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HASŁO SOCJOLOGIA  
W ENCYKLOPEdIACH rOSYJSKICH

Jedną z wielu dróg przenikania informacji o danej dyscyplinie naukowej 
do szerszej rzeszy społeczeństwa są encyklopedie powszechne. Niniejszy tekst 
ma na celu zaprezentowanie hasła ‘socjologia’ w encyklopediach i słownikach 
rosyjskich od lat 70. XIX wieku do lat 30. wieku XX. Interesowały nas przede 
wszystkim te wydawnictwa, które skierowane były do szerokiej publiczności, 
a więc encyklopedie powszechne, leksykony encyklopedyczne, słowniki ency-
klopedyczne. Pominęliśmy natomiast wszelkie wydawnictwa specjalistyczne. 
Podobnie staraliśmy się nie uwzględniać tych haseł, które w dużej mierze po-
wielały treści wcześniejszych zaprezentowanych przez nas wydawnictw, lub nie 
przytaczać ich w całości. 

Hasło ‘socjologia’ nie zaistniało w rosyjskich encyklopediach aż do lat 70. 
XIX wieku, mimo iż od lat 40. pojawiało się już w tekstach publicystycznych. 
W roku 1845 w czasopiśmie finskij Wiestnik ukazał się artykuł „Nauki społecz-
ne w Rosji (Obszcziestwiennyje nauki w Rossiji)”, w którym Walerian Majkow 
nawiązywał do Kursu filozofii pozytywnej Auguste’a Comte’a [Kariejew 1996: 
29]. O twórczości Comte’a pisano również w poczytnym wśród rosyjskiej inte-
ligencji piśmie Sowriemiennik [Limanowski 1958: 318]. Brak hasła ‘socjologia’ 
w rosyjskich encyklopediach do pewnego momentu można przypisywać temu, 
że kolejne wydawnictwa z różnych powodów zaprzestawały publikacji przed 
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wydaniem tomu z literą „S”. Przykładowo w 1834 wydawnictwo A. A. Pliuszara 
rozpoczęło wydawanie „Leksykonu encyklopedycznego” („Encykłopediczeskij 
lieksikon”) pod redakcją N. I. griecza i O. I. Sienkowskiego. Jego publikacja zo-
stała zawieszona w 1841 na tomie z literą „D”. Podobnie w latach 1861/63 znany 
dziennikarz A. Krajewski opublikował pięć tomów „Słownika encyklopedycz-
nego, stworzonego przez rosyjskich uczonych i pisarzy” („Encykłopediczeskij 
słowar’, sostawliennyj russkimi uczionymi i pisatieliami”). I tym razem hasło 
socjologia nie miało się szansy ukazać, Krajewski zaprzestał bowiem publikacji 
na literze „E”. Dopiero w latach 1873-1879 zostało opublikowanych 16 tomów 
„Rosyjskiego słownika encyklopedycznego” („Russkij encykłopediczeskij sło-
war’”) pod redakcją I. Bieriezina i przy współpracy W. O. Kluczewskiego, S. M. 
Sołowjowa, W. I. Łamanskiego, D. I. Mendelejewa i P. P Siemionowa. W Tomie 
14 tego słownika, w roku 1877 po raz pierwszy pojawiło się hasło socjologia. 
Jego treść ograniczyła się jednak tylko do jednego zdania:

socjologia – rzadko używany synonim nauki społecznej [RES 1877: 104]).
Najbardziej obszerne i wyczerpujące hasło ‘socjologia’ w encyklopediach 

przedrewolucyjnych pojawiło się w 1900 roku w wydawanym w latach 1890–
1907 prestiżowym 82 tomowym „Słowniku Encyklopedycznym”. Encyklopedia 
była wspólnym przedsięwzięciem dwóch domów wydawniczych: lipskiego 
Brockhausa i petersburskiego Efrona. Była ona właściwie pierwszą powszechną 
encyklopedią rosyjską. W początkowym okresie pod redakcją prof. Adrewskiego 
hasła do litery ‘W’1 częściowo stanowiły kopie haseł z oryginalnego „Conversa-
tionslexikon” Brockhausa. Po śmierci Andrewskiego pod redakcją K. Arseniewa 
i F.F. Pietruszewskiego znacznie wzrosła liczba oryginalnych artykułów. Do pracy 
nad słownikiem zostali zaangażowani działacze społeczno-polityczni, zarówno 
ci o orientacji liberalnej jak P. N. Miliukow, W. I. guerrier, N. I. Kariejew, jak 
i socjaliści – B. Struwe i M. I. Tugan-Baranowski. Oprócz ‘socjologii’ w en-
cyklopedii zostały też pomieszczone inne hasła, związane z tą dyscypliną; jej 
kierunkami i twórcami2. Autorem hasła ‘socjologia’ był znany socjolog i historyk 
socjologii Nikołaj Kariejew. Z racji swojej objętości hasło to odbiegało od norm 
typowej definicji słownikowej, a przybrało formę artykułu naukowego, który miał 

1 Trzecia litera w rosyjskim alfabecie.
2 W artykule hasłowym ‘socjologia’ Kariejew odwoływał się do innych haseł o tematyce so-

cjologicznej, zamieszczonych w tymże Słowniku Encyklopedycznym we wcześniejszych tomach: 
Bagehot, Buckle, Comte, gumplowicz, Jużakow, Letourneau, Lilienfeld, Littre, Loria, Ławrow, 
Marks, Michajłowski, Steintal, Ward, Wyrubow, darwinizm, kultura pierwotna, małżeństwo, 
nauka o człowieku, postęp historyczny, prawo, rodzina, rosyjski subiektywizm socjologiczny, 
własność.



 KRONIKA  151

stanowić podsumowanie dotychczasowego rozwoju socjologii. Ze względu na 
to, że Kariejew nie był zdecydowanym przedstawicielem żadnej spośród szkół 
socjologicznych, prezentowany przez niego zarys rozwoju socjologii jest bardzo 
różnorodny. Niewątpliwie widać sympatię do pewnych podejść, szczególnie or-
ganicyzmu reprezentowanego przez Comte’a i Spencera. Widoczna jest również 
niechęć do socjalizmu lub też przyczynkarskie potraktowanie tych kierunków, 
o których prawdopodobnie autor nie miał zbyt dużej wiedzy. Definicja jest 
więc próbą uporządkowania dotychczasowych osiągnięć socjologii; jej historii, 
głównych kierunków, przedstawicieli, nie tylko reprezentujących jakiś konkretny 
kierunek, ale też tych, którzy zajmowali się historią socjologii lub nawet takich, 
których dokonania z naszego punktu widzenia były jedynie przyczynkarskie. Ha-
sło Kariejewa stanowi także próbę zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć 
w instytucjonalizacji socjologii. 

W wielu miejscach mamy do czynienia z niekonsekwencją w stosowaniu 
alfabetu łacińskiego i cyrylicy w zapisie nazwisk, oraz pomijaniem imion 
i inicjałów. 

Struktura hasła jest trzyczęściowa. Część pierwsza dotyczy historii socjologii 
i jej głównych kierunków; organicznego, darwinistycznego, psychologicznego 
i materialistyczno–ekonomicznego oraz rozwoju instytucjonalizacji socjologii. 
Kariejew pisał3:

Słowo socjologia i jej główne pojęcie jako pozytywnej nauki o prawach rzą-
dzących społecznymi zjawiskami zawdzięcza swoje powstanie ojcu założycielowi 
pozytywizmu A. Comtowi. W swoim „Kursie filozofii pozytywnej” podzielił on 
wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej na nauki abstrakcyjne i konkretne. Uporząd-
kował nauki abstrakcyjne według hierarchii, w której rozwój jednej nauki jest 
uzależniony od poprzednich. W tej hierarchii nauk socjologia otrzymała ostatnie 
miejsce, jako ta, która podsumowuje całą dziedzinę wiedzy o człowieku. Według 
teorii Comte’a im przedmiot nauki jest bardziej ogólny i prosty, tym szybciej 
uwalnia się od teologicznych i metafizycznych wyobrażeń i osiąga pozytywne 
stadium rozwoju. Socjologia jako nauka zajmująca się zjawiskami najbardziej 
złożonymi, trudnymi, powinna później wstępować w tę pozytywną fazę. Wszystkie 
przedmioty istniejące w świecie Comte podzielił na ciała martwe i organiczne. 
Stąd i fizyka w szerokim znaczeniu w rzeczywistości była podziałem na fizykę or-
ganiczną i nieorganiczną. Socjologia powinna być tylko działem fizyki organicznej 
i jak określał ją sam Comte powinna być fizyką społeczną. to ostatnie pojęcie 
służyło mu pierwotnie do nazwania pozytywnej nauki o społeczeństwie. Była to 

3 Hasło skrócone.
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pierwotna myśl o socjologii, którą Comte na koniec podzielił na statykę społecz-
ną i dynamikę społeczną, które zajmują się; jedna wyjaśnieniem współistnienia 
zjawisk społecznych, a druga tłumaczeniem konsekwencji tych zjawisk.

Comte wniósł w naukę o społeczeństwie idee praw o ewolucji. Dzięki czemu 
ukierunkował socjologię na ewolucyjny punkt widzenia. Wskazując nauce nowy 
przedmiot (zjawiska społeczne) i nowe zadanie – odkrycie praw nimi rządzących, 
starał się także, by socjologia uzyskała środki do osiągnięcia swoich nowych ce-
lów. Comte zwracał uwagę na metodę naukową, dzięki której socjologia powinna 
odkrywać swoją istotę. Chciał, żeby nauka o społeczeństwie czerpała metody 
ze starszych nauk przyrodniczych, ale wyraźnie zaznaczył przy tym, że jej istota 
nie powinna prowadzić do prostego zapożyczania. Konfrontując socjologię z jej 
poprzedniczkami, Comte wymagał, by wykształciła ona sposoby specyficzne dla 
niej. Między innymi wskazywał na znaczenie metody porównawczo-historycznej, 
której w efekcie przyszło odgrywać ważną rolę w socjologii. Chociaż Comte 
oddzielił socjologię jako naukę czystą, od polityki w sensie nauki stosowanej, to 
nie tylko myślał o tym, że socjologia powinna istnieć dla zadowolenia naszej cie-
kawości, ale bezpośrednio zapewniał, że bez właściwej naukowej teorii nie może 
być sukcesów w praktyce życiowej. W ten sposób socjologia uzyskała znaczenie 
nie tylko podsumowania całej wiedzy ludzkiej, ale i też najbardziej pewnego 
narzędzia w społecznym rozwoju. Już w 1822 roku Comte dał o tym jasno do 
zrozumienia w „Prospektach prac naukowych obowiązkowych dla organizacji 
społeczeństwa”. W tym czasie przyszły założyciel socjologii był w stałym kontak-
cie z Saint Simonem, który także marzył o stworzeniu nowej nauki o człowieku. 
W ówczesnym czasie socjologia Comte’a miała tylko znaczenie historyczne, ale 
wywołany przez niego trend wzmógł się i termin socjologia otrzymał „prawo 
obywatelstwa” w nauce.

idea socjologii Comte’a miała wpływ na Milla i Spencera. Pierwszy z nich 
w swoim „Systemie Logiki” w 18424 roku poddał badaniom kwestie związane 
z naukowymi metodami w badaniu zjawisk społecznych, dając tym samym począ-
tek osobliwej metodologii socjologicznej. Comte z kolei sądził, że kwestii doty-
czącej metody nie można oddzielić od pytania o doktrynę. Spencer w późniejszym 
czasie starał się bronić się od podejrzeń o zapożyczenia od Comte’a. Ale także 
na niego widoczny wpływ wywarł Comte. 

Jednak prawdziwą epoką socjologii była druga połowa XIX wieku, zwłasz-
cza od lat 60. Wówczas można mówić nawet o kilku oddzielnych kierunkach 

4 W rzeczywistości pierwsze wydanie „Systemu Logiki dedukcyjnej i indukcyjnej” miało 
miejsce w 1843.
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w socjologii. Comte odnosił społeczeństwo do grupy ciał organicznych i w swo-
im hierarchicznym układzie nauk stawiał socjologię bezpośrednio za biologią. 
Ten pogląd w związku z poprzednimi analogiami przeprowadzonymi między 
społeczeństwem i organizmem dał początek organicznej teorii społeczeństwa, 
przedstawicielami której byli Spencer, Lilienfeld, Schäffle, Worms, Durkheim i in. 
a krytykami Michajłowski, Fouillee, Lester Ward i inni. Inne kierunki w socjologii 
to darwinizm. Tym pojęciem można określić wielokrotne próby wyjaśniania spo-
łecznego rozwoju przez czynniki walki o byt. Najbardziej zawziętymi przedsta-
wicielami tych poglądów byli Clémence Roye, Hellwald, Bagehot, a w ostatnich 
latach w swojej teorii te zasady stosował Kidd (Social Evolution). 

W XiX wieku niezależnie od socjologii powstała nawet szczególna nauka 
nazwana społeczną lub kolektywną psychologią badająca zjawiska i produkty 
psychicznego wzajemnego oddziaływania. Jeszcze Herbart wyraził podgląd, że 
psychologia nie może uważać się za pełną, dopóki zajmuje się człowiekiem jako 
jednostką. tę myśl przyswoili zwolennicy Herbarta (Lazarus i Steintal) którzy 
zdecydowali założyć nową naukę pod nazwą psychologii ludów (Volkerpsycho-
logie).

Socjologowie nie mogli nie zwrócić uwagi na czysto społeczną stronę po-
dobnych zjawisk (nakłaniania i naśladowania) zaś zasługę pierwszego ich opra-
cowania dla socjologicznych należy przypisać Michajłowskiemu. Dziedziną tą 
zajmował się także socjolog tarde. Podjął nawet próbę sprowadzenia wszystkich 
społecznych zjawisk do naśladowania. 

twórcami materializmu ekonomicznego byli Marks i engels. Chociaż ta 
myśl była wyrażona w połowie XiX wieku, to rozwinęła się dopiero u schyłku 
stulecia. 

Miedzy czterema wskazanymi kierunkami socjologii; organicznym, darwini-
stycznym, psychologicznym i materialistyczno–ekonomicznym nie tylko wynikła 
polemika, ale kierunki te także na siebie oddziaływały. Pojawiły się próby so-
cjologicznej syntezy idei Comte’a, Spencera Darwina i Marksa prowadzące do 
szerokiego omówienia nowej socjologicznej myśli. ze szczególną siłą przejawiał 
się ten trend w rosyjskiej literaturze socjologicznej w latach 70. XiX wieku. 
Głównymi przedstawicielami byli Ławrow, Michajłowski i Jużakow.

Szczególną gałąź socjologicznej literatury stanowi metodologia nauk spo-
łecznych, w której do tej pory istnieją spory. Między innymi w rosyjskiej lite-
raturze nie raz rozgorzała dość intensywna polemika dotycząca obiektywizmu 
i subiektywizmu� w socjologii.

� Chodzi o założenia metodologiczne szkoły subiektywnej Michajłowskiego  
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Sama literatura socjologiczna jest bardzo obszerna, istnieją czasopisma na-
ukowe specjalnie poświęcone socjologii („revue internationale de S.” – 1893 r., 
„rivista di S.”, „American Journal of Sociology” 1895 r., „zeitschrift für So-
cialwissenschaft” 1897 r. oraz specjalny rocznik Durkheima). Socjologia jest 
w ostatnim czasie przedmiotem akademickim, coraz częściej proponowane są 
kursy socjologiczne, tworzone są katedry socjologii, miedzy innymi w College 
de france6, a nawet zakładane są specjalne szkoły socjologiczne. istnieje też 
literatura dotycząca wykładania socjologii. ten progres socjologii spowodował 
też konieczność opracowania historii i systematyczne studia nad socjologią”7 
[Kariejew 1900: 77–80].

 Część druga zawiera szczegółowe omówienie wkładu do socjologii przedsta-
wicieli różnych kierunków oraz rozwoju socjologii w poszczególnych krajach. 

Po śmierci Comte’a zwolennicy pozytywizmu rozpadli się na dwie szkoły, 
z których tylko jedna mogła kontynuować naukową tradycję założyciela socjologii. 
Jednak ani Littre, ani Wyrubow, którzy stali na czele pozytywizmu naukowego 
i zaczęli wydawać czasopismo „La philosophie positive” (1867–1883), nie zaj-
mowali się naukami społecznymi, a ich czasopismo przez 16 lat swojego istnienia 
nie wywarło żadnego wpływu na dalszy rozwój socjologii.

W 1876 r. pojawiła się książka Spencera „Studia socjologii”8, w której kształ-
tują się poglądy autora o warunkach naukowości młodej nauki.

W ewolucji instytucji Spencer jest nawet znacznie bardziej przedstawicielem 
porównawczego badania materiału historycznego i etnograficznego, niż szkoły 
organicznej. W ten sposób Spencer w znacznym stopniu zbliża się do kierunku 
psychologicznego i porównawczo-historycznego. Darwinizm również wywarł na 
Spencera dość silny wpływ, ale nie zainteresował się on świeżo powstającymi 
socjologicznymi uogólnieniami w duchu teorii biologicznej. Jeszcze większemu 
wpływowi Comte’a, niż Spencer, uległ Buckle, który jednak był w większym stop-
niu historykiem, aniżeli socjologiem. Wcześniej niż na zachodzie, od końca lat 
60. [XiX wieku], socjologiczne idee Comte’a, Spencera, Buckle’a i darwinistów 
stały się przedmiotem szczegółowych studiów i krytyki w pracach rosyjskich 
socjologów, Ławrowa, Michajłowskiego, Jużakowa, którzy wyrazili wiele opinii, 
dopiero później powtórzonych w innych literaturach (szczególną zbieżność można 
zauważyć zwłaszcza w późniejszej amerykańskiej literaturze socjologicznej).

6 W rzeczywistości w College de France nie było socjologii. Najpewniej chodzi autorowi 
o katedrę w Bordeaux, którą Emile Durkheim objął w 1896.

7 Tłum. J. Pieńkosz.
8 The Study of Sociology
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równolegle z francją wzięła udział w ruchu socjologicznym również Amery-
ka (Stany zjednoczone), gdzie również wydawane są czasopisma socjologiczne 
i organizowane jest nauczanie socjologii. Pierwszą poważną pracą szkoły ame-
rykańskiej jest „Dynamic Sociology or applied social science” (1883) Lestera 
Warda, przyjmującego perspektywę antropoteologizmu, tj. zależności ewolucji 
społecznej od postawionych sobie przez ludzkość celów, do zrealizowania których 
dążą (patrz „rola jednostki w historii” rosyjskich socjologów). oprócz Warda, 
wśród amerykańskich socjologów wyróżnił się Giddings, autor „Principles of 
sociology” (1896), który optuje za ideą podwójnej natury stron ewolucji społecz-
nej – obiektywnej i subiektywnej. znacznie słabiej zaznaczył się wpływ Comte’a 
w Niemczech, gdzie zaczęto go poznawać stosunkowo późno i gdzie nawet 
słowo ‘socjologia’ nie było tak rozprzestrzenione, jak w innych krajach; termin 
ten Niemcy zastępują chętnie innym – „Sozialwissenschaft”. tym niemniej, już 
w latach 70, w języku niemieckim pojawiły się dwie poważne prace socjologicz-
ne: „Gedanken über Sozialwissencschaft der zukunft” (1873 i nast.) Lilienfelda 
i „Bau und Leben der Sozialen Körpers” (1875 i nast.) Schäffle’go.

W latach 80 najważniejsze znaczenie w niemieckiej literaturze socjologicznej 
miały prace Gumplowicza, który dowodził, że elementami organizmu społecznego 
są całe grupy socjalne i etniczne, i że państwo stanowi organizację panowania 
mniejszości nad większością. Jego dzieła to: „Grundriss der Soziologie” (1885), 
„Die soziologische Staatsidee” (1892), „Soziologie und Politik” (1892). W latach 
90. wśród niemieckich socjologów wyróżnił się Simmel (jego prace to: „Über 
soziale Differnzierung”, 1890; „Die Probleme der Geschichtphilosophie”, 1892 
i in.). Najnowsza faza rozwoju socjologii jest wszędzie nacechowana pojawieniem 
się w niej materializmu ekonomicznego, którym jest teoria naukowego socjalizmu 
Marksa-engelsa.

Jedną z pierwszych ogólnych prac, w których przejawia się idea czysto 
ekonomicznej podstawy wszystkich zjawisk społecznych, była książka Lorii „La 
teoria economica della costituzione politika”, wydana wkrótce po francusku: 
„Les bases economiques de la constitucion sociale” (1893). Loria nie wyróżnia 
ekonomicznych, ani filozoficznych idei Marksa, ale odnosi się do podstawy idei 
materializmu ekonomicznego. Wszystkie pozostałe dzieła napisane w tym nurcie 
mają charakter marksistowski (patrz Materializm ekonomiczny)� [Kariejew 
1900: 80–82].

W końcu ostatnia, trzecia część, najkrótsza, to próba podsumowania dotych-
czasowych osiągnięć socjologii.

� Tłum. M. głuszkowski.
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Choć socjologii nie można jeszcze uważać za naukę w pełni rozwiniętą, tym 
niemniej niektóre z jej twierdzeń można uznać za bardziej lub mniej ogólnie przy-
jęte. taką jest idea regularności zjawisk społecznych. U zdecydowanej większości 
socjologów na pierwszym planie znajdują się nie współistnienia a powtarzalności 
zjawisk (tj. nie statyczne, a dynamiczne według terminologii Comte’a).

Podstawowym stanowiskiem socjologii jest twierdzenie, że w ewolucji spo-
łecznej występują prawidłowości, tj. że społeczeństwo w tym rozwoju przechodzi 
wiadome etapy bytu, albo że poszczególne strony bytu społecznego rozwijają się 
w określonym porządku. Sam charakter ewolucji społecznej rozumiany jest jednak 
w różny sposób. Comte wprowadził w obieg ideę samorozwoju w sensie procesu, 
dokonującego siłą wewnętrznej konieczności,: to jego évolution spontanée. ten 
sam punkt widzenia reprezentuje Spencer (ze szkołą organiczną), podobnie jak 
materializm ekonomiczny, uznający dialektyczny charakter ewolucji historycznej. 
Po przeciwnej stronie znajdują się socjologowie przywiązujący większą wagę 
czynnikowi psychicznemu, optując za tym, że w procesie historycznym biorą 
udział także jednostkowe ludzkie działania.

Jednakże wszyscy naukowi socjologowie przyjmują perspektywę determi-
nistyczną (odrzucenie tzw. wolnej woli) i zgodnie przyznają, że jednostka we 
wszystkich swoich przejawach jest uwarunkowana przez środowisko społeczne. 
Różnica jest tylko taka, że jedni widzą w jednostce wytwór otoczenia, tj. tylko 
organ grupy społecznej (gumplowicz) lub klasy społecznej (wielu marksistów), 
podczas gdy inni uznają istnienie współdziałania między jednostką a środowi-
skiem. W związku z tym istnieją także różne rozumienia postępu historycznego, 
jako prostego rezultatu ewolucji organicznej, lub jako rezultatu działań ludzkich 
(o wszystkich tych różnicach zdań patrz rozdziały XI–XIII i XV „Wwiedienije 
w izuczenije socjołogii” N. Kariejewa”).

Szczególnie istotne rezultaty badania historyczno-porównawcze przyniosły 
w dziedzinie naszej wiedzy o kulturze pierwotnej. Postawienie problemu pierwot-
nych stosunków społecznych prowadzi do badań genezy małżeństwa i rodziny, 
rodu i państwa, prawa i własności.

Jednym z pierwszych, którzy dali zagadnieniu społecznego życia zwierząt 
podstawy socjologiczne, był Ławrow – w pracach „Do czieławieka”, „Cywilizacja 
i dikije plemiena” i „istorija mysli”. Prace espinasa („Societes animales”) i in. 
są późniejsze10 [Kariejew 1900: 82–83].

Hasło Kariejewa w dużym stopniu odzwierciedla ówczesną recepcję za-
chodniej socjologii w Rosji. Autor poświęcił dużo uwagi twórczości Comte’a 

10 Tłum. M. głuszkowski.
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i Spencera, których ogromny wpływ na rosyjską socjologię w tamtym okresie 
dostrzegł również Ludwik Krzywicki. Polski socjolog podkreślał m.in. fakt prze-
tłumaczenia wszystkich prac Spencera na rosyjski [Krzywicki 1960: 435–438]. 
W okresie do ukazania się hasła ‘socjologia’ autorstwa Kariejewa, czyli do roku 
1900, w Rosji wydano przekłady 140 prac z dziedziny socjologii (głuszkowski 
2003: 27–31; 121). Niektóre z nich były wydawane kilkakrotnie, co daje łącz-
nie 305 wydań. Porównanie uczonych wymienionych w artykule hasłowym ze 
„Słownika Encyklopedycznego” wydawnictwa Brockhaus i Efron, z nazwiskami 
autorów wydawanych wtedy w Rosji pozwala stwierdzić, że Kariejew dostrzegł 
i przedstawił w możliwie obiektywny sposób wszystkich znanych mu ówcześnie 
socjologów. Obrazuje to poniższa tabela na stronie 162, zawierająca nazwiska 
socjologów i filozofów, którzy według Kariejewa przyczynili się do rozwoju 
socjologii. Wytłuszczonym drukiem zaznaczyliśmy tych, którym rosyjski so-
cjolog poświęcił najwięcej uwagi, przedstawił ich poglądy, cytował literaturę. 
Porównując obraz socjologii jaki kreśli Kariejew ze współczesną oceną rozwoju 
socjologii tamtego okresu zauważamy, że do dnia dzisiejszego jedynie 13 nazwisk 
„przetrwało” uzyskując miano klasyków socjologii11. Dotyczy to szczególnie 
socjologii niemieckiej, w której postacie takie jak Simmel, Weber, czy Tönnies, 
które de facto zrewolucjonizowały myśl socjologiczną, w ówczesnym czasie 
miały niewielki wpływ na postrzeganie rozwoju socjologii. Natomiast wskazy-
wane przez Kariejewa jako ważne dla socjologii nazwiska jak Herbart, Lilien-
feld, czy Schäffle w dzisiejszych syntezach poświęconych historii socjologii są 
praktycznie pomijane.

Artykuł Kariejewa stał się z pewnością punktem wyjścia do opublikowania 
w 1904 roku hasła ‘socjologia’ w „Wielkiej Encyklopedii Rosyjskiej” (tzw. „Mały 
Brockhaus”) wydawanej w latach 1900–1909 przez wydawnictwo Proswieszcze-
nije pod redakcją S. N. Jużakowa. Ma ono typową krótką formę encyklopedyczną 
i powtarza wiele treści z artykułu Kariejewa, szczególnie z jego pierwszej części. 
Definicja ta kładzie nacisk na osiągnięcia socjologii comtowskiej i jej kontynu-
atorów. W skrócie zostały przedstawione osiągnięcia socjologii w Niemczech, 
autor dostrzegł też jej odmienność od socjologii francuskiej. 

Socjologia12 jest to abstrakcyjna nauka o społeczeństwie. Pod tą nazwą nauka 
ta została stworzona po raz pierwszy przez A. Comte’a, a później przez Herberta 
Spencera. znajduje się ona na szczycie utworzonej przez nich hierarchii nauk 

11 Comte, Durkheim, Engels, gumplowicz, Le Bon, Mill, Marks, Masaryk, Montesquieu, 
Saint-Simon, Spencer, Tarde, Worms.

12 Hasło cytowane w całości.



158 KRONIKA

pozytywnych, z których każda wcześniejsza nauka stanowi podstawę dla następ-
nej. Według Comte’a hierarchia ta obejmuje w rosnącej kolejności matematykę, 
astronomię, fizykę i chemię, jako nauki o świecie nieorganicznym, zaś jako nauki 
o świecie organicznym biologię i socjologię. Biologia zajmuje się wszystkim tym, 
co żywe: rośliny, zwierzęta i człowiek, jednak tylko w takim zakresie, w jakim jest 
on jednostką; natomiast socjologia bada go w takim zakresie, w jakim stanowi 
on jedną całość z innymi ludźmi, żywe człowieczeństwo, które, jako takie, cha-
rakteryzuje się właściwymi sobie prawami życia i rozwoju. W taki sposób, w jaki 
fizyka niebieska poprzedza fizykę ziemską, fizyka świata nieorganicznego – fizykę 
świata organicznego, tak i „fizyka jednostki” (nazywana do tej pory fizjologią) 
powinna poprzedzać „fizykę gatunku”, na tyle, na ile jest ona „społeczną”, to jest 
socjalną lub socjologią. Hierarchia ta różni się od tej stworzonej przez Spencera 
tym, że między biologią i socjologią stawia on psychologię (u Comte’a jest ona 
tożsama z fizjologią), a po socjologii umieszcza etykę. Buckle, Lequi (?), Draper, 
tylor, Lewis i inni myśleli podobnie. Cel, który przyświeca socjologii, jaką jest 
próba wyrażenia ogólnych praw kulturowego rozwoju człowieczeństwa, jest bliski 
zadaniu, które stawiała sobie „filozofia historii” w Niemczech, poczynając od 
Lessinga i Herdera, przez Kanta do Hegla, pomimo tego, że szła ona zupełnie inną 
drogą (drogą dedukcji, podczas gdy socjologia podąża drogą indukcji); bliskość 
ta była zauważona przez samego Comte’a w odniesieniu do „idee zu einer allge-
meinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht” Kanta (1784), którego nazwał 
on (wraz z turgotem i Condorcetem) swoim „poprzednikiem”. Najważniejszym 
rosyjskim autorem prac z dziedziny socjologii jest N. K. Michajłowski. oprócz 
niego, socjologią zajmują się: N. i. Kariejew, M. M. Kowalewski, P. Ł. Ławrow, 
W. W. Lesiewicz, S. N. Jużakow i in.13 [Jużakow 1904: 706–707]

W roku 1901 hasło ‘socjologia’ zamieszczono w petersburskim wydawnictwie 
„Informacyjny ogólnodostępny słownik encyklopedyczny. Książka dla wszyst-
kich” („Sprawocznyj obszczedostupnyj encykłopediczeskij słowar’. Kniga dl’a 
wsiech”) pod red. A. N. Czudinowa. Artykuł hasłowy zawierał krótką wzmiankę 
i odwołania do innych haseł związanych z socjologią:

Nauka o prawach, które określają życie i rozwój społeczeństwa. Patrz: Herbert 
Spencer, Początek socjologii, Socjologia właściwa14 [Czudinow 1901]. 

W 1911 roku wydawnictwo „Brockhaus i Efron” rozpoczęło publikację no-
wego „Słownika Encyklopedycznego” pod redakcją Arseniewa. Ostatni 50 Tom 
miał się ukazać w 1916 roku, jednak publikacja została zawieszona na literze 

13 Tłum. J. Pieńkosz
14 Tłum. M. głuszkowski 
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‘O’. Hasło ‘socjologia’ nie weszło więc do Słownika. Ukazało się ono nato-
miast w innych wydawnictwach o charakterze encyklopedycznym: „Słowniku 
encyklopedycznym” („Encykłopediczeskij słowar”) g. Pawlenkowa, wydanym 
w Petersburgu w roku 1910, a także, w rozbudowanej formie, w XI tomie „Naro-
dowej encyklopedii wiedzy naukowej i stosowanej” („Narodnaja encykłopedija 
naucznych i prikładnych znanij”) w Moskwie w roku 1912. 

Rewolucja 1917 odcisnęła swoje piętno także na ruchu encyklopedycznym. 
Encyklopedie jako te, które stanowiły podstawowe źródło wiedzy stały się 
także narzędziem rozprzestrzeniania ideologii, miały edukować społeczeństwo 
w duchu komunistycznym. Zadanie to miało być realizowane przez „Wielką 
Encyklopedię Radziecką” („Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedija”). Wydawana 
była ona w trzech edycjach. Pierwsza edycja ukazywała się w latach 1926–1947 
pod redakcją O. J. Szmidta. Równolegle z „WER” publikowana była „Mała 
Encyklopedia Radziecka” („Małaja Sowietskaja Encikłopiedija”), której pierw-
sze wydanie ukazało się w latach 1928–1931 pod red. N. L. Mieszczeriakowa. 
Hasło ‘socjologia’ zamieszczone zostało w tomie 8 w 1931 roku. Jego autorem 
był S. Batiszczew. Po krótkim wstępie, zawierającym historię nauk społecznych 
w okresie przedsocjologicznym oraz wzmiankę o roli Auguste’a Comte’a, autor 
skoncentrował się na zaletach socjologii marksistowskiej i jej przewadze nad 
innymi nurtami. Swoje wywody uzupełniał licznymi cytatami z dzieł Lenina, 
podkreślającymi przyjęte założenie, że marksizm jest jedynym wartościowym 
teoretyczno-metodologicznym, a także praktycznym podejściem w socjologii.

Autor pisał: 
Socjologia15 (gr.-łac. wiedza o społeczeństwie) to ogólna nauka o społe-

czeństwie. W marksizmie S. wyraża się w nauce materializmu historycznego lub 
w materialistycznym pojmowaniu historii. Korzenie S. jako nauki o społeczeństwie 
sięgają Starożytności („Państwo” i „Prawa” Platona, „Polityka” Arystotele-
sa i in.). Socjologia zrodziła się w starożytnej Grecji na bazie walki klasowej 
w starożytnych państwach-miastach oraz częstych zmian ustroju politycznego. 
Praktyczne potrzeby walki politycznej wymusiły powstanie społecznej nauki. 
W Średniowieczu, w epoce ogólnego zastoju, nie było również rozwoju nauki 
społecznej. Dopiero w nowożytności, w epoce walki burżuazji przeciwko feuda-
lizmowi nauka o społeczeństwie otrzymuje nowy impuls (Machiavelli, Hobbes, 
Spinoza, Locke, Vico, Montesquieu, rousseau, francuscy encyklopedyści i in.). 
W rozwiniętej formie S. występuje dopiero w XiX w., kiedy skumulowało się duże 
doświadczenie rewolucji, pozwalające postrzegać społeczeństwo tak jak i całą 

15 Hasło skrócone.
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przyrodę, w jego nieustannym rozwoju i zmianie (Saint-Simon, A. Comte, który 
stworzył sam termin S. i stworzył nową naukę w ostatnich tomach swojej filozofii 
pozytywnej). Ale cała domarksowska S. nie wzniosła się do poziomu nauki, nie 
odkryła podstaw rozwoju społeczeństwa. „Domarksowska ‘socjologia’ i histo-
riografia w najlepszym przypadku dawały zbiór suchych faktów, zebranych frag-
mentarycznie i wyobrażenie odrębnych stron procesu historycznego’ (Lenin).

Spośród socjologów-teoretyków, pracujących przed Marksem, jedni objaśniali 
rozwój społeczeństwa w sposób idealistyczny, z idei, polityki, religii, umiejsca-
wiając społeczeństwo ponad przyrodą. Rozrywali społeczeństwo i przyrodę, 
i nie mogli objaśnić przejścia od przyrody do społeczeństwa i historycznego 
rozwoju społeczeństwa. Inni objaśniali rozwój społeczeństwa naturalistycznie, 
z praw przyrody: zróżnicowaniem środowiska geograficznego, różnicami ras 
itp. Roztapiali oni społeczeństwo w przyrodzie, nie widzieli między nimi róż-
nicy. Pierwsi widzieli różnice między społeczeństwem i przyrodą jako różnice 
absolutne, nie widząc ich jedności; drudzy widzieli jedność, ale nie zauważali 
różnic. I jedni, i drudzy nie rozumieli realnych sił napędowych historycznego 
rozwoju społeczeństwa. 

Marks pokazał, że historię społeczeństwa tworzą masy, a nie pojedynczy 
bohaterowie, w procesie walki klasowej; że u podstaw społecznego rozwoju leży 
wytwórczość materialna, która uwarunkowuje sobą polityczny i umysłowy rozwój 
ludzi. Ludzie nie mogą według swojej woli wybrać formy życia społecznego 
i duchowego; są zależni w swojej działalności od osiągniętego stopnia rozwoju 
sił wytwórczych.

Dopiero marksizm pozwolił S. osiągnąć rangę nauki (Lenin), dopiero za 
jego przyczyną można było naukowo wyjaśnić rozwój społeczeństwa. Marksizm 
rozpatruje społeczeństwo w jedności z naturą, jednocześnie ukazując jego jakoś-
ciową różnicę od niej, objaśniając rozwój społeczeństwa nie przy pomocy praw 
przyrody, a z pomocą jego własnych praw. Marksizm nie odrywa społeczeństwa 
od przyrody, ale i nie zrównuje go z nią. Społeczeństwo i przyroda są w nim 
rozpatrywane jako jedność przeciwieństw. Nie istnieje historia społeczeństwa 
‘w ogóle’, poza jego określoną formą, poza określonym sposobem wytwórczości. 
Społeczeństwo występuje zawsze w postaci historycznie określonej formacji 
społeczno-ekonomicznej (społeczeństwo antyczne, feudalne, kapitalistyczne).

Wyrażając obiektywne prawidłowości rozwoju historycznego, materializm 
historyczny lub S. marksistowska jest jednocześnie metodą i teorią. Marks i Engels 
i ich uczniowie nie korzystali z pojęcia S., woląc od niego terminy – materializm 
historyczny lub materialistyczne pojmowanie historii. Tłumaczy się to tym, że 
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S. jako burżuazyjna pseudonauka cieszy się wśród marksistów złą sławą i dlatego 
oni w pełni świadomie unikają wszelkich z nią skojarzeń.

Po Marksie S. burżuazyjna rozwijała się i rozwija w tychże dwóch kierun-
kach, które istniały jeszcze do Marksa. z jednej strony nurt neokantowski, który 
zdecydowanie odrywa społeczeństwo od przyrody, kładzie u podstaw jego roz-
woju idee, ducha, z drugiej – naturalistyczny nurt, objaśniający społeczeństwo 
przy pomocy praw przyrodniczych (środowisko geograficzne, rasa itp.). ostatni 
kierunek rozpatruje budowę społeczeństwa na przykładzie budowy organizmu 
(Spencer, Schäffle) i przez to wprowadza klasy do grona naturalnych odwiecznych 
cech społeczeństwa16 [Batiszczew 1931]

Lata dwudzieste i początek lat trzydziestych XX wieku uważane są za dobry 
okres dla socjologii w ZSRR głównie ze względu na rozwój badań empirycz-
nych. W tym okresie wydawano podręczniki i monografie, a także drukowano 
artykuły m.in. takich uczonych jak Mikołaj Kariejew i Pitirim Sorokin [Kraw-
czenko 2005: 22–26]. W następnych dwóch dekadach, w okresie najbardziej 
rozwiniętego stalinizmu, socjologia praktycznie nie istniała i dopiero kilka lat 
po śmierci Stalina, w ramach następstw XX Zjazdu KPZR zaczęto ponownie 
zajmować się socjologią [Ibidem: 41–42]. ‘Socjologia’ pojawiła się w „Wielkiej 
Encyklopedii Radzieckiej”, w której w latach 1957–1990 corocznie publikowane 
były poprawki.

Hasło ‘socjologia’ długo nie mogło znaleźć miejsca w rosyjskich encyklope-
diach, mimo iż sama nauka była dobrze znana rosyjskim myślicielom. Niemniej 
jednak na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czy nawet Anglii, 
dość szybko, bo roku 1877, zostało uwzględnione w jednym ze słowników en-
cyklopedycznych. Jednak najbardziej znacząca definicja ‘socjologii’, która skie-
rowana była do szerszej rzeszy społeczeństwa ukazała się dopiero w roku 1900. 
Hasło autorstwa Kariejewa stanowi pewną granicę w postrzeganiu socjologii, 
oddziela socjologię przedmarksowską od pomarksowskiej i nie jest nacechowa-
ne ideologicznie. O jego walorach uniwersalnych świadczy także fakt, że mimo 
swoich ponad stu lat, funkcjonuje w Rosji do dnia dzisiejszego. Definicja Karie-
jewa została umieszczona w całości pod hasłem ‘socjologia’ m.in. w rosyjskiej 
encyklopedii internetowej Wikiznanie, opartej na mechanizmie zapożyczonym 
z Wikipedii, ale działającej równolegle z rosyjskojęzycznym wariantem znanej 
międzynarodowej encyklopedii [WZ 2009].

16 Tłum. M. głuszkowski
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