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Algorytm przeprowadzania analizy funkcjonalnej 29
Podsumowanie 31

4. Dojrzewanie tradycji II
Podejście analityczne – Parsons 32–48

Struktura działania społecznego 32
System społeczny 35
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Analiza państwa i rewolucji społecznych – Skocpol 235
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Sprzeczne położenie klasowe 252
Zwielokrotniony wyzysk 253
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Program teoretyczny Lawlera 376
Władza a negocjacje 376
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Wyjaśnienie teoretyczne 388
Nowe koncepcje teoretyczne 391
Paradoksy wymian odwzajemnianych 392

Podsumowanie 393
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Istota i możliwości teorii socjologicznej 429
Budowanie teorii – strategia Blumera 429
Budowanie teorii – strategia Kuhna 431

Podsumowanie 431

28. Dojrzewanie tradycji II
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Pojęcia i zasady etnometodologii 485

Działanie refleksyjne a interakcja 485
Indeksykalność znaczenia 486
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Część VII. Teoria krytyczna 629–715

40. Kształtowanie się tradycji
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Indeks osób 716–727

Spis tabel 728–730

Spis diagramów 731–733

XX Spis rzeczy



Przedmowa do wydania polskiego

Pisanie pierwszego wydania «Struktury teorii socjologicznej» rozpocząłem w 1970 r.
dokładnie dwa lata po otrzymaniu doktoratu. Zaskoczył mnie wówczas fakt, że wiele
kluczowych pojęć teoretycznych straciło swoje znaczenie w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych. Starsze teksty z czasów moich studiów nadal mówiły o istnieniu szkół myśli
społecznej, lecz szkoły te miały nielicznych zwolenników i w istocie były to przypadkowe
i enigmatyczne etykietki wymyślone przez autorów tych tekstów. Tak więc jako młody
człowiek patrzący na świat teorii socjologicznej przez nowe okulary stwierdziłem, że
w praktyce istniały tylko cztery główne perspektywy teoretyczne: (1) funkcjonalizm,
znajdujący się w fazie szybkiego upadku, (2) teoria konfliktu, której notowania rosły,
(3) teoria wymiany, która właśnie zaczęła wchodzić w obieg, oraz (4) interakcjonizm
symboliczny. Dziś, na początku XXI w., wiadomo, że stan, kiedy podejść teoretycznych
było niewiele, należy do przeszłości. Od momentu kiedy ukończyłem pierwsze wydanie
«Struktury teorii socjologicznej», upadek funkcjonalizmu uległ przyspieszeniu, a teoria
konfliktu utraciła wkrótce swój blask. Socjologia teoretyczna zaczęła się znowu róż-
nicować. Szóste wydanie «Struktury teorii socjologicznej» odzwierciedla tę zmianę cha-
rakteru socjologii i jej teoretycznego skrzydła. Rosnącemu zróżnicowaniu towarzyszą
nowe wątpliwości dotyczące perspektyw socjologii naukowej i kumulacji teoretycznej.

W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych socjologię zdominowała
epistemologia nauki, co w szczególności było widoczne w Stanach Zjednoczonych.
Wydawało się, że socjologia jest o krok od tego, aby zająć należne jej miejsce przy stole
nauk ścisłych – zapewne nie w charakterze «królowej nauk», jak chciał Auguste Comte,
lecz w charakterze nauki, której należy się szacunek. Tego typu perspektywy budziły
niewiarygodne podekscytowanie, ponieważ organizację społeczną można było teraz badać
w rygorystyczny i nieideologiczny sposób. Spełnienie marzenia Comte’a o stworzeniu
nauki o społeczeństwie wydawało się bliskie, lecz marzenie to pozostało jedynie tym, czym
było – marzeniem. Ukryte siły przeciwne socjologii naukowej były gotowe do kontrataku.

Jedną z tych sił był mający długą tradycję sceptycyzm co do przyszłości socjologii
naukowej. Czy socjologia rzeczywiście może być nauką? Czy możliwe jest oddzielenie
od teorii socjologicznej ideologii, osobistych preferencji i innych zatruwających ją
sił? Czy jest coś fundamentalnie odmiennego w świecie społecznym zdolnym do



samoprzetwarzania się poprzez mechanizm podmiotowości, co wyklucza odkrycie ponad-
czasowych praw organizacji społecznej? Pytania te były stawiane w socjologii zawsze
i mimo iż zapomniano o nich w latach pięćdziesiątych, to jednak pojawiły się ponownie
w latach siedemdziesiątych i od tego czasu zdominowały socjologię teoretyczną. W kon-
sekwencji wielu teoretyków socjologii nie wierzy, że nauka o społeczeństwie jest możliwa,
że uda się sformułować niezmienne prawa odnoszące się do organizacji społecznej oraz
że prawa te mogą być wykorzystane w procesie rekonstrukcji społeczeństwa. Według
nich wiedza jest relatywna, uwarunkowana czynnikami historycznymi i retoryczna,
teoretycy socjologii zaś nie mają uprzywilejowanego głosu, skoro nie mogą odwołać się
do uprawomocniających ich działalność symboli nauki.

Inną ukrytą siłą była problematyczna podstawa źródłowa socjologii w ogóle,
a teorii socjologicznej w szczególności. Socjologia amerykańska istniała dzięki zainte-
resowaniu badaczy problemami społecznymi lub patologią społeczeństwa. Owo zaintere-
sowanie, które wspierał system edukacyjny – ponad dwa tysiące college’ów i uniwer-
sytetów – stworzyło rynek dla socjologów i idei socjologicznych, lecz ów rynek mniej był
zainteresowany rozwojem ponadczasowych praw organizacji społecznej, bardziej nato-
miast komentarzami do problemów społecznych. Inne źródła finansowania badań w Ame-
ryce – granty badawcze z fundacji prywatnych i rządowych – także uległy tej modzie.
Żądano badań dotyczących problemów praktycznych oraz natychmiastowych rozwiązań
tych problemów. Tragiczne było to, że socjologię teoretyczną uznawano za bliską tym
kwestiom, więc kiedy w latach siedemdziesiątych liczba studentów socjologii na uniwer-
sytetach zaczęła maleć, zmniejszył się także dopływ pieniędzy, a teoria jeszcze bardziej
zeszła na margines. Była nadal szanowana w obrębie dyscypliny, lecz rozwój wiedzy
coraz rzadziej postrzegano jako wyłączny zakres teorii. W Europie siły te nie miały
takiego znaczenia, ponieważ socjologia europejska nigdy nie była tak wielkim biznesem
jak w Stanach Zjednoczonych. Ponadto socjologia europejska była od dawna związana
z określonymi interesami i partiami politycznymi i wobec tego dopóki istniały lewicowe
partie polityczne, dopóty były też źródła finansowania socjologii, aczkolwiek nigdy na
taką skalę jak w Ameryce.

Gdy przekonanie o intelektualnej jedności poprzez naukę i kumulację teoretyczną
uległo osłabieniu, wzrost popularności socjologii w latach dziewięćdziesiątych wśród
studentów amerykańskich już nie spowodował powrotu do ekscytacji towarzyszącej
w latach pięćdziesiątych idei osiągnięcia jedności teoretycznej. Gdy socjologia znowu
zaczęła się rozwijać, rozpadła się na coraz bardziej szczegółowe specjalności, a każda
z nich miała swoją własną podstawę teoretyczną lub nie miała jej wcale. Rozwojowi
dyscypliny, jeśli chodzi o nowe specjalności, towarzyszyło pojawienie się nowych kursów
w college’ach i na uniwersytetach oraz powstanie setek nowych czasopism specjalistycz-
nych. Ci, którzy zajmują się tymi specjalnościami, dysponują zasobami niezbędnymi do
utrzymania się na rynku socjologicznym, brak im jednak takich wzmocnień intelektual-
nych, jakich dostarcza ogólna teoria socjologiczna, wykorzystują dostępne im alternatyw-
ne zasoby, aby wykluczyć jakiekolwiek wyjaśnienia teoretyczne. Zadanie zunifikowania
wiedzy w obrębie dyscypliny często więc porzucano nie tyle ze względu na wrogość
wobec nauki, ile z powodu braku zainteresowania.

W tym samym czasie socjologia teoretyczna zaczęła się także szybko różnicować
i pojawiły się zasadniczo odmienne osie podziału. Po pierwsze, nawet ci, którzy byli
przywiązani do nauki, tworzyli teorie mniej ogólne, a ci bardziej wyspecjalizowani
teoretycy przestali upatrywać swojej misji w unifikowaniu dyscypliny za pomocą wspól-
nych modeli teoretycznych i praw. Po drugie, ruchy antynaukowe dostarczyły nowych
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argumentów na rzecz tezy, że teoria jest rodzajem akademickiej gry pojęć w lub
ideologicznie podbudowaną krytyką nowoczesności albo też, ostatnio, ponowoczesności.

W rezultacie nadmiernego rozwoju specjalizacji i antynaukowej retoryki socjologia
utraciła wiarę w samą siebie. Teoretycy zajmują się teraz odmitologizowaniem zadania
polegającego na budowaniu ponadczasowych i uniwersalnych praw służących do wyjaśnia-
nia świata społecznego lub też dystansują się od wielkich, ogólnych teorii. W istocie sugestia,
że socjologia może być «twardą» nauką, dysponującą abstrakcyjnymi, ogólnymi i ponadcza-
sowymi prawami organizacji społecznej, krytykom nauki wydaje się «naiwna», a wąskospe-
cjalistyczni teoretycy, podtrzymujący swoje zaangażowanie w budowanie socjologii jako
nauki, obawiają się, że w uprawianiu teorii wychodzą poza wąskie warunki zakresowe.
Rezultatem jest hiperzróżnicowanie socjologii teoretycznej, co widać wyraźnie w wielości
podejść opisanych na stronach szóstego wydania «Struktury teorii socjologicznej».

W wydaniach wcześniejszych krytykowałem teorie, zwłaszcza te, które nie były
zaangażowane w rozwijanie nauki. Byłem krytyczny nawet wobec tych, którzy poszuki-
wali dróg prowadzących do rozwoju socjologii naukowej. Pokazywałem ich ograniczenia
w formułowaniu wyraźnych, sprawdzalnych praw i modeli lub zwracałem uwagę na to,
że ich teorie były zbyt wąskie i specjalistyczne. W niniejszym wydaniu wyeliminowałem
oceny krytyczne, gdyż, szczerze mówiąc, zmęczyły mnie te epistemologiczne wojny. Mimo
to mam nadzieję, że polscy czytelnicy sami krytycznie ocenią wiele teorii. Oceniając
teorie, trzeba zadawać sobie zawsze dwa podstawowe pytania. Pierwsze, czy teoria jest
antynaukowa, a jeśli tak, to czy mimo to jest jakoś użyteczna? Może bowiem być tak, że
chociaż sami teoretycy są antynaukowi, to jednak z ich prac można wydobyć użyteczne
elementy naukowe. Kwestią kluczową nie jest więc antynaukowa retoryka, lecz zdolność
dostrzeżenia, czy teorie zawierają jakąś siłę eksplanacyjną i czy mogą się przekształcić
w bardziej naukowe. Jeśli mogą, należy nadal je rozwijać, jeśli nie, powinny zostać
zarzucone. Drugie, czy teorie są sformułowane z dostateczną precyzją, tak by były
użyteczne w rozwijaniu sprawdzalnych hipotez? Wiele hipotez jest niejasnych i pomimo
moich wysiłków, aby je na stronach tej książki sformalizować, często pozostają nieprecy-
zyjne. Można więc zadać pytanie, czy da się je doprecyzować dzięki wysiłkowi innych.
W wypadku wielu modeli zarysowanych w tej książce i w wypadku wielu formalnych
twierdzeń, które tutaj zaproponowałem omawiając teorie, wykonałem jedynie połowę
potrzebnej roboty. Czy któryś z Czytelników zainteresowanych teorią może pójść dalej?
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, można powiedzieć, że teoria ma w sobie jakiś potencjał.

Pierwotnym celem, jaki przyświecał mi przy pisaniu «Struktury teorii socjologicz-
nej», było sformalizowanie teorii i uczynienie jej bardziej dostępną dla szerokiego grona
Czytelników – kolegów, studentów, a nawet laików. W jakimś sensie udało mi się ten cel
osiągnąć, jako że niniejsze wydanie, a także poprzednie przetłumaczono na wiele
języków. Ta nowa edycja jest znacznie obszerniejsza niż poprzednie i wobec tego wierzę,
że zwiększająca się różnorodność teorii została tutaj wyraziście przedstawiona Czytel-
nikom. Jednakże książce tej przyświecała jedna idea i mam nadzieję, że polska publicz-
ność ją podejmie, pomimo że wielu amerykańskich i europejskich teoretyków ją porzuciło.
Jest to idea następująca: należy rozwijać abstrakcyjne modele teoretyczne i zasady, które
wyjaśniają naturę świata społecznego w dowolnym momencie czasowym i w dowolnym
miejscu. Mam wizję socjologii jako nauki «twardej», chociaż zapewne nie «fizyki
społecznej», jak to sobie wyobrażał Auguste Comte, niemniej nauki, w której prawa
organizacji społecznej są formułowane, testowane, a następnie stosowane w inżynierii
społecznej. Mam nadzieję, że polscy teoretycy i studenci nie staną się ofiarami obecnego
aroganckiego cynizmu i sceptycyzmu co do przyszłości socjologii naukowej. W takim
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stopniu bowiem, w jakim socjologia rezygnuje z wysiłków, by zyskać charakter naukowy,
staje się trywialna i w efekcie pozostaje na marginesie ważnych kwestii intelektualnych
zarówno tych nurtujących środowisko akademickie, jak i ważnych problemów społecz-
nych rodzących się poza tym środowiskiem. Dedykuję więc tę książkę publiczności, która
– mam nadzieję – nie została zdemoralizowana przez antynaukową retorykę dzisiejszych
generacji «teoretyków» społecznych.

Jonathan H. Turner
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Przedmowa

Podstawowy cel niniejszej edycji nie uległ zmianie. Jest nim analiza «struktury» teorii
socjologicznej. Co czyni jakąś perspektywę teoretyczną niepowtarzalną? Jakie są założe-
nia i strategie przedstawicieli określonej tradycji teoretycznej? Jakimi argumentami się
posługują? Która teoria tworzy lub przynajmniej zarysowuje modele i jakie one są? Tego
rodzaju pytania wyznaczały kierunek analiz w poprzednich pięciu edycjach tej książki.
W tym wydaniu także je wyznaczają. W odróżnieniu od poprawionego wydania z 1978 r.
obecne jest wydaniem nowym. Wszystkie dotychczasowe rozdziały napisałem od począt-
ku, a pozostałe dodałem.

Okoliczność, że szóste wydanie «Struktury teorii socjologicznej» ukaże się pod koniec
XX w. sprawiła, że zacząłem rozważać, co powinno ono zawierać. Socjologowie wciąż mówią
o niektórych uczonych tak, jak gdyby ich poglądy stanowiły ostatnie słowo w dziedzinie teorii,
podczas gdy w rzeczywistości są oni teoretykami z połowy stulecia. Niektóre ich pomysły
przetrwają; inne przysypie kurz zapomnienia. Gdy zastanawiałem się nad napisaniem tej
książki na nowo, a po raz pierwszy zacząłem o niej myśleć pod koniec lat sześćdziesiątych,
poczułem się nie tylko starszy i być może mądrzejszy, ale co ważniejsze, uznałem, że musi być
ona tak zmieniona, aby lepiej odzwierciedlała zmiany w strukturze teorii socjologicznej.

O zmianach
Zachowałem szczegółową prezentację źródeł różnych perspektyw teoretycznych, ponie-
waż jest ona ważna dla zrozumienia dziedzictwa intelektualnego współczesnych ar-
gumentów teoretycznych. Niektóre rozdziały dotyczą dojrzewania tradycji teoretycznej.
Gdy przygotowywałem pierwsze wydanie «Struktury teorii socjologicznej», uczeni, których
idee są omawiane w tych rozdziałach, dominowali, teraz są postaciami historycznymi.
Przekazali pałeczkę w tej sztafecie – inni przejęli i rozwinęli ich perspektywę lub
stworzyli nowe, alternatywne. Książka o teorii socjologicznej końca XX w. musi odzwier-
ciedlać ten upływ czasu, nawet jeśli często mówimy o tych uczonych tak, jak gdyby wciąż
byli w awangardzie teorii socjologicznej.

Część nowo powstałych rozdziałów dotyczy kontynuowania tradycji teoretycznej.
Na ogół spójne perspektywy teoretyczne połowy stulecia przekształciły się w różnorodne,



bardziej wyspecjalizowane teorie, chociaż niektóre perspektywy teoretyczne od lat
sześćdziesiątych zbytnio się nie rozwinęły. Rozdziały, o których mowa, obejmują dokona-
nia mniej więcej od lat siedemdziesiątych do czasów obecnych i uwydatniają kon-
tynuowanie teorii przez dane podejście bądź jego przechodzenie do historii intelektualnej.

Całość podzieliłem na siedem części odpowiadających podstawowym perspektywom
teoretycznym: teorii funkcjonalnej, teorii ewolucyjnej czy bioekologicznej, teorii konfliktu,
teorii wymiany, teorii interakcjonistycznej, teorii strukturalistycznej i teorii krytycznej. Ta
różnorodność perspektyw, a także rozmaite teorie w ramach tych perspektyw odzwier-
ciedlają praktykę kształtowania teorii u schyłku stulecia.

Chyba najbardziej zauważalną zmianą jest dodanie rozdziałów i podrozdziałów
o teoriach całkowicie kwestionujących model nauk ścisłych («science») albo przynajmniej
kwestionujących ich pozytywistyczne podstawy. Na teoriach tych skupia się dziś w znacz-
nym stopniu uwaga dyscypliny. Przedstawiając ten nowy materiał, starałem się nie
krytykować podejść nienaukowych («nonscience»).

W miarę wprowadzania tych zmian książka się rozrastała, ale nie tak bardzo, jak
można by sądzić. Składa się co prawda z większej liczby rozdziałów, ale niektóre stare
rozdziały skróciłem lub wyeliminowałem, aby znaleźć miejsce dla nowych. Usunąłem uwagi
krytyczne odnoszące się do teorii. Tym razem pozwoliłem, by mówiły same za siebie.

Starałem się też wyraźniej podzielić książką na moduły, aby Czytelnicy sami
wybierali interesujące ich tematy. Jej kompozycja nie narzuca określonego wzoru czy
porządku czytania. Można wybierać, selekcjonować – książka zachowa spójność lub
przynajmniej będzie tak spójna, jak obecna teoria socjologiczna.

Końcowym rezultatem tych zmian jest bardziej wszechstronne i zrównoważone
opracowanie tematu. Można powiedzieć, że jest to nowa książka, której fundamentem są
poprzednie wydania. Mam nadzieję, że będzie przydatna także w XXI w.

Podziękowania

Chciałbym podziękować senatowi Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside za wsparcie
w przygotowaniu tego wydania. Jestem również wdzięczny współautorom niektórych
rozdziałów – pomogli mi rozszerzyć zakres książki i wzbogacili moją wiedzę o teorii
socjologicznej.

Jonathan H. Turner

XXVI Przedmowa



1. Teoria socjologiczna

� Natura teorii naukowej
� Krytyka teorii naukowej w socjologii
� Siedem podstawowych orientacji teoretycznych

Teorie to opowieści o tym, jak i dlaczego następują wydarzenia. Teorie socjologicz-
ne są przeto opowieściami o tym, jak ludzie się zachowują, wchodzą w interakcje
i organizują. Gdy ujmuje się to w ten sposób, istota teorii socjologicznej nie
wywołuje poważniejszych sporów. Wszyscy socjologowie zgodziliby się, że teorie
dążą do wyjaśnienia, jak i dlaczego przebiegają procesy społeczne, ale kiedy już
wyjdzie się poza to ogólne stwierdzenie, uwidaczniają się różnice stanowisk.

Sedno sporów tkwi w pytaniu, czy teorie socjologiczne mogą być naukowe,
czy też nie. Jedni wykazują, że mogą, inni dowodzą czegoś przeciwnego, a wielu
proponuje jakieś stanowisko pośrednie.

Aby poddać ocenie wymiary tego sporu, rozpoczniemy od zwięzłego przed-
stawienia natury teorii naukowych. Następnie powrócimy do tego, co budzi sprze-
ciw krytyków teorii naukowej.

Natura teorii naukowej

Teorie naukowe wychodzą z założenia, że świat, włączając w to świat społeczny
tworzony przez działające istoty ludzkie, wykazuje pewne podstawowe i fun-
damentalne właściwości i procesy, które wyjaśniają nasilanie się i zanikanie
zdarzeń w określonych kontekstach. Wskutek tego zainteresowania odkryciem
fundamentalnych właściwości i procesów teorie naukowe zawsze formułuje się w spo-
sób abstrakcyjny, ponad określonymi zdarzeniami empirycznymi, rzucając światło
na siły tkwiące u ich podstaw i nadające im kierunek. Na przykład w kontekście
badania socjologicznego wyjaśnienia teoretyczne dotyczą nie tyle cech szczegól-
nych określonej gospodarki, ile dynamiki produkcji i dystrybucji w ogólności.
Podobnie teorie naukowe dotyczą nie tyle określonej formy rządów, ile istoty
władzy jako podstawowej siły społecznej. Lub, by posłużyć się kolejnymi ilustra-
cjami, teorie dotyczą nie tyle poszczególnych zachowań i interakcji między
rzeczywistymi osobami w określonym otoczeniu, ile istoty zachowania interper-
sonalnego w ogólności. A zatem celem jest zawsze przekonanie się, czy można
odkryć i ujawnić podstawowe siły rządzące swoistością określonych przypadków. 1



Diagram 1-1. Typy wiedzy

Osiągnięcie tego celu wymaga, aby teorie dotyczyły ogólnych właściwości i proce-
sów wykraczających poza niepowtarzalne cechy jakiejkolwiek jednostkowej sytua-
cji lub przypadku. A zatem teorie naukowe zawsze dążą do wykroczenia poza to,
co partykularne i ograniczone w czasie, traktują natomiast o tym, co ogólne,
fundamentalne, ponadczasowe i uniwersalne.

Inną cechą charakterystyczną teorii naukowych jest to, że są wyrażone
w języku bardziej formalnym od potocznego. W skrajnej postaci teorie redaguje
się wręcz w innym języku, np. matematyki, ale w naukach społecznych, a zwłasz-
cza w socjologii, teorie formułuje się zazwyczaj w języku potocznym. Nawet
jednak gdy używa się zwykłego języka, podejmuje się starania, by mówić w kate-
goriach neutralnych, obiektywnych i niedwuznacznych, tak by teoria oznaczała tę
samą rzecz dla wszystkich, którzy poddają ją badaniu. Jasno definiuje się terminy
oznaczające właściwości świata i ich dynamikę, tak by jasne były ich odniesienia,
a związki między pojęciami oznaczającymi zjawiska były stwierdzane w taki
sposób, aby ich wzajemne powiązania mógł zrozumieć każdy, kto będzie badać
daną teorię. Niekiedy ta dbałość o formalizację może sprawiać, że teorie wydają
się sztywne i nudne, zwłaszcza wtedy gdy takie sformalizowanie dotyczy sfor-
mułowań na wyższych poziomach abstrakcji. Jednakże bez dbałości o to, co
denotują oraz konotują terminy i wyrażenia teorii, mogłaby ona oznaczać dla
różnych odbiorców zupełnie różne rzeczy.

Ostatnia cecha teorii naukowych to takie ich zaprojektowanie, aby mogły
być systematycznie testowane za pomocą powtarzalnych metod i w obliczu
faktów określonych układów empirycznych. Mimo formułowania ich w sposób
abstrakcyjny i formalny teorie naukowe nie oddalają się i nie odrywają od tego,
co empiryczne. Wszystkie użyteczne teorie podsuwają sposoby poddawania ich
sprawdzeniu w obliczu zdarzeń empirycznych.

Wszystkie dziedziny naukowe rozwijają teorie. Dlatego nauka dąży ostatecznie
do (1) skonstruowania abstrakcyjnych i sformalizowanych teorii oraz (2) testowania
tych teorii w obliczu przypadków empirycznych w celu przekonania się o ich
wiarygodności. Jeśli teoria wydaje się wiarygodna w świetle oceny empirycznej, to
zostaje doraźnie przyjęta jako wyjaśnienie zdarzeń. Jeśli teoria stoi w sprzeczności
z testami empirycznymi, trzeba jej poniechać lub poddać ją rewizji. Jeśli istnieją
konkurencyjne teorie wyjaśniające te same zjawiska, to one również muszą być
oszacowane empirycznie, a o rozstrzygnięciu zdecyduje lepsze wyjaśnienie.

Rozdz. 1. Teoria socjologiczna
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Nauka jest zatem raczej powolnym procesem rozwijania teorii, ich testo-
wania, a następnie odrzucania, modyfikowania lub zachowywania, przynajmniej
dopóki nie zostanie zaproponowana lepsza teoria. Bez dbałości o wyrażenie
teorii w sposób formalny i jej obiektywną ocenę w obliczu świata empirycznego,
teoria stałaby się samowytłumaczalna i samowystarczalna oraz odzwierciedlałaby
osobiste uprzedzenia, odchylenia ideologiczne czy przekonania religijne. Różnice
między teorią naukową a innymi typami wiedzy przedstawia diagram 1-1.

Przedstawiona typologia nasuwa dwa podstawowe pytania: (1) Czy poszuki-
wanie wiedzy ma być ewaluacyjne, czy też neutralne? (2) Czy rozwijana wiedza
ma się odnosić do rzeczywistych zdarzeń empirycznych, czy też do rzeczywistości
nieempirycznych? Innymi słowy, czy wiedza powinna mówić nam, jak powinno być,
czy też jak jest? I czy powinna dotyczyć obserwowalnego świata, czy też innych,
trudniej dających się zaobserwować dziedzin? Jeśli wiedza ma nam wskazać, co
powinno istnieć (i, przez implikację, co nie powinno się zdarzać) w świecie
empirycznym, to jest wiedzą ideologiczną. Jeśli mówi nam, co powinno być, ale
co nie odnosi się do obserwowalnych zdarzeń, to jest wiedzą religijną, czyli
traktującą o siłach i istotach w innej sferze bytu. Jeśli wiedza nie jest ani
empiryczna, ani ewaluacyjna, to mamy do czynienia z formalnym systemem
logiki, takim jak matematyka. A jeśli dotyczy zdarzeń empirycznych i jest nieewa-
luacyjna – jest nauką.

Jest to typologia zarysowana jedynie z grubsza, ale ujmuje zasadniczą
sprawę: istnieją różne sposoby zapatrywania się, interpretowania i rozwijania
wiedzy o świecie. Nauka jest tylko jednym ze sposobów. Opiera się na założeniu,
że wiedza może być wolna od wartości, że może wyjaśniać rzeczywiste funkcjo-
nowanie świata empirycznego oraz że można ją poddać rewizji wskutek skrupulat-
nych obserwacji zdarzeń empirycznych. Te cechy odróżniają naukę od innych
przekonań o tym, jak powinniśmy uzyskiwać rozumienie i wgląd w zdarzenia.

W ,,twardych naukach’’ ten pogląd na teorię i naukę jest powszechnie
przyjmowany, podczas gdy w naukach społecznych często się go kwestionuje
i poddaje krytyce. Od samego początku istnienia socjologii jako dyscypliny
toczył się spór o to, czy może ona, czy też nie może być nauką przyrodniczą.
Auguste Comte, uznany za twórcę socjologii, stwierdził w początkach XIX w.,
że status ,,nauki o społeczeństwie’’ jest wątpliwy1. Ażeby obronić socjologię
przed płynącą z wielu stron krytyką i uprawomocnić własne stwierdzenia, że
możliwe jest powstanie socjologii jako nauki, Comte ustanowił ,,prawo trzech
stadiów’’. We wczesnym stadium interpretacje zdarzeń wywodzą się z wierzeń
religijnych lub odniesień do działania sił uświęconych i nadnaturalnych. Po
religii następuje stadium metafizyczne, w którym zaczyna dominować logika,
matematyka i inne formalne systemy rozumowania, za pomocą których inter-
pretuje się zdarzenia. A z tych zdobyczy stadium metafizycznego w zakresie
rozumowania formalnego wyłania się możliwość ,,pozytywizmu’’, czyli stadium

1 Zob. Auguste Comte, The Positive Philosophy of ..., tłum. i oprac. Harriet Mar-
tineau, London 1896, Bell and Sons (wyd. oryg. 1830–1842, 6 t.; wyd. pol. skrócone:
Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, Jules Émile Rigolage [skróc.], tłum. Wanda
Wojciechowska, Warszawa 1961, PWN). Jeśli chodzi o bardziej szczegółową analizę myśli
Comte’a, zob. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, The Emergen-
ce of Sociological Theory, Belmont, Cal. 1998, Wadsworth.

Natura teorii naukowej
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