (1910–1989), który na jednym ze 
spotkań poświęconych teorii socjologicznej oświadczył: „Kogo 
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obchodzi, co powiedział stary Durkheim?”. Wypowiedź Ho-
mansa reprezentuje postawę zapomnienia klasyków na rzecz 
wskazywania naukom społecznym rozwiązań dla zagadnień 
praktycznych (Tilly 2003). 

Kilka ostatnich pokoleń socjologów, edukowanych z uwzględ-
nieniem konstruktywistycznej socjologii wiedzy i świadomych 
paradygmatycznych problemów swojej dziedziny, w niewielkim 
stopniu zwracało uwagę na uhistorycznienie ich własnej dzia-
łalności. Mając na uwadze chociażby ustalenia Ludwika Flecka 
(1896–1961), nie sposób przeoczyć, że każdy konkretny, histo-
ryczny etap rozwoju myśli naukowej, bez względu na to, jak się 
go ocenia obecnie, odpowiadał danemu systemowi społecznemu 
w sposób unikalny. Pod tym względem nie różnił się jakościo-
wo jako obiekt badań od każdej innej sytuacji historycznej tego 
rodzaju, którą stanowi specyficzna współzależność pomiędzy 
produktami działalności naukowej i stanem społeczeństwa, 
którego dotyczą i od którego zależą. Zawieszenie normatyw-
nych i waloryzujących roszczeń wobec historii nauki zmierza ku 
reprezentacjom jej przeszłości biorących pod uwagę fakt, że my-
śleć naukowo oznaczało kiedyś co innego niż teraz, co dodatko-
wo utrudnia wysiłek poznawczy historiografa nauki, który sam 
jest ulokowany we współczesnych kanonach naukowości (Jones 
1983: 449). 

W najmłodszej dziedzinie nauk o człowieku — socjolo-
gii — której etapy rozwoju charakteryzują się bardzo krótkimi 
okresami, przyznaje się jej historii znaczenie tylko w takim 
stopniu, w jakim efekty podejmowanych w jej ramach prac 
są w stanie sprostać teraźniejszym zapotrzebowaniom poznaw-
czym. Formułowany dzięki temu przedmiot — klasyczna teoria 
socjologiczna — jest niemal od początku dyscypliny obiektem 
badań wielu socjologów, którzy bez względu na swoją specjali-
zację są poprzez rutynowe przygotowanie zawodowe zdolni do 
podejmowania tematów związanych z przeszłością badań, przy-
najmniej w zakresie wyznaczanym przez ich zainteresowania. 
Świadczą o tym pierwsze rozdziały większości prac socjologicz-
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nych, opisujące historię podejmowanych wcześniej badań na 
dany temat, których funkcją jest zapewnienie praktykom poczu-
cia uczestnictwa i kontynuacji w jednej z tradycji teoretycznych. 
Tworzona w ten sposób konfiguracja dorobku naukowego i in-
telektualnego poprzednich pokoleń badaczy zostaje utrwalona 
w postaci zbiorów lektur, które odzwierciedlają nie obiektywny 
obraz danego wycinka historii nauki, ale aktualnie pożądany 
obraz nauki normalnej. Tak kształtowany kanon nie reprezentuje 
żadnej historycznie rozpoznawalnej tradycji socjologicznej, lecz 
stanowi jedynie zasób teoretycznych punktów orientacyjnych. 
Modelowanie kanonu lektur socjologicznych jest procesem dy-
namicznym i systematyzującym, którym posługują się historycy 
teorii, selekcjonując dorobek poprzedników, kanonizując wy-
braną ich część i tworząc w ten sposób klasyków. 

Historia socjologii bardzo rzadko jest pisana przez history-
ków, co stanowi dodatkową przeszkodę i odwrotność w porów-
naniu do innych dziedzin nauki (szczególnie w przypadku nauk 
ścisłych), gdzie najlepsze prace traktujące o ich dziejach nie są 
przygotowywane przez praktyków. Większość prac pisana przez 
socjologów na temat tego, czym się zajmowali ich prekursorzy, 
powstaje w ich wolnym czasie (wolnym od innej, niehistorycz-
nej specjalizacji), na marginesie badań empirycznych lub teo-
retycznych i rzadko przynosi pożytek poznawczy samej historii 
socjologii jako takiej. Nie ma innej, z wyjątkiem psychologii, 
niż socjologia dziedziny nauki bardziej zainteresowanej swoimi 
poprzednikami. ale jednocześnie obraz jej historii nie jest two-
rzony przez profesjonalnych historyków lub specjalnie przygoto-
wanych socjologów. Ci ostatni są w mniejszości i nie dysponują 
silnymi środkami instytucjonalnymi (Sica 2006). 

Sytuacja taka nie sprzyja tworzeniu, według określenia Ro-
berta Mertona, „prawdziwie socjologicznej historii teorii socjo-
logicznych”. Autor Teorii socjologicznej i struktury społecznej już 
kilkadziesiąt lat temu zwrócił uwagę, że rzetelne uprawianie hi-
storii socjologii zależy od rozróżnienia pomiędzy dwoma możli-
wymi podejściami do teorii i historii, z których pierwsze określił 
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mianem (1) systematyki teorii, a drugie (2) socjologicznej histo-
rii teorii socjologicznych. Obecnie to rozróżnienie jest rozważane 
jako odpowiednio — (1) podejście prezentystyczne i (2) podejście 
kontekstualne. 

Nierozdzielenie tych dwóch perspektyw prowadzi według 
Mertona do podtrzymywania wśród socjologów zaściankowego, 
„niemal Pickwickowskiego poglądu na historię teorii społecz-
nej”, który polega na postrzeganiu jej jako zbioru komentarzy 
do wybranych tekstów uznanych za kanoniczne. Merton pro-
ponował, aby za funkcję systematyki teorii socjologicznej uznać 
dostarczanie socjologom narzędzi badawczych. Natomiast 
„prawdziwie historyczna” historia teorii socjologicznej powin-
na w swoich studiach uwzględniać następujące zagadnienia: 
(1) rodowód różnych kierunków myśli socjologicznej i drogi 
ich rozwoju, (2) związki teorii z jej zmieniającymi się źródłami 
społecznymi, (3) pozycję społeczną głosicieli danej teorii, (4) jej 
relacje ze zmieniającymi się społecznymi organizacjami nauki, 
(5) rozprzestrzenianie się „centrów” myśli socjologicznej i ich 
modyfikację w tym procesie oraz w (6) sposób, w jaki zmieniają-
ca się struktura społeczna i kultura wpływały na teorię. Zdaniem 
Mertona, podstawowym celem historii nauki jest zrozumienie, 
jak przebiegał jej rozwój, czy to w poszczególnych dyscypli-
nach, czy w całym jej systemie. Nie powinno nim być układanie 
streszczeń teorii socjologicznych w porządku chronologicznym, 
opatrzonych biograficznymi notkami. „Historię i systematykę 
historii naukowych można łączyć pod warunkiem, że najpierw 
potwierdzi się ich odrębność.” (Merton 1982: 26-27). 

Współczesnym przykładem nieumiejętności oddzielenia sy-
stematyki teorii od historycznej historii teorii jest praca George’a 
Ritzera Klasyczna teoria socjologiczna (2004). Prezentuje ona ty-
powe dla krytykowanego już przez Mertona niepożądanego, hy-
brydowego stylu uprawiania historii dyscypliny cechy, tj.: (1) częste 
powoływanie się na teksty komentujące (w zdecydowanej więk-
szości z angloamerykańskiego obszaru językowego) w miejsce 
analizy tekstów i kontekstów oryginalnych; (2) intencjonalne 
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nadawanie klasycznym teoriom własnych znaczeń oraz ich 
wartościowanie; (3) stosowanie perspektywy retrospektyw-
nej, (4) umieszczanie informacji biograficznych poza integralną 
częścią tekstu. 

Przeciwieństwo tego podejścia stanowi propozycja tzw. no-
wej historii socjologii, której uprawianie miałoby się opierać na 
kontekstualnym modelu rozumienia przeszłości nauki. Jest ona 
w krajach anglojęzycznych powoli wprowadzana od początku lat 
70. XX w., a jej pojawienie się jest efektem jej skutecznego za-
stosowania na polu teorii polityki przez przedstawicieli szkoły 
z Cambridge, politologów Quentina Skinnera (ur. 1940), Johna 
Dunna (ur. 1940) i Johna G.A. Pococka (ur. 1924). Badacze ci, 
podejmując namysł nad zagadnieniem zrozumienia klasycznych 
tekstów w teorii politycznej, krytykowali prezentystyczne podej-
ście w historiografii idei. Konkluzją ich prac jest postulat odrzu-
cenia tekstualizmu, a więc ujmowania przeszłości dyscypliny jako 
pozaczasowego zbioru dziedzictwa pisanego, które umożliwia do-
wolne porównywanie zawartych w nim idei, co z kolei prowadzi 
do wywoływania sztucznego, trójstronnego dialogu pomiędzy 
nimi, ich autorami i ich interpretatorami. Według kontekstuali-
stów teksty należy analizować jako społeczną aktywność samą 
w sobie, czego warunkiem jest określenie ich siły illokucyjnej, 
czyli potencjału zawartych w tych wypowiedziach intencji ich 
autorów (Jones 1983). 

Dlatego w celu ich odczytania należy zrekonstruować lingwi- 
styczne konwencje rządzące projektowaniem tych aktów w konkret-
nym społeczeństwie, dostrzegać i interpretować idiomy, zwroty 
retoryczne, sposoby mówienia o przedmiocie, ukazywać swoiste 
gry językowe. Należy również szczegółowo analizować biografie 
(Dunn), zawsze umieszczać teksty w kontekstach (Pocock) i sku-
piać się na intencjach (Skinner). Quentin Skinner zalecał także 
studiowanie innych, mniej znanych autorów teorii politycznych 
i traktowanie ich prac jako środków do zrozumienia kontekstu, 
w którym tworzone były idee klasyków. 



23

Czy możliwe jest nowe spojrzenie na historię socjologii?

Poglądy kontekstualistów na historiografię idei trafnie pod-
sumował Robert Alun Jones w artykule pt. „The new history of 
sociology” (1983), starając się jednocześnie utworzyć zestaw 
wskazówek dotyczących sposobu badania przeszłości socjologii. 
Jones za Mertonem uważa, że: (1) historia socjologii powinna być 
wysiłkiem zmierzającym do oddzielenia teorii od historii, zaś za-
sięg jej badań powinien wykraczać poza oficjalny kanon (public 
record) w stronę wiedzy ukrytej (recondite knowledge); (2) historia 
socjologii powinna być próbą szerszych uogólnień. Powinna zmie-
rzać do syntez zamiast studiów przypadku — ścieżek myśli poje-
dynczych „klasyków” i ich „klasycznych” dzieł; (3) w studiowaniu 
historii socjologii konieczne jest połączenie roli socjologa i hi-
storyka. Wymaga to jednak specjalnego przygotowania, ponie-
waż historia socjologii to dziedzina wymagająca specyficznych 
umiejętności, praktyki, pracy ze źródłami i pełnego poświęcenia 
(full time commitment); (4) przeszłość dyscypliny może przy-
nieść korzyści teraźniejszości również w sensie teoretycznym, 
ale można dotrzeć do nich tylko wtedy, kiedy tę pierwszą pozna-
jemy dla niej samej (for its own sake); (5) znaczenie wypowie-
dzi, idei i myśli klasyków może być poznane tylko wtedy, kiedy 
określimy ku jakim adresatom były one skierowane i kiedy bę-
dzie się dążyć do odszyfrowania intencji ich twórców. W analizie 
przeszłości dyscypliny należy umiejętnie łączyć fakty i teorie, a nie 
odkrywać „nowe prawdy”; (6) celem pisania historii socjologii 
powinno być przede wszystkim rozumienie, a nie ocenianie; 
chodzi zatem o uchwycenie zasadności danej idei w przeszłości, 
jakkolwiek irracjonalne by się one wydawały w teraźniejszości. 

Prezentystycznemu ujęciu historii socjologii sprzeciwił 
się zdecydowanie również Pierre Bourdieu, nazywając jego 
źródło arogancją rozumu. Dla francuskiego socjologa historia 
danej dziedziny nauki nie jest nieustanną partenogenezą sa-
mozapładniającego się rozumu ani długim łańcuchem rozmów 
przedstawianych na zasadach intelektualistycznych historii idei 
naukowych i filozoficznych. Z drugiej strony nie jest ona także 
łańcuchem przypadkowych zdarzeń (Bourdieu 2006: 165). Jak 
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każda historia, historia nauki zajmuje się tym, co ludzie robili 
w przeszłości oraz jakie zdarzenia w związku z tym miały miej-
sce. W szczególnym przypadku historii nauki oznacza to anali-
zę zbiorowej i jednostkowej aktywności w jednym z systemów 
kultury zwanym nauką, a przez Bourdieu określanym polem na-
ukowym (Bourdieu 1984). 

Według francuskiego socjologa historia nauk społecznych 
jest niezbędna, ponieważ spełnia rolę samouświadamiającego 
narzędzia utrzymującego arbitralność na akceptowalnym pozio-
mie i — jako autokrytyczna weryfikacja — stanowi podstawy sa-
mej socjologii. Takie rozumienie historii socjologii wymaga nie 
tylko badań stricte biograficznych. Postulowana przez Bourdieu 
socjologia socjologii polega na rozpoznawaniu „naukowej pod-
świadomości” socjologa, jego bezrefleksyjnie przyjmowanych 
założeń badawczych i kategorii myślowych, które zawdzięcza 
głównie kulturowemu kontekstowi swego indywidualnego roz-
woju w ramach grupy brzemiennej w kilkupokoleniową tradycję. 
Kształtowanie osobowości, specyfika edukacji, formacja świato-
poglądowa i indywidualne wybory, np. preferowani klasycy czy 
prądy filozoficzne i myślowe, to wszystko w oczywisty sposób 
decyduje o charakterze wytwarzanej wiedzy. Wymienione czyn-
niki kształtujące tożsamość uczonego zakreślają pole badawcze 
historii socjologii. Badanie społecznych uwarunkowań socjolo-
gii, a więc uprawianie jej historii z perspektywy socjologicznej, 
można uzasadnić w dwójnasób: jako podłoże dla socjologii re-
fleksyjnej, a więc jako kontekstualne „środowisko” (milieux) dla 
tekstów kanonicznych oraz jako socjologię nauki (Mucchielli 
1998: 7-17; Bourdieu, Wacquant 2001: 210).

Tradycja myślowa poprzednich pokoleń daje niezbędny do 
bycia prawdziwym socjologiem aparat myślowy, który jednak 
— jeśli jest używany bezrefleksyjnie i bezkrytycznie — staje się 
narzędziem „łatwego myślenia” i przyczyną ulegania naukowej 
odmianie doksy — akademickiej formie dyskursu potocznego. 
Jednym z najbardziej charakterystycznych efektów działania 
tego podwójnego zapętlenia socjologii są sztuczne antynomie 
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i fikcyjne opozycje, tj.: Weber/Marks, mikro/makro, historia/
socjologia, ilościowe/jakościowe. Historia socjologii jako sub-
dyscyplina odtwarzająca i tworząca tradycję socjologiczną może 
uczestniczyć w tym procesie nie tylko jako rezerwuar narzędzi 
teoretycznych. Oprócz systematyzacji produktów intelektual-
nych spełnia ważniejsze zadanie. Zwracając nieustannie uwagę 
na społeczne uwarunkowania wiedzy, staje się czynnikiem stale 
podważającym naukową tradycję socjologii i w ten sposób za-
pewnia jej rozwój (Bourdieu, Wacquant 2001: 247-249). 

Historyczność socjologii, jak i każdego innego systemu wie-
dzy, implikuje kontekstualną relatywizację wiedzy przez nią wy-
twarzanej, której źródła uwarunkowań w większości znajdują 
się poza nią samą. Do najważniejszych z nich należą: tradycja 
filozoficzna z jednej strony oraz osiągnięcia nauk ścisłych z dru-
giej. Pochodzenie i kształt każdej teorii socjologicznej nie zależy 
więc tylko i wyłącznie od przedmiotu, jaki próbuje opisać. Poza 
wspomnianymi już filozofią i odkryciami innych subdyscyplin 
nauki (psychologii, ekonomii, etnologii czy historii) należy za-
uważyć jeszcze trzeci czynnik: sposób społecznego uwikłania ba-
daczy społeczeństwa oraz ich intelektualnego zaangażowania we 
współczesne im, jednocześnie przeżywane, obserwowane i bada-
ne problemy społeczne. 

Socjologia jest dzieckiem swojej epoki par excellence, przede 
wszystkim dlatego, że w stanowionej przez nią przestrzeni po-
znawczej mieszają się ze sobą dwa nieprzystawalne z punktu wi-
dzenia ideałów nauki nowożytnej światy: świat badaczy i świat 
badanych. Socjologia stanowi komentarz do świata, w którym 
komentator uczestniczy w tym samym stopniu, co komentowany. 

Perspektywa badawcza, jaką przyjmuję, odpowiada założe-
niom „nowej historii socjologii”, bierze pod uwagę to, że każdy 
tekst ma swój kontekst, że wszystkie wypowiedzi były formuło-
wane i wypowiadane z myślą o konkretnym audytorium; książki 
i artykuły były kreowane i pisane z myślą o czytelnikach, a lu-
dzie, którzy je tworzyli mieli swoich nauczycieli i nie wymyślili 
wszystkiego sami; tak jak inni powielali najbardziej powszech-
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ne kulturowe przesądy i stereotypy swoich czasów, krótko mó-
wiąc, byli przede wszystkim ludźmi swojej epoki (Mucchielli 
1998: 13). 

 
Lévy-Bruhl w literaturze polskiej

Jerzy Szacki w nowym wydaniu Historii myśli socjologicznej 
poświęcił Lévy-Bruhlowi zaledwie dwa zdania. W jednym z nich 
czytamy: 

Mimo istotnych podobieństw pomiędzy jego [Lévy-Bruhla 
— Ł.M.D.] koncepcją a koncepcjami durkheimistów wymaga-
łaby ona jednak odrębnego potraktowania, na które nie ma tu 
miejsca, gdyż to co najbardziej dla tego uczonego charaktery-
styczne, okazało się już dawno martwe. (Szacki 2002: 399)

To sformułowanie trafnie określa miejsce autora La mentalité 
primitive w polskiej literaturze socjologicznej. Stanowi ono po-
twierdzenie opinii, że „w humanistyce polskiej tak na dobrą 
sprawę twórczość Lévy-Bruhla nie jest znana” (Tarkowska 1992: 
11). Obecnie, po 20 latach recepcji nowych idei z zachodniej 
myśli o społeczeństwie, sytuacja właściwie nie uległa zmianie. 

W Polsce prace Lévy-Bruhla początkowo były znane tylko 
dzięki filozofom (Kodisowa 1912). Z kolei w latach 20. XX w. 
w serii Książnica „Nowego Życia” ukazał się tekst Lévy-Bruhla 
o jego przyjacielu Jeanie Jaurèsie w tłumaczeniu Stanisława Po-
snera (bdw.). W okresie międzywojennym myśl francuskiego 
socjologa w Polsce popularyzował Aleksander Hertz. Z kolei 
Florian Znaniecki zaliczał francuskiego uczonego do „myślicie-
li socjologizujących” i z uznaniem odnosił się do jego dorobku, 
szczególnie podkreślając jego dokonania w socjologii proble-
mów etycznych. We Wstępie do socjologii (1922) wzmiankowane 
są zarówno MNO, jak i CSP (Znaniecki 1988: 149-150). W The 
Method of Sociology z 1934 r. Znaniecki polecał uwadze adep-
tów socjologii zarówno wymienione dzieła, jak i MP (Znaniecki 
2008: 169). Zainteresowanie Znanieckiego dorobkiem autora 
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Czy możliwe jest nowe spojrzenie na historię socjologii?

La mentalité primitive, ze względu na wzmiankowy charakter, 
nie przełożyło się na istotne kontynuacje. 

Po II wojnie światowej pierwszą pracą Lévy-Bruhla przetłu-
maczoną na język polski była Moralność i nauka o obyczajach 
(1961 r.). Publikacja francuskiego autora była wtedy postrzegana 
jako klasyczna i obiecująca w dziedzinie moralności. Starano się 
uzgodnić jej ustalenia z marksowską nauką społeczną, aby uka-
zać przydatność w budowaniu laickiej moralności normatywnej 
uwolnionej od tradycji metafizycznej i religijnej (Fritzhand, Maj-
ler 1961). 

Dopiero po 30 latach, w 1992 r., w Bibliotece Klasyków Psy-
chologii, ukazało się polskie wydanie Czynności umysłowych 
w społeczeństwach pierwotnych — pierwszej antropologicznej 
pracy Lévy-Bruhla. Niezależnie od tego już od lat 80. XX w. 
polscy uczeni, głównie za sprawą prac poznańskiej szkoły filozofii 
kultury, zostali zaznajomieni z osiągnięciami Lévy-Bruhla w dzie-
dzinie charakterystyk kultur magicznych i jego krytyki klasycz-
nej antropologii brytyjskiej (Kowalski 2001: 11-23; Dobosz 
2002: 48-55; Pałubicka 2006: 154-162). Jednak ten wzrost zain-
teresowania ze strony filozofów i antropologów nie wpłynął na 
zmianę opinii na temat Lévy-Bruhla w historii nauk o człowieku 
i omówienie autorstwa Elżbiety Tarkowskiej (1992) zawarte we 
wstępie do Czynności umysłowych w społeczeństwach pierwotnych 
nadal pozostaje jedyną publikacją komentującą dzieło autora La 
mentalité primitive w polskiej literaturze socjologicznej. Lévy-Bruhl 
i jego dokonania są równie rzadko wzmiankowane w polskiej et-
nologii oraz antropologii (Pankalla 2000: 41-44; Szyjewski 2001: 
72-73). Stan taki można, w ślad za sugestią Szackiego, wytłu-
maczyć zupełną obcością tematyki ludów pierwotnych zwią-
zanej z problemami państw kolonialnych w polskiej literaturze 
naukowej zarówno tej przed, jak i powojennej. 

Podobną sytuację można zaobserwować w literaturze za-
chodniej. Od publikacji socjologa Dominique’a Merllié we Fran-
cji dopiero w mijającej dekadzie podjęto próbę reinterpretacji 
prac autora La mentalité primitive. Na szczególną uwagę za-
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sługuje najnowsze opracowanie antropologa Fredericka Kecka 
(2008) oraz wydana praca zbiorowa z serii Anamnèse, mająca na 
celu rehabilitację i przywrócenie dla antropologii dokonań Lévy-
-Bruhla (Bednarz, Ravelet [éds.] 2006). Nowe spojrzenie przy-
nosi także praca belgijskiego filozofa Stanislasa Depreza (2010). 

Znakiem zmiany jest także reedycja znacznej części jego 
dorobku, po ponad pół wieku od poprzednich wydań (Lévy-
-Bruhl 2007a, b). W angloamerykańskim obszarze językowym, już
od czasów zdecydowanej krytyki ustaleń Lévy-Bruhla dokonanej 
przez antropologów szkoły Franza Boasa (Benedict 1925, 1928) oraz 
pierwszych socjologów (Park 1924; Blumer 1930), nie ma żadnych 
omówień o charakterze monograficznym. Jego prace wzbudziły 
zainteresowanie dopiero podczas debaty na temat racjonalności 
w latach 70. XX w. Po publikacji w 1990 r. Demystifing Mentalities 
Geoffreya Lloyda (1990) i jego zdecydowanie negatywnego zdania
na temat badań francuskiego badacza nie ukazała się żadna synte-
tyczna publikacja na jego temat w języku angielskim. 

* * *

Praca powstała dzięki pobytom badawczym w bibliotekach 
w Strasbourgu i Paryżu w latach 2007, 2010 i 2012 oraz dzięki 
kwerendzie archiwalnej w l’IMEC Caen w 2010 r. Zrealizowa-
nie tych wyjazdów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

Książka stanowi rozszerzoną i zmienioną wersję tezy dok-
torskiej pt. „Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) i jego koncepcja 
mentalności pierwotnej” napisanej pod kierunkiem Prof. Wło-
dzimierza Wincławskiego i obronionej na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w marcu 
2010 r.

Autor pracy pragnie wyrazić podziękowania Prof. Prof. An-
nie Pałubickiej i Elżbiecie Tarkowskiej za cenne uwagi zawarte 
w recenzjach.


