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Streszczenie

Myśl socjologiczna Ldwika Krzywickiego rozwijała się w czasach, kiedy 
terytorium Polski było rozdzielone między sąsiednie mocarstwa, a jej znaczna 
część znajdowała się pod rosyjską dominacją. Było kilka możliwych kanałów, 
poprzez które rosyjska socjologia oddziaływała na polską w II połowie XIX 
i na początku XX wieku: polskie tłumaczenia rosyjskich prac socjologicznych, 
odwołania do prac rosyjskich socjologów w dziełach polskich uczonych, odbiór 
rosyjskich przekładów zachodnich prac socjologicznych w Polsce, Polacy studiu-
jący na rosyjskich uniwersytetach i osobiste kontakty z rosyjskimi socjologami. 
Rosyjska socjologia wpływała na kształt myśli społecznej Krzywickiego od 
samego początku jego zainteresowań naukowych. Uczył się w rosyjskiej szkole 
średniej, a nastepnie studiował na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Były 
mu znane rosyjskie prace socjologiczne i socjalistyczne. Kiedy został wydalony 
z uniwersytetu i wyemigrował, współpracował z rosyjskimi socjologami, m.in. 
z Piotrem Ławrowem. W swoich pracach Krzywicki odwoływał się do twórczości 
wielu rosyjskich socjologów, filozofów, antropologów i etnologów. Współpra-
cował także z kilkoma czasopismami w Paryżu i Warszawie, w których rosyjska 
socjologia była obecna w wielu artykułach, nie tylko autorstwa Krzywickiego, 
ale również wielu innych uczonych.

Słowa kluczowe: Ludwik Krzywicki, socjologia rosyjska, wpływy rosyjskie, 
socjalizm, czasopisma.
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* * *
Młodość i znaczna część wieku dojrzałego Ludwika Krzywickiego (1859–

1941) przypadła na okres zaborów i zależności politycznej znacznej części Polski 
od Rosji. Rosyjska dominacja wiązała się z brakiem niezależnych polskich in-
stytucji edukacyjnych i znacznym ograniczeniem rozwoju naukowego na terenie 
zaboru rosyjskiego. W ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia kształcenie na po-
ziomie wyższym dla młodych mieszkańców Królestwa Polskiego było możliwe 
na uniwersytetach w głębi Rosji, a także na Zachodzie, co jednak wiązało się 
z dużymi kosztami utrzymania, lub w kraju – na Cesarskim Uniwersytecie War-
szawskim1, pod okiem rosyjskich profesorów. Studia na rosyjskich uczelniach to 
tylko jeden z wielu kanałów, poprzez które rosyjskie nauki społeczne wywierały 
wpływ na kształtującą się wówczas polską socjologię. Najbardziej jaskrawym 
i oczywistym przykładem tego typu oddziaływań są tłumaczenia publikacji so-
cjologów rosyjskich na język polski. Innym dowodem wpływów w literaturze 
naukowej jest wykaz cytatów (analiza bibliometryczna). Istotnym źródłem ro-
syjskich oddziaływań na twórczość polskich socjologów są ich kontakty osobiste 
zarówno w Rosji, jak i w Polsce oraz na emigracji. Należy również wspomnieć 
o recenzjach prac rosyjskich socjologów w polskich czasopismach i korzystaniu 
przez Polaków z rosyjskich tłumaczeń zachodnich dzieł socjologicznych. Wpływy 
rosyjskie były widoczne nie tylko w pracy naukowej Ludwika Krzywickiego, 
ale również w tekstach wielu innych polskich socjologów, tworzących w drugiej 
połowie XIX wieku i na początku wieku XX, m.in. Bolesława Limanowskiego, 
Seweryna Smolikowskiego, Stanisława Krusińskiego, Kazimierza Kelles-Krauza, 
Ludwika Kulczyckiego.

Analiza wpływów rosyjskich w socjologii Ludwika Krzywickiego jest 
istotna nie tylko ze względu na jego własną twórczość naukową, ale także ze 
względu na jego działalność dydaktyczną [Zob. Szyszkowski 2007: 58–59]. 
Jako nauczyciel kształtował umysły przyszłych polskich socjologów, pełniąc 
rolę pośrednika pomiędzy nimi, a uczonymi rosyjskimi, z których dzieł czerpał 
inspiracje. Kontakty Krzywickiego z rosyjską myślą socjologiczną, z której 
czerpał wszystkimi wspomnianymi drogami miały bardzo różnorodny charak-
ter, a on sam zdawał sobie sprawę z ich znaczenia. Już od lat młodzieńczych, 

1 Studenci CUW wywodzili się z różnych sfer społecznych, ale na podstawie informacji 
zawartych w opracowaniach poświęconych historii uczelni i w tekstach źródłowych, można przy-
puszczać, że w większości nie należeli do najbogatszych. Wielu z nich musiało dorabiać lub liczyć 
na pomoc stypendialną, która nie zawsze trafiała do najbardziej potrzebujących [Ihnatowicz 1981: 
446–450; Krusiński 1965: 70; 72; 74–75; 80].
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najpierw w gimnazjum, a później podczas studiów na Cesarskim Uniwersytecie 
Warszawskim Krzywicki zapoznawał się z rosyjską myślą socjologiczną. Czytał 
wtedy Nikołaja Dobrolubowa2, a wiedzę o narodnictwie czerpał z Podstaw narod-
nictwa (Osnovy narodničestva) Josifa Kablica (ps. Juzow)3, Viestnika narodnoj 
Voli i osobistych kontaktów z Rosjanami [Krzywicki 1947: 185; 200; 230–236]. 
Krzywicki w swoich Wspomnieniach niejednokrotnie zwracał uwagę na rolę, 
jaką w jego zainteresowaniu się socjologią i socjalizmem odegrała rosyjska myśl 
socjologiczna i polityczna, rosyjscy wykładowcy i rosyjskie przekłady zachodnich 
socjologów. Podczas studiów na CUW, oprócz wspomnianego już Dobrolubowa, 
Krzywicki i jego koledzy czytali Dmitrija Pisariewa, Nikołaja Czernyszewskie-
go, Nikołaja Michajłowskiego, Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina i Piotra 
Ławrowa [Idem 1958: 45; 71].

Lata nauki na CUW stanowiły ważny okres w kształtowaniu się późniejszych 
zainteresowań badawczych Krzywickiego. Po ukończeniu gimnazjum w Płocku, 
w roku 1878 przybył on do Warszawy, gdzie podjął studia na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym na kierunku matematyka. Kilka lat później, w roku 
1882, rozpoczął studia medyczne [Wincławski 2004: 145]. Choć Krzywicki nie 
był specjalnie zainteresowany studiowanymi przez siebie przedmiotami [Por. 
Ibidem], do takiego wyboru kierunków studiów zmusiła go w dużej mierze struk-
tura uczelni. Organizacja CUW różniła się od innych uniwersytetów rosyjskich. 
Warszawska uczelnia składała się z czterech wydziałów: lekarskiego, prawa, 
historyczno-filologicznego oraz matematyczno-fizycznego [Ihnatowicz 1981: 
392]. Wielu przyszłych polskich socjologów rekrutowało się spośród studentów 
różnych wydziałów CUW. Seweryn Smolikowski4 studiował prawo, natomiast 
przybyły z Kazania Stanisław Krusiński – medycynę. 

Trudno o jednoznaczną ocenę poziomu kształcenia na CUW, ponieważ nie 
była to jedynie instytucja naukowa. Powstanie Cesarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego wiązało się z likwidacją Szkoły głównej i represjami wobec Pola-
ków, jakie nastąpiły po klęsce Powstania Styczniowego. W ramach planowanej 

2 Nikołaj A. Dobrolubow (1836–1861) – uczeń i przyjaciel Nikołaja Czernyszewskiego, 
zwolennik „zasady antropologicznej”, obiektywista [Walicki 1973: 300–305].

3 Josif I. Kablic (Juzow) (1848–1893) – publicysta, myśliciel społeczny, jeden z głównych 
teoretyków narodnictwa, przeciwstawiał inteligenckość ludowości na zdecydowaną korzyść tej 
drugiej [Walicki 1973: 389; BBE].

4 Seweryn Smolikowski (1850–1920) – polski socjolog, który dzieciństwo spędził w Rosji, 
student i pracownik naukowy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor Biblioteki War-
szawskiej, autor wielu publikacji z zakresu socjologii i psychologii [Miszewski 1999: 297–98]. 
Przez Rosjan traktowany jako uczony rosyjski [Kariejev 1900: 82].
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rusyfikacji odpowiednią rolę przewidziano także dla szkolnictwa wyższego. 
Nowopowstała uczelnia miała za zadanie przede wszystkim dostarczać kadr 
rosyjskim urzędom na terenach polskich [HNP 1987: 388]. Odbieranie CUW 
jako elementu obcej machiny państwowej na długie lata zniechęciło polskich 
uczonych do szczegółowego zajęcia się historią i dorobkiem naukowym uczelni� 
[Paszkowska 2003: 151]. Na podstawie dostępnych opracowań i relacji pamiętni-
karskich można stwierdzić, że poziom nauczania na CUW był nierówny, a obok 
uczonych wybitnych, takich jak choćby polski prawnik-socjolog Józef Kasznica6 
i Rosjanie Nikołaj Kariejew7, Dymitr Pietruszewski8 i Jewgienij Spektorski�, 
trafiali się wyrobnicy oraz osoby na stanowiskach profesorskich, zajmujące się 
nie pracą naukową i dydaktyką, ale rusyfikacją [Bosiacki 2006: 25; Ihnatowicz 
1981: 475]. Z pewnością jednak rola Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
w rozwoju socjologii polskiej była znacząca. Szczególnie duży był w tym udział 
tych uczonych rosyjskich, którzy unikali zadań politycznych. Cieszyli się oni 
często większą sympatią polskich studentów, niż wykładający na warszawskiej 
uczelni Polacy. W przypadku polskich nauczycieli przyczyną niechęci ze strony 
młodzieży był często fakt dostosowania się przez nich do wymogu prowadzenia 
zajęć w języku rosyjskim dla zachowania stanowisk. Uczeni rosyjscy byli ponadto 
uznawani przez studentów za bardziej postępowych od Polaków, co zwiększało 
ich wpływ na polską młodzież [Limanowski 1958].

Studenci Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego mieli do dyspozycji 
jedną z najlepszych bibliotek Rosyjskiego Imperium [Krzeczkowski 1905: 322]. 
Zdecydowaną większość wypożyczeń zarówno publikacji naukowych, jak i be-

� Cesarskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu poświęcono kilka opracowań, jednak miały 
one charakter ogólny, np. [Kieniewicz 1981].

6 Józef Kasznica (1834–1887) – polski prawnik i socjolog, wykładowca wydziału prawa CUW 
w latach 1869–1885. Stanowisko profesorskie po likwidacji Szkoły głównej udało mu się zachować 
dzięki uzyskaniu stopnia doktora w Petersburgu [Szacki 1995: 129; Paszkowska 2003: 155]. 

7 Nikołaj I. Kariejew (1850–1931) – socjolog i historyk, wykładowca Wydziału Historycznego 
CUW, specjalista w dziedzinie polskiej historii, przychylny Polakom. Jego socjologia ukształtowała 
się pod wpływem twórczości Piotra Ławrowa oraz szkoły historycznej V. I. guerriera. Kariejew 
utrzymywał przyjazne stosunki z polskimi uczonymi, a jego postawa zdobywała uznanie polskich 
studentów [Bardach 1980: 109–11; 136].

8 Dmitrij M. Pietruszewskij (1863–1941) – historyk, profesor CUW i Uniwersytetu Moskiew-
skiego. W czasie protestów studenckich w 1905 był jednym z inicjatorów petycji do władz uczelni, 
by nie stosować wobec protestujących żadnych represji [Kiepurska 1981: 541–542; MIR].

� Jewgienij W. Spektorskij (1875–1951) – prawnik, wykładowca na Wydziale Prawa CUW, 
specjalista w dziedzinie prawa państwowego, autor m.in. K voprosu o sistematizacii obščiestvo-
viedienija (1903) oraz licznych artykułów publikowanych na łamach czasopism CUW [Kariejev 
1996: 133–35; Paszkowska 2003: 155].
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letrystyki, stanowiły książki w języku rosyjskim. Wielu studentów poznawało 
w ten sposób najnowszą światową literaturę z dziedziny nauk społecznych (m.in. 
prace Henrego T. Buckle’a, Johna Drapera, Nikołaja Kariejewa) [Ibidem: 342]. 
Wiedzę socjologiczną młodzi adepci tej dziedziny nauki mogli czerpać również 
z periodyków wydawanych na warszawskiej uczelni: zapiski Obščestva Istorii, 
Fiłołogii i Prava pri Impieraratorskom Varšavskom Univiersitietie i Varšavskija 
Universitetskija Izvestija. Obok publikacji z innych dziedzin nauki, ukazywa-
ły się tam artykuły o tematyce społecznej w tym także stricte socjologicznej, 
autorstwa pracowników naukowych i studentów Cesarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Dla Ludwika Krzywickiego istotną zaletą studiów na CUW była możliwość 
zamieszkania w Warszawie, która stała się źródłem wielu interesujących kontak-
tów wśród uniwersyteckich kolegów oraz w ramach nieformalnych stowarzyszeń 
poza uczelnią [Wincławski 2004: 145]. W ten sposób zrodziło się jego zainte-
resowanie ruchem socjalistycznym, w którym również były obecne rosyjskie 
elementy ideowe [Wasilewski 2007: 32–33]. 

Nie mniej ważne w rozwoju myśli socjologicznej Krzywickiego były kontakty 
z warszawską inteligencją. Powracający ze studiów w Petersburgu na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku Polacy, do których należeli 
m.in. Zygmunt Heryng, Bolesław Wysłouch i Kazimierz Sosnowski, przywozili 
ze sobą rosyjskie książki socjologiczne i tłumaczenia myślicieli zachodnich. 
W ten sposób Krzywicki po raz pierwszy czytał Karola Marksa po rosyjsku 
i razem ze swoimi kolegami ze studiów poznawał docierające do polski tym 
kanałem prace Augusta Comte’a i Karola Darwina [Krzywicki 1958: 62; 164]. 
Docierająca do Polski myśl zachodnia poddawana była rosyjskiej „filtracji”, na 
co Krzywicki zwracał uwagę: „Socjalizm przedostał się do nas poprzez Rosję, 
z całą rosyjską mglistością i utopijnością teoretyczną. [...] znaliśmy lepiej Owena 
[...] Fouriera, niż ówczesną myśl teoretyczną, która znalazła była swój wyraz 
w pracach Marksa i Engelsa. Z Marksa znaliśmy tylko Kapitał, oraz z rosyjskich 
opracowań profesora Zibera10 trochę materializmu dziejowego” [Ibidem: 135]. 
Współczesną sobie zachodnią myśl socjologiczną Krzywicki poznawał zatem nie 
tylko kanałami rosyjskimi, ale często wręcz w rosyjskim przekazie wzbogaconym 
specyfiką socjologii tego kraju.

10 Nikołaj I. Ziber (1844–1888) – ekonomista, profesor Kijowskiego Uniwersytetu, autor 
wielu publikacji na temat twórczości Karola Marksa, m.in. Dawid Ricardo i Karol Marks (1855). 
Zdecydowany przeciwnik idei narodnictwa [Walicki 1973: 633–635; RBS].
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Studia Krzywickiego na CUW zakończyły się w kwietniu roku 1883 w wyniku 
jego udziału w tzw. schodce apuchtinowskiej został wydalony z uczelni. Rosyjski 
student Jewgienij Żukowicz, członek Narodnej Woli reagując oburzeniem na re-
presje wobec studentów ze strony kuratora Aleksandra Apuchtina, spoliczkował 
go, a grupa studentów, wśród których znalazł się również Krzywicki, poparła 
kolegę, zbierając się na uniwersytecie [Ihnatowicz 1981: 461; Chałubiński 1999: 
95]. Po wydaleniu z CUW Ludwik Krzywicki udał się na emigrację przez Lipsk 
do Zurychu i Paryża. Spotykał się tam z wieloma Rosjanami, ale najczęściej z Pio-
trem Ławrowem i Lwem Tichomirowem11, których bardzo szanował. Spotkania 
emigracji polskiej z kręgami narodowolców były dość częste. Krzywicki zbliżył 
się nie tylko do koła Narodnej Woli, ale również i Proletariatu [Wincławski 2004: 
146]. W czasie pobytu na emigracji (1883–86) zapoznawał się także z krytyką 
założeń Narodnej Woli, autorstwa grigorija Plechanowa (nasze niezgodności 
– naši raznogłasija) [Krzywicki 1947: 249–251]. Okres pobytu na emigracji 
wiązał się ze współpracą Krzywickiego z czasopismami Walka klas i Przedświt, 
wydawanych przez polskich socjalistów, gdzie drukowano także artykuły i re-
cenzje prac rosyjskich socjologów i myślicieli społecznych.

Walka Klas (La lutte des classes) była wydawana w genewie w latach 
1884–1887 pod redakcją Stanisława Mendelsona. Ze względu na socjalistyczny 
profil czasopisma, spośród socjologów rosyjskich drukowano w niej głównie 
socjalistów. W roku 1884 w dziale ‘Bibliografia’, poświęconym najnowszym 
publikacjom socjalistycznym, anonimowy autor opublikował streszczenie i recen-
zję broszury Plechanowa socjalizm i walka polityczna (socializm i političeskaja 
bor’ba) [Anonim 1884: 25–26]. Wydawnictwo Walki Klas przygotowywało 
również polskie wydanie Listów historycznych Ławrowa, którego Rewolucję 
społeczną i zadania moralności drukowano w częściach przez kilka numerów 
w 1884 r. [Ławrow 1884a; 1884b].

W Przedświcie, wydawanym w genewie, Lipsku i Londynie w latach 
1881–1905, a później w Polsce (1907–1920), wpływy rosyjskiej myśli społecznej 
zaznaczały się najczęściej w postaci recenzji prac rosyjskich uczonych i polemiki 
z treścią wydawanych przez Rosjan czasopism społeczno-politycznych. Informa-
cje o pracach socjalistów rosyjskich pojawiały się w dziale ‘Bibliografia’ w postaci 
krótkich notek, jak na przykład o książce Do młodzieży (1891) Piotra Kropotkina 
i socjalizmie i walce politycznej (1891) grigorija Plechanowa [Anonim 1893], 

11 Lew A. Tichomirow (1852–1923) – główny teoretyk Narodnej Woli, zwolennik akcji spisko-
wej elity rewolucyjnej i jak najszybszego przekazania władzy ludowi [Walicki 1973: 342–345].
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albo jako obszerniejsze recenzje. Nieco więcej miejsca St. Os...arz12, autor wielu 
artykułów poświeconych rosyjskiej myśli społecznej, poświęcił książce Alek-
sandra Pogodina13 Główne nurty polskiej myśli politycznej 1863–1907 (Głavnyje 
tiečenija pol’skoj političeskoj mysli 1863–1907) [Os...arz 1907–08: 117–121]. 
Polski recenzent określił pracę Pogodina, jako „sumienną próbę opisania polskiej 
myśli politycznej” na tle bardzo nieudanych podobnych inicjatyw. St. Os...arz 
chwalił zwłaszcza część pracy poświęconą socjalizmowi do 1903 r. [Ibidem].

Umiarkowaną krytyką w dziale ‘Sprawozdania’ potraktowano polskie wy-
danie Wspomnień rewolucjonisty Piotra Kropotkina [Anonim 1903: 486–489]. 
Redaktorzy Przedświtu uznali, że praca Kropotkina wnosiła niewiele nowego 
do społecznej teorii anarchistycznej i rewolucyjnej. Sam anarchizm został zaś 
przedstawiony zbyt różowo, a jego cele ukazane w zbyt niewinnej formie. Kro-
potkina skrytykowano także za odrzucenie teorii Marksa i Engelsa, co polscy 
socjaliści tłumaczyli niemożliwością zrozumienia materializmu historycznego 
przez arystokratę rosyjskiego [Ibidem].

Dość dużo uwagi redakcja Przedświtu poświęcała komentarzom rosyjskich 
czasopism socjalistycznych, najczęściej Iskry, zarii i Žizni. Treść Žizni traktowano 
typowo sprawozdawczo [m.in. Anonim 1902a; 1902b], sprawozdania o zarii, 
a zwłaszcza o Iskrze, opatrywano zaś polemiką. 

Po pewnym czasie współpraca Krzywickiego z Walką Klas i Przedświtem 
zacieśniła się do tego stopnia, że zajął się redagowaniem obydwu pism, a redakcje 
umieścił w swoim mieszkaniu [Wincławski 2004: 146].

W licznych pracach Ludwika Krzywickiego nie brakuje bezpośrednich odnie-
sień do twórczości socjologów rosyjskich. Polski uczony recenzował ich teksty, 
powoływał się na nie i z nimi polemizował. Krzywicki bardzo często i chętnie 
sięgał m.in. do prac Nikołaja Zibera. Na przykład, w artykule Materialistyczne 
pojmowanie dziejów ludzkości, chwali rosyjskiego socjologa, za to, że „...uza-
sadnił ścisły związek pomiędzy obowiązującym prawem i formami własności” 
[Krzywicki 1960a: 354]. Do publikacji Zibera Krzywicki odwoływał się również 
w wielu innych swoich pracach z zakresu antropologii społecznej i socjologii 
ekonomicznej. Niejednokrotnie polski uczony zwracał uwagę na duży wkład 
Zibera w dorobek światowej etnografii, jako uzupełnienia prac Lewisa Morgana 
i innych etnografów amerykańskich [Idem 1959a: 300–304]. Krzywicki chwalił 
też rosyjskiego socjologa za uwzględnianie ukształtowań społecznych w pracach 

12 W publikacji brak imienia autora, natomiast nazwisko zostało podane w formie niepełnej.
13 Aleksander L. Pogodin (1872–1947) – historyk, filolog-slawista, myśliciel społeczny, zaj-

mował się językoznawstwem, geografią historyczną i etnografią  [BBE].
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etnograficznych i opieranie badań na systematycznych obserwacjach [Idem 
1959b: 310–311]. W artykule z antropologii i etnologii z 1886r., Krzywicki 
postawił Zibera na równi z największymi przedstawicielami nauk społecznych 
tamtego okresu, pisząc: „Prace te [antropologów amerykańskich] w połączeniu 
z pracami ekonomiczno-socjologicznymi Engelsa, Maine’a, Zibera i wielu innych 
[...] postawiły naukę społeczną na nowe tory” [Idem 1958a: 546]. W tym samym 
roku, w tekście Ustrój społeczny u ludów pierwotnych, polski uczony nawiązuje 
do pracy Zibera O stosunkach ekonomicznych u ludów pierwotnych. Krzywicki 
zauważył, że teoria Zibera, łącząca funkcję starszego plemienia z królem w spo-
łeczeństwach bardziej rozwiniętych, znalazła potwierdzenie w pracy polskiego 
antropologa, Jana Kubarego, p.t. stosunki społeczne Pelauczyków (Die sozialen 
Einrichtungen der Pelauer) [Idem 1958b: 568–569].

Innym rosyjskim uczonym, którego twórczość znalazła swoje odbicie 
w pracach Krzywickiego był Siergiej Jużakow14. W artykule szkice ekonomiczne 
(Jużakowa), będącym recenzją pracy tegoż p.t. sociołogičeskije etiudy, Krzywicki 
odniósł się także do innych socjologów rosyjskich [Idem 1960b: 435–438]. Wspo-
minał mianowicie o ogromnym wpływie Augusta Comte’a i Herberta Spencera na 
kształtowanie się rosyjskiej socjologii, przy czym podkreślał, że wszystkie prace 
angielskiego socjologa zostały przetłumaczone na rosyjski. W swojej pracy Juża-
kow rozpatrywał społeczeństwo jako cząstkę przyrody i pisał o wzroście potrzeb 
społecznych, wraz z rozwojem ludzkości. Krzywicki podkreślił naukowość pracy 
rosyjskiego uczonego, którego w innym tekście chwalił za „najbardziej naukowe 
przedstawienie rozwoju społecznego w terminach materii i ruchu, tj. jako cząstki 
ogólnokosmicznego procesu” [Idem 1960c: 358].

W numerze 6 Prawdy z 7.II.1890 r. Krzywicki opublikował recenzję pracy 
Iwana Iwaniukowa15 Ekonomia polityczna jako nauka o procesie rozwoju spraw 
społecznych [Idem 1960d: 392–396]. Iwaniukow opisywał w swojej książce 
system gminnego władania ziemią w Rosji i tamtejsze stosunki ekonomiczne. 
Spotkał się on z ostrą krytyką polskiego socjologa: „...Iwaniukow bynajmniej 
nie jest myślicielem oryginalnym i samodzielnym, w całej jego książce darem-
nie poszukiwalibyśmy jakichkolwiek pierwiastków jego własnej twórczości” 
[Ibidem: 393]. Zdaniem Krzywickiego Iwaniukow nie radził sobie zupełnie 
z teorią pracy niezbędnej społecznie, często szedł na łatwiznę i upraszczał teorie 

14 Siergiej N. Jużakow (1849–1911) – socjolog, publicysta, redaktor Wielkiej Encyklopedii 
Rosyjskiej wydawanej w latach 1900–1909. Starał się łączyć osiągnięcia rosyjskiej Szkoły Subiek-
tywnej z obiektywizmem [Por. Kariejev 1996: 69–74; Zborovskij 2003: 370].

15 Iwan I. Iwaniukow – prawnik, doceniany wykładowca CUW, a wcześniej żołnierz i robotnik 
w Ameryce (Ihnatowicz 1981: 436; 482).
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innych myślicieli, przerabiając je na własny użytek, a cała jego praca pełna była 
dwuznaczności [Ibidem: 394–395]. Krzywicki zarzuca rosyjskiemu autorowi, że 
gminne władanie ziemią, opiewane przez narodników, jest przeżytkiem. Oparcie 
społeczeństwa o taką formę gospodarowania, według polskiego socjologa, moż-
liwe byłoby tylko w utopijnej rzeczywistości bez pieniędzy; „ani Iwaniukow, ani 
W. W(oroncow) i całe ‘narodniczestwo’, nie powstrzyma tak wyklinanego przez 
siebie kapitalizmu” [Ibidem: 395–396].

Choć Krzywicki uważał idee narodnictwa za utopijne, jeden z głównych 
ideologów tego ruchu, Mikołaj Michajłowski, cieszył się jego uznaniem. Polski 
uczony cenił Michajłowskiego za rzeczową i kompetentną krytykę organicyzmu, 
a w szczególności Spencera. Oprócz Michajłowskiego, do wybitnych krytyków 
spenceryzmu, Krzywicki zaliczał innego rosyjskiego myśliciela, Borysa Lenskie-
go [Idem 1960c; 1960e]. O wydaniu prac dwóch innych wielkich narodników, 
Czernyszewskiego i Ławrowa, polski socjolog pisał w tworzonym przez siebie 
prospekcie wydawniczym Biblioteki dzieł Treści społeczno-Ekonomicznej, opubli-
kowanym w numerze 5 Walki Klas z listopada 1884 r. [Idem 1958c: 150–156].

Ludwik Krzywicki czytał i wykorzystywał w swoich pracach z zakresu an-
tropologii społecznej dzieła Maksyma Kowalewskiego. Jego Współczesne oby-
czaje i dawne prawo (sovriemiennyj obyčaj i drievnij zakon) były jedną z prac, 
do których polski uczony odwoływał się pisząc Pierwociny więzi społecznej 
[Idem 1957]. Do wspomnianej pracy Kowalewskiego Krzywicki nawiązywał 
także w tekście zwyczaje ludu. Baba jako wróżba nieszczęścia, opublikowanej 
w czasopiśmie Wisła, (zeszyt 4 z 1889 r.) [Idem 1960f: 503].

W artykule „Rozwój własności i rodziny”, Krzywicki traktuje o książce Kowa-
lewskiego Obraz początków i rozwoju rodziny i własności (Tableau des origines 
et de la famille et de la propriété) [Idem 1960g: 422–426]. Rosyjski uczony oparł 
się tam na pracach Lewisa Morgana i Lorimera Fisona, m.in. o wielożeństwie 
i na własnych obserwacjach ludów kaukaskich. Kowalewski pisał w Obrazie 
początków... o stosunkach ekonomicznych w rodzinie, prawach własności i do 
ziemi, własności zbiorowej i wiejskich organizacjach wspólnotowych typu ob-
szcziny. Krzywicki skrytykował końcowe uwagi rosyjskiego autora, które, jego 
zdaniem, wniosły niewiele nowego do literatury przedmiotu.

Spośród rosyjskich uczonych, zajmujących się antropologią i etnologią, 
w pracach Krzywickiego spotkać można, oprócz postaci już wspomnianych, 
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również nazwiska Aleksandra Afanasjewa16 i Lwa Miecznikowa17. O pierwszym 
Krzywicki wspomina przy okazji jego pracy na temat mitów słowiańskich, 
w artykule z 24. numeru Przeglądu Tygodniowego, z 14 VI 1885, pt. z dziedziny 
antropologii i etnologii [Idem 1958d: 334; 341–342]. Miecznikowa wspomina 
przy okazji jego badań i badań Le Bona z dziedziny antropologii fizycznej, 
z których wynikałoby, zdaniem Krzywickiego, że różnice między mężczyzną 
i kobietą u chłopów europejskich są większe, niż u ludów prymitywnych. Do 
prac Miecznikowa Krzywicki nawiązuje także przy okazji innego artykułu na 
temat współczesnej mu antropologii [Idem 1960h: 49]. 

W swoich artykułach o tematyce robotniczej, Ludwik Krzywicki korzystał 
z prac inspektora fabrycznego w zaborze rosyjskim, Władimira Swiatłowskiego18. 
Swiatłowski, który zastąpił na stanowisku Blumenfelda, nie wywiązującego się 
ze swojej funkcji, pisał często o alarmującej sytuacji robotników w rosyjskich 
fabrykach. Artykuł Krzywickiego Maszyna robotnicza w 43 numerze Prawdy 
z 27 X 1888, nawiązuje do pracy Swiatłowskiego O odżywianiu się robotni-
ków w fabrykach Kraju nadwiślańskiego (O prodovolstvii rabočih na fabrikah 
Privislinskogo Kraja), której zaledwie część traktowała o tytułowym zagadnie-
niu, podczas gdy reszta poświęcona była ogólnej sytuacji bytowej robotników 
[Idem 1960i: 142–144]. Inspektor fabryczny donosił, że robotnicy cukrowni, na 
których oparł swoje badania, odżywiają się gorzej, niż przewidują to standardy 
dla starych, niepracujących więźniów (wg norm Voigta). Krzywicki w związku 
z takim stanem rzeczy pisał o konieczności zmiany historycznej i kulturowego 
wzrostu warstwy robotniczej. Poprawa sytuacji bytowej robotników, zdaniem 
Krzywickiego leżała także w interesie pracodawców, ponieważ lepiej odżywieni 
pracownicy chorowaliby rzadziej, w związku z czym zwiększyłaby się liczba 
przepracowanych dni w roku. Dane przytaczane przez Swiatłowskiego i jego 
opinie, służyły Krzywickiemu jako podparcie teorii społecznych także w innych 
artykułach.

16 Aleksandr N. Afanasjew (1826–1871) – etnograf, folklorysta, współpracownik pism sov-
riemiennik i Otiečestviennyje zapiski, autor wielu prac o wierzeniach i podaniach, prekursor nurtu 
słowianoznawstwa porównawczego [RUL].

17 Lew I. Miecznikow (1838–1888) – geograf społeczny, antropolog, statystyk i publicysta, 
zajmował się statystyką porównawczą i  rozwojem pierwszych cywilizacji [RUL].

18 Władimir W. Swiatłowskij (1851–1901) – pisarz, absolwent wojskowej akademii medycznej, 
jeden z najbardziej znanych inspektorów fabrycznych. Ze względu na wartościowe prace na temat 
bytu robotników w Okręgu Warszawskim uważany jest dziś za jednego z prekursorów rosyjskiej 
socjologii empirycznej [Kravčenko 2005: 20–21]
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Przy okazji tematyki robotniczej, Krzywicki wspominał także o rosyjskim 
prawniku-socjologu, profesorze Iwanie Janżule19, twórcy prawodawstwa fabrycz-
nego [Idem 1960j: 212–214]. Janżuł nie zdobył jednak uznania Krzywickiego 
jako socjolog i autor artykułów w Viestniku Jevropy [Idem 1960k: 143]. 

W pracy Pierwociny więzi społecznej, oprócz szeregu autorów zachodnich, 
Krzywicki wykorzystywał rosyjskie prace antropologiczne. Wśród cytowanych 
autorów, oprócz wymienianego już wcześniej Kowalewskiego znaleźli się m.in. 
Nikołaj Kostomarow i Nikołaj Buliczew, a także liczne czasopisma rosyjskie20 
[Idem 1957].

Ludwik Krzywicki w swoich pracach wykorzystywał także publikacje Komi-
tetu Statystycznego, redagowane przez profesora grigorija Simonienkę21, związa-
nego z Cesarskim Uniwersytetem Warszawskim. Pisząc zaś o rasach fizycznych, 
sięgnął do twórczości innego rosyjskiego uczonego, wykładowcy warszawskiej 
uczelni, Dmitrija Samokwasowa22 p.t. O szczątkach antropologicznych i archeo-
logicznych pogańszczyzny w Polsce [Idem 1969: 422]. W tej samej pracy Krzy-
wicki odwoływał się do tekstów cenionego przez siebie gleba Uspieńskiego23. 
Pisząc o „głębokim wpływie (przyrody), jakiemu ulega duchowość człowieka 
przy przejściu od myślistwa i pasterstwa do osiadłego trybu życia” nawiązywał 
do twierdzenia rosyjskiego antropologa o wychowawczym wpływie przyrody na 
człowieka; rolnik, którego byt zależny jest warunków atmosferycznych, uczy się 
m.in. cierpliwości. Wobec tego przyroda kształtuje jego usposobienie, z czym 
zgodził się Krzywicki [Ibidem: 543–544].

Wiele spośród cytowanych powyżej tekstów Ludwika Krzywickiego uka-
zywało się w warszawskich czasopismach, z którymi współpracował: Głosie, 

19 Iwan I. Janżuł (1846–1916) – profesor prawa finansowego Uiwersytetu Moskiewskiego, 
inspektor fabryczny Okręgu Moskiewskiego, zwolennik socjalizmu państwowego [BSE DIC 
2009].

20 Buličev N. [1876], sbornik primjet itd. v Irbitskom Ujezdie, Jekatierinburg; Kostomarov N.J. 
[1860], Očerk domašniej žizni i nravov vielikorusskogo naroda, Petersburg; Izviestija Obščiestva 
arhieołogii i etnografii pri Kazanskom Univiersitietie;  ”Etnografičeskoje obozrienije” i in.

21 grigorij F. Simonienko (1839–1905) – wieloletni wykładowca CUW, profesor Katedry 
Ekonomii Politycznej i Statystyki [Paszkowska 2003: 160]. Simonienkę oceniano w różny sposób; 
był chwalony za upowszechnianie zajęć praktycznych w formie konwersatoriów, ale jednocześ-
nie oskarżano go o fałszerstwa statystyczne w ramach działalności w Komitecie Statystycznym 
[Ibidem].

22 Dmitrij J. Samokwasow (1843–1911) – archeolog i historyk rosyjskiego prawa, ceniony 
wykładowca CUW w latach 1877–94, później pracował na Uniwersytecie Moskiewskim [Bosiacki 
2006: 25–26; BSE 1971: 56]. 

23 gleb I. Uspienskij (1843–1902) – narodnicki pisarz, współpracował z pismem Otiečestvien-
nyje zapiski, zwolennik demokracji rewolucyjnej i naturalizmu [Walicki 1973: 473–474; RUL].
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Prawdzie i ateneum. Głos (później Przegląd społeczny i społeczeństwo) wy-
dawany był w latach 1886–1905. Pismo było uważane za organ narodowców. 
Spośród polskich socjologów, oprócz Krzywickiego, z Głosem współpracowali 
Zygmunt Balicki i Stanisław Brzozowski. Czasopismo prezentując linię patrio-
tyczną polemizowało z ugodowym Krajem [Kmiecik 1989: 47; EP 1995: 549; 
Bogacz 1960: 325].

Socjologii rosyjskiej, a konkretnie pracy szkice socjologiczne (sociołogiče-
skije etiudy) Siergieja Jużakowa, został poświęcony artykuł Głosu pt. Walka 
o byt i moralność z 1891 r. Autor, ukrywający się pod pseudonimem A.P., streścił 
w swoim tekście XI rozdział książki Jużakowa, a w przypisie napisał: „Autor jest 
jednym z wybitniejszych socjologów i publicystów ruskich. Książka jego zawiera 
szereg szkiców o czynnikach pierwotnych, przyrodniczych w społeczeństwie 
i prócz tego dosyć trafną krytykę poglądów tzw. subiektywistów ruskich” [A.P. 
1891: 330–331].

Tak jak Głos miał charakter narodowy, tak Prawda – kosmopolityczny 
[Bogacz 1960: 325]. W tym wydawanym w latach 1881–1915 czasopiśmie re-
dagowanym przez Aleksandra Świętochowskiego również często zamieszczano 
artykuły o tematyce socjologicznej. O rosyjskiej socjologii na łamach Prawdy pi-
sywał nie tylko Krzywicki, ale również inni autorzy, m.in. Władysław Kozłowski 
i Iwan Franko. W roku 1887 Kozłowski pisał o pracy Nikołaja grota Psychologia 
uczuć (1880). Na początku wspomniał on o dotychczasowych osiągnięciach 
psychologii, przy czym zauważył, że praca rosyjskiego uczonego była „najlep-
szą i najdokładniejszą z tego zakresu” [Kozłowski 1887: 520; 532–533]. Dział 
psychologii emocjonalnej („traktujący o uczuciu”) był do tamtej pory w stanie 
zamętu, a dopiero grotowi udało się dotychczasową wiedzę usystematyzować, 
poczynając od definicji uczucia, poprzez „całkowanie i różniczkowanie”, do 
powiązań teorii z biologizmem [Ibidem].

Wspomniany już wcześniej Iwan Franko w Prawdzie zajmował się głównie 
ukraińską myślą społeczną, ale niekiedy jego zainteresowania pokrywały się z te-
matyką socjologiczną poruszaną w pracach autorów rosyjskich. Ukraiński uczony 
recenzował na przykład pracę O. Stodolskiego p.t. Etnografja słowiańszczyzny, 
w której opisani zostali Słowianie zamieszkujący Cesarstwo Rosyjskie, od cech 
fizycznych po kulturę i typy ich społeczności [Franko 1887: 560–561].

Pisząc o Prawdzie nie można zapomnieć o osobie jej redaktora naczelnego, 
Aleksandra Świętochowskiego. To jemu między innymi swój socjologiczny 
profil zawdzięczał Przegląd Tygodniowy, a później także Prawda. Świętochow-
ski przywoływał w swojej publicystyce teorie Comte’a i Spencera, sam będąc 
zwolennikiem ewolucjonizmu [Szacki 1995: 170]. Redaktor Prawdy znał także 
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rosyjską myśl społeczno-polityczną, nie przyjmował jej jednak bezkrytycznie. 
Mimo kosmopolitycznej otwartości swojego czasopisma, ostro krytykował an-
typolskie idee Michała Katkowa i Iwana Aksakowa24 [Kmiecik 1971: 97].

W innym warszawskim czasopiśmie z którym współpracował Ludwik 
Krzywicki, ateneum (wydawanym w latach 1876–1901), również ukazywały się 
artykuły socjologiczne nawiązujące do rosyjskiej myśli społecznej. Na przykład, 
w obszernym tekście pt. synteza badań filozoficznych nad dziejami ludzkości Na-
poleon Hirszband (Cezary Jellenta) traktuje o pracy Nikołaja Kariejewa Główne 
problemy filozofii historii. Krytyka historiozoficznych idei i doświadczenia na-
ukowej teorii postępu historycznego (Moskwa 1883) [Hirszband 1884]. Hirsz-
band chwalił dzieło rosyjskiego historyka-socjologa, jako potrzebne, ponieważ 
dostępne wcześniej polskie wydania prac z dziedziny filozofii historii były „jak 
gdyby oderwane od gruntu, na którym wyrosły” [Ibidem: 98]. 

Wyraźna obecność socjologii rosyjskiej na łamach czasopism, z którymi był 
związany Ludwik Krzywicki, uprawnia do stwierdzenia, że wschodnie wpływy na 
jego twórczość naukową dokonywały się także za pośrednictwem jego redakcyj-
nych kolegów. Udział rosyjskiej myśli społecznej w kształtowaniu się socjologii 
Krzywickiego był bardzo duży, ale poważnym nadużyciem byłoby założenie, że 
wpływ ten miał charakter jednostronny. Spotykający się z polskimi socjologami 
Rosjanie również w pewnym stopniu modyfikowali pod ich wpływem swoje 
idee. Oczywiście skala tych wpływów jest znacznie mniejsza, m.in. ze względu 
na brak oddziaływania instytucjonalnego oraz różnice w ogólnym potencjale 
naukowym, ale znamienny jest tu zwłaszcza przykład Leona Petrażyckiego, 
związanego w latach 1896–1918 z Uniwersytetem w Petersburgu, którego udział 
w tworzeniu rosyjskiej socjologii był na tyle znaczący, że przez Rosjan trakto-
wany jest jako uczony rosyjski [Zborovskij 2003: 420]. Działający aktywnie na 
polu naukowym i społeczno-politycznym Krzywicki również nie był Rosjanom 
obojętny, szczególnie w okresie paryskim jako aktywny współpracownik Pro-
letariatu i Narodnej Woli. Kwestia jego oddziaływań na rosyjskich socjalistów 
i myślicieli społecznych wymagałaby jednak szczegółowej analizy ich twórczości 
i działalności, co wykracza poza ramy tematyczne niniejszego artykułu. 

Oddziaływaniom rosyjskim na polską socjologię w II połowie XIX wieku i na 
początku wieku XX poświęcono w różnorodnych opracowaniach zdecydowanie 
mniej uwagi, niż recepcji dzieł Comte’a, Spencera lub Marksa. Przykład Ludwika 

24 Michaił N. Katkow (1818–1887) i Iwan S. Aksakow (1823–1886) – publicyści, słowianofile 
[RUL].



66 MICHAŁ gŁUSZKOWSKI

Krzywickiego dowodzi jednak, że wpływy rosyjskie na kształtującą się polską 
myśl socjologiczną były częstokroć równie istotne. 
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tHE RuSSIAn InFLuEnCE In LudWIK KRZyWICKI’S SOCIOLOGy
(Summary)

Ludwik Krzywicki’s sociological thought developed when the territory of Poland was divided 
by surrounding powers and a considerable part of which was under Russian dominance. There were 
several examples of Russian influence on Polish Sociology in the second half of the 19th century 
and in the beginning of the 20th century: Polish translations of Russian sociological works, citations 
of Russian sociologists in Polish works, the reception of Russian editions of Western sociological 
works in Poland, Poles studying at Russian universities and personal contact with Russian soci-
ologists. Russian Sociology influenced Krzywicki’s thought from its very beginning. He studied 
at a Russian secondary school and then at the Imperatorial University of Warsaw. Krzywicki was 
familiar with Russian sociological and socialist works. When he was dismissed from the university 
and emigrated, he cooperated with Russian sociologists such as Peter Lavrov. In his works, Krzy-
wicki referred to numerous Russian sociologists, philosophers, anthropologists and ethnologists. 
He also cooperated with several periodicals in Paris and Warsaw, where Russian Sociology was 
present in many articles, written not only by Krzywicki, but also by other authors.
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