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HASłO „SOCJOLOGIA” W EnCyKLOPEdIACH  
nIEMIECKICH dRuGIEJ POłOWy XIX  

I POCZątKóW XX WIEKu1

Dopiero blisko pół wieku od sformułowania terminu „socjologia” dla określe-
nia nauki o społeczeństwie, hasło to pojawiło się w encyklopediach niemieckich. 
Do tego czasu dominował termin „nauka o społeczeństwie” (gesellschaftswis-
senschaft). Pojawił sie on w Niemczech w związku z upowszechnieniem się 
terminu „społeczeństwo” (gesellschaft) na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku. 
Istotną rolę w tym zakresie odegrał Lorenz von Stein, który w związku z tym 
wprowadził do obiegu naukowego również termin „nauka o społeczeństwie” (ge-
sellschaftswissenschaft). Dyscyplinę tę lokował on pomiędzy nauką o gospodarce 
narodowej (Volkswirtschaftslehre) a nauką o państwie (Staatslehre)2.

1 W XIX wieku wśród kilkunastu niemieckich, różnego rodzaju encyklopedii i słowników 
encyklopedycznych, pierwszą nowoczesną i rozbudowaną pod względem objętości i zawartości 
encyklopedią był „Encyklopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und gewerbe“, 
którego wydawcą był Heinrich August Pierer. Jego pierwsze liczące 26 tomów wydanie ukazało 
się w latach 1824–1836. W podobnym kierunku rozwijały się encyklopedie J. Meyera, a zwłaszcza 
F.A. Brockhausa. Obok czwartego wydania Pierera z lat 50. XIX wieku wykorzystano cztery kolejne 
wydania tej ostatniej, a to ze względu na to, że hasło „socjologia” czy też traktowane zamiennie 
hasło „nauka o społeczeństwie” były w niej traktowane bardziej obszernie niż w wydawnictwie 
Meyera. Autorzy tych haseł byli anonimowi. 

2 „geschichtliche grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, 3 Auflage, Bd.2, Stuttgart 1992, s. 842–843. 
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Hasło „nauka o społeczeństwie” (gesellschaftswissenschaft) pojawiło się 
w encyklopedii Pierera, w tomie z 1859 r. w ramach hasła „społeczeństwo” 
(gesellschaft). O zadaniach tej dyscypliny stwierdzano: „Ma ona za zadanie 
zbadanie i przedstawienie istoty społeczeństwa i różnych jego kręgów, ich 
powstania i rozwoju w czasie, tudzież ukazanie ich różnych związków między 
nimi i pokrewnymi zjawiskami w życiu państwa oraz w prawie jak i historii 
narodu w ogóle. Nie bez racji określano do niedawna naukę o społeczeństwie 
jako historię naturalną narodu (Volk, Nation) chociaż to pojęcie idzie jeszcze 
trochę dalej. O ile na jego gruncie ogół połączonych w naród jednostek jawi się 
jako naturalna całość, to nauka o społeczeństwie odwołuje się aż do jednostek 
i zajmuje się przede wszystkim odrębnościami występującymi w nich samych 
jak i w ich powiązaniach. Samodzielne ujmowanie tychże [odrębności – K.W.] 
podejmowane są dopiero od niedawna, podczas gdy wcześniej zwykło się je 
traktować tylko jako podporządkowany środek pomocniczy dla polityki i prawa 
państwowego i stąd omawiano je tylko wraz z nimi3

To stosunkowo długotrwałe unikanie pojęcia socjologii w nauce niemieckiej, 
a w konsekwencji także w wydawnictwach encyklopedycznych miało również 
swoje źródło ideologiczne. Jeszcze w 1883 r. Wilhelm Dilthey, filozof niemiecki, 
w swoim „Einleitung in die geisteswissenschaften” dyskredytował to pojęcie, ko-
jarząc je z kryzysami rewolucyjnymi: „Pochodzenie socjologii tkwiło we wstrzą-
sach społeczeństwa europejskiego od ostatniej części trzeciej XVIII wieku; nowa 
organizacja społeczeństwa miała się dokonać pod kierunkiem ducha naukowego, 
rozwiniętego potężnie w XVIII wieku”4. Krytykował on też metody stosowane 
przez socjologię, stwierdzając, że cechuje je: „Furia generalizacji niektórych 
nowszych badaczy angielskich i francuskich, [...] którzy w przedstawianiu tego 
co jednostkowe, postrzegali surowiec dla swoich abstrakcji�.  

Po raz pierwszy i to w sposób poszerzony socjologia została uwzględniona 
w połowie lat 80. XIX wieku, w 13 wydaniu encyklopedii Brockhausa, w dwóch 
ściśle ze sobą powiązanych hasłach, a mianowicie „socjologia” (Soziologie) oraz 
„nauka o społeczeństwie” (gesellschaftswissenschaft), traktowanych w znacznym 
stopniu wymiennie. I tak w pierwszym przypadku stwierdzano: „Socjologia jest 
zdobywającą dopiero w czasach najnowszych poważanie i uznanie nauką, która 
wg metody pozytywistyczno-przyrodniczej może być określana jako filozofia 

3 Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und gegenwart oder Neuestes Encyklopä-
disches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und gewerbe, Vierte, umgearbeitete und stark 
vermehrte Auflage, Bd.7, Altenburg 1859, s. 286.

4 geschichtliche grundbegriffe, op.cit., 1 Auflage, Bd.5, Stuttgart 1984, s.1016. 
� Ibidem.
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historii i filozofia kultury. Francuski filozof August Comte jako pierwszy włączył 
ją jako część składową do swojej «filozofii pozytywnej». Prawie równocześnie 
Queletet stworzył w swoich pracach podstawy do badań nad stanem organizmu 
społecznego w oparciu o metodyczne obserwacje masowe”6.

O wiele wszechstronniej socjologia została przedstawiona w haśle „nauka 
o społeczeństwie” (gesellschaftswissenschaft); a mianowicie: „Nauka o społe-
czeństwie jest pojęciem wieloznacznym. Odpowiada ono terminowi «socjologia» 
używanemu we Francji i w Anglii i określa wtedy naukę o typowych zjawiskach 
i prawach rozwoju całej ludzkości. W tym ujęciu nauka o społeczeństwie pokry-
wa się w znacznym stopniu z historią kultury, a jeszcze bardziej z tzw. filozofią 
historii. Podczas gdy historia właściwa przedstawia w istocie to, co indywidualne 
w sprawach ludzkich, a zwłaszcza śledzi działania poszczególnych, znaczących 
i przewodzących osobowości, to nauka o społeczeństwie stara się odkrywać 
powszechne prawidłowości, którą tworzą trwały element w zmienności zjawisk 
jednostkowych jak i badać cele, na które skierowany jest rozpoznany lub przy-
puszczalny rozwój. Po tym jak światopogląd teologiczny utracił swój dominujący 
wpływ, próby tego rodzaju były już często podejmowane i to z różnych punktów 
widzenia: i tak przez Vico, Lessinga, Herdera, Condorceta i Hegla. Istotne zna-
czenie miała też twórczość Saint-Simona – nauka o społeczeństwie lub filozofia 
historii oparta o ideę rozwoju lub postępu, która stanowiła także podstawę sy-
stemu rozwijanego w jego książce. Szczególny wpływ na nowsze kształtowanie 
się nauki o społeczeństwie wywarł jednakże A. Comte, pierwotnie również 
zwolennik Saint-Simona, Dla niego [tj. A. Comte’a K.W.] socjologia stanowiła 
najwyższy stopień w utworzonej przez niego skali nauk, a zadaniem jej winno 
być ściśle naukowe uchwycenie zjawisk rozumnego żyda ludzkiego, podobnie 
jak astronom ogarnia ruchy planet. Tylko doświadczenie i obserwacja, wolne od 
wszelkich wpływów teologicznych i metafizycznych winno otwierać drogę do 
poszukiwanych prawidłowości. Od postawienia takich postulatów do ich spełnie-
nia jest zapewne jeszcze bardzo długa droga. godną bądź co bądź uwagi, choć 
także niewystarczającą próbę wyprowadzenia prawidłowości z empirycznego 
materiału historycznego podjął Buckle w swojej «Historii cywilizacji [w Anglii 
K.W.]». Spośród najnowszych prac w dziedzinie socjologii należy szczególnie 
wymienić pisma Herberta Spencera, który bez wątpienia często był w opozycji 
do Comte’a, jednakże stosował konsekwentnie metodę ściśle naukową, gdyż 

6 Allgemeine Deutsche Realencyklopädie. Brockhaus’ Conversations-Lexikon, 13 Auflage, 
Bd.14, Leipzig 1886, s. 953.



132 KRONIKA HISTORYCZNA

z wielką pilnością gromadził najpierw fakty socjologiczne i starał się w oparciu 
o indukcję wyprowadzić z nich uogólnienia i prawidłowości”7.

O wiele bardziej rozbudowane hasło „socjologia”, choć nie bez powtórzeń 
tekstu z 1883 r., zwłaszcza w części historycznej, napotykamy w tomie 15 z 1895 
roku, 14 wydania encyklopedii Brockhausa. Wersja ta została z niewielkimi opusz-
czeniami powtórzona w zrewidowanym 14 wydaniu z pierwszych lat XX wieku. 
Brzmi ona następująco: „Socjologia (Soziologie), nauka o społeczeństwie; nauka o 
społeczeństwie ludzkim jako związku poszczególnych jednostek w celu realizacji 
różnego rodzaju celów. Człowiek jest ze swojej całej natury fizycznej i moralnej 
naznaczony do współżycia i współdziałania z innymi [ludźmi – K.W.]. W izolacji 
mógłby on może pędzić swój żywot nędznie i na sposób zwierzęcy, ale duchowo 
i moralnie pozostawałby on na poziomie dzikości. Nawet jeśli związki ludzkie 
zbudowane są na władzy i ujarzmieniu, to jednak posiadają one pewien porządek 
społeczny i tym samym tworzą możliwość postępu kulturowego, poprzez który 
także pierwotnie uciskani i wyzyskiwani są stopniowo doprowadzani do lepszej 
sytuacji życiowej i w końcu do wolności i samodzielności społecznej. Porząd-
kująca przemoc jest niezbędna dla trwałości społeczeństwa. Jej nosicielem jest 
państwo, poprzez które społeczeństwo uzyskuje na zewnątrz mocne zamknięcie, 
a na wewnątrz mocne oparcie dla poszczególnych jego części. Poza tym państwo 
jest organem, poprzez który społeczeństwo jako całość oddziałuje na samo siebie 
w celu poparcia swoich interesów ogólnych i rozwoju kulturowego. Działalność 
państwa stanowi część składową życia społecznego, jednakże w żadnej mierze go 
nie wyczerpuje. Jednostki w różnorodny sposób oddziałują na siebie i utrzymują 
między sobą jeszcze ważne, ściślejsze stosunki w ramach ładu państwowego. 
Postępują one wg wytworzonych przez siebie obyczajów i przyzwyczajeń, two-
rzą między sobą różne wspólnoty szczególne, wśród których należy wymienić 
z jednej strony rodziny i rody, a z drugiej związki kościelne; przede wszystkim 
zachodzi jednak proces gospodarczy i uwarunkowany przez niego podział dóbr, 
wprawdzie na określonych podstawach, wytworzonych i chronionych przez 
państwo, ale w przypadkach indywidualnych niezależnie od jego współdziałania. 
Poprzez wpływy gospodarcze i przede wszystkim poprzez podział dóbr powstają 
w społeczeństwie poszczególne uwarstwienia, stosunki zależności i powiązania, 
niezależne od organizacji państwowej, w pierwszym przypadku można nawet 
mówić o przeciwieństwach między społeczeństwem a państwem. Do czasów 
współczesnych były one przysłonięte przez to, że klasy panujące ekonomicz-
nie dzierżyły jednocześnie w swoich rękach władzę państwową, prawnie lub 

7 Ibidem, Bd.7, Leipzig 1884, s. 903–904.
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faktycznie. Natomiast, w czasach najnowszych została im ta pozycja poważnie 
zakwestionowana nie tylko przez zwolenników socjaldemokracji lecz także 
poprzez tych polityków socjalnych, którzy chcą postawić państwo ponad gru-
pami uwarunkowanymi zróżnicowaniem własnościowym i postawić przed nim 
łagodzenie w miarę możności przeciwieństw społecznych w ramach istniejącego 
porządku prawnego. O przeciwieństwie między państwem a społeczeństwem 
można też mówić w tym sensie, że stosunki społeczne, a zwłaszcza gospodarcze 
wychodzą poza granice poszczególnych państw i dlatego sprzyjają powstawaniu 
poglądów kosmopolitycznych. Często też pojęcie społeczeństwa jest traktowane 
w zupełnie ogólnym sensie, bez relacji do poszczególnych państw; wówczas jest 
równoznaczne z ludzkością jako całością, rozwijającą się historycznie i pod-
legającą szczególnym prawom, wtedy socjologia   oznacza naukę o typowych 
zjawiskach i prawach rozwojowych całej ludzkości. Podczas gdy historia poli-
tyczna przedstawia w istocie to, co indywidualne w sprawach ludzkich, i śledzi 
zwłaszcza działania poszczególnych znaczących i przewodzących jednostek, 
to socjologia stara, się odkryć powszechne prawidłowości, które tworzą trwały 
element w zmienności zjawisk jednostkowych i badać cele, na które skierowane 
są rozpoznane lub przypuszczalne procesy rozwojowe. Poza tym, gdy świato-
pogląd teologiczny utracił swój dominujący wpływ, próby tego rodzaju były już 
często podejmowane z różnych punktów widzenia i to przez Vico, Lessinga, 
Condorceta, Hegla. Istotne znaczenie miała też twórczość Saint-Simona – socjo-
logia lub filozofia historii, oparte o ideę rozwoju lub postępu. Szczególny wpływ 
na nowsze kształtowanie się socjologii wywarł jednakże A. Comte, pierwotnie 
również zwolennik Saint-Simona. Dla Comte’a stanowiła ona najwyższy stopień 
w utworzonej przez niego skali nauk, a jej zadaniem miało być ściśle naukowe 
traktowanie zjawisk rozumnego8 życia ludzkiego, podobnie jak astronom ogarnia 
ruchy planet. Tylko doświadczenie i obserwacja, wolne od wszelkich wpływów 
teologicznych i metafizycznych mogą otworzyć drogę dla poszukiwanych praw. 
Od postawienia takich postulatów do ich spełnienia jest rzecz zrozumiała jeszcze 
bardzo daleka droga�. godną bądź co bądź uwagi, choć także niewystarczającą 
próbę wyprowadzenia prawidłowości z empirycznego materiału historycznego 
podjął Buckle w swojej „Historii cywilizacji w Anglii”. Spośród najnowszych 
prac w dziedzinie socjologii należy szczególnie wymienić pisma Herberta Spen-
cera, który co prawda często był w opozycji do A. Comte’a, jednakże stosował 

8 W wydaniu z 1908 opuszczono wyraz: „rozumnego”.
� W wydaniu, z 1908 opuszczono dwa zdania: od „Tylko doświadczenie...” do „...bardzo 

daleka droga”.
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konsekwentnie metodę ściśle pozytywną, gdyż z wielką pilnością gromadził naj-
pierw fakty socjologiczne i starał się poprzez indukcję wyprowadzić uogólnienia 
i prawidłowości. W odmienny sposób, a mianowicie poprzez analogie między 
zjawiskami, społecznymi a przyrodniczymi, a więc bytem i życiem organizmów, 
starali się zajmować socjologią Carey, Schäffle, P. von Lilienfeld. Twórcą inne-
go pojmowania nauki o społeczeństwie był w Niemczech L. von Stein. W tym 
przypadku chodziło jedynie o naukowe przedstawienie szczególnych związków 
i stosunków, które ugruntowane podziałem własności istniały pomiędzy jednost-
kami, z pominięciem organizacji państwowej, choć nie w pełni niezależne od niej. 
Życie społeczne z jego porządkiem i różnicami klasowymi jest traktowane jako 
specyficzny krąg zjawisk, którego teoria lokuje się pomiędzy nauką o dobrach 
ekonomicznych a nauką o państwie”10.

Wrogiem socjologii z jej pojęciem społeczeństwa skierowanym na nowo-
czesne demokratyczne państwo przemysłowe był narodowy socjalizm z propa-
gowaną przez niego i rozumianą rasowo-biologicznie „wspólnotą narodową” 
(Volksgemeinschaft). Rugując socjologię i socjologów ze szkół wyższych i z życia 
naukowego, hitlerowcy forsowali w miejsce znienawidzonej socjologii tzw. na-
ukę o narodzie (Volkslehre, Volkstumswissenschaft, czy też Volksforschung)11. 
Jeden z twórców tej nazistowskiej „nauki” Max Hildebert Boehm, profesor z Jeny, 
pisał w 1935 r.: „W dotychczasowej strukturze nauki zadaniem socjologii byłaby 
bezwątpienia pomoc udzielana etnografii w wyjaśnianiu podstawowych pojęć. 
Jednakże ta zastana socjologia dalece zawiodła w wypełnieniu tego zadania, [...]. 
Jej zależność od pytań stawianych przez liberalizm zachodnioeuropejski ustawiła 
zarazem socjologię niemiecką w opozycji do państwa i narodu, które oba padły 
przy tym ofiarą relatywizacji socjologistycznej (soziologistische)”12.

Jeszcze jednak w 17 tomie 15 wydania encyklopedii Brockhausa, wydanego 
w 1934 roku, opublikowano hasło „socjologia” nie wykazujące jeszcze wyraźnej 
ingerencji ideologicznej nazistów. Da się to chyba wytłumaczyć, że po dojściu 
do władzy byli oni w pierwszym rzędzie zaangażowani w opanowanie szeroko 
rozumianej sfery politycznej i terror wobec opozycji. Jak zobaczymy w tek-
ście hasła, nazistowska socjologia narodu (Soziologie des Volkstums) jest tam 
tylko zasygnalizowana bez żadnego komentarza jako jedna z form socjologii. 
O dziedzinie socjologii pisano: „Socjologia (Soziologie), nauka o społeczeństwie 

10 Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Vierzehnte vollständig bearbeitete Auflage, Bd.15, 
Leipzig 1895, s. 19–20; Brockhaus; Konversations-Lexikon, Vierzehnte vollständig neubearbeitete 
Auflage, Neue Revidierte Jubiläums-Ausgabe, Bd. 15, Leipzig 1908, s. 19–30.

11 geschichtliche grundbegriffe, jak w przypisie 4, s. 1038–1029.
12 M. H. Boehm, Volkstheorie und Volkstumspolitik der gegenwart, Berlin 1935, s. 29.
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(gesellschaftslehre), nauka o rzeczywistości społecznej. Zgodnie ze specyfiką 
jej przedmiotu winna ona badać naukowo zjawiska społeczne, np. naród, stany, 
klasy, państwo, grupy, jako związane z miejscem i czasem, a więc rzeczywiste 
i zależne od właściwości duchowych człowieka procesy historyczne. Dalej socjo-
logia ma przede wszystkim zadanie rozpoznania sytuacji społecznej współczes-
ności i odniesienia do działających ruchów społecznych oraz naszych własnych 
chęci i działań. Stara się ona wykryć typowe prawidłowości kształtowania się 
i funkcjonowania systemów społecznych jak i przechodzenia do innego systemu. 
Wydobywa ona przy tym powszechne prawa kształtowania które da się określić 
jako struktury podstawowe, np. stosunek między wspólnotą (gemeinschaft) 
a społeczeństwem. Ponieważ mogą się one zawsze tylko odnosić do rzeczywisto-
ści historycznej to ich najgłębsze pojęcia dotyczące tworzenia się systemów łączą 
się z nicią przewodnią historii i mogą być przyporządkowane tylko do takiego sy-
stemu, który stanowi nieodwracalny szereg [zjawisk – K.W.]. Dlatego socjologia 
należy do nauk humanistycznych i unika tworzenia pojęć czysto przyrodniczych. 
Historia i kierunki socjologii. Socjologia stanowi «od pradawnych czasów istotny 
składnik każdej filozofii» (Spann). Zawsze istniała myśl o społeczeństwie. Ale 
dopiero około roku 1800 socjologia wyzwoliła się od związków z nauką o pań-
stwie i z filozofią, jako samodzielna dyscyplina naukowa. Bodźcem ku temu była 
rozwijająca zmiana ówczesnego uwarstwienia społecznego i początki rewolucji 
mieszczańskich, w wyniku których nastąpiło oddzielenie się od siebie państwa 
i społeczeństwa jako form samodzielnych pod względem prawnym. Do prehi-
storii socjologii, obok ogólnej myśli społeczno-naukowej od Platona do XVII 
wieku, należy przede wszystkim zaliczyć naukę o społeczeństwie racjonalnego 
prawa naturalnego. Objawiała się ona jako naturalistyczna psychologia plemienia 
ludzkiego (Mandeville), jako teoria społeczeństwa (Althusius, grotius, Hobbes, 
J. Locke, Rousseau) i jako historia społeczeństwa ludzkiego (Ferguson). Jed-
nakże jest sporne, jak dalece należy traktować filozofię społeczeństwa i państwa 
w niemieckim idealizmie i romantyzmie jako socjologię naukową w węższym 
znaczeniu. Zaczątki socjologii jako nauki widzi się najczęściej we francuskiej 
socjologii od połowy XVIII wieku poczynając, w poglądach na społeczeństwo 
i historię u Turgota, Condorceta, Saint-Simona i Comte’a, który to, ostatni ukuł 
pojęcie socjologii. Podjęli się oni w ogólności zadania przeciwstawienia prawom 
przyrodniczym przestrzeni i materii ożywionej praw przyrodniczych kształtowa-
nia się społeczeństwa. Niemiecka socjologia w XIX wieku jest w istocie okre-
ślona przez filozofię Hegla (Lorenz von Stein, Karol Marks). Krąży ona przede 
wszystkim wokół problemu stosunku między państwem a społeczeństwem jak 
i nowoczesnego państwa przemysłowego. W przeciwieństwie do tych socjologów 



136 KRONIKA HISTORYCZNA

W. H. Riehl i von Treitschke zwracali uwagę na badania naturalnego historycznego 
podziału narodu na plemiona, regiony, stany i klasy, Socjologia drugiej połowy 
XIX wieku stoi pod silnym wrażeniem rozwiniętej z dzieła Comte’a socjologii 
angielskiej. Została ona zdeterminowana przez darwinizm i dzięki J. S. Millowi, 
a zwłaszcza Spencerowi stworzyła ona wielkie systemy [naukowe – K.W.], które 
stały się wzorem dla socjologii amerykańskiej (P. Ward, E. Ross). Później socjo-
logia amerykańska przybrała w silnym stopniu charakter socjopsychologiczny, 
W Niemczech socjologia zorientowana na rozwój historyczny była szczególnie 
owocna jako socjologia biologiczna (von Lilienfeld, A. Schäffle). W oparciu 
o koncepcję rasową gumplowicz i L. Woltmann rozwinęli «socjologię walki». 
Socjologię XX wieku reprezentuje prawie nieprzejrzana we wszystkich kultural-
nych państwach liczba kierunków, które ukształtowały się pod wpływem potrzeb 
społeczno-politycznych krajów jak i wziętych za wzór dyscyplin naukowych. 
Można tutaj utworzyć następujące typy: socjologia mechanicystyczna (Pareto), 
formalna (Simmel i nauka v. Wiesego o stosunkach), psychologiczna (Tönnies, 
Tarde, Vierkandt, Litt, H.L. Stoltenberg) uniwersalistyczna (Durkheim we Fran-
cji, Spann i Dunkmann w Niemczech), historyczna (Fr. Oppenheimer), do czego 
można zaliczyć socjologię kultury Alfreda Webera. Plenge uprawia socjologię 
jako naukę uniwersalną. Najbardziej znaczący system niemieckiej socjologii 
rozumiejącej stworzył Max Weber. Freyer traktuje socjologię w ścisłym związku 
z myślą historyczno-filozoficzną i historyczno-polityczną jako naukę o rzeczywi-
stości. Dalsze, różne metodycznie formy socjologii wynikają z socjologicznego 
opracowania określonych zjawisk społecznych i kulturowych, np. socjologia 
prawa, socjologia religii, socjologia muzyki, socjologia wiedzy, socjologia na-
rodu (Volkstum), tudzież badania zjawisk socjopsychicznych (psychologia mas, 
psychologia społeczna)”13.

Jednakże już w latach 1937–1938 ukazała się w Trzeciej Rzeszy czteroto-
mowa encyklopedia p.n. „Der Neue Brockhaus” o jednoznacznie nazistowskim 
charakterze, w której zamieszczono dwa hasła zdecydowanie krytyczne wobec 
socjologii i definiujące nową „naukę o narodzie”. I tak w 1937 r. pojawiło się 
hasło: „Nauka o społeczeństwie (gesellschaftslehre), nauka o społeczeństwie 
(gesellschaftswissenschaft), socjologia, nauka o procesach, stanach, formach 
i losach tworów społecznych, np. narodów, ras, państw, gmin, zawodów, grup 
i stanów (Stände). Przyporządkowanie do życia społecznego dziedzin kultury 
jest również badane przez nauką o społeczeństwie (socjologie muzyki, religii 

13 Der grosse Brockhaus, Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. Fünfzehnte völlig neu-
bearbeitete Auflage, Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Bd. 17, Leipzig 1934, s. 598–599.
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i wiedzy). Ogólne pytania nauki o społeczeństwie są następujące: Jak i dzięki 
jakim siłom powstają twory społeczne? Jak dalece rasa, dziedziczne przeznaczenie 
(Erbschicksal) lub środowisko kształtuje formę ich przejawiania się? Czy w odnie-
sieniu do powstawania form społecznych występują powszechnie obowiązujące 
prawa o charakterze przyrodniczym (Naturgesetze), czy też tylko prawidłowości 
historyczne związane z miejscem i czasem? Jak zależna jest jednostka od wspól-
noty i jak się jej podporządkowuje? Te pytania stawiano od dawna w dziejach 
myśli ludzkiej. Ale dopiero Comte potraktował je jako jednolity przedmiot nauki 
szczegółowej. Nauka o społeczeństwie jest nauką właściwą epoce przemysłowej. 
Szukała ona na różny sposób wyjaśnienia wielkiego przekształcenia porządku 
społecznego w XIX wieku. Karol Marks widział jego siły napędowe w gospodarce 
kapitalistycznej i walkach klasowych. Spencer i Schäffle chcieli oprzeć naukę 
o społeczeństwie na prawach rozwojowo-historycznych i powszechnych prawach 
życia; gobineau, Houston, St. Chamberlain, Ratzenhofer widzieli w walce ras 
siłę poruszającą społeczeństwo ludzkie; Riehl stworzył naukę o społeczeństwie 
bliską rzeczywistości i narodowi, która dążyła przede wszystkim do zbadania 
rzeczywistego narodu. W oparciu o określone punkty wyjściowe w historii myśli 
ludzkiej stworzyli: O. Spann swoją uniwersalistyczną naukę o społeczeństwie, 
Scheler «socjologię wiedzy», Max Weber socjologię «rozumiejącą», a Alfred 
Weber socjologię kultury. Nauka o społeczeństwie uzyskiwała zawsze impulsy 
ze strony etnologii i przez pewien czas pozostawała z nią w ścisłym związku 
(Bastian, W. Wundt, Thurnwald, Levy-Bruhl we Francji). Na przekór próbom 
traktowania nauki o społeczeństwie coraz bardziej jako nauki powszechnie obo-
wiązującej, niezależnie od miejsca i czasu (Tönnies, Simmel, v. Wiese, Vierkandt), 
inni badacze społeczeństwa, po części w nawiązaniu do niemieckiego idealizmu 
filozoficznego, starali się przedstawić takie trwałe i rozległe lecz uzależnione 
od miejsca i czasu wspólnoty jak stan, naród i państwo, jako podstawy życia 
społecznego (Sombart, Litt, Freyer, Helpach). Współczesna niemiecka nauka 
o społeczeństwie dzięki zwycięstwu myśli narodowej otrzymała zupełnie nowe 
zadanie. Jej przedmiotem nie są już więcej powszechne formy społeczeństwa 
ludzkiego lecz całości powstałe dzięki rasie i przeznaczeniu narodowemu (Volks-
schicksal); Dlatego zadania nauki o społeczeństwie przejęły po większej części 
badania nad narodem (Volksforschung) i etnografia”14.

Z kolei w drugim haśle opublikowanym w 1938 r. w tomie czwartym Nowego 
Brockhausa pisano: „Badania nad narodem (Volksforschung), badanie ludzkiego 
życia wspólnotowego, które postrzega w narodzie najważniejszego nosiciela 

14 Der Neue Brockhaus, Allbuch in vier Bänden, Bd.2, Leipzig 1937, s. 216.
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zdarzeń historycznych i właściwy przedmiot nauki o wspólnotach. Tym samym 
są one przeciwieństwem nauki o społeczeństwie (socjologii), Herder i Möser 
zapoczątkowali ten sposób traktowania (przedmiotu – K.W.). W okresie rewo-
lucji francuskiej i obcego panowania napoleońskiego popierali go J.g. Fichte, 
S.M. Arndt i ojciec ruchu gimnastycznego Jahn. Właściwym twórcą badań nad 
narodem jest W.H.Riehl, który dążył do naturalnego ładu narodowego. To dąże-
nie, przede wszystkim od czasu odnowy narodowej przez narodowy socjalizm, 
stało się w Trzeciej Rzeszy powszechnie żywotne jak i podstawą całego życia 
państwowego i narodowego. Badania nad narodem nie są żadną, ostro odgrani-
czoną nauką lecz punktem zbornym dla różnych zabiegów naukowych. Ze strony 
biologii i psychologii ras (günther, Cłauss), dalej prehistorii, historii osadniczej, 
gospodarczej i ludnościowej (Darre’, Burgdörfer) jak i językoznawstwa pocho-
dzi wkład równie ważny jak ze strony etnografii. Ponieważ naród jest tworem 
historycznym, przeto badania nad narodem otwierają nowy sposób traktowania 
historii – historię narodu (Helbok), Szczególne znaczenie mają badania nad 
narodem także dla Niemców zagranicą”15.

15 Ibidem, Bd.4, Leipzig 1938, s. 608.


