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1. PYTANIE O PRIORYTET

Die Arbeit hat Vorrang... – tak na początku lat osiemdziesiątych ubiegđego
stulecia Friedhelm Hengsbach zatytuđowađ swą ksiąĪkĊ o problemach etyki gospodarczej1. Tytuđ nawiązywađ do dylematów spođecznej gospodarki rynkowej
w RFN, a autor promowađ w niej zasadĊ pierwszeĔstwa pracy przed kapitađem
– „praca ma pierwszeĔstwo...”. Po upđywie üwierüwiecza Michael Burawoy, socjolog z Berkeley sformuđowađ nową zasadĊ pierwszeĔstwa, którą ubrađ w neologizm public sociology (socjologia publiczna)2. Public sociology to nowa zasada priorytetu, w której pierwsze miejsce przypada spođeczeĔstwu. Jak Hengsbach wyartykuđowađ interes pracy najemnej jako nadrzĊdny wobec kapitađu, tak
Burawoy artykuđuje interes spođeczeĔstwa i broni wiĊzi miĊdzyludzkich zagroĪonych przez globalny kapitađ. W zasadzie pierwszeĔstwa Burawoya nie chodzi,
jak u Marksa, o antagonistyczną dychotomiĊ klasową. W postulacie Burawoya
zagroĪona jest przestrzeĔ miĊdzyludzka – relacje ludzi i grup tworzących spođecznoĞci, bardziej lub mniej skonsolidowane. Socialitas, której broni Burawoy
jest de facto obroną humanitas wyraĪającej przyjaĨĔ, solidarne relacje miĊdzyludzkie, otwartoĞü na innych. Burawoy upomina siĊ o tĊ przestrzeĔ, którą SimKs. dr MACIEJ HUĐAS – adiunkt Instytutu Socjologii KUL; adres do korespondencji: Al. Racđawickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: mhulas@kul.lublin.pl
1
Die Arbeit hat Vorrang. Eine Option katholischer Soziallehre, Mainz: Matthias Grünewald Verlag 1982.
2
Por. R. K a l l e b e r g, What is ‘public sociology’? Why and how should it be made stronger?,
“The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 387.
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mel nazywa wzajemnym odniesieniem ludzi (Wechselwirkungen)3. Staje w obronie konstytutywnej substancji spođeczeĔstwa, która istnieje niezaleĪnie od
paĔstwa i rynku, jest zdolna stymulowaü postawy i wyzwalaü inicjatywy spođeczne: stowarzyszenia, ruchy, sferĊ publiczną, partie polityczne, związki zawodowe, szkolnictwo, wspólnoty religijne, media i cađą gamĊ organizacji charytatywnych4. Burawoy wystĊpuje przeciwko marginalizacji spođeczeĔstwa obywatelskiego jako gđównego aktora przestrzeni publicznej i debaty spođecznej. Stara siĊ
przywróciü spođeczeĔstwu nową ĞwiadomoĞü obywatelską, zdolną konsolidowaü
jednostki i tworzyü przestrzeĔ, w której spođeczeĔstwo jest w stanie skutecznie
walczyü o swe interesy5. ĝwiadomoĞü obywatelska umacnia pozycjĊ spođeczeĔstwa jako jednego z trzech „wielkich rozgrywających” obok rynku i paĔstwa.
„To, co spođeczne, ma pierwszeĔstwo” – do takiej tezy sprowadza siĊ postulat
Burawoy’a. Oznacza to, Īe na globalnej arenie zmian naleĪy ochroniü obywatelską sferĊ spođeczną przed jej marginalizacją i zawđaszczeniem przez globalny
kapitađ, który promuje mentalnoĞü zysku i narzuca stricte ekonomiczne standardy
nieekonomicznym wymiarom Īycia spođecznego. W warunkach zdominowanych
przez rynek i mentalnoĞü rynkową spođeczeĔstwo musi pozostaü aktorem najwaĪniejszym, uwaĪa Burawoy. JeĪeli tak nie jest, bezzwđocznie naleĪy to zmieniü.
W dobie coraz szerszej eskalacji kapitađowego neokolonializmu i tryumfu ekonomii redukowanej do ekonometrii, utylitarnej wiedzy i technologii rynkowej,
naleĪy chroniü sferĊ spođeczną jako przestrzeĔ relacji miĊdzyludzkich. Relacje
miĊdzyludzkie są motorem postĊpu, poniewaĪ postĊp powstaje wskutek intelektualnego niepokoju czđowieka i naturalnej potrzeby optymalizacji form Īycia.
W tym znaczeniu postĊp cywilizacyjny jest moĪliwy, gdy ugruntowany zostaje
jako konsensus w relacji z „drugim”6. Z perspektywy postĊpu dobre jest to, co
sđuĪy mi i tobie, co sđuĪy innym, takim jak ja i ty. Postulat Burawoya jest
przejawem troski o tĊ relacjĊ z „drugim” na pđaszczyĨnie socjologii.

3

Por. G. S i m m e l, Socjologia, tđum. M. Đukasiewicz, Warszawa: PWN 1975, s. 11.
For Public Sociology, “American Sociological Revue” 70(2005), , Feb. 4-28, s. 24 (polskie tđumaczenie: O socjologiĊ publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe
perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Manterys, J. Mucha, tđum. A. Dziuban, Kraków: Nomos 2009. s. 555.
5
Por. C. C a l h o u n, Civil Society and the Public Sphere, “Public Culture” 5(1993), s. 278.
6
„Relacja z drugim” jest parafrazą tytuđu zbioru esejów R. KapuĞciĔskiego pt. Ten inny,
wydanego przez wydawnictwo „Znak” w 2006 r.
4
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2. REALIZM SOCJOLOGICZNY JAKO ARGUMENT

Socjologia wyodrĊbniđa siĊ w pozytywizmie na fali ogólnej specyfikacji
nauk z wiedzy, jak wówczas uwaĪano, jednej, zintegrowanej i uniwersalnej.
Jej początek przypada na okres spođecznego chaosu powstađego w nastĊpstwie
transformacji oĞwieceniowych7. Transformacje te, nastĊpstwa czterech rewolucji nowoĪytnoĞci: naukowej, religijnej, przemysđowej i politycznej, „odczarowađy Ğwiat”, kđadąc kres systemowi spođeczno-prawnemu, który przez stulecia
legitymizowađ instytucje spođeczne: paĔstwo, gospodarkĊ, rodzinĊ, religiĊ
i naukĊ8. Socjologia uzyskađa autonomiĊ w okresie spođecznych napiĊü klasowych. Od samego początku w dyscyplinĊ tĊ wpisywađo siĊ zobowiązanie moralne, w duĪej mierze jako reakcja na gospodarkĊ rynkową, na rynek pracy
i nowy proces pracy9.
PooĞwieceniowy kontekst spođeczny z jednej strony odznaczađ siĊ dynamicznym rozwojem technologicznym i wzrostem uprzemysđowienia, z drugiej
strony brakowađo w nim regulacji prawnych i polityki zdolnej spođecznie temperowaü kapitađ uwolniony z ograniczeĔ systemu feudalno-cechowego. „Ojcom zađoĪycielom” socjologii nie chodziđo o badanie wycinkowych aspektów
Īycia spođecznego. Ich uwagĊ przyciągnĊđo spođeczeĔstwo jako cađoĞü, jako
zbiorowa ofiara pooĞwieceniowych zmian ustrojowych. W nastĊpstwie czterech rewolucji nowoĪytnoĞci uksztađtowađo siĊ spođeczeĔstwo obywatelskie.
Socjologia odpowiedziađa na potrzebĊ chwili, gdyĪ w odpowiednim momencie
zagospodarowađa nowy wówczas obszar. Skupiđa siĊ na pozornie abstrakcyjnym, „nieuchwytnym” przedmiocie – spođeczeĔstwie jako cađoĞci, o którym
Simmel pisze, Īe jest „intelektualną syntezą”, mozaiką10. Przedmiot socjologii
przypominađ Jaspersowską nieuchwytnoĞü (das Umgreifende)11, która dopiero
przy odpowiednim oddaleniu, podobnie jak mozaika czy olejne malowidđo,
7

Por. A. G i d d e n s, Sociology, Cambridge: Polity Press 2006, s. 10.
Por. Ch. T a y l o r, A Secular Age, Cambridge (Mass.): The Belknap Press of Harvard University Press 2007, s. 25 n; t e n Ī e, Religious Mobilisatons, “Public Culture” 18(2006), No 2,
s. 283 nn.
9
Por. M. B u r a w o y, Introduction w: Public Sociologies: A Symposium from Boston Collage, “Social Problems” 51(2004), No 1, s. 103; t e n Ī e, O socjologiĊ publiczną, s. 533.
10
Por. Socjologia, s. 6 nn.
11
Por. A. K a u f m a n n, Einleitung, w: Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Hrsg. W. Hassemer, U. Neuman, mit Beitragen von A. Büllesbach,
G. Ellscheid, W. Hassemer, A. Kaufmann, U. Neumann, L. Philipps, J. Schneider, U. Schroth,
Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2004, s. 1 n.
8
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nabiera treĞci, skđada siĊ w jedną choü zróĪnicowaną cađoĞü. Rozumienie
i opisywanie tej cađoĞci nie jest moĪliwe bez tego, co Antony Giddens za
Charlesem Wright-Millsem nazywa wyobraĨnią socjologiczną (sociological
imagination). Jest to zdolnoĞü nabierania dystansu do bezpoĞrednioĞci zdeterminowanej realnymi warunkami Īycia i umiejĊtnoĞü szerszego myĞlenia
w szerszej perspektywie12. Socjologia jako dziedzina wiedzy odniosđa sukces,
gdyĪ zdođađa wypracowaü metodologiczny wspólny mianownik, dla tej zróĪnicowanej i nieuchwytnej cađoĞci. DziĊki temu odnalazđa i obroniđa swoje
miejsce w panteonie nauk.
W wielu tekstach Burawoya wybrzmiewa moralne zobowiązanie socjologii
jako jej nieodzowny atrybut. Jest ono obecne zarówno w publikacjach na temat
socjologii publicznej, jak i we wczeĞniejszych publikacjach, np. poruszających
problemy transformacji postkolonialnej w Afryce13 oraz odnoszących siĊ do
zmian systemowych w Europie ĝrodkowej i Wschodniej14. Moralne zobowiązanie socjologii jest obecne w pismach klasyków nauk spođecznych. Adam Smith
pisađ Wealth of Nations... z pozycji filozofa moralnego; moralny czy wrĊcz profetyczny akcent wyczuwalny jest w Kapitale i ManifeĞcie Partii Komunistycznej
Marksa oraz w pismach M. Webera. Racją tđumaczącą moralne nastawienie
socjologii byđa podejmowana przez socjologiĊ analiza ekonomii i paĔstwa z pozycji spođecznej. Socjologowie, analizując funkcjonowanie rynków, procesów
produkcji i systemów wđadzy, prowadzili dyskurs z pozycji spođeczeĔstwa
obywatelskiego, podkreĞlając interesy tego ostatniego15.
Wspóđczesny kontekst globalny zmusza socjologiĊ do gruntownej reorientacji, do rewizji kđadzionych akcentów i do szukania najbardziej optymalnej
formy dla samej siebie. Jest to konieczne co najmniej z dwóch powodów: po
pierwsze, by ocaliü jej oryginalny, d y n a m i c z n y charakter i wpisane w nią
12

Por. G i d d e n s, Sociology, s. 4 nn.
Na ten temat miĊdzy innymi zob.: M. B u r a w o y, Race, class and colonialism, “Social
and Economic Studies” 23(1974), No 4, s. 521-550; t e n Ī e, Consciousness and Contradiction:
a study of student protest in Zambia, ”British Journal of Sociology” 27(1976), No 1, s. 78-98;
t e n Ī e, The Function and reproduction of migrant labor: Comparative Material from Southern
Africa and the United States, “American Journal of Sociology” 81(1976), No 5, s. 1050-1087.
14
Na ten temat miĊdzy innymi zob.: M. B u r a w o y, K. H e n d l e y, Between Perestroika
and Privatisation: Divided Strategies and Political Crisis in a Soviet Enterprise, “Soviet Studies”
44(1992), No 3, s. 371-402; M. B u r a w o y, The State and Economic Involution: Russia
Through a China Lens, “World Development” 24(1996), No 6, s. 1105-1117; M. B u r a w o y,
P. K r o t o v, T. L y t k i n a, Involution and Destitution in Capitalist Russia “Ethnography”
1(2000), 1 July, s. 43-65.
15
Por. O socjologiĊ publiczną, s. 526 n.
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moralne zobowiązanie; po drugie, by socjologia zdođađa nawiązywaü kontakt
z przestrzenią, która wspóđczeĞnie akomoduje spođecznoĞci i interesy spođeczne. Przed wspóđczesną socjologią – uwaĪa Burawoy – stoi zadanie okreĞlenia nowego modus operandi, by nie stađa siĊ anachroniczną, skostniađą sztuką
dla sztuki. Aniođ historii, o którym pisze w expose skierowanym do American
Sociological Association (2004), nie pozwala socjologii, by ta zatrzymađa siĊ
w miejscu, czyli by zamykađa siĊ w przestrzeni utrwalonego rygoryzmu
metodologicznego, w chwili gdy zagroĪona zostaje socialitas16. Bogata doĞwiadczeniem kataklizmów ostatnich dwóch wieków socjologia ma wyciągaü
z nich lekcje, by uprzedzaü kolejne kataklizmy demontując je w zarodku
– uwaĪa Burawoy. By tak siĊ jednak stađo, socjologia musi byü otwarta na
nowe zmiany w obrĊbie jej subdyscyplinarnych podziađów.

3. KRYTYKA GULBENKIAN COMMISION

Burawoy krytykuje raport Gulbenkian Commision (1996) i pomysđ reorganizacji nauk spođecznych w kierunku ich wewnĊtrznego otwarcia i uelastycznienia. UwaĪa on, Īe raport, choü sygnowany przez przedstawicieli róĪnych
dziedzin, nie uwzglĊdnia nie tylko realiów nauk spođecznych, lecz i zwyczajnych realiów Īycia, wskutek czego, zamiast otwieraü nauki spođeczne, skutecznie przyczynia siĊ do ich wiĊkszego zasklepienia. „Koronny postulat Gulbenkian Commision – pisze Burawoy – to unifikacja wiedzy naukowej, tak Īe
nauki spođeczne ujĊte w ramy jednej historycznej wiedzy stađyby siĊ pđaszczyzną pođączenia nauk empirycznych z humanistyką”17. Jego zdaniem taki
pluralistyczny uniwersalizm jest nie do przyjĊcia. Nauki spođeczne nie są
w stanie utworzyü pđaszczyzny đączącej wiedzĊ empiryczną z humanistyką,
poniewaĪ usytuowane są na skrzyĪowaniu tych dwóch z gruntu róĪnych typów
wiedzy. W naukach spođecznych wiedza refleksyjna zbiega siĊ z wiedzą instrumentalną, przecinając ją. PrzeciĊcie to odzwierciedla z jednej strony ich
specyfikĊ, z drugiej strony stanowi wyzwanie dla nauk spođecznych, pisze
Burawoy18. UwaĪa on próby uniwersalizacji socjologii za utopijne i bđĊdne,
które w warunkach wspóđczesnego urynkowienia i utowarowienia nauki pro16

Por. tamĪe.
Open the Social Sciences: To Whom and for What, “Portuguese Journal of Social Sciences”
6(2007), No 3, s. 139 (tđum. autor).
18
Por. tamĪe, s. 140.
17
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wadzą do podporządkowania socjologii ekonomii jako dyscyplinie wspóđczeĞnie dominującej19. Alternatywą dla unifikacji nauk spođecznych jest podejĞcie
realistyczne. Koncentruje siĊ ono na pytaniach: co wyraĪa wspóđczesną socialitas decydując o jego kondycji; jaką ewolucjĊ przeszđa socjologia; jaki jest jej
stan obecny i jak zamierza przenikaü swój przedmiot – spođeczeĔstwo?
W obecnych warunkach demokracji i paĔstwa prawa przedmiotem socjologii
jest spođeczeĔstwo obywatelskie. Wspóđczesne procesy prowadzące do zmniejszenia roli paĔstw narodowych, standaryzacji kultury i rozwoju globalnej
ekonomii sprawiają, Īe spođeczeĔstwo traci zmysđ obywatelski. Burawoy uwaĪa, Īe w odpowiedzi na zmiany globalizacyjne spođeczeĔstwo obywatelskie
wybiera opcjĊ globalnego ruchu spođecznego, traktując ją jako front przeciwko postĊpującemu utowarowieniu form Īycia spođecznego20. Podstawowym
zađoĪeniem postulatu Burawoya jest, by wspóđczesna socjologia miađa swój
wđasny wgląd w spođeczeĔstwo globalne, by potrafiđa konstruowaü wđasny
obraz spođeczeĔstwa obiektywny i niezaangaĪowany, w którym wyraĨnie zarysowane bĊdą wartoĞci, preferencje i cele ludzi Īyjących w konkretnych
wspóđczesnych kontekstach. Takiego autentycznego obrazu socjologia nie jest
w stanie zbudowaü, koncentrując siĊ na wykonywaniu sondaĪy zlecanych
i sponsorowanych przez paĔstwo, gospodarkĊ oraz grupy lobbingowe, które
w spođeczeĔstwie widzą przede wszystkim zbiorowego konsumenta. Obraz,
o którym mowa, stanowi podstawĊ realizmu socjologicznego. Jest on niezbĊdny, by w obecnych warunkach socjologia byđa w stanie speđniaü swą
funkcjĊ. Socjologia uzyskuje go schodząc ze swą metodologią na poziom podstawowy, do konkretnych Ğrodowisk – uwaĪa Burawoy21.
W takiej formie, jak zarysowana powyĪej, postulat Burawoya wpisuje siĊ
w ponad czterdziestoletnią tradycjĊ socjologii krytycznej Charlesa WrightMillsa i Alvina Gouldnera, okreĞlanej równieĪ mianem „nowej socjologii”.
Przedstawiciele tej tradycji poddali krytyce „starą” socjologiĊ amerykaĔską, reprezentowaną przez Talcotta Parsonsa, Samuela Stouffera, Williama Ogburna,
Eltona Mayo, Neila Smelsera i Jamesa Colemana. Zarzutem „nowej socjologii” byđo doprowadzenie przez „starą” do metodologicznego skostnienia tej
dyscypliny i do jej alienacji od spođeczeĔstwa demokratycznego, w którym
19

Por. O socjologiĊ publiczną, s. 555 n.
Burawoy, pisząc o komodyfikacji Īycia spođecznego, odwođuje siĊ do teorii trzech stopni
urynkowienia, przedstawionej przez Karla Polanyi’a, o których wiĊcej w dalszej czĊĞci.
21
Por. Forging Global Sociology from Below, w: The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions, ed. S. Patel, Los Angeles i in., s. 2, SAGE Studies in International Sociology.
20
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– jak pisađ Wright-Mills – prawda i sprawiedliwoĞü powstają samoistnie
w wyniku nieskrĊpowanej dyskusji. Projekt „nowej socjologii” Wright-Millsa
i Gouldnera byđ próbą zastąpienia starej „socjologii burĪuazyjnej” nową „socjologią obywatelską”. W pierwszej chodziđo o naukĊ odwođującą siĊ do burĪuazyjnych wartoĞci spođecznych, takich jak: autonomia, merytokracja, racjonalnoĞü instrumentalna, uĪytecznoĞü, technokracja, komfort i pieniądze, w drugiej o naukĊ spođeczną, lojalną wobec klasycznych wartoĞci obywatelskich, jak:
wolnoĞü, godnoĞü czđowieka, Sokratejski zmysđ, demokracja i zasady moralne22.

4. TYPOLOGIA SUBDYSCYPLIN SOCJOLOGICZNYCH

Burawoy podaje wđasną typologiĊ socjologii, w której rozróĪnia cztery subdyscypliny, tworzące razem cađoĞü tej dziedziny: socjologiĊ akademicką (professional sociology), socjologiĊ praktyczną (policy sociology), socjologiĊ krytyczną (critical sociology), socjologiĊ publiczną (public sociology). KaĪdą
z wymienionych subdyscyplin analizuje w odniesieniu do celu i adresata. Stawia przy tym dwa fundamentalne pytania: Wiedza dla kogo? Wiedza po co23?
1. Czy socjologia powinna siĊ koncentrowaü wyđącznie na technicznej analizie
procesów spođecznych i na ich racjonalnym wymiarze, czy teĪ jej zadaniem
jest ujmowaü procesy te w perspektywie teleologicznej, co oznacza, Īe dopuĞci pytania o wartoĞci spođeczne? 2. Czy adresatem dyskursu socjologicznego ma byü wyđącznie Ğrodowisko akademii, czy moĪe naleĪy eskalowaü dyskurs socjologiczny równieĪ na Ğrodowiska pozaakademickie? PowyĪsze pytania stanowią punkt wyjĞcia w postulacie Burawoya, wyznaczają modelową
strukturĊ jego socjologii, a takĪe linie podziađu i uzasadniają wyprowadzane
przez niego wnioski.

22

Por. M. O s s e w a a r d e, Sociology Back to the Publics, “Sociology” 41(2007), No 5,
s. 799 n.
23
Por. O socjologiĊ publiczną, s. 552.
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4.1. WIEDZA INSTRUMENTALNA I WIEDZA REFLEKSYJNA

Pytanie o celowoĞü socjologii jest pytaniem o rodzaje stosowanych metod
w badaniach socjologicznych. JeĪeli socjologia koncentruje siĊ wyđącznie na
deskryptywnej analizie procesów spođecznych, wówczas posđuguje siĊ metodą
empiryczną i jest wiedzą instrumentalną (instrumental knowledge) pure science,
która porusza siĊ i generalnie nie wychodzi poza granice badanych faktów,
a jej sądy formuđowane są na podstawie empirycznych danych. Celem wiedzy
instrumentalnej jest okreĞlenie i dobranie najbardziej optymalnych Ğrodków
pozwalających moĪliwie najlepiej zbieraü i opisywaü dane. Wiedza instrumentalna koncentruje siĊ na rozwiązywaniu problemów socjologii profesjonalnej
w rozumieniu stricte akademickim. Koncentruje siĊ na dialogu wokóđ celów
socjologii. Jest to dialog prowadzony w obrĊbie tej dyscypliny, gdzie poruszane są kwestie dotyczące podstaw programów badaĔ poszczególnych subdyscyplin socjologicznych. MoĪe on jednak wykraczaü poza „obszar akademii”, stając siĊ dialogiem socjologii ze sferą pozaakademicką, w którym poszukuje siĊ odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza spođeczeĔstwo24.
JeĪeli jednak socjologia wychodzi poza empiryczny opis faktów i ujmuje
procesy spođeczne w perspektywie ich celów, by mieü wgląd w to, co skđada
siĊ na etos spođeczny i na toĪsamoĞü spođeczeĔstwa, wówczas wchodzi
w przestrzeĔ wartoĞci oraz norm i jest wiedzą refleksyjną (reflexive knowledge). Wiedza refleksyjna inicjuje spođeczną dyskusjĊ, otwartą ocenĊ faktów
i wartoĞci socjologicznych25. Tak rozumianej refleksyjnoĞci Weber przeciwstawia racjonalnoĞü techniczną26, a przedstawiciele szkođy frankfurckiej utoĪsamiają ją ze „zdrowym rozsądkiem” uwzglĊdniającym ostateczne cele, nie
tylko charakterystyczną dla mentalnoĞci kapitalistycznej skutecznoĞü27. Podziađ wiedzy przez Burawoya na instrumentalną i refleksyjną moĪna odnieĞü
do wprowadzonego przez Habermasa rozróĪnienia dwóch odmiennych typów
dziađania, instrumentalnego i komunikatywnego, za którymi stoją dwa odmienne typy racjonalnoĞci i dwie odmienne grupy interesów. Dziađanie instrumentalne wyznacza metodologiczne ramy nauk instrumentalnych, deskryptywnych – które J. Habermas nazywa wiedzą empiryczno-analityczną. Dziađanie
24

Por. tamĪe, s. 544.
Por. tamĪe, s. 535 n.
26
WiĊcej na ten temat zob.: G. O a k s, Max Weber on Value Rationality and Value Spheres,
“Journal of Classical Sociology” 3(2003), No 1, s. 27-45. http://www.catedras.fsoc.uba.ar/fidanza/
docs/weber_value.pdf
27
Por. B u r a w o y, Forging Global Sociology from Below, s. 54.
25
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komunikacyjne, podporządkowane mu interesy i wpisana w nie racjonalnoĞü
komunikacyjna wyznaczają metodologiczne ramy wiedzy refleksyjnej, teleologicznej, normatywnej, preskryptywnej – którą Habermas nazywa hermeneutyczno-historyczną. O ile wiedza instrumentalna empiryczno-analityczna zatrzymuje siĊ na samym opisie zjawisk, o tyle wiedza hermeneutyczno-historyczna przez retrospekcjĊ pozwala rozumieü znaczenie norm i wartoĞci oraz
osiągaü konsensus spođeczny co do ich zasadnoĞci28.
Odpowiadając na pytanie o odbiorcĊ dyskursu socjologicznego, Burawoy
twierdzi, Īe gdy odbiorcą jest tylko Ğrodowisko profesjonalnych socjologów
akademickich, wówczas socjologia teĪ staje siĊ dziedziną stricte akademicką.
Gdy jednak wystĊpuje szersze grono odbiorców, np. spođecznoĞci, lub gdy badany przedmiot znajduje siĊ poza sferą akademicką, wówczas socjologia staje
siĊ dyscypliną ponad- lub transakademicką. WyjĞcie socjologii akademickiej
poza obrĊby instytucji naukowych jest, jego zdaniem, czymĞ wđaĞciwym,
moĪliwym i bynajmniej nie dokonuje siĊ kosztem jej profesjonalnego charakteru jako dziedziny nauki. Formuđowany przez Burawoya postulat obecnoĞci
socjologii w przestrzeni pozaakademickiej staje siĊ bardziej zrozumiađy, gdy
spojrzymy na niego w kontekĞcie funkcji edukacyjnej socjologii i wyobraĨni
socjologicznej Ch. Wrighta-Millsa. WyobraĨnia socjologiczna, która kaĪdemu, nie koniecznie profesjonalnemu odbiorcy pomaga powiązaü w jedno biografiĊ, spođeczeĔstwo i historiĊ, jest narzĊdziem do samodzielnej interpretacji
przekazów medialnych. By zrozumieü sens przekazu prasowego, trzeba wpierw
nauczyü siĊ wiązaü ze sobą relacjonowane fakty, nastĊpnie trzeba wiedzieü,
jak je rozumieü w odniesieniu do szerszych koncepcji spođeczeĔstwa, w których wystĊpują i tendencji historycznych, w których uczestniczą. „Socjologia
pozwala nam docieraü dalej i gđĊbiej niĪ to, o czym czytamy w gazecie. Dostarcza nam do tego zbioru pojĊü, koncepcji i pytaĔ. JeĞli tego nie czyni ponosi klĊskĊ jako element edukacji” 29.
Podziađ socjologii na instrumentalną-akademicką i refleksywną-transakademicką jest pierwszym podziađem, z którego wynika nastĊpny, mianowicie podziađ na cztery subdyscypliny.

28

Teoria i praktyka. Wybór pism, tđum. M. Đukasiewicz, Z. KrasnodĊbski, Warszawa: PIW
1983, s. 200-229 – cyt za: A.M. K a n i o w s k i, WstĊp. Rehabilitacja i transformacja filozofii
praktycznej, w: J. H a b e r m a s, Teoria dziađania komunikacyjnego. RacjonalnoĞü dziađania
a racjonalnoĞü spođeczna, t. I, tđum. A.M. Kaniowski, Warszawa: PWN 1999, s. XIX.
29
Ch. W r i g t e - M i l l s, Sociological Imagination, New York: Oxford University Press 1959,
s. 16 n. – cyt. za: P. S z t o m p k a, Socjologia. Analiza spođeczeĔstwa, Kraków: Znak 2007, s. 39.
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4.2. SOCJOLOGIA AKADEMICKA, PRAKTYCZNA, KRYTYCZNA

Burawoy analizuje kaĪdą z czterech subdyscyplin, badając: a) Ĩródđo, z którego kaĪda czerpie wiedzĊ; b) związek pomiĊdzy Ĩródđem czerpanej wiedzy
a prawdziwoĞcią wyprowadzanych wniosków i sądów; c) czynnik uzasadniający kaĪdą z nich; d) Ğrodowisko, które jest odbiorcą formuđowanych wniosków i sądów przez kaĪdą z nich; e) metody dziađania, które umoĪliwiają kaĪdej z nich osiągaü zađoĪone cele; f) patologie, które mogą powstawaü jako
konsekwencja zamykania siĊ w obrĊbie wđasnej praktyki poznawczej oraz
wskutek uzaleĪnienia od instytucji, która jest odbiorcą wiedzy generowanej
przez kaĪdą z subdyscyplin30.
Socjologia akademicka jest strukturalnym rdzeniem cađej socjologii, bez
którego nie mogđaby istnieü Īadna inna subdyscyplina socjologiczna, uwaĪa
Burawoy. Opiera siĊ na klasycznej metodologii, wypracowanej, sprawdzonej
i utrwalonej przez socjologiĊ. Są to: prawa, metody, cađe obszary wiedzy, pytania ukierunkowujące oraz wszystko, co skđada siĊ na koncepcjĊ ramową
socjologii jako dyscypliny. Socjologia akademicka jest ĞciĞle związana z profesjonalnym Ğrodowiskiem akademii i generalnie nie wychodzi poza jej obrĊb.
Jest wiedzą deskryptywną, instrumentalną i formuđuje wnioski na podstawie
analizy teoretyczno-empirycznej. O prawdziwoĞci jej wyników decyduje stopieĔ koherencji formuđowanych sądów z rzeczywistym stanem badanego
przedmiotu. Socjologia akademicka opiera siĊ wyđącznie na uznanych i rygorystycznie przestrzeganych metodach badawczych, które wyznaczają jej granice31. PoniewaĪ jej adresatem i adwersarzem jest Ğrodowisko akademickie,
a celem profesjonalizm, Burawoy uwaĪa, Īe socjologii akademickiej zagraĪa
wyobcowanie, zamkniĊcie siĊ w hermetycznym obwodzie profesjonalizmu
oraz Īe sama dla siebie stanowiü moĪe punkt odniesienia i sama siebie moĪe
uzasadniaü32. Odpowiednikiem socjologii akademickiej w typologii interesów
i nauk Habermasa są nauki empiryczno-analityczne.
Socjologia praktyczna, podobnie jak socjologia akademicka, jest wiedzą
instrumentalną, która jednak nie koncentruje siĊ na dyskursie wewnątrzakademickim, lecz na spođecznoĞciach. PoniewaĪ przedmiot badawczy socjologii
praktycznej znajduje siĊ poza obrĊbem akademii, subdyscyplina ta transcenduje akademiĊ. ObecnoĞü socjologii praktycznej w sferze publicznej nie wy30

Por. O socjologiĊ publiczną, s. 544 n.
Por. tamĪe, s. 537 n., 543.
32
Por. tamĪe, s. 544.
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nika jednak z moralnego zobowiązania socjologii, lecz z zainteresowania grupami spođecznymi jako przedmiotem badaĔ. Motywy wyjĞcia poza system
akademii są czysto pragmatyczne. Chodzi w nich o zdobycie wiedzy na temat
aktualnych preferencji spođecznych, która sđuĪy utylitarnym celom konkretnego zleceniodawcy. Socjologia praktyczna dziađa zatem na zlecenie konkretnego klienta zainteresowanego uzyskaniem profesjonalnej ekspertyzy na temat
preferencji, nastrojów i postaw spođeczeĔstwa. WyjĞcie poza Ğrodowisko akademii nastĊpuje wyđącznie w celu zdobycia informacji, którą traktuje instrumentalnie, jako obiekt analiz uĪytecznych z punktu widzenia strategii rynkowej lub politycznej. Celem socjologii praktycznej jest wskazywanie nowych
kierunków dziađania, bądĨ szukanie uzasadnienia dla juĪ zastosowanych rozwiązaĔ w odniesieniu do przestrzeni spođecznej33. Związek socjologii praktycznej z grupami spođecznoĞciowymi ma charakter czysto instrumentalny, podobnie jak inicjowana przez nią debata publiczna. Wiedza uzyskiwana w wyniku tej debaty przyczynia siĊ do politycznego bądĨ ekonomicznego sukcesu
jej klienta, najczĊĞciej administracji paĔstwowej lub Ğrodowisk związanych
z przemysđem. Kryterium uzasadniającym socjologiĊ praktyczną jest jej pragmatyczna skutecznoĞü. Pragmatyzm socjologii praktycznej, jej lojalny związek z klientem oraz powiązanie ze sferą polityki, moĪe prowadziü do tego, Īe
naukowy obiektywizm podporządkowany zostanie partykularnym oczekiwaniom zleceniodawców, a wówczas socjologia praktyczna popada w serwilizm34.
W typologii nauk i interesów Habermasa socjologiĊ praktyczną, podobnie zresztą jak socjologiĊ akademicką, przyporządkowaü naleĪy do nauk empiryczno-analitycznych.
Socjologia krytyczna w odróĪnieniu od dwu poprzednich subdyscyplin nie
jest wiedzą instrumentalną lecz refleksyjną, która ma na celu czuwanie nad
metodologiczną poprawnoĞcią podstaw cađego procesu badawczego socjologii
akademickiej. Zadaniem socjologii krytycznej jest strzec rygoryzmu i ortodoksyjnoĞci metodologicznej socjologii. Jest ona naturalnie związana z socjologią
akademicką, co nie ma miejsca ani w przypadku socjologii praktycznej, ani
publicznej35. Socjologia krytyczna koncentruje siĊ na wewnĊtrznych i zewnĊtrznych, normatywnych i deskryptywnych fundamentach procesu badawczego jako przedmiotu swych naukowych dociekaĔ. Z uwagi na jej charakter kory33

Por. tamĪe, s. 533, 538.
Por. tamĪe, s. 544.
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Por. R.V. E r i c s s o n, Publicizing Sociology, “The British Journal of Sociology”
56(2005), No 3, s. 365.
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gujący Burawoy nazywa ją „sumieniem” socjologii akademickiej36. Wiedza
uzyskiwana w ramach socjologii krytycznej rozwija nowe i koryguje utrwalone juĪ metody socjologiczne, stąd jest wiedzą normatywną. Tym, co uzasadnia socjologiĊ krytyczną, jest „moralna wizja” tego, jak powinien funkcjonowaü system socjologii akademickiej. Socjologia krytyczna jest dyscypliną
wewnątrzakademicką. Zajmuje siĊ rygoryzmem metodologicznym, a adresatem i adwersarzem prowadzonego przez nią dyskursu są krytyczni intelektualiĞci, bĊdący w stanie zmieniaü i okreĞlaü nowe granice metodologiczne
w socjologii. PoniewaĪ socjologia krytyczna ma na celu ochronĊ poprawnoĞci
metodologicznej, moĪe jej groziü swoisty dogmatyzm, uwaĪa Burawoy37.
W przeđoĪeniu na typologiĊ Habermasa moĪna wskazaü na pewne zbieĪnoĞci
pomiĊdzy socjologią krytyczną, a naukami rekonstrukcyjnymi.
Socjologia obejmująca trzy wyĪej opisane typy nie jest w stanie dostarczaü
peđnej wiedzy o wspóđczesnym spođeczeĔstwie, uwaĪa Burawoy. W obecnych
warunkach gwađtownych przeobraĪeĔ trzy wyszczególnione subdyscypliny socjologiczne: akademicka, praktyczna i krytyczna, nie są zdolne uchwyciü
wszystkich momentów Īycia spođecznego. Zakres i dynamika wspóđczesnych
przeobraĪeĔ przerastają tradycyjny schemat socjologii, stąd Burawoy postuluje, by dođączyü do nich czwartą, jak dotąd marginalizowaną subdyscyplinĊ:
socjologiĊ publiczną.

5. SOCJOLOGIA PUBLICZNA MADE-BY-BURAWOY

Socjologia publiczna, podobnie jak socjologia praktyczna, ma charakter
transakademicki, poniewaĪ przedmiotem jej zainteresowaĔ, jej adresatem i adwersarzem jest przestrzeĔ spođeczna.
Socjologia publiczna, podobnie jak krytyczna, jest wiedzą refleksyjną, gdyĪ
stawia pytania o wartoĞci, cele i kierunki, które decydują o ogólnej kondycji
grup spođecznoĞciowych. Tym, co odróĪnia socjologiĊ praktyczną od publicznej, są motywy, które decydują o obecnoĞci jednej i drugiej w przestrzeni publicznej. Podczas gdy socjologia praktyczna traktuje spođecznoĞci instrumentalnie, socjologia publiczna podchodzi do nich, jak do partnera w dialogu.
Socjologia publiczna jest zainteresowana spođecznoĞciami jako cađoĞcią i usiđuje docieraü szczególnie do Ğrodowisk mniejszoĞciowych i marginalizowanych.
36
37
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Motywem i uzasadnieniem dialogu z róĪnego rodzaju spođecznoĞciami podejmowanego przez socjologiĊ publiczną jest ich promocja. NastĊpuje to, gdy
spođecznoĞci, które nie skđadają siĊ z profesjonalnych socjologów, jako partner nawiązują dialog z socjologią. Dialog musi opieraü siĊ na obopólnej empatii, a poniewaĪ nie zawsze toczy siĊ wokóđ wartoĞci, wizji i celów podzielanych w danym momencie przez obie strony, moĪe napotykaü na trudnoĞci.
TrudnoĞci mogą wystąpiü na poziomie osiągania porozumienia i wzajemnoĞci.
Niemniej Burawoy uwaĪa, Īe w warunkach wspóđczesnego spođeczeĔstwa dialog taki jest niezbĊdny, a trudnoĞci powinny dziađaü motywująco38.
Formą uprawiania socjologii publicznej jest dialog, debata publiczna. Dialog socjologii z grupami spođecznoĞciowymi uzasadnia ich istnienie. PoniewaĪ
dialog i debata informują o problemach, potrzebach i oczekiwaniach spođecznych, stanowią Ĩródđo wiedzy dla socjologii publicznej, a wiedza ta ma charakter refleksyjny i komunikatywny. Konsensus, jaki generalnie socjologia osiąga w dialogu ze sferą publiczną, jest Ĩródđem wiedzy, z której czerpie socjologia publiczna, i podstawą formuđowanych przez nią sądów. Adresatem i adwersarzem socjologii publicznej są róĪne fora Īycia publicznego, zaangaĪowane w tym dialogu39. TrudnoĞü moĪe stanowiü jego asymetryczny charakter, który bierze siĊ stąd, Īe jedną ze stron jest Ğrodowisko profesjonalne,
a drugą Ğrodowisko nieprofesjonalne. Asymetria taka moĪe prowadziü do sytuacji, w której strona profesjonalna w poczuciu roli wiodącej zaczyna dominowaü nad stroną nieprofesjonalną. PoniewaĪ socjologia publiczna jako animatorka dialogu ma charakter progresywny i stymulujący, moĪe jej zagraĪaü
przeĞwiadczenie o wiodącej roli wobec Ğrodowiska nieprofesjonalnego. Jednak nieprofesjonalna strona dialogu moĪe wywieraü podobne naciski na stronĊ
profesjonalną, przyczyniając siĊ do ideologizacji socjologii. W takim wypadku socjologii moĪe zagraĪaü niekonsekwencja i chimerycznoĞü. Jedno i drugie
kđóci siĊ z zasadami dialogu, zauwaĪa Burawoy40.

38
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6. SOCJOLOGIA PUBLICZNA:
TRADYCYJNA VERSUS ORGANICZNA

Burawoy rozróĪnia dwa typy socjologii publicznej: tradycyjny i organiczny. W swej tradycyjnej formie socjologia publiczna jest od dawna obecna
w przestrzeni spođecznej, lecz jest nieskuteczna, poniewaĪ nie wchodzi w relacjĊ ze spođecznoĞciami i nie stymuluje ich w takim stopniu, w jakim jest on
niezbĊdny, uwaĪa Burawoy. NarzĊdzia i metody, jakimi dysponuje tradycyjna
socjologia publiczna, nie pozwalają jej traktowaü spođecznoĞci inaczej, jak
tylko jako szeroką i anonimową zbiorowoĞü. Tradycyjna socjologia publiczna
nawiązuje kontakt z grupami spođecznoĞciowymi z reguđy sđabo skonsolidowanymi, gdyĪ miĊdzy tworzącymi je jednostkami nie wystĊpuje wiĊĨ wspólnych interesów, a poczucie solidarnoĞci nie jest na tyle silne, by taką wiĊĨ
kreowaü. ĝrodowisko, do którego usiđuje docieraü tradycyjna socjologia publiczna, jest najczĊĞciej niedostrzegalne, anonimowe i pasywne. Powodem tego
jest ĞwiadomoĞü jednostek niebĊdąca w stanie stymulowaü zespolonych dziađaĔ celem rozwiązywania wspólnych problemów. SpođecznoĞci, do których
trafia tradycyjna socjologia publiczna, najczĊĞciej nie są Ğrodowiskami dysydentów, lecz cechuje je konformizm, co sprawia, Īe mieszczą siĊ w gđównym
nurcie przyjĊtych wartoĞci i standardów spođecznych41.
Tradycyjnej socjologii publicznej towarzyszy przeĞwiadczenie, Īe spođecznoĞci ulegają fađszywej ĞwiadomoĞci, która sprawia, Īe nie są one w stanie
rozumieü wđasnego pođoĪenia, zaleĪnoĞci od innych sfer i czynników, oraz Īe
nie są w stanie rozumieü przyczyn prowadzących do sytuacji zaleĪnoĞci, w jakiej siĊ znajdują. Stąd – uwaĪa Burawoy – istnieje niebezpieczeĔstwo, Īe tradycyjna socjologia publiczna jako profesjonalna strona dialogu potraktuje
spođecznoĞci nie jako partnera, lecz jako „nieuĞwiadomionego” adwersarza,
któremu naleĪy wskazywaü wđaĞciwe kierunki dziađania42. Tradycyjna socjologia publiczna pobudza debatĊ publiczną w obrĊbie jednego tylko forum lub
miĊdzy róĪnymi grupami, nie jest jednak wystarczająco skuteczna i dynamiczna, by generowaü debatĊ publiczną, bĊdącą w stanie inicjowaü i formowaü
ruch spođeczny. Tradycyjna socjologia publiczna wprowadza socjologiĊ
w dialog z juĪ uformowanymi spođecznoĞciami, uczestniczy w nim, lecz sam

41
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dialog de facto ma charakter zamkniĊty43. Burawoy odrzuca tradycyjną i opowiada siĊ za socjologią publiczną, którą nazywa organiczną.
OrganicznoĞü relacji akademickiej socjologii i spođecznoĞci wyraĪa siĊ
w dialogu opartym na zasadzie wzajemnoĞci, którą strony są w stanie osiągaü,
gdy nie dąĪą do dominacji jedna nad drugą44. Z reguđy adresatem organicznej
socjologii publicznej są Ğrodowiska mađe, lokalne, đatwo identyfikowalne,
skonsolidowane, aktywne i nierzadko nonkonformistyczne. OrganicznoĞü wyraĪa siĊ w bliskiej, bezpoĞredniej relacji pomiĊdzy profesjonalnym socjologiem i spođecznoĞcią nieprofesjonalną. Organiczna socjologia publiczna zakđada, Īe socjolog zaangaĪowany w debatĊ pracuje w bliskiej đącznoĞci ze
spođecznie zauwaĪalnym, uformowanym i aktywnym forum publicznym, które
czĊsto prezentuje odmienne poglądy od tych, które reprezentuje on sam. Dialog bądĨ debata, jaka wywiązuje siĊ w ramach organicznej socjologii publicznej, jest wzajemnym ksztađceniem siĊ i ubogacaniem uczestniczących stron45.
W organicznej socjologii publicznej zakđada siĊ, Īe spođecznoĞci jako partner
dialogu są Ğwiadome tego, Īe w relacji do paĔstwa i do ekonomii znajdują siĊ
na pozycji podporządkowanego oraz Īe rozumieją przyczyny i warunki tego
podporządkowania. Ponadto przyjmuje siĊ, Īe spođecznoĞci choü nieprofesjonalne, posiadają praktyczny „zdrowy rozsądek”, który wnoszą w debatĊ i który w toku debaty zostaje ksztađtowany, profilowany przez socjologów46.
PoniewaĪ metodologiczny podziađ socjologii w ujĊciu Burawoya opiera siĊ
na czterech subdyscyplinach, moĪe sprzyjaü atomizacji kaĪdej z nich, czy
wrĊcz powstawaniu antagonistycznej hierarchii miĊdzy nimi. Są to: wiedza
instrumentalna (pure science) versus wiedza refleksywna (value science); inĪynieria versus humanistyka; fizyka socjologiczna contra socjologiczny aktywizm47. Burawoy uwaĪa, Īe atak wymierzony w socjologiĊ publiczną i w krytyczną dokonuje siĊ w nurcie ogólnego ataku wiedzy instrumentalnej na wiedzĊ refleksywną, która z uwagi na swój charakter refleksyjny w dobie szerokiego urynkowienia nie jest w stanie wytrzymaü wspóđzawodnictwa z wiedzą
instrumentalną. Wiedza refleksyjna nie generuje siđy politycznej w takim stopniu, jak wiedza instrumentalna – w tym wypadku akademicka i praktyczna
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socjologia48. Sukces odniesiony na poziomie socjologii akademickiej otwiera
perspektywĊ kariery akademickiej, podobnie jak sukces na poziomie socjologii praktycznej jest waĪnym atutem rynkowym.
Tymczasem wiedza refleksyjna musi walczyü o wđasne miejsce w systemie
socjologii. Burawoy przeciwstawia siĊ takim antagonizmom i obala manichejski mit o dominującej roli socjologicznej wiedzy instrumentalnej nad refleksyjną. WiedzĊ instrumentalną nazywa spođeczną fizyką, opartą na empirycznej
rzeczywistoĞci, która jest naturalną formą nauki. Nie zgadza siĊ jednak ze
stanowiskiem przeciwników wiedzy refleksyjnej, jakoby wkđad socjologii
w ogólną naukĊ dokonywađ siĊ wyđącznie dziĊki prawom uzyskanym na podstawie zgromadzonych faktów49. Burawoy uwaĪa za niemoĪliwe tworzenie
praw dokđadnie odzwierciedlających nieskoĔczoną róĪnorodnoĞü, jaka wystĊpuje w Ğwiecie. Istota nauki polega na upraszczaniu, stąd koniecznoĞü definiowania praw nauki, które muszą byü jednostronne. W przypadku jednak
nauk spođecznych jednostronnoĞü jest moĪliwa dziĊki wartoĞciom. Burawoy
sądzi, Īe istnienie nauk spođecznych bez ukierunkowania na wartoĞci jest niemoĪliwe50. PowyĪsze stwierdzenie moĪna ująü w nastĊpującej formule: wartoĞci i wiedza refleksyjna umoĪliwiają interpretacjĊ faktów i nadawanie faktom
znaczeĔ. JeĪeli wiedza intrumentalna d e n o t u j e fakty spođeczne, to wiedza
refleksyjna tworzy sieü ich k o n o t a c j i.
Burawoy wystĊpuje przeciwko marginalizowaniu w socjologii subdyscyplin refleksyjnych. UwaĪa, Īe socjologia instrumentalna koncentruje siĊ na
Ğrodkach do celu, na metodach badaĔ socjologicznych, pomijając szerszy
kontekst, w których osadzone są badane zjawiska. Socjologia refleksyjna natomiast stawia pytanie o aksjologiczne uzasadnienie podstaw wiedzy instrumentalnej51. Wedđug Burawoya socjologia jako dziedzina nie moĪe istnieü bez
jednych i drugich. Wiedza instrumentalna potrzebuje wiedzy refleksyjnej;
logika Ğrodków potrzebuje logiki celów; logika skutecznoĞci potrzebuje logiki
racjonalnoĞci. WzajemnoĞü i integracja jest w tym wypadku substancjalna dla
socjologii jako dziedziny naukowej. W dobie postĊpującego urynkowienia,
komodyfikacji i prywatyzacji form Īycia spođecznego eliminacja refleksyjno-
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Ğci de facto wiązađaby siĊ z eliminacją przestrzeni publicznej, wyraĪającej
szeroko rozumiane interesy grup spođecznoĞciowych52.
Ostatecznie Burawoy opowiada siĊ za autonomią i za zintegrowaniem czterech subdyscyplin socjologii, poniewaĪ – jak twierdzi – są one wspóđzaleĪne.
Ironicznie konstatuje, Īe jeĪeli socjologia: „moĪe zachowaü spójnoĞü jedynie
pod wpđywem systemu dominacji, to niech systemem tym bĊdzie raczej hegemonia niĪ despotyzm. Mówiąc inaczej, podrzĊdne typy wiedzy (krytyczny
i publiczny) powinny mieü trochĊ przestrzeni Īyciowej, by móc rozwinąü wđasne kompetencje i móc tchnąü Īycie z powrotem w dominujące typy wiedzy”53.
NiezaleĪnie od stanowisk krytycznych socjologia publiczna funkcjonuje
w wypracowanym i aktualnie stosowanym systemie socjologii amerykaĔskiej
i ma charakter komplementarny wobec pozostađych trzech subdyscyplin. Trzy
subdyscypliny w pođączeniu tworzą ramy, w które jako dyscyplina akademicka inkorporowana moĪe zostaü socjologia publiczna. Burawoy daleki jest
od tego, by proponowaü wđasny, poprawiony wariant socjologii jako alternatywĊ dla systemu juĪ wypracowanego i utrwalonego. Jego stanowisko jest
niewątpliwie polemiczne. Jest to jednak polemika wymierzona w skostniađe
standardy akademickie i rygoryzm związany z procedurą kariery akademickiej, która – jak uwaĪa – niszczy ideađy mđodych socjologów, konserwuje
samą socjologiĊ nie pozwalając jej stawaü siĊ dynamiczną w takim stopniu,
w jakim jest w stanie byü dynamiczna. Innymi sđowy, polemika Burawoya wymierzona jest w „dogmatyzm”, jaki zawđadnąđ socjologią i paraliĪuje tĊ dziedzinĊ. „Dogmatyk myĞli ‘ex datis’, wychodzi z zađoĪeĔ, które przyjmuje za
prawdziwe, nie sprawdzając ich”, pisze Arthur Kaufmann54. Burawoy uwaĪa,
Īe socjologii nie moĪe krĊpowaü Īelazny gorset raz ustalonej i niezmiennej
metodologii, lecz ustawiczna zmiana kontekstów Īycia w spođeczeĔstwie powinna przekđadaü siĊ na jej metodologiczną elastycznoĞü.
Pomimo polemicznego wydĨwiĊku, postulat Burawoya nie zawiera nic, co
byđoby jakimĞ socjologicznym wariantem metody historyczno-krytycznej, stosowanej przy analizie tekstu biblijnego, gdzie próbuje siĊ zejĞü do pierwotnego
kontekstu powstania tekstu Sitz im Leben, by jeszcze raz „zrekonstruowaü”
oryginalne przesđanie autora tekstu, a nastĊpnie treĞü i sens tego przesđania dla
wspóđczesnych. Burawoy jest daleki od rekonstrukcji socjologii w taki sposób,
by cofaü siĊ do jej początków i by misternie budowaü nową „czystą socjologiĊ”
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wolną od bđĊdów. Akceptuje jej obecną postaü, a swój postulat osadza na tym,
co stanowi rzeczywisty i aktualny stan tej dyscypliny. Burawoy nie rewolucjonizuje metodologicznej agendy socjologii, niemniej jako uznany socjolog chce
uczestniczyü w rozwoju tej dyscypliny. Jest przeĞwiadczony, Īe – jak wszystko
inne – równieĪ socjologia poddana jest procesowi ciągđej optymalizacji. Postulowany przez niego projekt miađby byü tylko wkđadem w tym procesie.
Osadzenie socjologii publicznej w ramach obowiązującego systemu socjologii, jest niewątpliwie mocną stroną postulatu Burawoya. Respektuje on wypracowane podziađy, zauwaĪa jednak, Īe w przestrzeni kompetencyjnie podzielonej przez utrwalone subdyscypliny socjologiczne pozostaje niezagospodarowany obszar, którego nie jest w stanie wypeđniü Īadna z nich. Obszar
pustki kreuje miejsce dla organicznej socjologii publicznej. Postulat Burawoya
de facto sprowadza siĊ do tego, by kreowaü sprzyjający klimat dla organicznej
socjologii publicznej. Burawoy uwaĪa, Īe tylko jako jednoĞü czterech subdyscyplin socjologia zdođa animowaü dialog ze grupami spođecznoĞciowymi,
który obecnie jawi siĊ jako najbardziej skuteczna forma docierania i organizowania przestrzeni publicznej. Usiđuje tradycyjnej socjologii publicznej
nadawaü nowy instytucjonalny profil odpowiadający wyzwaniom chwili. Jego
celem jest inkorporacja organicznej socjologii publicznej do dyscyplinarnej
agendy socjologii i nadanie jej statusu nauki, stosownie do roli, jaką peđni.

7. DLACZEGO SOCJOLOGIA PUBLICZNA

Organiczna socjologia publiczna stanowi odpowiedĨ na wspóđczesny znak
czasu, którym dla Burawoya jest marginalizowana przestrzeĔ spođeczna. Zjawiska okreĞlane mianem znaków czasu przypominają czubki gór lodowych
i zazwyczaj są efektem uprzednio zaistniađych, dđugotrwađych procesów. Burawoy uwaĪa, Īe marginalizacja sfery spođecznej nastąpiđa wskutek ukartowanego zamachu ekonomii i paĔstwa na sferĊ spođeczną. Wspóđczesny zamach
transnacjonalnej ekonomii na globalną socialitas, prowadzi do zaniku przestrzeni Īycia spođecznego, do niedawna zdolnej opieraü siĊ: komodyfikacji
i prywatyzacji55.
Wraz z marginalizacją sfery spođecznej marginalizowana zostaje socjologia. Burawoy zaznacza, Īe obecnie inne dyscypliny spođeczne, jak ekonomia
czy nauki polityczne, profitują, gdyĪ dysponują Ğrodkami, które w sytuacji
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skomasowanego ataku na spođeczeĔstwo pozwalają budowaü mocne pozycje.
Siđa ekonomii leĪy w jej przedmiocie, w rynku, co do którego ekonomia dysponuje monopolem wiedzy. Podobnie jest z naukami politycznymi, które dysponują wiedzą i inĪynierią pozwalającą zabezpieczyü stabilnoĞü systemom
i ukđadom politycznym. Burawoy uwaĪa, Īe ekonomia i paĔstwo tworzą sprzymierzony front na trzecim etapie urynkowienia, a pođączona wiedza jednej
i drugiej okazuje siĊ uĪyteczna w sytuacji zmowy wymierzonej w spođecznoĞü. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla socjologii i jaka powinna byü
jej rola, pyta? Socjologia ma swoją wđasną przestrzeĔ – spođeczeĔstwo obywatelskie. Dlatego jeĪeli socjologia zamierza chroniü spođeczeĔstwo, jeĪeli
wciąĪ ma ambicje, by reprezentowaü spođeczeĔstwo obywatelskie i artykuđowaü jego interesy, musi zawiesiü inter-sub-dyscyplinarne waĞnie i podjąü wyzwanie, nie jako wasal imperium paĔstwa czy poddany imperium rynku, lecz
jako interlokutor i animator debaty pomiĊdzy grupami spođecznoĞciowymi56.
Z uwagi na globalną elastycznoĞü kapitađu wspóđczesne paĔstwo nie dysponuje Ğrodkami pozwalającymi ustanawiaü prawne ramy dla gospodarki rynkowej, jak miađo to miejsce do lat siedemdziesiątych ubiegđego stulecia. Nie
bĊdąc w stanie stymulowaü i kontrolowaü procesu gospodarczego paĔstwo
stađo siĊ sprzymierzeĔcem gospodarki rynkowej, zapominając o obowiązku
ochrony obywateli przed ubóstwem i spođeczną niepewnoĞcią. PoniewaĪ stosunek paĔstwa do dziađaĔ podejmowanych celem zmniejszenia nierównoĞci,
zmniejszenia zakresu degradacji codziennej egzystencji, przeciwdziađania wykluczeniom i marginalizacji staje siĊ coraz bardziej obojĊtny, protagoniĞci
sprawiedliwoĞci spođecznej, usiđujący odbudowaü pozycjĊ spođeczeĔstwa obywatelskiego, nie mogą liczyü na paĔstwo jako na stronĊ zaangaĪowaną w obronĊ interesu grup spođecznych. Promocja spođeczeĔstwa, podzielonego, wykorzystywanego i eksploatowanego, jest ciągle najbardziej skutecznym
sposobem przeciwstawienia neokolonializmowi rynku, uwaĪa Burawoy57. Promocja socialitas domaga siĊ jednak od socjologów odejĞcia od roli tradycjonalnych profesjonalistów i nawiązania bezpoĞredniego, organicznego związku
ze spođecznoĞciami, których potrzeby i interesy chcą reprezentowaü58. Wspieraü sferĊ spođeczną jest w stanie tylko organiczna socjologia publiczna, pisze
Burawoy. Promocja spođeczeĔstwa obywatelskiego, wspóđczeĞnie w duĪym
stopniu opiera siĊ na budzeniu ĞwiadomoĞci obywatelskiej i na kreowania
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etosu obywatelskiej odpowiedzialnoĞci za przestrzeĔ spođeczną. UwaĪa, Īe
jest to do osiągniĊcia tylko na drodze debaty publicznej, moĪliwej w warunkach spođeczeĔstwa, o którym J. Rawls pisze, Īe jest „wolne i przyzwoite”
(decent society)59.
Postulat socjologii publicznej jest przejawem troski o miĊdzynarodową socjologiĊ, która pod wpđywem rygoryzmu akademickiego, przyjĊtego w USA,
stađa siĊ obszarem podziađów i asymetrii, wspóđzawodnictwa i antagonizmów.
Problemem socjologii amerykaĔskiej, uwaĪa Burawoy, jest jej dezintegracja,
która przejawia siĊ w dominacji jednych subdyscyplin socjologicznych nad innymi60. Twierdzi teĪ, Īe w obliczu wyzwaĔ wspóđczesnoĞci socjologia na
nowo musi staü siĊ dziedziną zintegrowanych dziađaĔ, co jest moĪliwe tylko
przy harmonijnym zespoleniu funkcjonujących w jej ramach subdyscyplin,
z podkreĞleniem jej lojalnoĞci wobec spođeczeĔstwa. Hybrydyzacja subdyscyplinarna prowadzi do odrealnienia socjologii i sprawia, Īe zaczyna ona traciü
kontakt z najwaĪniejszym, mianowicie z jej przedmiotem – spođeczeĔstwem.
Jako moralne uzasadnienie dla proponowanego przez siebie postulatu, Burawoy przypomina o roli, jaką peđni socjologia amerykaĔska wobec innych
socjologii „narodowych”. PoniewaĪ uniwersytet amerykaĔski, amerykaĔskie
kryteria naukowe, a w konsekwencji i socjologia amerykaĔska, ciągle są odniesieniem dla innych szkóđ socjologicznych spoza USA, jakiekolwiek zmiany
w obrĊbie socjologii amerykaĔskiej nie pozostają bez znaczenia dla socjologii
uprawianej w innych rejonach Ğwiata. Dlatego – uwaĪa – na socjologii amerykaĔskiej spoczywa szczególna odpowiedzialnoĞü za ksztađt i kondycjĊ wspóđczesnej socjologii w Ğwiecie61. Pierwszym krokiem jest zdjĊcie socjologii
amerykaĔskiej z piedestađu globalnego hegemona, by przestađa wyznaczaü
standardy dla innych socjologii lokalnych i by przywróciü jej wđasną specyfikĊ i narodową siđĊ. By tak siĊ stađo, socjologia amerykaĔska musi staü siĊ nie
tyle wyznacznikiem standardów dla pozostađych socjologii lokalnych, ile powinna siĊ staü partnerem w dialogu z socjologią uprawianą w innych rejonach
Ğwiata. Burawoy postrzega socjologiĊ w kategoriach globalnych, to jednak
globalne, ponadnarodowe, transamerykaĔskie spojrzenie na socjologiĊ, kaĪe
mu formuđowaü postulat o prowincjonalizacji socjologii amerykaĔskiej62.
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Podobnie jak uwaga polityki Ğwiatowej zwrócona jest na USA, które kumulują wđadzĊ polityczną o znaczeniu globalnym, tak uwaga socjologii w róĪnych rejonów Ğwiata koncentruje siĊ na socjologii amerykaĔskiej jako pierwszej, pisze Burawoy. Ponadto jĊzyk angielski stađ siĊ lingua franca miĊdzynarodowej socjologii, a publikowanie w akademickich periodykach amerykaĔskich traktowane jest jako potwierdzenie kompetencji socjologicznej63.
By jednak socjologia zdođađa skutecznie artykuđowaü interes socialitas, naleĪy
stworzyü korzystne warunki dla socjologii publicznej. Jej dowartoĞciowanie
w amerykaĔskich instytucjach naukowych miađoby otworzyü drogĊ do jej promocji w innych oĞrodkach socjologicznych na Ğwiecie.
Wspóđczesna ekspansja kapitađu nie ogranicza siĊ wyđącznie do sfer tradycyjnie związanych z ekonomią i rynkiem. Urynkowienie coraz bardziej obejmuje naukĊ, co stawia pod znakiem zapytania obiektywizm jej wyników.
Urynkowienie nauki prowadzi do spychania na margines tych dziedzin wiedzy, które nie wydają siĊ intratne z perspektywy ekonomicznego zysku, bo nie
są w stanie zaoferowaü nic dominującym sferom, gospodarce i paĔstwu. PoniewaĪ deskryptywna wiedza instrumentalna jest strategicznie uĪyteczna, jej
pozycja w warunkach urynkowienia ciągle siĊ umacnia. Odwrotnie dzieje siĊ
w przypadku dziedzin preskryptywnych, bazujących na wiedzy refleksyjnej.
PoniewaĪ wiedza refleksyjna nie jest w stanie zainteresowaü ani przemysđu,
ani grup lobbingowych, zostaje spychana w niszĊ drugorzĊdnoĞci. Stąd uniwersytet, którego ideą jest rozwijanie uniwersalnej wiedzy, równieĪ moĪe siĊ
staü areną podziađów i wspóđzawodnictwa64. Urynkowienie nie oszczĊdza i samej socjologii, powodując, Īe typy instrumentalne: akademicki i praktyczny
znajdują coraz mniej punktów zbieĪnych z typami refleksyjnymi: krytycznym
i publicznym. Burawoy uwaĪa, Īe wyjĞcie socjologii poza ramy akademii pomoĪe przywróciü jej utracony, oryginalny etos. Nie przestając byü ustrukturalizowaną dyscypliną akademicką, socjologia ma szanse staü siĊ „moralną
i polityczną siđą” oraz zniwelowaü przepaĞü oddzielającą ją od reszty spođeczeĔstwa65. Tylko taka forma zaangaĪowania, uwaĪa Burawoy, stanowi kon63
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struktywny wkđad socjologii w promocjĊ sfery publicznej. Stąd socjologia publiczna nie moĪe dđuĪej byü jedynie schroniskiem dla odrzuconych, marginalizowanych i niemieszczących siĊ w ramach gđównego nurtu socjologii uprawianych w instytucjach naukowych66.
Typologia Burawoya, w której rozróĪnia on dwa podstawowe rodzaje wiedzy socjologicznej i jej cztery subdyscypliny: akademicką, praktyczną, krytyczną i publiczną, przypomina opisany przez Habermasa podziađ na wiedzĊ
instrumentalną i komunikatywną. Habermasowska komunikatywnoĞü wraz
z cađą grupą interesów odpowiada Burawoyowskiej refleksyjnoĞci oraz tym
interesom, które implikuje refleksyjnoĞü. SymetrycznoĞü tych dwóch typologii
koĔczy siĊ jednak na tym fundamentalnym rozdzieleniu. Cztery subdyscypliny
Burawoya jedynie pođowicznie znajdują siĊ we wspólnym zbiorze z typologią
nauk i interesów Habermasa. Wspólny zbiór obejmuje instrumentalnoĞü i refleksyjnoĞü, nie obejmuje jednak drugiego kryterium, jakie wprowadza Burawoy, mianowicie związku z akademią, który nie ma wiĊkszego znaczenia dla
Habermasa. I tak, Burawoyowska socjologia akademicka i praktyczna mieĞci
siĊ w Habermasowskiej wiedzy instrumentalnej, reprezentowanej przez nauki
empiryczno-analityczne oraz przez nauki rekonstruktywne. Burawoyowska socjologia krytyczna i publiczna mieci siĊ w Habermasowskiej wiedzy komunikacyjnej, reprezentowanej przez nauki hermeneutyczno-historyczne i nauki
krytyczne. Gdyby próbowaü pođączyü w pary refleksyjne subdyscypliny Burawoya z typami Habermasa, okazađoby siĊ wówczas, Īe socjologia publiczna
odpowiada naukom krytycznym Habermasa, wyrastającym z przeĞwiadczenia
o emancypującym charakterze krytyki jako procedury posiadającej w sobie
potencjađ kreatywny, zdolny đączyü teoriĊ z praktyką, osiągaü jednoĞü teorii
i zmiany praktycznej. Socjologia krytyczna natomiast odpowiadađaby naukom
rekonstrukcyjnym Habermasa, które nadają teoretyczny ksztađt wiedzy przedteoretycznej, takiej jak naturalna umiejĊtnoĞü przeprowadzenia procesu myĞlowego, naturalna zdolnoĞü formuđowania i artykuđowania zdaĔ. DziĊki rekonstrukcjom dokonywanym przez tĊ wiedzĊ moĪliwe staje siĊ osiąganie
ugruntowanej kreatywnej krytyki. ZbieĪnoĞü socjologii krytycznej i nauk rekonstrukcyjnych wyraĪa siĊ w tym, Īe nauki rekonstrukcyjne, podobnie jak
socjologia krytyczna, nie mają moĪliwoĞci korygowania i falsyfikowania wiedzy przedteoretycznej, jak jest to w stanie czyniü wiedza empiryczno-analityczna oraz socjologie: akademicka i praktyczna. Podziađ na sferĊ akademicką
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i pozaakademicką u Burawoya w pewnym stopniu odpowiada jednak dwóm
kategoriom J. Habermasa, mianowicie teorii i praktyce67.

8. GĐOS KRYTYKI

Po upđywie siedmiu lat od sđynnego expose Burawoya socjologia publiczna
wielokrotnie stawađa siĊ przedmiotem oĪywionej debaty w Ğrodowiskach socjologicznych, zarówno w obszarze jĊzyka angielskiego, jak i poza nim. Samo
przemówienie przetđumaczono na dziesiĊü jĊzyków, w tym na rosyjski, arabski, chiĔski i farsi. Socjologia publiczna byđa tematem dwudziestu szeĞciu
sympozjów w jedenastu krajach. Na jej temat opublikowano đącznie okođo stu
czterdziestu krytycznych komentarzy w oĞmiu pracach zbiorowych i kilku
czođowych periodykach socjologicznych („British Journal of Sociology”, „Sociology”, „Social Problems”, „Critical Sociology”, „Canadian Journal of Sociology”, „Social Forces”, „Actes de la Recherche en Sciences Sociales”) i in.68
Stanowisk krytycznych, formuđowanych pod jej adresem, jest wiele, podobnie
jak wiele jest opinii aprobujących. Gđosy krytyki poszeregowaü moĪna wedđug
dwóch kluczowych zagadnieĔ, które wynikają z postawionych przez Burawoya pytaĔ o odbiorcĊ dyskursu socjologicznego oraz o cel uprawiania socjologii i charakter generowanej przez nią wiedzy.
8.1. WIEDZA DLA KOGO? – ZARZUT „POPULIZMU SOCJOLOGICZNEGO”

W krytycznych opiniach, formuđowanych pod adresem socjologii publicznej, czĊsto pojawia siĊ zarzut o populizm. Chodzi w nim o sprzeciw wobec
próby przetransponowania akademickiej dyscypliny o wysokim wspóđczynniku abstrakcji na pđaszczyznĊ pozaakademicką, metodologicznie i merytorycznie nieprzygotowaną do poruszania siĊ po dyscyplinarnym obszarze so67
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cjologii. Czy socjologia jest w stanie funkcjonowaü poza akademią i czy Ğrodowisko nieprofesjonalne jest w stanie czerpaü z niej rzeczywistą korzyĞü?
CzĊĞü krytyków podkreĞla, Īe w argumentacji Burawoya sugestywnie przebija stanowisko neomarksistowskie. Jako przykđad podają narracjĊ na temat
kolonializmu rynkowego i sprzymierzonego z rynkiem paĔstwa69, oddolne postrzeganie zadaĔ socjologii z pozycji Basisgemeinde70, ujĊcie postulatu socjologii publicznej w jedenastu tezach, które moĪna odbieraü jako nawiązanie do
jedenastu tez Marksa o Feuerbachu. Osadzenie w kontekĞcie neomarksistowskim nie tylko nie przyczynia siĊ do promocji socjologii publicznej, uwaĪają
Jonathan J. Turner, David Boyns i Jesse Fletcher, lecz wrĊcz stanowi zagroĪenie dla jej spođecznej akomodacji, ze wzglĊdu na negatywny spođeczny odbiór marksizmu. Krytycy dodają, Īe alians socjologii z marksizmem moĪe prowadziü do utraty przez tĊ dyscyplinĊ wiarygodnoĞci i zaufania spođecznego, co
w efekcie pozbawiđoby socjologiĊ szansy wpđywania na spođeczeĔstwo, ksztađtowania postaw i inicjowania debaty publicznej, za którą opowiada siĊ Burawoy. Porywająca dramaturgia marksistowska jako forma promocji socjologii
publicznej moĪe de facto kosztowaü socjologiĊ utratĊ zaufania spođecznego71.
Boyns i Fletcher wykazują utopijnoĞü postulatu Burawoya, odnosząc go do
podobnie, ich zdaniem, utopijnych przedsiĊwziĊü Marksa i Habermasa. Wszyscy trzej opracowali wđasne koncepcje ocalenia spođeczeĔstwa przed opresywnoĞcią rynku, mediów i administracji paĔstwowej przez dziađanie. U Marksa dziađanie miađo formĊ walki klasowej, u Habermasa byđa to komunikacja,
u Burawoya jest to debata publiczna. Za bđąd Boyns i Fletcher uwaĪają, Īe
konceptualizacja socjologii publicznej nie powstaje przez zdefiniowanie
solidnego warsztatu metodologicznego, lecz „dokonuje siĊ” w procesie aktywnego, praktycznego zaangaĪowania. By zdobyü zaufanie spođeczne, socjologia musi wyksztađciü mocną toĪsamoĞü dyscyplinarną, opartą na wiedzy
pewnej, takiej jak uznana nauka. Burawoy tymczasem buduje system socjologii publicznej na spođecznym zaangaĪowaniu, które jako takie nie jest ani
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kompetentne, by uzasadniaü procesy zachodzące w ramach dyscypliny naukowej, ani nie jest w stanie wnosiü nowej treĞci do debaty publicznej 72.
Craig Calhoun uwaĪa postulat Burawoya za populistyczny, gdyĪ czyni on
ukđon w kierunku nieelitarnoĞci socjologicznej jako kontrafrontu dla elit socjologicznych, związanych z socjologią akademicką73. Ulrich Beck dodaje, Īe
projekt Burawoya nie uwzglĊdnia róĪnicy w poziomach racjonalnoĞci miĊdzy
socjologią, a nieakademicką sferą publiczną, która przekđada siĊ na róĪnicĊ
kodów komunikacji. SpođecznoĞci nie są jednolite, podkreĞla Beck. Są fora
publiczne zainteresowane dyskursem politycznym i takie, które są zainteresowane dyskursem praktycznym74. Podobnego zdania są Boyns i Fletcher, którzy
twierdzą, Īe spođecznoĞü pozaakademicka moĪe mieü ograniczone rozumienie
metodologicznego rygoryzmu socjologii, braku dostatecznej wiedzy co do jej
przedmiotu, co do znaczenia ról czođowych postaci socjologii i zainicjowanych przez nie tradycji. Entuzjazm Burawoya, w którym socjologia publiczna jawi siĊ jako panaceum przywracające witalnoĞü spođeczeĔstwu, jest
ich zdaniem nieuzasadniony i niedojrzađy75. Ambicją Burawoya jest, by socjologia publiczna nie traktowađa spođecznoĞci jako przedmiotu badawczego, lecz
by stawađa siĊ narzĊdziem pozostawionym do dyspozycji spođecznoĞci jako
nieprofesjonalnej anonimowej zbiorowoĞci. Sprowadzenie socjologii do takiej
roli wypacza zasadniczą funkcjĊ nauki, której celem jest odkrywanie prawdy
o badanych przedmiotach, uwaĪają Boyns i Fletcher76.
W nawiązaniu do powyĪszego Saskia Sassen wyraĪa wątpliwoĞü, czy
obecna w postulacie Burawoya gotowoĞü zaangaĪowania wielu róĪnych sposobów animowania grup spođecznoĞciowych rzeczywiĞcie speđnia przypisaną
mu funkcjĊ animującą. Pluralizm w tym konkretnym przypadku równie dobrze
moĪe wyraĪaü otwartoĞü, jak i stawaü siĊ kategorią wiodąca (master category), która – zdaniem Sassen – z jednej strony wyjaĞnia, z drugiej zawĊĪa
moĪliwoĞci postrzegania wszystkiego, co wykracza poza jej granice. Akcentowanie pluralizmu i gotowoĞci ustawicznego dostosowania siĊ socjologii publicznej do moĪliwoĞci percepcyjnych konkretnych grup spođecznoĞciowych
Sassen uwaĪa za sđaby punkt postulatu Burawoya. PrzyjĊcie pluralizm jako
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kategorii wiodącej moĪe odwracaü uwagĊ od istoty problemów, kierując ją na
kwestie drugorzĊdne. Jej zdaniem nieprofesjonalne spođecznoĞci są w stanie
czerpaü z utrwalonej teorii socjologicznej przez obserwacjĊ i kontemplacjĊ,
jak miađo to miejsce w przypadku staroĪytnej kategorii teoria77.
Jonathan Turner krytykuje projekt socjologii publicznej za jej emocjonalne,
„misyjne” zaangaĪowanie w ochronĊ obywateli. Socjolog, który staje siĊ adwokatem obywatelskim, traci profesjonalny dystans niezbĊdny do prawidđowej analizy warunków badanego przedmiotu, traci teĪ socjologiczną wyobraĨniĊ, uwaĪa Turner78. Diane Vaughan zaznacza jednak, Īe socjologia publiczna
nie jest w stanie dystansowaü siĊ od emocjonalnego czy politycznego zaangaĪowania. Socjologia z natury ma znaczenie polityczne po pierwsze dlatego, Īe
jest teorią spođeczną, po drugie przez fakt, Īe analizuje dane na temat spođeczeĔstwa. Jedno i drugie na poziomie normatywnym profiluje socjologiĊ, a na
poziomie praktycznym czyni z niej stronĊ zaangaĪowaną. JuĪ samo ukierunkowanie socjologii na odbiorcĊ innego niĪ Ğrodowisko akademickie jest aktem
politycznym, uwaĪa Vaughan79.
8.2. WIEDZA DLA KOGO? – DEBATA SPOĐECZNA A SOCJOLOGICZNOĝû

Drugim zasadniczym przedmiotem krytyki jest, zdaniem niektórych autorów, nieuzasadnione đączenie debaty publicznej i socjologii. Czy spođeczeĔstwo potrzebuje socjologicznoĞci?
Beck krytycznie odnosi siĊ do tej czĊĞci postulatu Burawoya, w której dialog socjologii ze sferą publiczną zmierzađby do tego, by tej drugiej nadawaü
charakter socjologiczny. Nie istnieje identyfikowalny związek miĊdzy socjologią a kontekstami jej zastosowaĔ, stwierdza Beck. Interlokutorom debaty
publicznej, reprezentującym politykĊ, wđadzĊ, media, najczĊĞciej umyka sprzed
oczu fakt, Īe debata, w którą siĊ angaĪują, jest w ogóle moĪliwa dziĊki wiedzy
generowanej przez socjologiĊ. To, Īe „socjologicznoĞü” nie wybrzmiewa w debacie, lecz niknie w jej toku, moĪe byü tylko satysfakcjonującym dowodem na
to, Īe socjologia dobrze speđniđa swoje zadanie – zaznacza Beck. MoĪna sądziü, Īe jego intencją jest, by socjologicznoĞü wybrzmiewađa nie w jĊzyku,
formuđach i definicjach debaty publicznej, lecz by zawierađa siĊ w jej me77
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ritum, w jej przedmiocie i formuđowanych konkluzjach. Usiđowanie Burawoya, by za wszelką cenĊ utrzymaü socjologiczny charakter debaty publicznej,
Beck nazywa „wyrazem bezsilnoĞci”. By jednak socjologia publiczna zdođađa
skutecznie stymulowaü spođecznoĞci, by byđa dostrzeĪona w wymiarze tak
lokalnym, jak i globalnym, wedđug Becka potrzebuje wđasnej silnej pozycji,
wđasnej wizji, metodologii, wđasnego systemu wartoĞci i wđasnej formy narratywnej80. Ich brak nasuwa pytanie, jak ma sobie poradziü z klimatem niechĊtnym opinii spođecznej. Boyns i Fletcher wskazują na trudnoĞü, jaka wiąĪe
siĊ z samym spotkaniem organicznej socjologii publicznej z anonimową spođecznoĞcią. UwaĪają, Īe ideowe i merytoryczne rozwarstwienie spođeczeĔstwa
wymagađoby od organicznych socjologów publicznych „symetrycznego”, merytorycznego i ideowego przygotowania do dyskursu z poszczególnymi grupami reprezentującymi róĪne poziomy kompetencji81.
PoniewaĪ postulat Burawoya zmierza do instytucjonalizacji socjologii i do
jej komunikatywnej relacji z innymi instytucjami, Richard Ericsson sądzi, Īe
Burawoy powinien zwracaü uwagĊ na róĪnice w kryteriach związków, na róĪnice w logice komunikacji miĊdzy róĪnymi instytucjami i na konsekwencje,
jakie z nich wynikają dla socjologii. Socjologia dysponuje wđasnymi kodami
komunikacji i wđasnymi kryteriami związków, dlatego w jej zderzeniu z instytucją posiadającą inne kody i odmienne kryteria dialog moĪe okazaü siĊ niemoĪliwy82.
Socjologia jest z natury publiczna, bo zawiera wiedzĊ publiczną, uwaĪa
Ericsson. Nie istnieje socjologia prywatna, która odnosi siĊ do samej siebie,
nie bĊdąc zainteresowana upublicznieniem rezultatów swych badaĔ. Oddzielnym zagadnieniem jest kwestia instytucji i medium, poprzez które socjologia
komunikuje siebie. Socjologowie, którzy komunikują siĊ za pomocą innych
instytucji niĪ stricte socjologiczne tracą kontrolĊ nad socjologicznoĞcią prowadzonego dyskursu, uwaĪa Ericsson, poniewaĪ zmuszeni są dostosowaü siĊ
do logiki i jĊzyka niesocjologicznych instytucji. Skutkiem tego wytrąca siĊ socjologicznoĞü, a socjologowie przejmują jĊzyk i Ğrodki instytucji, za pomocą
której siĊ komunikują. Socjologia traci zatem autonomiĊ, gdyĪ dostosowuje
siĊ do kryteriów związków, jakimi posđugują siĊ inne instytucje83. Utrata autonomii nastĊpuje tam, gdzie socjologia zostaje wciĞniĊta w kody komunikacji,
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oparte na innych kryteriach waĪnoĞci aniĪeli jej wđasny kod. Prowadzi to do
sytuacji, w której socjolog musi pracowaü w schemacie nieswoim, skutkiem
czego teorie wyjaĞniające, którymi siĊ posđuguje, zaczynają byü ksztađtowane
przez jĊzykowe struktury Īycia codziennego i przez pozaakademicki dyskurs
o sprawach spođecznych84.
8.3. WIEDZA W JAKIM CELU?
– ZMIANY W DYSCYPLINARNEJ AGENDZIE SOCJOLOGII

Burawoy walczy o miejsce dla socjologii publicznej w utrwalonym juĪ
i obowiązującym systemie socjologii. Beck tymczasem jest skđonny opowiedzieü siĊ za bardziej radykalnymi zmianami w obrĊbie systemu tej dziedziny.
Na przykđadzie socjologii nierównoĞci spođecznych wykazuje on, Īe jak dđugo
socjologiczna norma równoĞci bĊdzie normą lokalną, odnoszącą siĊ do nierównoĞci wyđącznie na poziomie konkretnego paĔstwa narodowego, tak dđugo
nierozwiązane zostaną palące problemy globalnej nierównoĞci miĊdzy paĔstwami. Stąd Beck opowiada siĊ za demontaĪem socjologii w obecnej postaci
i postuluje jej rekonstrukcjĊ od podstaw, wedđug nowej teorii krytycznej,
gdzie nowe, zrekonstruowane normy odniesieĔ, jak np. norma równoĞci, miađyby charakter ponadnarodowy, kosmopolityczny. Beck postuluje socjologiĊ
globalną, opartą na globalnej normie odniesienia i, podobnie jak Burawoy,
walczy z metodologicznym nacjonalizmem85.
Wedđug Johna Holmwooda Burawoy niepotrzebnie odbiera defragmentacjĊ
socjologii jako pejoratywny synonim jej róĪnorodnoĞci, gdyĪ to dziĊki róĪnorodnoĞci, a nie monolitycznoĞci, socjologia siĊ rozwija. Ciekawym elementem
argumentacji Burawoya jest dąĪenie do zbliĪenia wielu odmiennych sposobów
uprawiania socjologii, uwaĪa Holmwood86.
P. von Seters krytykuje Burawoya za dualizm, jaki cechuje jego podejĞcie
do wyodrĊbionych przez siebie czterech subdyscyplin socjologicznych. Burawoy z jednej strony podkreĞla antagonistyczną wspóđzaleĪnoĞü subdyscyplin,
z drugiej zaĞ w ich pođączeniu pod szyldem organicznej socjologii publicznej
widzi ocalenie socjologii jako dyscypliny naukowej. Seters zauwaĪa, Īe mimo
usiđowania zaprowadzenia subdyscyplinarnej symetrii w systemie Burawoya
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socjologii akademickiej, praktycznej i krytycznej przypada funkcja sđuĪebna
wobec publicznej87.
Informowanie opinii publicznej jest czymĞ najzupeđniej wđaĞciwym dla socjologii bez koniecznoĞci tworzenia nowej konfiguracji subdyscyplin, twierdzi
Calhoun. Burawoy wprawdzie ostrzega, Īe kaĪda subdyscyplina ma tendencje
do redukowania, harmonizowania i tworzenia stereotypów, lecz sam czyni to
samo. Calhoun uwaĪa za bđĊdne twierdzenie, Īe bez socjologii akademickiej
nie ma krytycznej, jak gdyby funkcja socjologii krytycznej ograniczađa siĊ wyđącznie do strzeĪenia rygoryzmu socjologii akademickiej. Podziela tu stanowisko Maxa Horkheimera, który uwaĪa, Īe „naturalnym” zadaniem socjologii
krytycznej jest zajĊcie postawy krytycznej zamiast afirmatywnej wobec
zdarzeĔ spođecznych88.
Sđaby punkt postulatu Burawoya Calhoun dostrzega tam, gdzie pisze on jĊzykiem Burdieu o „polach wđadzy” bez gruntownej analizy Īadnego z nich.
Zarzuca teĪ Burawoyowi, Īe ten nieprecyzyjnie definiuje zakresy róĪnic poszczególnych subdyscyplin. Jego zdaniem Burawoy dzieli socjologiĊ na subdyscypliny, wskazuje na ich róĪnice, by ostatecznie dojĞü do wniosku, Īe istnieje pomiĊdzy nimi Ğcisđa korelacja89. Zaproponowany przez Burawoya podziađ na dyscypliny nie byđ jednak do koĔca metodologicznym fiaskiem. Po
siedmiu latach schemat ten jest stosowany jako socjologiczna „mapa” i matryca odniesienia dla autorów publikujących w prestiĪowych periodykach socjologicznych90, adoptowany jest równieĪ przez inne dyscypliny, jak jurysprudencja91, psychiatria92 czy etnografia93.
Calhoun jest przeciwny tak kategorycznym posuniĊciom Borawoya, jak
podziađ na cztery subdyscypliny. Kwestionuje teĪ zasadnoĞü podziađu na socjologiĊ akademicką i pozaakademicką. Z jednej strony obawia siĊ, czy projekt socjologii publicznej przedstawiony przez Burawoya nie przyczynia siĊ
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Por. From Public Sociology to Public Philosophy: Lessons for Law and Society, “Law &
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Por. The Promise of Public Sociology, s. 357.
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Por. tamĪe s. 356.
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Por. J. M a n z a, M. S a u d e r, N. W r i g h t, Producing Textbook Sociology, “European
Journal of Sociology” 51(2010), s. 272 n.
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do fetyszyzacji spođeczeĔstwa obywatelskiego, z drugiej pozytywnie ocenia
koncepcjĊ organicznej socjologii jako antidotum na scholastyczną skđonnoĞü
do systematyki. UwaĪa on, Īe Burawoy zbyt mocno akcentuje autonomiĊ spođeczeĔstwa obywatelskiego, przeciwstawiając je rynkowi i paĔstwu. PaĔstwo,
ekonomia, spođeczeĔstwo obywatelskie, które Burawoy rozgranicza, to wđaĞciwie jedna przestrzeĔ spođeczna94. Podobnego zdania jest Turner, który zaznacza, Īe paĔstwo i rynek dostarczają socjologii nie mniej waĪnych przestrzeni badawczych niĪ spođeczeĔstwo czy sfera publiczna. PaĔstwo i rynki
mają najistotniejszy wpđyw na ludzkie Īycie, stąd socjologia nie moĪe pozwoliü sobie na to, by cedowaü te zakresy na ekonomiĊ i nauki polityczne 95.
John Braithwaite podziela zarzut Calhouna, Īe ekonomia reprezentująca
rynek czy nauki polityczne reprezentujące paĔstwo i konkretne ustroje polityczne nie koniecznie są w opozycji do socjologii, która walczy o spođeczeĔstwo obywatelskie. UwaĪa, Īe Burawoy powinien wykazaü wiĊcej ostroĪnoĞci
w swym entuzjastycznym podejĞciu do spođeczeĔstwa obywatelskiego, którego wolnoĞü i inicjatywa musi mieü granice, by nie powtórzyü historii Ku
Klux Klan, który byđ przejawem wolnoĞci spođeczeĔstwa obywatelskiego96.
Calhoun pozytywnie ocenia usiđowanie dotarcia z socjologicznym przesđaniem do szerokiego odbiorcy, zaznacza jednak, Īe spođeczna rola socjologii
nie koniecznie musi wyraĪaü siĊ w dialogu, jak tego chce Burawoy. Nauka
rozwiązuje konkretne, codzienne problemy ludzi, nie dlatego, Īe jest specjalnie w tym celu aplikowana, lecz Īe dysponuje wiedzą pozwalającą optymalizowaü Ğrodki i formy Īycia. Wiedza wynika z doĞwiadczeĔ i towarzyszącej im
ustawicznej falsyfikacji, które pozwalają akumulowaü dowiedzione prawdy.
Przy ich uĪyciu nauka jest w stanie optymalizowaü codzienne Īycie ludzi.
Jako przykđad podaje badania Ludwika Pasteura, dziĊki którym moĪliwa stađa
siĊ pasteryzacja. Przenikanie nauk spođecznych do przestrzeni spođecznej, pozaakademickiej, nie dokonuje siĊ zatem przez prostą aplikacjĊ uprzednio zakumulowanej wiedzy, lecz jest czĊĞcią dđuĪszego procesu jej formowania, weryfikowania i doskonalenia. Jak Burawoy koncentruje siĊ na otwartoĞci i dialogu
socjologii z grupami spođecznoĞciowymi, i widzi w tym moralne zobowiązanie socjologii, tak Calhoun podkreĞla związek nauki z prawdą. Tym, co
nauki spođeczne mogą wartoĞciowego zaoferowaü grupom spođecznym, jest
prawda dająca pewnoĞü, Īe niektóre kierunki dziađaĔ są lepsze niĪ inne, Īe są
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mniej ryzykowne i pewniejsze. A zatem, nie partnerski dialog socjologii
z grupami spođecznoĞciowymi, lecz otwartoĞü nauk spođecznych na spođecznoĞci z rozdzieleniem i poszanowaniem ich wzajemnych kompetencji oraz dostarczanie spođecznoĞciom wiedzy sprawdzonej stanowi moralne zobowiązanie socjologii wobec spođeczeĔstwa, uwaĪa Calhoun97.
R. V. Ericsson krytykuje w postulacie Burawoya przeciwstawianie empirycznych danych socjologicznych wartoĞciom i normom. Dane socjologiczne,
jego zdaniem, nadają dziađaniom badawczym socjologii normatywnej i retorycznej wđaĞciwoĞci. W sposób naukowy i systematyczny opisują problemy nurtujące spođeczeĔstwo i są obecne w dziađaniach wyjaĞniających te problemy.
Dane empiryczne stosowane są jako jĊzyk figuratywny, który nadaje problemom spođecznym charakter dramatu i kreuje sytuacje koniecznej interwencji ze strony paĔstwa. Dane empiryczne, opisujące rzeczywistoĞü ludzką, mają
charakter moralny, bo domagają siĊ konkretnych dziađaĔ, uwaĪa Ericsson. Ponadto przesđanki moralne pomagają identyfikowaü ryzyko spođeczne, które
naleĪy badaü, by je minimalizowaü. MoralnoĞü zawierają teĪ normy statystyczne, okreĞlające ogólną normĊ dla cađego spođeczeĔstwa. Wszystko, co jest
uznawane za normĊ na podstawie statystycznego prawdopodobieĔstwa, nosi
na sobie Ğlad moralny i faktyczny, stwierdza Ericsson98.
John Braithwaite jest zdania, Īe Burawoy dziađa magnetycznie na wszystkich, którym zaleĪy, by socjologia wyszđa z niszy przeciĊtnoĞci. ZauwaĪa, Īe
socjologia, podobnie jak biologia, jest nauką heterogeniczną. Skđada siĊ na nią
warsztat metodologiczny: eksplikatywny i normatywny, oraz postawa rezerwy
empiryków wobec socjologii normatywnej. HeterogenicznoĞü socjologii bierze siĊ stąd, Īe próbuje ona utrzymaü kontakt z ciągle zmieniającym siĊ spođeczeĔstwem. To oznacza, Īe choü niektóre nowe wyzwania, przed jakimi staje
socjolog, mogą nie mieü metodologicznego precedensu w obowiązującym
systemie socjologii, niemniej są interesujące – jeĪeli nie do koĔca jako wyzwania naukowe, to jako wyzwania pragmatyczne99.
Braithwaite zastanawia siĊ, czy do nowych problemów naleĪy siĊ odnosiü
za pomocą utrwalonych metod socjologicznych, czy moĪe naleĪy szukaü nowych metod spoza utrwalonej metodologii, które peđniej ujmowađyby dany
problem? Burawoy opowiada siĊ za drugą opcją, konstatuje Braithwaite. Pro97
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jekt Burawoya z jednej strony cechuje elastycznoĞü metodologiczna, o czym
Ğwiadczy przebudowa subdyscyplin, gdzie metody nie okreĞla utrwalony system, lecz badany przedmiot, z drugiej zaĞ elastycznoĞci tej brakuje w ogólnym
spojrzeniu Burawoya na nauki spođeczne100.
Braithwaite sympatyzuje z koncepcją Burawoya, uwaĪając ją za trans-kategoryczną, otwartą, gotową na zmiany i osadzoną nie w centrum metodologicznego systemu, lecz balansującą niejako na granicy. UwaĪa, Īe wiele waĪnych momentów w nauce dokonađo siĊ na styku dyscyplin, nie dziĊki utrwalonym „dogmatycznym” programom i kanonom dyscyplinarnym, lecz przez upór
dysydentów metodologicznych. Jako przykđad podaje oĞwiecenie szkockie,
SzkođĊ Frankfurcką, czy reformĊ ekonomii Johna M. Keynsa, do którego
Braithwite porównuje Burawoya, jako Īe obaj z pozycji dysydentów metodologicznych przebijają siĊ z wđasnym wariantem dyscypliny naukowej101.
Do pozytywnych elementów projektu Burawoya Stephen Turner zalicza
sam innowacyjny model socjologii publicznej, w którym analizuje siĊ relacje
pomiĊdzy aktywną publicznie zaangaĪowaną socjologią a socjologią stricte
akademicką oraz organiczną relacjĊ socjologii i poszczególnych spođecznoĞci.
Zwraca teĪ uwagĊ na wyartykuđowanie przez Burawoya normatywnoĞci socjologicznej. Turner krytykując projekt Burawoya za brak naturalnego dystansu
100

Por. tamĪe, s. 347 n.
PeryferyjnoĞü Edynburga przez związki z salonami ParyĪa, Londynu i Oxbridge wydađa
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w Cambridge. W jakimĞ stopniu Keynes niewątpliwie mógđ byü wówczas uznany za ekonomicznego dysydenta. Byđ spođecznym ekonomistą, który ubolewađ nad zanikiem „zaufania”
i uwaĪađ, Īe wydajnoĞü produkcji w ustroju kapitalistycznym zaleĪy raczej od racjonalnoĞci
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z tych elementów teorii Keynesa, które najbardziej pasują do tradycyjnej ekonomii. Wedđug
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organicznej socjologii publicznej do badanego przedmiotu, widzi jednak moĪliwoĞü uznania jej za integralną subdysyplinĊ socjologii, gdy dialog z poszczególnymi spođecznoĞciami bĊdzie zmierzađ do podniesienia jakoĞci debaty
demokratycznej. Wedđug Turnera postulat organicznej socjologii publicznej
Ğwiadczy o tym, Īe wspóđczesne tendencje w socjologii nie tyle koncentrują
siĊ na umocnieniu pozycji tej dyscypliny w panteonie nauk, ile szukają nowych obszarów praktycznego zaangaĪowania socjologii czy wywierania wpđywu przy jej pomocy102.
Najbardziej krytyczne stanowiska wobec socjologii publicznej zajmują
Mathieu Deflam i Charles Tittle, którzy projekt Burawoya odrzucają w cađoĞci. Deflem zarzuca socjologii publicznej zamkniĊcie na dialog i na krytykĊ.
Skoncentrowanie socjologii publicznej na grupach wyszczególnionych odbiorców „spođecznoĞci” ogranicza socjologiĊ wyđącznie do tych obszarów badaĔ, które mieszczą siĊ w granicach badanych spođecznoĞci: kobiet, Afroamerykanów itp. Socjologia publiczna nie koncentruje siĊ na analizie struktur
i procesów spođecznych, uwaĪa Delfem, lecz za cel stawia sobie zmianĊ
utrwalonego porządku wynikającego z podziađu kompetencji dyscyplinarnych.
Mocne wyakcentowanie moralnej powinnoĞci socjologii przez Burawoya prowadzi do nieuprawnionego przejmowania przez tĊ dyscyplinĊ kompetencji naleĪących do filozofii i moralnoĞci, uwaĪa Deflem. Stąd nazywa on socjologiĊ
publiczną pozbawionym podstaw epistemologicznych partykularystycznym
stanowiskiem politycznym, bazującym na marginalizacji i rozwarstwieniu spođeczeĔstwa, komercjalizującym socjologiĊ, naruszającym utrwaloną agendĊ socjologii akademickiej i uderzającym w to, co stanowi o unikalnoĞci, a zarazem
o rewolucyjnoĞci socjologii, mianowicie w niezaangaĪowaną analizĊ jej przedmiotu, jest spođeczeĔstwo103.
Tittle swą krytykĊ zaczyna od stwierdzenia, Īe socjologowie nie mają podstaw, by roĞciü sobie pierwszeĔstwo wypowiadania siĊ w kwestiach sprawiedliwoĞci spođecznej. Problemy spođeczne implikują dylematy moralne, lecz
nie są wolne od moralnej dwuznacznoĞci. To, co sprawiedliwe, nigdy nie jest
cađkowicie jednoznaczne, twierdzi. Socjologia nie dysponuje narzĊdziami, które
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pozwalađyby wydawaü sądy pewne w sytuacjach moralnych dylematów104.
Socjologia publiczna jest zagroĪeniem dla tej wiarygodnoĞci, którą zdođađa zachowaü wspóđczesna socjologia. Jej instytucjonalizacja prowadziđaby do zmiany zbiorowego statusu socjologii jako dyscypliny. Z dziedziny generującej
wiedzĊ przeksztađciđaby siĊ w adwokata spraw spođecznych, co w efekcie
uczyniđoby z socjologii grupĊ interesu, której wiarygodnoĞü i zdolnoĞü oddziađywania na spođeczeĔstwo uzaleĪniona byđaby od skutecznoĞci Ğrodków,
jakimi dysponuje.
Tittle uwaĪa, Īe Burawoy przecenia oczekiwania spođecznoĞci wobec socjologów. SpođecznoĞci zazwyczaj mają wđasne interesy, stąd od socjologii
oczekują argumentacji wzmacniającej ich oczekiwania, a nie analizy odsđaniającej prawdziwy obraz i stan spođecznoĞci przez weryfikacjĊ pozytywnych
i negatywnych danych. Co zrobią socjologowie publiczni, gdy ich badania
okaĪą siĊ sprzeczne z oczekiwaniami spođecznoĞci? – pyta Tittle. Nie zgadza
siĊ teĪ z tezą Burawoya, Īe związek socjologii ze spođeczeĔstwem daje tej
pierwszej pozycjĊ monopolisty w formowaniu spođeczeĔstwa i przestrzeni
publicznej. Istotą publicznoĞü jest otwartoĞü i inkluzywnoĞü. To oznacza, Īe
jest takĪe otwarta na róĪne rodzaje wiedzy. Socjologowie nie powinni partycypowaü w formowaniu sfery publicznej bardziej, aniĪeli przewidują to zađoĪenia demokracji partycypacyjnej, twierdzi Tittle105.
Wyjątkowo przychylne stanowisko do postulatu Burawoya zajmuje Amitai
Etizioni, który zasadniczo przyjmuje wszystkie zaproponowane przez niego
podziađy i funkcje socjologii. Etizioni sądzi, Īe obecny czas szczególnie potrzebuje socjologii publicznej, a kaĪda obecnoĞü socjologii w przestrzeni publicznej implikuje moralne przeđoĪenie, poniewaĪ czyste fakty zawierają konotacje normatywne. Opowiada siĊ on za rozszerzeniem obowiązującej obecnie agendy socjologii o socjologiĊ publiczną w formie, w jakiej proponuje
Burawoy. Postuluje, by klasyczne metody badaĔ socjologicznych, w ramach
których bada siĊ poszczególne aspekty zjawisk, uzupeđniü o to, co nazywa
policy research. Rozumie policy research jako holistyczny sposób podejĞcia
do badanych zjawisk, który daje wprawdzie ograniczony, lecz cađoĞciowy
104
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obraz rzeczywistoĞci i podkreĞla związki pomiĊdzy badanymi aspektami, a ich
normatywnymi znaczeniami. Etizioni widzi koniecznoĞü wyksztađcenia kadry
socjologów specjalizujących siĊ w socjologii publicznej106

ZAKOēCZENIE

PoniewaĪ socjologia zajmuje siĊ opisem spođeczeĔstwa jako w pewnym
sensie abstrakcyjnej cađoĞci, jej uprawianie jest moĪliwe tylko wtedy, gdy
zađoĪy siĊ wyobraĨniĊ socjologiczną (sociological imagination) – zdolnoĞci
dystansowania siĊ od rzeczywistych warunków Īycia, odbieranych przez kaĪdego subiektywnie. WyobraĨnia socjologiczna jest otwartą przestrzenią postrzegania i rozumienia ludzkich potrzeb, postaw, dąĪeĔ, preferencji. W przestrzeni tej nie mieszczą siĊ „dogmatyczne” sformuđowania i niezmienne schematy, lecz cechuje ją otwartoĞü, równieĪ otwartoĞü metodologiczna. WyobraĨnia socjologiczna stawia przed wspóđczesną socjologią trudne zadanie docierania do obszarów, które dziĞ stanowią jej wđaĞciwy przedmiot. W obecnych
warunkach obszarem tym jest spođeczeĔstwo poddane transformacjom, wywođanym przez procesy globalizacyjne. Jednym ze skutków tych transformacji
jest marginalizowanie grup spođecznoĞciowych przez transnarodowy kapitađ
i administracjĊ paĔstwową.
Postulat Burawoya dođączenia do utrwalonego schematu socjologii subdyscypliny, którą opisuje jako organiczna socjologia publiczna, jest projektem
tego, w jaki sposób socjologia ma docieraü do marginalizowanych spođecznoĞci.
Postulat Burawoya jest programem rewitalizacji sfery publicznej. NaleĪy go
traktowaü jako próbĊ nawiązania đącznoĞci pomiĊdzy socjologią a spođeczeĔstwem. Burawoy pisze z pozycji marginalizowanej sfery publicznej, przez co
jego narracja ma wydĨwiĊk neomarksistowski. Tym, co uderza w projekcie
socjologii publicznej, jest szukanie moralnych zaczepieĔ socjologii. Widaü to
zarówno tam, gdzie mowa o roli socjologii amerykaĔskiej jako odniesieniu do
innych socjologii, jak i tam, gdzie dowartoĞciowana zostaje wiedza refleksyjna.
Moralna odpowiedzialnoĞü i deontologia stanowią tđo socjologii publicznej.
Przedstawiony w 2004 r. przez Burawoya projekt socjologii publicznej podzieliđ stanowiska na zdecydowanych zwolenników, ludzi Ğrodka i zagorza106

Bookmarks for Public Sociologists, „The British Journal for Sociology” 56(2005), No 3,
s. 373- 378.
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đych przeciwników. Oznacza to, Īe zaprezentowana przez niego argumentacja
w róĪny sposób przemawia do odbiorców i, jak kaĪda inna, ma swoje mocniejsze i sđabsze punkty. Projekt Burawoya bez wątpienia okazađ siĊ sukcesem
tam, gdzie zainicjowađ miĊdzynarodową debatĊ nad samą socjologią publiczną
i nad rolą wspóđczesnej socjologii w ogóle.
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PUBLIC SOCIOLOGY AS A NEW SCIENTIFIC SUBDISCIPLINE ACCORDING
TO MICHAEL BURAWOY
Summary
Since sociology deals with the description of society as an abstract whole concept, its cultivation is only possible if sociologists are able to follow sociological imagination - the ability
of distancing itself from the actual conditions of life perceived by each person subjectively.
The sociological imagination is an open-space perception and understanding of human needs,
attitudes, aspirations, and preferences. Its openness involves methodical openness as well. The
sociological imagination confronts the difficult task of contemporary sociology to reach what
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is its proper object. Under the present circumstances it is the people subjected to transformations, caused by globalization processes. One effect of these transformations is to push the
public sphere socialitas into the background by international capital and state administration.
Burawoy’s postulate of including a new sociological sub-discipline called organic public sociology into the established sociological division is an answer he gives to the question: how is
contemporary sociology to reach and animate individuals and groups living on the fringe?
Public sociology defined by Burawoy is a project that aims at making the public sphere more
vital by awakening civil awareness of how to make use of their status as state citizens in communities. It is also to be treated as an attempt at striving to establish contact between sociology
and society and keep in touch with both.
Burawoy writes from the vantage point of those below, which makes his narratives sound
neo-Marxist in a sense. What is striking in his position is searching for moral strongholds of
sociology. It is to be seen both in the line in which he describes the global role of American
sociology as a frame of reference for sociology cultivated outside the USA, and where he enhances the status of sociological reflexive knowledge. Besides, the strong moral commitment
and deontology that resonate within every inch of Burawoy’s narratives compose the backdrop
of public sociology.
The project of public sociology presented by Burawoy in 2004 split the sociological environment into three groups: keen adherents, partial adherents, and staunch opponents. This
means that the arguments presented by him in different ways appeal to the imagination of those
concerned and, as any other arguments, have strong and weak points. The project elaborated by
Burawoy undoubtedly proved to be successful if we consider the international debate it initiated, the debate on public sociology and the role of contemporary sociology in general.
Sđowa kluczowe: socjologia publiczna, debata publiczna, subdyscypliny socjologiczne, moralne zobowiązanie socjologii, wiedza instrumentalna, wiedza refleksyjna.
Key words: public sociology, public debate, sociological subdisciplines, moral obligation of
sociology, instrumental knowledge, reflective knowledge.

