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Socjologia  młodszy partner statystyki. 

 
Wstęp 

Pojawienie się w Europie tych dwu dyscyplin dzielą ponad dwa stulecia. Gdy statystyka jest 

dzieckiem monarchii oświeconej to socjologia liberalnej demokracji. Pierwsza wywodzi się z 

przekonania o sprawczej sile państwa, druga przypisuje ją otwartemu społeczeństwu. 

Odmienne są również podstawowe cele obu dyscyplin :statystyka gromadzi i analizuje 

informacje. Socjologia bada jak komunikacja , a więc międzyludzka interakcja, konstruuje 

życie społeczne. Ale o tym czy to życie się wytworzyło świadczą fakty zarówno obiektywne, 

a więc te które dobrze ujmuje statystyka, jak i subiektywne, z którymi dyscyplina gorzej sobie 

radzi. 

 

Informacja i komunikacja 

W nauce informacja i komunikacja są częstsze sobą utożsamiane. Wiem coś – informacja, 

po to, aby powiedzieć to innym – komunikacja. Informacja to nabój komunikacja to 

strzelba – tak nawet kiedyś pisano. Tymczasem jest to uproszczenie ukrywające zasadnicze 

różnice. Gdy informacja zbiega  się z komunikacją i przez to obie potwierdzają jedną wizję 

świata-- wówczas powstaje trwałe życie społeczne. Trwałe, ale  żyjące poza historią. 

Wówczas łączy ludzi we wspólnotę niezmieniająca się wiedza.  

Tak można było myśleć w systemie przedwestfalskim, gdy była to wiedza zbudowana z 

wyobrażeń, konstrukt kulturowy odwołująca się do wspólnych przekonań religijnych. 

 System powestfalski tę wspólnotę przekonań obalił, wniósł przez to poczucie różnorodności 

rzeczywistości. A także  historyczności, czyli zmienności świata. 

 

Siła informacji. 

Informacja nabiera znaczenia, gdy jest w ruchu, układa się w sekwencje, wyraża proces. I 

chociaż te sekwencje mają charakter skokowy, ukazują stan w różnych wystandaryzowanych 

interwałach czasowych, to tak uchwycone zmiany mają wielką siłę destrukcji.. W świecie 

przedwestfalskim potrzebna była wiara w niezmienność świata.  Powiedzielibyśmy potrzebna 

była ta sama , stale powtarzająca się informacja, która potwierdzałaby istniejący porządek,  

normalność, ład boży. Zgodnie z nią gruntowała się wiara, że świat się nie zmieniał. 
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Tymczasem ciągi informacyjne , sekwencje zmieniających się danych, tę stabilność 

kwestionowały. 

Komunikacja, która wiarę  tę przekazywała , doświadczany przez człowieka  proces zmiany 

stara się spowalniać. Wymaga stabilizacji, uzyskania równowagi, po to by stworzyć 

wspólnotę. Tymczasem  informacja przyśpiesza-pod jej wpływem,  podstawy wspólnoty 

wytworzonej na podstawie komunikacji, tracą swój grunt. Wspólnota chwieje się jakby 

trwała na ruchomych piaskach. Bowiem informacja, przez swą  zmienność, rozmywa 

podstawy społeczne, kwestionuje podjęte już decyzje , paraliżuje działanie. Z tej 

destrukcyjnej siły liberalnego napływu informacji zdają sobie ludzie już od dawna. 

 Nie darmo wiele społeczeństw, zwłaszcza tych, które coś w swej historii osiągnęły, coś 

zbudowały, wypracowało w swojej kulturze mechanizmy kwestionowania i odrzucania 

niechcianych informacji. Kulturowo ukształtowane style poznania obejmują procedury 

postępowania z informacją , tak by jej napływ nie zniweczył tego, co społecznie osiągnięto. 

By informacja była podstawą do podejmowania decyzji jej różnicowanie musi zostać 

osłabione. Statystyka społeczna wyraża uspokojony przebieg zmian wówczas, gdy stosuje się 

ją do społeczeństwa, a nie do poszczególnej jednostki. Tworząc konstrukt przeciętnego 

człowieka można było podejmować decyzje. To dopiero przyniosło państwo socjalne. 

 

Informacja w rękach władzy 

Powróćmy jednak do przełomu westfalskiego. Pojawienie się w Europie państw narodowych, 

tak zwanych państw westfalskich, 1648, postawiło pytanie o źródła przewagi władzy. Gdy 

zrezygnowano z scalającej i wymuszającej posłuszeństwo siły religii (komunikacja), państwo 

musiało określić źródła swej siły.  

Pomyślał o tym nieco wcześniej brytyjski uczony i polityk Franciszek Bacon, który w 1627 w 

wydanej pracy „Nowa Atlantyda” zwrócił uwagę na informację . W pismach Bacona słowo 

„informacja” znaczyło naprawdę wywiad , w sensie gromadzenia danych . Sam jako 

dyplomata i kryptolog opracował nie tylko trudne do złamania szyfry, ale także zaproponował 

taką organizację służby państwowej, by gromadziła ona tajne informacje, których wyłączna 

znajomość daje państwu przewagę. Przewagę nad konkurującymi państwami i nad własnymi 

obywatelami. 

Uczono nas kiedyś, że Nowa Atlantyda to zbawienna dla ludzkości społeczna utopia. 

Tymczasem nic bardziej mylącego; była to wizja przewagi państwa nad obywatelem jak i nad  

państwem konkurentem ,dzięki posiadaniu ekskluzywnych informacji.  

Armad Mattelart pisze o tym projekcie: 
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„Na wyspie Bensalem , pracuje nie mniej niż dziewięć kategorii uczonych , zgodnie ze ścisłym 

hierarchicznym podziałem pracy , zbierających, klasyfikujących i przetwarzających 

informacje. … członkowie tylko jednej kategorii, dwunastu „Handlarzy Światła” mieli prawo 

opuścić kraj i podróżować za granicę po świecie w poszukiwaniu „książek i abstraktów i 

wzorców doświadczeń”. Im nakazano „gromadzić oświecenie ,gdziekolwiek może się ono 

rozwijać’ przez zbieranie wszystkiego co dotyczy nauki, sztuki, techniki i wynalazków. Mogli 

oni podróżować ,jeżeli ukrywali swoje pochodzenie „ pod imionami z innych krajów ( dla 

ukrycia swych własnych). Dostęp do wyspy był zakazany cudzoziemcom lub, w ostateczności, 

ściśle uregulowany, po to by chronić wiedzę i umiejętności jej mieszkańców, które są 

zdecydowanie wyższe od tych z reszty świata.” 

Zaś zamknięci na wyspie uczeni gromadzili i przetwarzali wiedzę izolowani od reszty świata, 

a także od swoich kolegów. To KGB-owska „szaraszka” ze stron prozy Sołżenicyna , czy 

ekonomiczne szpiegostwo państwowe, zostały wymyślone nad Tamizą. 

„W 1662 plan Bacona reorganizacji wiedzy przyjął konkretną postać w postaci ufundowania 

Królewskiego Towarzystwa Londynu dla celów Doskonalenia Naturalnej Wiedzy poprzez 

Doświadczenia, z inicjatywy kupców Miasta Londynu. Dla wielu Dom Salomona, gdzie ziarna 

utopijnej wyspy Bensalem rozwijały się ,przysłonięty został przez  akademie nauk. W 1666 

Francja ustanowiła Królewską Akademię Nauk ,a obserwatorium astronomiczne w rok 

później.” 

Szybko  ta wiedza została upaństwowiona. W Niemczech już od 1660 działała   Staatkunde  „ 

wiedza państwowa „ która, zachęcała do rozwoju nomenklatury i starała się zaspokoić 

potrzeby organizacji państwowej. 

Pojęcie statystyki po raz pierwszy zdefiniowane przez Gottfrieda Achenwalla (1719-1772) 

jako „ nauki państwowej”, Staatswissensaft.  

Miała ona za zadanie  „zilustrowanie doskonałości i braków kraju i ujawnienie sił i słabości 

państwa”. 

Kontynuowany od 1725 w Prusach , a potem innych krajach rejestr spisów urodzeń, zgonów, 

chrztów, małżeństw dawał rządom wiedzę która zapewniała im przewagę. 

Jednak ta wiedza mogła być znana  tylko tym, którzy jej potrzebowali do państwowych celów 

i to jedynie we fragmencie. Bacon przestrzegał przed upoważnieniem kogokolwiek do 

znajomości całości tej wiedzy. Mogła być ona aż tak oślepiająca, a zarazem przerażająca , że 

czytelnik jej by tego nie zniósł. Miał nim być oświecony monarcha, którego opisywał Hegel. 

Siła destrukcyjna nowych informacji była w tym projekcie dostrzeżona. 

 3



 Monarchie oświecone epoki powestfalskiej czerpały swą siłę z posiadania tajemnic 

państwowych. 

 

Socjologia – liberalny konkurent. 

Gdy statystyka gromadziła tajemnice stanu ,socjologia starała się o jawność danych.  Była 

produktem nowej epoki, ukierunkowanej na demokrację. Kierując się ideami 

oświeceniowymi, starała się dostarczyć obywatelowi wiedzy o świecie i uczynić go partnerem 

państwa, a nie jego niewolnikiem. Socjologia patrzyła na społeczeństwo jak na wielki 

organizm, w którym koleje, drogi i telekomunikacja pełniły rolę arterii, przez które płynęły 

towary i myśli. Ta zwartość organizmu społecznego, składającego się ze świadomych i 

przedsiębiorczych obywateli nadawała krajowi siłę i zapewniała możliwość ekspansji i 

pozwalała mu wygrywać w konkurencji z innymi. To nie defensywna polityka tajemnicy 

państwowej miała zdecydować o przewadze. Rola państwa w jej wizji malała. Socjologia 

była produktem myśli liberalnej , według której im mniej jego jest tym lepiej. 

  Nawet zanim pojawiła się jako odrębna nauka jej prekursorzy zasługiwali na to miano 

właśnie przez tworzenie wiedzy społecznie dostępnej. Stanisław Ossowski pisząc o 

Machiavellim podkreślał fakt, że Florentyńczyk nie tylko doradzał księciu jak rządzić, ale 

także opublikował swój traktat .  Il Principe by rządzeni wiedzieli czego się mogą spodziewać 

od rządzących. Machiawelizm stał się przez to zarówno przewrotnym sposobem rządzenia jak 

i ujawnianiem przewrotności władcy. 

W społeczeństwie liberalnym motywy podejmowania badań były też zgoła prywatne, lub nie 

rzec egoistyczne. Jeden z pierwszych socjologów, który sam sporządził ważną statystykę 

socjalną ,przedsiębiorca okrętowy z Liverpoolu ,Charles Booth w 1891 roku  podjął się 

swoich wyczerpujących badań nad poziomem ubóstwa mieszkańców Londynu w wyniku 

prywatnego zakładu. Otóż po usłyszeniu opinii  socjalistycznego przywódcy H.M. Hyndmana  

, że jedna czwarta mieszkańców Londynu żyje na granicy nędzy zarzucił mu fałsz i 

zapowiedział, że sam mu go udowodni. W rezultacie żmudnych badań dowiódł, że biednymi 

jest nie 25% , lecz 35% mieszkańców Londynu. Nie zmienia to faktu,  że jeszcze za swego 

życia Parlament przyjął ustawę o zabezpieczeniu emerytalnym, a sam Booth spoczął po 

śmierci w podziemiach opactwa Wenstminster. Istotne jest ,że to nie państwowe zamówienie , 

lecz osobista chęć zadecydowały o badaniach. Ich zaś wyniki służyły ogółowi. Po raz 

pierwszy zwrócono w ten sposób uwagę państwu , że ma dbać o swych społecznie 

upośledzonych. I to troska o ubogich miała zjednoczyć socjologię i statystykę. 
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Jednak to polityka decydowała ,że w swej przewadze socjologia rozwijała się w cieniu 

statystyki, dzieląc z nią część swego pola poznania. Zwłaszcza tam, gdzie starała się ona 

służyć wiedzy pozytywnej, a więc rzetelnemu opisowi życia społecznego, posługiwała się 

dorobkiem prac statystyków ,lub starała się sama produkować własne dane .  

 

Państwo socjalne 

Lata społeczeństwa przemysłowego, zwanego też masowym, były okresem największego 

rozwoju współpracy socjologii ze statystyką. Społeczeństwo industrialne podlegało silnym 

procesom ujednolicenia. Zróżnicowane dążenia i przeżycia wyciągniętych ze wsi do miasta 

jego nowych obywateli nie były interesujące dla nauki dopóki nie osiągnęły one takiego 

stopnia podobieństwa i ujednolicenia ,że mogły być one redukowalne i sprowadzone do 

wielkich liczb. Jakiekolwiek orzekanie o społeczeństwie bez dowiedzenia typowości i 

powszechności liczących się dla jego istnienia właściwości było pozbawione sensu. 

Badaniom tym przyświecało przekonanie, że świat podlega przyśpieszającemu i to tak nagle, 

że dopóki nie okażemy się zasadniczo do siebie podobni, jednolici dopóty nie warto nas 

badać. Statystyka uczyła socjologię jak uzyskać ten efekt powszechności, statystycznej 

reprezentatywności wyników, tworząc statystycznego obywatela, który nigdzie nie 

występował w przyrodzie. Mało kto spodziewał się, że masowość społeczeństwa 

industrialnego, która legitymizowała statystycznego obywatela okaże się jedynie epizodem w 

społecznym rozwoju.  

Jak długo ten epizod trwał? To zależało od stopnia powszechności zatrudnienia w przemyśle 

w określonym kraju. A te różniły się poważnie. W Anglii to było 138 lat, Belgii 85, 

Szwajcarii 82  ,w Niemczech 68, Szwecji 19, Polce 17, Włoszech 5, Austrii 15,  Francji 6,a w 

Hiszpanii, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, USA i Japonii – nigdy. 1

Mimo to wiara w postępujące ujednolicenie była tak silna, że  nie przeszkadzało to 

socjologom tych krajów rozprawiać o społeczeństwie industrialnym.  

Społeczeństwo industrialne było zapowiedzią lat statystyki w wiedzy o życiu społecznym. 

Zapowiadało bowiem pojawienie się „człowieka przeciętnego „.  

Już sama idea ujednolicenia była wcześniejsza. Zapowiadała ją Rewolucja francuska głosząc 

„zrównanie” obywateli, ujednolicenie języka narodowego ,wprowadzenie kodeksów 

prawnych i systemu statystyki.. Była to poważna rewolucja. Człowiek przeciętny okazał się 

mniej zmiennym, a bardziej ustabilizowanym, a ludzkość mniej różnorodna, a bardziej 

                                                 
1 Therborn s.111. 
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ujednolicona. Wizją społeczeństwa składającego się z ludzi przeciętnych była bardziej 

stabilna i możliwa do zaakceptowania. A takie społeczeństwo łatwiejsze do rządzenia. 

Odkryło to państwo, gdy zaczęło rozwijać politykę socjalną. 

Człowiek przeciętny to koncepcja Adolfa Queteleta . Ten tworząc model organizacji 

statystyki i departamentu spisów dla rządu belgijskiego w 1830 roku wprowadził ,jako nową 

naukę „społeczną fizykę” ,która była  oparta na pojęciu „przeciętnej osoby”. Zdawał sobie 

sprawę, że jest to byt wirtualny, lecz jakże był on wygodny dla polityki społecznej , a 

zwłaszcza systemu ubezpieczeń , którym się szczególnie interesował. 

 „Człowiek , o którym tu mówię jest ekwiwalentem  centrum grawitacji ciała ludzkiego ; jest 

przeciętnością wokół której oscylują komponenty społeczeństwa; jest, jeżeli chcecie, bytem 

fikcyjnym któremu wszystko może się wydarzyć zgodnie z przeciętnymi wynikami badań  

społeczeństwa” (Quetelet, 1835)  . 

Zastosowanie teorii prawdopodobieństwa otwarło drogę do nowych metod regulujących 

społeczeństwo, podstawowa zasadą dla przyszłego państwa dobrobytu. Średnie wartości stały 

się normami rządu. System statystyczny dostarczał narzędzia obiektywnej identyfikacji 

„niszczących sił’ , wpływających na system polityczny.   

Władza państwowa była w dalszym ciągu partnerem statystyka. A ta potrzebowała narzędzi 

jak uregulować życie nowego społeczeństwa składającego się z przybyłych do miejskich 

ośrodków przemysłowych byłych mieszkańców wsi.   

W 1885, został powołany Międzynarodowy Instytut Statystyki sukcesywnie koronując 

strategie tworzenia zorganizowania nauki ,przewidzianego w 1851 roku przez Wystawę w 

Londynie. Statystycy doszli do łask. 

Człowiek przeciętny, uśredniony, stał się nie tylko ujednolicony, ale coraz to mniej 

dynamiczny zmienny. Zagrożenie jakie kiedyś napływ zróżnicowanej informacji wnosił do 

wiedzy o społeczeństwie ustąpiło. Społeczeństwo mogło uwierzyć w swoje istnienie w 

momencie, gdy było uwolnione spod presji nieustannej zmiany informacji. Gwałtowne 

przyśpieszenie ustało. 

  Armand Mettelart napisze: 

„ Nauka o liczbach zastąpiła historię jako środka analizy, i nawet wierzono ,że ta 

uniwersalizująca racjonalizacja zapowiedziała wejście ludzkości w „post-historyczną erę”  2

 

 

                                                 
2 (Georges Friedmann,1949). 
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Reakcja socjologii 

Socjologowie zareagowali na to wyzwanie różnie. W większości  postępowali drogą 

statystyki , nauki państwowej, służąc swymi interpretacjami społecznemu objaśnianiu danych 

gromadzonych przez statystykę. Takie badania  rozwijał we Francji Fryderyk Le Play  1806-

1882 3 stanowiąc swoisty wzorzec służącego państwu i jego polityce analityka danych.  

Jego koncentracja na badaniach rodzin, zwłaszcza rodzin robotniczych, spowodowała, że 

powstawał w socjologii obraz życia wyprowadzony z wiedzy o rodzinie, na której jak na 

stelażu budowano konstrukcję społeczeństwa. Mimo, że statystyka dostarczała danych 

społecznych o szerokim zasięgu ,swe wizje powtarzalności modeli rodzin we Francji , czy 

społeczności dzielnic Chicago w USA sugerowała mocno redukcyjny obraz życia 

społecznego i społeczeństwa w ogóle do obrazu rodzin. 

Ulrich Beck pisze o tej praktyce : 

„ Dotychczas socjologowie pisali książki i robili badania na temat struktury klasowej 

Brytanii, Francji ,USA , Niemiec i tak dalej. Lecz jeżeli spojrzymy na  to ,jak oparta na 

klasach socjologia określa kategorie klasowe , znajdziemy, że to polega na stwierdzaniu tego 

co dzieje się w rodzinach, w gospodarstwa domowych.” 4

Zapoczątkowany przez niego dział socjologii, który nazywa się socjografią koncentrował się 

na opisie zjawisk. By nadać im charakter społeczny, a więc wyjść po za obserwację zjawisk 

jednostkowych , potrzebował argumentów na rzecz stopnia ich powszechności ,wówczas 

uciekała się do danych masowych, produkowanych przez statystyków, lub produkowanych 

przez siebie na sposób statystyczny. 

Jednak spojrzenia tych dwu nauk różniły się. Statystyka  reprezentowała dane ukazujące 

społeczną  statykę, życie społeczne w cyklicznym ruchu.  

  Pojęcia zarządzania opinią i wyreżyserowanej zgody zaczęły krążyć , wskazując na 

zaślepienie nowymi metodami rządzenia w masowej demokracji, stosując starannie 

wyważone kombinacje informacji i cenzury (Lippmann,1922;Lasswell,1927).  

 Teoretycy twierdzili, że masy, mają być kontrolowane ,dla swego dobra, przez inteligentną 

mniejszość, klasę specjalistów. Wczesne sformułowanie strategii globalnych w Związku 

Sowieckim i krajach Osi dodały prawowitości dla przedsięwzięć kontr- propagandowych . 

                                                 
3 np. „Vues generale sur la statistigue”, 1840 
4 Ulrich Beck: The Cosmopolitan Society and its Enemies. Theory , Culture & Society. 2002, Sage, Thousand 

Oaks. Vol.19 (1-2) ss.17-44. 
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Badania opinii, sondaże, były częścią arsenału środków New Dealu by przezwyciężyć 

Depresję.  

W ślad za potrzebami władzy swe aspiracje do zarządzania „przeciętnymi osobami” zgłosili 

wielcy przedsiębiorcy.  

W 1908 Henry Ford  wprowadził na rynek tani samochód dla każdego a w  1913  taśmę 

produkcyjną.. Podczas lat 1920-tych techniki marketingu zaczęły być szeroko używane do 

zarządzania  konsumpcją masową. Matematyk Paul Lazarsfeld (1901-76) ,pionierska postać 

w funkcjonalnej socjologii mediów, bronił statystyki jako naukowej procedury i 

usprawiedliwionego stosowania nauki społecznej do potrzeb  prywatnych przedsiębiorstw . W 

1939 Arthur Nielsen, który wynalazł pojęcie udziału w rynku w latach 1920-tych, był 

pierwszym kto zaczął używać audiometru, wczesnego instrumentu dla pomiaru audytoriów 

radiowych. 

 

Perspektywa polska 

Nowa powojenna władza w Polsce nie lubiła socjologii, którą szybko zlikwidowała, ani 

statystyki – ograniczając poważnie publikacje jej wyników. Obie  zyskały na przemianie 

politycznej 1956 roku. Warto zrozumieć co się dokonało. W momencie, gdy socjologia polska 

została reaktywowana na fali przemian „październikowych” natrafiła na osobliwą sytuację. W 

socjologii światowej przeważało podejście ilościowe. Na Zachodzie rozpoczął się czas 

statystycznych badań porównawczych. Lecz także socjologia sama produkowała swe 

statystyki. Najlepiej by dotyczyły one faktów obiektywnych, dających się zweryfikować 

innymi procedurami. Dane subiektywne, świadomościowe , nie podawały się statystycznym 

porównaniom, jeżeli były zbyt wyrafinowane ; zbyt łatwo było w nich o niejednoznaczność . 

W socjologii zachodniej podejście pozytywistyczne wymagało oparcia badań empirycznych 

na rzetelnych podstawach statystycznych ; wymóg reprezentatywności badań narzucał 

projektom  wysokie budżety i paraliżował badania ściśle jakościowe. Gdy na Zachodzie 

wyniki badań znajdowały swe zastosowania praktyczne, często zbyt łatwo i bez kontroli 

samych badaczy, na politycznym Wschodzie władza się ich obawiała . Najbardziej obawiano 

się generalizacji. W ZSRR było zezwolenie jedynie na „konkretne” badania socjologiczne, 

które nie pretendowały do całościowego ujęcia, a które można było zbagatelizować jako 

diagnozujące sytuację nie typową. W Polsce było lepiej, to znaczy zezwalano na uprawianie 

teorii, która nie musiała być marksistowska. Równocześnie tzw. światowe standardy 

wymagały przeprowadzenia badań na próbach statystycznie istotnych. Ich wyniki były na 

 8



ogół odrzucane przez państwowych decydentów, bo innych nie było, na zasadzie 

nietypowości. 

Pamiętam nieporozumienia w gronie międzynarodowej sekcji socjotechniki: koledzy z 

Zachodu bardzo obawiali się używania wyników ich badań zwłaszcza przez prywatnych 

decydentów, socjotechnice polscy tęsknili za najmniejszym choćby zainteresowaniem 

decydenta wynikami ich badań. Badania były solidne, ale natrafiały na odrzucenie. 

Udane próby diagnozowania sytuacji w Polsce dały dopiero prywatne raporty 

Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Mimo, że adresowane do władzy głównie 

podnosiły świadomość obywateli. 

Transformacja na odmianę zmieniła zasadniczo dawną sytuację socjologii. Kształtujący się 

rynek zarówno gospodarczy, co i polityczny zgłosił szereg pilnych potrzeb na badania 

socjologiczne, na które trzeba było odpowiadać szybko. Dlatego też socjologowie znaleźli dla 

siebie zastosowanie w sondażach opinii i swobodnych komentarzach. Ucierpiały na tym 

dawne solidne i statystycznie poprawne badania empiryczne.  

 

Zwrot kulturowy w socjologii 

Tymczasem socjologia na Zachodzie w modelu badań ponowoczesnych wzięła rozbrat  z 

człowiekiem przeciętnym. Dokonało się to ostatnio , bo okresie między 1994 kiedy Dawid 

Cheyney opublikowal swój :The Cultural Turn,5 a 2002 gdy Alain Touraine napisał  dwa 

artykuły o zanikaniu społeczeństwa. 6.  

Socjologia polska jest dziś na rozdrożu widząc brak zainteresowania jej solidną pracą opartą 

na badaniu statystycznie poprawnych prób i sprowadzaniu do roli tzw liczących główki i 

politycznych publicystów. Tymczasem i to nie przypadkowo psychologowie chętnie wchodzą 

w role socjologów; weszliśmy bowiem w wiek indywidualizacji. 

Tezy Touraine’a o zanikającym społeczeństwie dotyczą zwłaszcza wizji socjalnej funkcji 

państwa. Jak łatwo zauważyć jest to miejsce, gdzie starania socjologii i statystyki społecznej 

się spotykały. Państwo, dysponent statystyki ma przestać być socjalnym państwem dobrobytu, 

a co najwyżej zadbać o to by obywatele umieli się sami o siebie troszczyć. Dać wędkę a nie 

rybę , jak wyrażano to metaforycznie. To już przestało być też zadaniem socjologii, a stało się 

psychologii i pedagogiki społecznej. To nie przeciętny obywatel, twór statystyki społecznej, 

lecz indywidualny człowiek miał być uczony przedsiębiorczości. System społeczny, 

                                                 
5 Dawid Cheyney :The Cultural Turn. Routledge. 1994 

6 A. Touraine : The Decline of the Social. Comparative Sociology. Vol.2, iss.3,2003, s. 473. . Touraine : 
Socjology without society. Current Sociology. London, March 2003, vol 51, iss. 2. 
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społeczeństwo stały się nie potwierdzonymi hipostazami, a rzeczywistość potwierdzała 

istnienie jednostek z indywidualnymi kulturami. 

Przed badaniami społecznymi stanęło zadanie poznanie tego co może przybliżać te 

indywidualne zjawiska. Dotyczy to zatem sfery znaczeń i nowych typów ludzkich wspólnot, 

które mogą powstać na gruncie podobieństw indywidualnych kultur, poszukiwanie 

społecznych podstaw świadomości kolektywnej. 

 

Socjologia znaczeń 

Współpraca socjologów i statystyków, która tak dobrze rozwijała się przed dwudziestoma 

laty, gdy jeszcze wierzono w społeczny system społeczeństwa przemysłowego, raptem uległa 

zatrzymaniu. Nie ma już człowieka przeciętnego, nie ma scalających ludzi przeciętnych ram 

społecznego systemu. Są za to znaczenia . Te na ogół są zindywidualizowane., choć można je 

budować w znaczenia kolektywne. Nie mają one wyraźnych przejawów realnych i mogą 

okazać się nie zbyt głębokie, jednak pewne jest , że ludzie do pewnego stopnia mają zbliżone 

rozumienia własnych tożsamości, mają podobne zasoby społecznej pamięci i wiązki 

przekonań. 

Na razie nie wiemy na ile te podobieństwa zawdzięczamy pewnym trwałym, realnym , nie zaś 

wirtualnym doświadczeniom życiowym. 

Czy jednak te treści kulturowe mogą być badane ilościowo?  

W latach 1950-tych podjęto taka i to udaną próbę. Zaproponowana przez trzech psychologów 

amerykańskich7 przestrzeń semantyczna pozwala kwantyfikować ludzkie znaczenia, 

zaznaczone na skali skojarzeń z testującymi je przymiotnikami. Autorzy piszą, znaczenie 

czegoś jest „włożeniem go w siatkę słów” . Czy okazane jabłko jest bardziej dobre, czy 

bardziej złe, bardziej ładne czy bardziej brzydkie, bardziej silne czy bardziej słabe, bardziej  

aktywne czy bardziej pasywne – to wszystko można wyrazić zarówno graficznie co i 

liczbowo i wyznaczyć „jabłku” profil znaczenia. Można takie odpowiedzi uporządkować na 

zasadzie podobieństwa, lecz sprowadzić do odpowiedzi grupy to zatrzeć różnice pomiędzy jej 

członkami. Byłoby to możliwe, gdybyśmy mogli wyodrębnić jakieś kategorie osób o cechach 

wspólnych, w przeciwnym przypadku pojawi się człowiek przeciętny. Istotne jest, że badania 

te korzystają z pomocy i pomysłowości analiz statystycznych i statystyka postępując za 

kierunkiem poszukiwań wskazywanych przez socjologię.  

                                                 
7 C.E. Osgood, G. J. Suci, P.H. Tannenbaum: The Measurement of Meaning. Urbana, University of Illinois, 
1957.  
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Propozycja Osgooda i współautorów ujmuje ludzkie znaczenia w sposób statyczny. 

Niewątpliwie warto rozwinąć badania nad tym ku czemu ludzie dążą, lub wydaje im się , że 

dążą. 

Poszukiwanie społecznych podmiotów 

(Georges Friedmann,1949). 
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