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Review of the book: “Socjologia prawa. Główne problemy i postacie”
[“Sociology of Law. Key Issues and Persons”], eds: Andrzej Kojder &

Zbigniew Cywiński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 2014.

Pojawienie się pierwszego encyklopedycznego przewodnika po
najważniejszych problemach socjologii prawa, zawierającego również
sylwetki najwybitniejszych jej przedstawicieli, to bez wątpienia bardzo
ważne wydarzenie w rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce. Redak-
torzy książki, wybitni socjologowie prawa Andrzej Kojder i Zbigniew
Cywiński, postawili jednak przed sobą zadanie znacznie bardziej am-
bitne, a mianowicie zapełnienie luki w tym zakresie w literaturze świa-
towej. Efektem jest zatem dzieło, które autorzy przedstawiają jako
„pierwsze w świecie kompendium wiedzy socjologicznoprawnej“ (11).

Do współpracy nad tym rzeczywiście nowatorskim przewodni-
kiem po socjologii prawa redaktorzy tomu zaprosili dwudziestu je-
den specjalistów z zakresu socjologii prawa i dziedzin pokrewnych,
zarówno profesorów o światowej renomie jak i młodszych pracow-
ników naukowych. Wśród autorów opracowań dominują pracownicy
dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Prawa i Ad-
ministracji (dwunastu) oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
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i Resocjalizacji (czterech). Międzynarodowy charakter dzieła zapew-
niają tacy autorzy jak profesor Maria Łoś z University of Ottawa,
profesor Martin Krygier z University of New South Wales, profesor
Aleksander Mereżko z Kyjiwskyj Nacionalnyj Linhwistycznyj Uniwer-
sytet, czy profesor Teruji Suzuki z Akademii Leona Koźmińskiego.
To, że autorzy opracowań specjalizują się często nie w samej socjo-
logii prawa, ale w dyscyplinach pokrewnych, takich jak kryminologia,
socjologia dewiacji, historia czy filozofia prawa, podkreśla interdyscy-
plinarność współczesnej socjologii prawa.

Jakie cele przyświecały redaktorom książki? Do kogo jest ona ad-
resowana? Jak pisze profesor Andrzej Kojder w Przedmowie, zawarte
w książce zagadnienia miały być reprezentatywne dla narracji socjolo-
gicznoprawnej i jednocześnie przydatne w dydaktyce uniwersyteckiej.
Głównymi adresatami są zatem studenci i nauczyciele akademiccy.
Książka, jako dzieło o charakterze encyklopedycznym, tym różni się
od obecnych na rynku podręczników socjologii prawa, że nie przed-
stawia zamkniętej, jednolitej narracji, uporządkowanego autorskiego
wykładu. Ma to rzeczywiście duże zalety z perspektywy dydaktyki,
umożliwiając ułożenie lub uzupełnienie wykładu przez wybór zagad-
nień pasujących do przyjętych ram.

Drugim z deklarowanych przez redaktorów celów jest natomiast
„ogólne oświecenie społeczeństwa“ i dlatego książka adresowana jest
również do dziennikarzy, publicystów i polityków. W tym zakresie
wybór niektórych szczegółowych zagadnień omówionych w książce,
takich które pojawiają się stosunkowo często w debacie publicznej
(np. eutanazja, handel ludźmi, kara śmierci, mobbing, stalking), może
rzeczywiście zainteresować książką czytelników spoza kręgów akade-
mickich. Może nieco mniej przekonujące jest natomiast sugerowane
przez autorów wykorzystywanie tej pozycji przy „opracowywaniu ra-
cjonalnych programów dla naukowej polityki prawa“.

Forma, w której opracowane zostało sto czterdzieści pięć haseł za-
wartych w książce, wskazuje bardziej na przeznacznie akademickie te-
go kompendium. Każde opracowanie jest krótkim, kilkustronicowym
esejem, zawierającym syntetyczne i treściwe omówienie zagadnienia,
zakończonym listą kilku pozycji z polskiej i zagranicznej literatury na-
ukowej. Pod każdym opracowaniem znajdziemy też odesłania do kilku
innych, pokrewnych haseł zawartych w książce, co ułatwia i uprzyjem-
nia lekturę książki oraz ma niewątpliwe zalety dydaktyczne. Każdemu
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hasłu obok terminu polskiego towarzyszy też odpowiednik w języ-
ku angielskim, francuskim, niemieckimi i rosyjskim. Rozwiązanie to
zdecydowanie ułatwi porówniania z analogicznymi wydawnictwami
zagranicznymi. Na końcu książki znajdujemy obszerną piećdziesięcio-
stronicową bibliografię. Bibliografia ta sama w sobie mogłaby stanowić
ciekawy przedmiot analizy, odzwierciedlający podejście do socjologii
prawa, a w szczególności granic tej dyscypliny, autorów omawianej
pozycji.

Przy recenzowaniu wydawnictw encyklopedycznych szczegółowe
omówianie ich treści stanowi ze względu na oczywistą jej różnorod-
ność zadanie dość trudne. W tym wypadku stosunkowo łatwiejsza jest
więc próba uchwycenia i odeniesienia się do koncepcji dzieła wyra-
żonej w samej selekcji zagadnień. Redaktorzy omawianej książki, jak
dowiadujemy się z Przedmowy, wybrali docelowe sto czterdzieści pięć
zagadnień spośród wstępnie wytypowanych kilkuset. Dowiadujemy się
również, że miały one objąć kanon swoistych zagadnień i problemów
socjologicznoprawnych, pominąć typową terminologię socjologiczną
i prawniczą, i jednocześnie odzwierciedlić rozwój socjologii prawa
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydaje się, że cele te zostały
w znacznym stopniu osiągnięte, choć pewnym wyzwaniem musiało
być ograniczenie objętości tego dzieła do jednego tomu.

W tym kontekście można przywołać bardziej obszerne, trzyto-
mowe wydawnictwo pt. „Encyclopedia of Law and Society: American
and Global Perspectives“, które ukazało się w 2007 roku w Sage Pu-
blications pod redakcją David‘a S. Clark’a. „Law and Society“ to wy-
stępujący w państwach anglosaskich eklektyczny i interdyscyplinarny
nurt badań nad prawem, omówiony zresztą interesująco w recenzo-
wanym dziele. Wspomniana encyklopedia Law and Society zawiera
zagadnienia ze znacznie szerszego obszaru niż książka tu omawiana,
bo obejmującego wszystkie nurty refleksji nad prawem z zakresu na-
uk społecznych wykraczające poza dogmatyczną analizę przepisów.
Wyróżniono w niej jedenaście kategorii tematów z zakresu Law and
Society, mianowicie: biografie, państwa i regiony, demografia prawa,
socjologia prawa, antropologia prawa, ekonomiczna analiza prawa,
politologiczna analiza prawa, psychologia i prawo, kryminologia, oraz
szczegółowe zagadnienia prawne. Zatem z założenia zakres tematycz-
ny książki tu recenzowanej w znacznym stopniu zawiera się w zakresie
encyklopedii Clark’a. I rzeczywiście, w tej ostatniej znajdujemy zdecy-
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downą większość zagadnień wystepujących w wydawnictwie Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ciekawe mogłoby być szczegółowe porównanie
haseł analogicznych, pokazujące zapewne liczne różnice w perspekty-
wie polskiej i amerykańskiej, ale tu niestety musimy się ograniczyć do
paru bardziej ogólnych uwag porównawczych.

Redaktorzy recenzowanej książki, poza podziałem na postacie
i problemy, nie definiują kategorii uwzględnionych w książce zagad-
nień. Można jednak je spróbować wyróżnić na podstawie spisu treści.
Z zastrzeżeniem, że ciężko uwzględnić wszystkie opisane w książce
zagadnienia, dla zobrazowania zakresu tematycznego książki, moż-
na wyróżnić kategorie następujące: 1) biografie prekursorów, twór-
ców i wybitnych przedstawicieli socjologii prawa; 2) nurty i szkoły
badań nad prawem (np. feministyczna socjologia prawa, Critical Le-
gal Studies, ekonomiczna analiza prawa, Law and Society); 3) me-
tody wykorzystywane w badaniach socjologicznoprawnych (np. meto-
da eksperymentalna, monograficzna, obserwacji, wywiadu, sondaż);
4) zagadnienia z „kanonu“ wykładu socjologii prawa (np. działanie
prawa, funkcje prawa, kontrola społeczna, norma prawna, obowią-
zywanie prawa, pluralizm prawny, postawy wobec prawa, resocjaliza-
cja, skuteczność prawa, socjalizacja, świadomość prawna); 5) rozmaite
„rodzaje“ prawa (prawo intuicyjne, naturalne, oficjalne i nieoficjalne,
responsywne, totalitarne, zwyczajowe, żywe); 6) tradycyjne instytucje
prawne (np. niewolnictwo, małżeńswo, rodzina, rozwód); 7) koncep-
cje znanych badaczy (np. hipoteza trójstopniowego działania prawa,
autopoietyczność prawa, żelazne prawo oligarchii); 8) szczegółowe
zagadnienia prawne (kara śmierci, eutanazja, mobbing, stalking, tor-
tury).

Choć redaktorzy książki mogliby powyższą kategoryzację uznać
za nieadekwatną, jej celem jest zobrazowanie imponującego bogactwa
tematów ujętych w recenzowanym dziele. Ze względu na charakter
książki, trudno by było na poważnie formułować zarzuty co do zbęd-
ności lub braku jakichś zagadnień w recenzowanym dziele. Jego układ
jest bowiem autorską koncepcją dwóch wybitnych socjologów prawa,
których spojrzenie na dyscyplinę, a zapewne też doświadczenie dydak-
tyczne, przekłada się na takie a nie inne niuanse w układzie książki.
Z powyższym zastrzeżeniem, pozwolę sobie na obserwację, że można
znaleźć w książce zagadnienia, których inni redaktorzy mogliby nie
uznać za kluczowe dla wykładu socjologii prawa, przypisując je ra-
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czej do pokrewnych dyscyplin, choćby takie jak „praworządność“ czy
„suwerenność“.

Wydaje się, że redaktorzy recenzowanego tomu stali przed nieco
trudniejszym zadaniem niż ich amerykańscy odpowiednicy w doborze
zagadnień, który siłą rzeczy wyznacza też ich koncepcję granic socjo-
logii prawa. Redaktorzy encyklopedii amerykańskiej w dużym stopniu
uniknęli problemu określenia granic poszczególnych dyscyplin zaj-
mujących się prawem z perspektywy nauk społecznych, wrzucając je
wszystkie do jednego obszernego worka Law and Society. W spisie
treści wyróżnili oni jednak pięćdziesiąt cztery zagadnienia przypisane
dla wygody czytelnika do socjologii prawa sensu stricto (Clarke 2007:
XXII). Warto może zobaczyć, które zagadnienia umieszczone w en-
cyklopedii amerykańskiej nie zmieściły się w kompendium polskim.
Należą do nich choćby takie wąskie zagadnienia szczegółowe jak:
bezdomoność, honor, industrializacja, sport, urbanizacja czy związ-
ki zawodowe. W tym zakresie rozbieżności są jednak dość oczywiste
ze względu na olbrzymią różnorodność tematów, którymi zajmuje się
socjologia prawa. Bardziej istotną różnicą jest spora liczba haseł doty-
czących zawodów prawniczych (m.in. Government Lawyers, Lawyers,
Lawyers as Politicians, Developments in Legal Professions). Jest to
oczywiście wyróżnik amerykańskiej socjologii prawa, ale jeśli jakie-
goś zagadnienia brakuje w recenzowanym dziele, to może właśnie te-
go dotyczącego zawodów prawniczych. Ostatnią ciekawą kwestią jest
obecność w książce amerykańskiej w sekcji socjologii prawa takich za-
gadnień jak: Popular Culture and Law, Visual Communication in and
about Law czy Legal Practice and New Technology.

Parę uwag warto poświęcić doborowi postaci prekursorów, twór-
ców i wybitnych przedstawicieli socjologii prawa. W polskiej książce
znajdujemy dwadzieścia trzy biografie: od Platona przez Monteskiu-
sza, Savigny’ego, Ehrlicha do Petrażyckiego i Podgóreckiego. Dobór
ten ze względu na ograniczoną objętość oczywiscie zawsze będzie
można uznać za kontrowersyjny. Jeśli chodzi o tych myślicieli, któ-
rzy uznawani bywają za ojców założycieli socjologii prawa zauważyć
można brak Theodora Geigera. Miano jednego z fundatorów dyscy-
pliny przypisywał mu między innymi Renato Treves w swoim wpływo-
wym podręczniku socjologii prawa (2002). Jeśli chodzi o dawniejszych
prekursorów rozważań socjologiczno-prawnych to pewnie można by
dodać Giambattiste Vico. Z kolei do tych, którzy torowali drogę do wy-
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łonienia się socjologii prawa można by pewnie dołączyć Rudolfa von
Iheringa z jego rozważaniami o funkcjach i celu prawa czy Hermanna
Kantorowicza i szkołę wolnego prawa. Jako ciekawostkę można nad-
mienić, że w encyklopedii amerykańskiej wśród stu dwudziestu pięciu
biografii znajdziemy wszystkie postaci przedstawione w książce pol-
skiej oprócz następujących: Masaji Chiba, William M. Evan, Bogdan
Kistiakowski i Philip Selznick.

Na koniec pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa szczegółowe ob-
szary tematyczne uwzględnione w recenzowanej książce szczególnie
interesujące autora niniejszej recenzji. Bardzo cieszy to, że znalazło
się miejsce dla świetnie opracowanych haseł: stanowienie prawa, nad-
miar prawa, oraz jurydyzacja życia społecznego. Zagadnienia te nie
zawsze można odnaleźć w wykładach socjologii prawa, co nieco dziwi
ze względu na rosnące znaczenie wyznaczanej przez nie tej tematyki
we współczesnych państwach oraz tworach ponadpaństwowych. Dru-
ga kwestia wiąże się natomiast z zagadnieniami socjologicznoprawny-
mi typowymi dla okresu transformacji ustrojowej. Wybitna socjolog
prawa profesor Maria Łoś zwięźle choć bardzo treściwie przedsta-
wiła zagadnienie „prawa posttotalitarnego“. Oczywiście w przypadku
większej objętości dzieła można by sobie pewnie wyobrazić rozbicie
tego zagadnienia na tematy bardziej szczegółowe, takie jak: sprawie-
dliwość tranzycyjna, lustracja, czy restytucja własności. A propos tej
ostatniej kwestii, warto może jeszcze nadmienić, że zagadanieniem
będącym przedmiotem zainteresowania wielu socjologów prawa, któ-
rego trochę brakuje wśród uwzględnionych w recenzowanym dziele
jest własność.

Podsumowując, książka „Socjologia prawa. Główne problemy
i postacie“ to bez wątpienia dzieło przełomowe dla polskiej litera-
tury socjologicznoprawnej. Pozycja ta doskonale porządkuje wiedzę
socjologicznoprawną i zapełnia istotną lukę w zakresie podręczników
akademickich socjologii prawa. Jej największe walory dostrzegam wła-
śnie w tym ostatnim obszarze. Choć pożądane byłoby oczywiście, żeby
dzieło to stało się również punktem wyjścia do szerszej dyskusji w Pol-
sce i za granicą na temat kanonu zagadnień socjologicznoprawnych
i granic tej dyscypliny. Dla osób wykładających socjologię prawa i pro-
wadzących badania w tej dziedzinie, jak autor niniejszej recenzji, jest
to lektura szczególnie fascynująca i inspirująca do dalszych badań.
Można mieć tylko nadzieję, że w przyszłości redaktorzy zdecydują się
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na wydanie rozszerzonej wersji tego znakomitego encyklopedycznego
przewodnika po socjologii prawa.
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