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j. Mariański jest z jednym z najczęściej publikujących w ostatnich latach 
polskich socjologów. jego prace mieszczą się zasadniczo w dwóch związa-
nych ze sobą obszarach – socjologii religii i socjologii moralności. Bogaty 
dorobek autora (ponad 50 pozycji książkowych i kilkaset artykułów) obej-
muje przede wszystkim prace o charakterze syntetyzującym i przeglądowym, 
ale oparte zasadniczo o wyniki badań empirycznych. jedna z jego ostatnich 
książek ma nieco innych charakter. Moralność w kontekście społecznym 
jest przede wszystkim podręcznikiem z zakresu socjologii moralności. 

W szesnastu rozdziałach autor prezentuje kolejno podstawowe zagadnienia 
socjologii moralności. całość poprzedzona jest autorskim wprowadzaniem oraz 
wstępem M.  Marczewskiego, a zakończona rozbudowanym słownikiem haseł 
z zakresu socjologii moralności, notą bibliograficzną oraz indeksem. charakter 
podręcznikowy i akademicki publikacji podkreśla szeroko przytaczana przez 
autora w każdym rozdziale literatura. 

We wprowadzeniu j. Mariański skrupulatnie zarysowuje ramy socjologii 
moralności jako socjologicznej subdyscypliny. Socjologia moralności „bada 
moralność od strony jej społecznego tworzenia się i funkcjonowania (moralność 
jako społeczny konstrukt), od strony społecznych uwarunkowań” [s. 12]. Wyod-
rębnienie się socjologii moralności jest zdaniem autora wynikiem „nieustannego 
procesu specjalizacji i fragmentaryzacji w nauce” [s. 11] oraz stanowi swoisty 
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„znak czasu w nauce współczesnej” [s. 11]. Socjologia moralności „rodziła się”, 
„uwalniając się stopniowo od filozofii, wypracowując własny przedmiot i metodę 
badań naukowych” [s. 11]. „zagadnienia moralne o charakterze socjologicznym, 
które implicite można było odnaleźć wcześniej w filozofii prawa i w filozofii 
moralności, przekształcają się w odrębną dziedzinę wiedzy” [s. 11]. jak wskazuje 
autor, autonomia socjologii moralności oznacza zerwanie z perspektywą teolo-
giczną oraz spoglądanie na fakty moralne w kategoriach neutralnego obserwatora 
oraz opiera się na „programie socjologii moralności” M. ossowskiej. 

Wydaje się, że prezentowane przez autora podstawowe i akademickie zało-
żenia metodologiczne opisywanej subdyscypliny mają na celu przede wszystkim 
zarysowanie granicy pomiędzy socjologią i teologią. co więcej, spoglądając 
na całość dorobku autora oraz jego biografię, można odnieść wrażenie, że wy-
znaczanie takiej granicy traktuje on w dużej mierze jako swoją naukową misję. 
jak sam pisze „socjologia moralności bowiem wzbudza nieufność w kręgach 
katolickich” [s. 12]. 

Po uporządkowywaniu metodologicznych podstaw socjologii moralności, 
autor omawia kolejno jej podstawowe zagadnienia. odwołując się do różnych 
autorów, począwszy od e. durkheima, po współczesnych, takich jak: P. Pharo czy 
j. habermas , przywołuje socjologiczne definicje moralności. Wyodrębnia również 
społeczne komponenty moralności, takie jak: wartości, normy oraz oceny moralne. 
Ujmując moralność od strony kształtujących ją czynników, j. Mariański omawia 
zagadnienie edukacji oraz wychowania. Wskazuje, że podstawowymi środowi-
skami socjalizującymi moralnie są: rodzina, grupy rówieśnicze, środki masowego 
przekazu oraz religia. charakter zjawisk społecznych, polegający między innymi 
na wielowymiarowości i złożoności procesów, sprawia, że nie pozwalają się one 
wyrazić w prostej i liniowej zależności przyczynowo-skutkowej, jak na przykład 
zjawiska fizyczne. dlatego modele opisujące procesy moralne są zawsze skazane 
na upraszczanie opisywanej rzeczywistości. Mimo to j. Mariański zauważa, że 
badania moralności opierają się zasadniczo na dwóch modelach. Pierwszy z nich, 
określany jako „model empiryczno-statystyczny”, zakłada, że moralność daje 
się sprowadzić do faktycznie funkcjonującej (obiegowej) i uchwytnej prostymi 
badaniami kwestionariuszowymi świadomości społecznej. Natomiast drugi 
model określany przez autora jako „instytucjonalny model moralności” odnosi 
się do konkretnych systemów etycznych i bada zgodność lub niezgodność z jego 
założeniami [s. 121–122]. 

odrębny rozdział książki poświęcony jest przemianom moralności. Prezen-
towane w nim w sposób skrótowy treści wskazują, że we współczesnym świecie 
„kształtuje się moralność kompromisowa, pragmatyczna, utylitarna, płynna 
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i niekonsekwentna” [s. 93]. autor niestety nie poświęca wystarczająco dużo 
uwagi, aby wyjaśnić oraz uzasadnić przytaczane w nim bardzo ogólne diagnozy 
przemian moralności, odnoszone nawet do procesów globalizacji [s. 96–99]. Ten 
niedosyt łagodzi nieco prezentacja w dalszej części „modelów przemian wartości 
i norm moralnych w nowoczesnych społeczeństwach”, w ramach których znalazły 
swoje miejsce takie zjawiska, jak: sekularyzacja, indywidualizacja, pluralizacja 
oraz reorientacja wartości. znacznie bardziej wiarygodnie prezentuje się opis 
„tendencji przemian moralności w społeczeństwie polskim” [s. 101–102].

W dalszej części publikacji autor podejmuje zagadnienia związane bezpośred-
nio z moralnością chrześcijańską. W pierwszej kolejności zarysowuje znaczenie 
dekalogu w społeczeństwie oraz za pomocą danych statystycznych prezentuje 
szczegółowo stosunek Polaków i Polek do konkretnych przykazań [s. 129–136]. 
Następnie charakteryzuje, czym w filozofii oraz tradycji chrześcijańskiej jest su-
mienie [s. 136–141]. Podejmuje też temat godności człowieka, prawdy jako war-
tości moralnej oraz wolności. zagadnienia te, chociaż bez wątpienia mieszczące 
się w ramach socjologii moralności, bezpośrednio nawiązują do treści katolickiej 
nauki społecznej. Nieco mniej socjologiczny, a bardziej filozoficzny charakter 
mają również rozważania dotyczące ideologii moralnych, takich jak: absolutyzm, 
permisywizm oraz relatywizm. chociaż autor powołuje się przede wszystkim na 
prace socjologiczne, wydaje się, że ich podjęcie opiera się przede wszystkim na 
ustaleniach filozofii moralności. W tym kontekście na uwagę zasługuje również 
świadome odwołanie się do filozoficznych podstaw zarysowywanej w publikacji 
socjologii moralności. jak autor stwierdza, „moralność mająca międzyosobowy 
czy nawet międzygrupowy charakter daje się w ostatecznej instancji sprowadzić 
do wymiarów personalistycznyh” [s. 41]. 

charakter wybitnie socjologiczny ma natomiast rozdział poświęcony za-
gadnieniu prospołeczności. dotyczy ono bowiem bezpośrednio społecznych 
przejawów moralności, a dokładniej interakcji jednostek społeczeństwa. Pro-
społeczność według j. Mariańskiego sprowadzić można przede wszystkim do 
wartości i postaw prospołecznych [s. 188–190] oraz zaufania [s. 190–191]. 

omawiana publikacja potwierdza uznaną już w polskiej socjologii rolę j. Ma-
riańskiego w rozwoju socjologii moralności. autor zarysowując metodologiczne 
podstawy socjologii moralności oraz prezentując liczne badania empiryczne 
w tym zakresie, przyczynił się do ugruntowania socjologii moralności i nadania 
jest własnej tożsamości i podmiotowości. W ten sposób j. Mariański otwiera 
dalszą perspektywę rozwoju tworzonej przez siebie subdyscypliny, która wydaje 
się będzie zmierzać w odmiennym niż prezentowana w publikacji kierunku. jak 
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sam stwierdza, współczesny rozwój nauki opiera się bowiem w znacznej mierze 
na „ponaddyscyplinarnej czy międzydyscyplinarnej integracji” [s. 11]. 

Można więc mieć nadzieje, że wielki dorobek naukowy autora w obliczu 
nie tylko szybkich przemian w obrębie samej moralności, ale przede wszystkim 
w zetknięciu z szeroko obserwowanym w naukach społecznych krytycznym 
podejściem do samych podstaw i założeń nauk społecznych, zostanie twórczo 
wykorzystany. 


