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 Podsumowując socjologiczne obchody 100-lecia wydania „Chłopa polskiego w Europie i 
Ameryce”, warto wskazać, dosyć selektywny odbiór pracy Thomasa i Znanieckiego. Wyraźnie 
widać, że najgłębsze ślady pozostawiła nie teoria, w tym np. koncepcja współczynnika humani-
stycznego, czy teoria wartości, ale zawarte w pracy założenia metodologiczne. Poświecono 
temu zagadnieniu stosunkowo najwięcej miejsca, co jest świadectwem np. sukcesu perspekty-
wy paradygmatycznej badań biograficznych w instrumentarium współczesnej, w istotnej mie-
rze jakościowej, socjologii. Centrum dyskusji na temat 100-lecia, co wyraźnie można obserwo-
wać śledząc wydarzenia rocznicowe, umiejscowione było w ośrodku łódzkim, gdzie odbyła się 
duża konferencja sekcji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego poświęcona empirycznej 
refleksji nad społeczną dezorganizacją i obcością w społeczeństwach europejskich, skoncen-
trowana jednocześnie na perspektywie metodologii analizy biograficznej. Co warto podkreślić, 
spotkania badaczy osnute zostały wokół warsztatów, włączając w to bliskie Thomasowi i Zna-
nieckiemu analizy tekstów autobiograficznych.  

Podobne, gdy idzie o empiryczny profil zainteresowań, były założenia konferencji, która 
kilka miesięcy wcześniej (w maju) odbyła się we Wrocławiu (elementy omówienie ukazały się w 
drugim numerze Biuletynu). Co warto podsumować, obydwa wydarzenia świadczyły o postępu-
jącym zakorzenianiu się problematyki analiz biograficznych w europejskich naukach społeczny-
ch; z drugiej strony można było odnieść wrażanie, że mamy do czynienia przynajmniej z czę-
ściowym zerwaniem tradycji, którą zapoczątkowały badania z początku XX wieku. Świadczy o 
tym choćby dobór zapraszanych gości, czy słabsza obecność np. konkursów na pamiętniki w ob-
chodach stulecia. Wypada z tego wysnuć co najmniej dwa wnioski: o nieliniowym rozwoju re-
fleksji będącej bezpośrednim nawiązywaniem do „Chłopa polskiego…”, z drugiej strony, o osła-
bieniu dynamiki zainteresowania tematem w praktyce badawczej za oceanem i renesansem 
zainteresowania w Europie.  

Jakkolwiek, refleksja poświęcona metodzie biograficznej w amerykańskich naukach spo-
łecznych wymaga odrębnego namysłu, wydaje się, że ostatnie spostrzeżenie, dotyczące „euro-
peizacji” tradycji Thomasa i Znanieckiego, mogło być również pokłosiem trzeciego z istotnych 
wydarzeń, jakie odbyło się w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie czasowym konferencji 
wrocławskiej. Konferencja ta w odróżnieniu od dyskusji skoncentrowanej na metodzie, w więk-
szym stopniu eksplorowała zagadnienia teoretyczne i perspektywy przedmiotu badań, jakimi w 
tym przypadku były zagadnienia migracji, pozycji migrantów i integracji społecznej. Jak należy 
wnioskować po treści wystąpień, dorobek Thomasa i Znanieckiego inspiruje badaczy na różne 
sposoby i trudno tu mówić nie tylko o „szkole”, ale nawet o nurcie refleksji inspirowanych 
„Chłopem polskim…”. Jak się wydaje, istotnym elementem tego, co pozostało po wydanej pra-
cy jest świadomość dystynktywności wzorów kulturowych oraz zagadnienia integracji i dezinte-
gracji, inspirowane tematyką migracyjną. Ten, zapewne nie do końca optymistyczny (przy-
najmniej dla ośrodków wykorzystujących tradycję Znanieckiego jako element swojej tożsamo-
ści), wniosek można wysnuć śledząc materiały z kolejnych wydarzeń, których byliśmy świadka-
mi w Łodzi, gdzie odbył się również cykl seminariów poświeconych inspiracjom czerpanym z 
lektury pięcioksięgu. Do podobnych przemyśleń  prowadziła konferencja, jaka odbyła się na 
Wydziale Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu, w drugiej połowie roku, dedykowana bezpo-
średnio drugiemu ze współautorów pracy: Florianowi Znanieckiemu.  

Znacząca część wystąpień w ramach obchodów była rejestrowana i jest dostępna w 
formie wideo, można wiec wyrobić sobie własne zdanie, do czego zapraszamy.  

Poniżej odnotowujemy wydarzenia, które się odbyły, wraz z dostępem do wybranego 
materiału wideo (jeżeli jest on-line). W najbliższych miesiącach ukażą się monograficzne nu-
mery „Przeglądu Socjologicznego” oraz „Człowieka i Społeczeństwa”, ale zapewne znacznie 
więcej książek i artykułów tematycznych poświęconych 100-leciu. Zapraszamy do czytania, re-
cenzowania i brania udziału w dyskusji. 
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Podsumowanie



17-18 września 2018 roku odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim międzynarodowa konfe-
rencja “Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and ‘other-
ness’ in modern European societies, following the biographical and discursive appro-
ach of Thomas and Znaniecki's ‘Polish Peasant in Europe and America’”. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane wspólnie przez ESA RN 03 Biographical Perspectives on Eu-
ropean Societies, Sekcję Badań Biograficznych PTS, Katedrę Socjologii Kultury UŁ 
oraz Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ.  

Konferencję poprzedziły warsztaty zorganizowane w 15 września 2018, popro-
wadzone przez: Jane Arnfield (Wielka Brytania): “Drama and Biography - (Out of) Li-
ving Memory”; Maggie O’Neill (Wielka Brytania): “Methods on the Move: Walking Bio-
graphies”; oraz: Fritza Schütze’ego (Niemcy): “Biographical Analysis of Written 
Texts”. W ramach konferencji dwa wykłady plenarne wygłosiły: Catherine Delcroix 
(Uniwersytet w Strasburgu, Francja, “Dynamiques Européennes”) ‘How Biographical 
Studies and social experience of migration are still inspired by The Polish Peasant in 
Europe and America’  oraz Maggie O’Neill (Uniwersytet w Yorku, Anglia) ‘Biographical 
research on the move: theorising, experiencing, imagining’.  Odbył się także panel pt. 
‘Legacy of Thomas and Znaniecki’s work in relation to the foundations of modern bio-
graphical research in Europe and America’ moderowany przez Kaję Kaźmierską (UŁ) z 
udziałem Fritza Schütze’go (Niemcy), Roberta Millera (Anglia) i Andrzeja Piotrowskie-
go (UŁ). Ponadto, badacze z jedenastu krajów przedstawili na 10 sesjach 48 referatów 
poświęconych teoretycznym oraz empirycznym kwestiom w polu badań biograficznych. 
W trakcie konferencji został pokazany film pt. „Czwarta Dzielnica” nt. emigracji do 
Chicago na początku XX w. (opis filmu: https://www.filmweb.pl/film/Czwarta+dzielnica-
2013-709877/descs ). Film można obejrzeć także (w pełnej wersji), pod poniższym adre-
sem: https://www.youtube.com/watch?v=VVShGlkxC74  

25-26 października 2018 odbyła się w Gdyni III Międzynarodowa Interdyscypli-
narna Konferencja Naukowa (Pełen Program: http://www.polska1.pl/upload/re-
dactor_files/Konferencja%20Europejskie%20Migracje%20po%202004.pdf): 
„Europejskie migracje po 2004 roku. Przyczyny, skutki i perspektywy”. Miejscem 
organizacji konferencji było Muzeum Emigracji. W jej ramach odbyła się sesja 
zatytułowana „100 lat od wydania „Chłopa Polskiego…” Doświadczenia i prak-
tyki poradnicze w przestrzeni migracji”. Sesję prowadziła Aneta Słowik.  

Uzupełnienie sprawozdań z wydarzeń rocznicowych

Konferencje

28 listopada 2018 odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska konferencja na-
ukowa: Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recep-
cje. Konferencję organizował pod patronatem JM Rektora UAM prof. dr. 
hab. Andrzeja Lesickiego, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji i Zakład Po-
radnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Towarzy-
stwo im. Floriana Znanieckiego: http://socjologia.amu.edu.pl/new/images/Zna-
niecki2018_PROGRAM_2.pdf 
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Organizatorzy w zaproszeniu wskazywali głównie na dorobek drugiego z współauto-
rów „Chłopa polskiego…”: Floriana Znanieckiego, „którego teorie, koncepcje oraz po-
mysły teoretyczne domagają się należnego potraktowania, ponownego poważnego roz-
patrzenia. I to nie tylko w kategoriach historii myśli tej czy innej dyscypliny, lecz w 
kategoriach użytecznych narzędzi analitycznych oraz rzetelnych metod badawczych”. 
Zaprosili do debaty przedstawicieli różnych środowisk naukowych: pedagogów, socjo-
logów, filozofów, etnologów, którym bliska jest humanistyczna postawa badawcza 
Floriana Znanieckiego. W konferencji wzięło udział ponad dwudziestu pedagogów i so-
cjologów, debatujących również równolegle w ramach sesji panelowych. W konferen-
cji zgodziła się wziąć udział, wygłaszająca inaugurujący referat, prof. Elżbieta Ha-
łas, która analizowała Znanieckiego ideę uspołecznienia do altruizmu.

18 października  2018, seminarium poświęcone problematyce migracji, podej-
mujące następujące, szczegółowe zagadnienia:  

przełom XIX/XX w. a współczesne „wędrówki ludów” 
model integracji społecznej i wielokulturowości 
dystans kulturowy kiedyś i dziś 

Udział w wydarzeniu wzięli: Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński), 
Sylwia Urbańska (Uniwersytet Warszawski), Marek Nowak (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), Katarzyna Waniek (Uniwersytet Łódzki), To-
masz Ferenc (Uniwersytet Łódzki), Paweł Boski (SWPS Uniwersytet Humani-
stycznospołeczny), Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński) 
Relacja video: https://www.youtube.com/watch?v=tPwwU-9nhEw  

13 grudnia 2018, seminarium poświęcone dezorganizacji a kryzysowi, podejmu-
jące następujące szczegółowe zagadnienia:  

dezorganizacja społeczna i indywidualna  
społeczeństwo w kryzysie: chroniczne zagrożenie bezładem i cierpie-
niem w powiązaniu z kryzysem jednostki 
rekonstrukcja społeczna  
kryzy a rola elit  

Udział w wydarzeniu wzięli: Marek Czyżewski (Uniwersytet Łódzki), Grzegorz 
Foryś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Grażyna Romańczuk-Woroniec-
ka (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Agnieszka Golczyńska-
Grondas (Uniwersytet Łódzki),  Krzysztof Gorlach (Uniwersytet 
Jagielloński). Relacja video:   
https://www.youtube.com/watch?v=TppDxcwKvxI&t=7005s 
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Seminaria
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"Chłop polski...": https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PDW-UAM-Florian-Zna-
niecki-Ch%C5%82op-polski-w-Europie-i-Ameryce.mp3 

Główne założenia teorii Floriana Znanieckiego: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Plik:PDW-UAM-Glowne-zalozenia-teorii-Floriana-Znanieckiego.mp3 

Okres poznański w twórczości Floriana Znanieckiego: https://pl.wikipedia-
.org/wiki/Plik:Florian_Znaniecki_okres_pozna%C5%84ski.mp3

Łukasz Marcin Dominiak, UMK, O źródłach kreatywności Floriana Znanieckiego 
(„Filo-Sofia”): http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/
1071/1044  

Krzysztof Podemski, Florian Znaniecki i Zygmunt Bauman - wielcy wyklęci z Pozna-
nia (felieton w „Gazecie Wyborczej”): http://poznan.wyborcza.pl/poznan/
7,105531,23509760,florian-znaniecki-i-zygmunt-bauman-wielcy-wykleci-z-poznania-
.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Poznan_Wy-
borcza&disableRedirects=true  

Agnieszka Bron, Uniwersytet Sztokholmski, Instytut Pedagogiki, O badaniach bio-
graficznych krytycznie („Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” nr  1(4), 
2017): http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_22835/c/
0_2__16_-34_Bron.pdf  

---- 

Informujemy jednocześnie, że na etapie prac redakcyjnych znajduje się praca zbio-
rowa Elżbiety Smolarkiewicz i Łukasz Skoczylasa (eds.):  Internal  migrations in 
Poland, Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien, Peter 
Lang Edition 2018. 

Zebrane teksty, nawiązują do klasycznej pracy Thomasa i Znanieckiego pokazując 
równocześnie różnorodność sposobów patrzenia na zjawisko migracji wewnętrznej, 
wskazując na liczne słabo rozpoznane wciąż jego aspekty. Autorzy mają nadzieję, 
że książka wydana pod auspicjami Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w 
Poznaniu, stanowić będą nie tylko rzetelne źródło wiedzy o ruchach ludnościowy-
ch w Polsce, ale także inspirację dla czytelników do własnych badań i refleksji. 

Tom tworzą teksty Siedmiorga autorów. Są to: Jerzy Kaczmarek, Łukasz Sko-
czylas, Elżbieta Smolarkiewicz i Marzena Walaszek z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Małgorzata Łukianow i Przemysław Śleszyński z Polskiej Aka-
demii Nauk oraz Diana Rokita-Poskart z Politechniki Opolskiej. Badacze ci repre-
zentują różne dyscypliny naukowe oraz metody badawcze, dzięki czemu nasza publi-
kacja ma charakter interdyscyplinarny, oddający złożoność tematu i wielość per-
spektyw jego oglądu. Dominuje jednak perspektywa socjologiczna, pozwalająca na 
dogłębną analizę polskich migracji wewnętrznych.

4

Zapraszamy do wysłuchania podcastów poświęconych Flo-
rianowi Znanieckiemu i jego twórczości

Teksty różne nawiązujące do rocznicy (zapraszamy do za-
bierania głosu)
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tekst Floriana Znanieckiego: „Studia nad antagonizmem do obcych”, 
„Kwartalnik Socjologiczny” 2-4. 1930-1, Poznań [1].

1. 
Nad jakiemkolwiek zagadnieniem pracować za-
cznie socjolog dzisiejszy, poszukawszy dobrze w 
literaturze, przekona się niechybnie, że jest to za-
gadnienie już opracowane, jeżeli nie przez zawo-
dowych socjologów, to przez etnologów, history-
ków, filozofów, moralistów, popularnych psycholo-
gów, polityków, nieraz (i to wcale nienajgorzej) 
przez powieściopisarzy lub dramaturgów. Wśród 
wyników tych opracowań znajdzie zawsze przeko-
nywające, nieraz narzucające mu się z niezbitą 
napozór oczywistością. W pierwszej chwili często 
się zdarza, że nie widzi on potrzeby ani możności 
dodania czegokolwiek istotnie nowego do tych  
wyników. Wydaje się, jak gdyby wszystko, co w 
socjologji powiedzieć warto, było już powiedziane, 
i pozostawało mu tylko „wypowiadać to samo le-
piej. Wrażenie to potęguje się przy lekturze współ-
czesnych prac  socjologicznych, z których znaczna 
część wypowiada tylko to, co już było powiedziane 
— ale gorzej. Odkrywa się bez ustanku nowe fakty, 
ale o odkrywaniu nowych prawd ogólnych mało sły-
chać.[2] 
 Po krytycznem jednak rozpatrzeniu tego 
naszego dziedzictwa socjologicznego pod kątem 
widzenia sprawdzianów indukcji naukowej okazuje 
się, że jego wartość poznawcza jest daleko mniej-
sza, niż skłonni byliámv mniemać z początku. Po-
ziom jego jest wprawdzie nieco wyższy pod wzglę-
dem ostrożności w doborze faktów i w uogólnianiu, 
niż poziom potocznej wiedzy praktyczno-spofecz-
nej, wyrażającej się w regułach życiowych „zdro-
wego rozsądku”, przysłowiach, radach, pouczenia-
ch i t.p., lecz typ logiczny pozostał ten sam. Ogól-
ne twierdzenie indukcyjne dawniejszej socjologji 
nie ma uroszczeń do bezwzględnej ścisłości i cał-
kowitej ważności; jest to uogólnienie empiryczne 
„przybliżone", mające być ważnem tylko w odnie-
sieniu do większości faktów pewnej klasy, nie do 
wszystkich faktów tej klasy bez wyjątku. Wpraw-
dzie socjologowie, o ile się dało, starali się podpie-
rać swe twierdzenia dedukcją z jakichś przesłanek, 
zaczerpniętych z innych nauk[3]; lecz właściwe 
dowodzenie indukcyjne, czysto socjologiczne, 
ograniczało się do wyliczania jak największej ilości 
faktów, zgodnych z danem twierdzeniem. Fakty 
sprzeczne były albo pomijane, albo uwzględniane 
przez sumiennych badaczy w charakterze wyjąt-
ków, nie pozornych, t.j. tłumaczących się kombi-
nacją uznanej ogólnej zasady z inną ogólną zasadą, 
lecz rzeczywistych, t.j. tłumaczących się każdora-
zowo innym przypadkowym zbiegiem konkretnych 
okoliczności. Spencera „Zasady socjologji”, We-
stermarcka „Origin and Development of Morał Ide-
as”, niedawno ogłoszona wielka praca Sumnera i 

Kellera „Science of Society” są klasycznemi przy-
kładami dzieł, zbudowanych z tego typu uogólnień. 

W dzisiejszej socjologii podniosły się wyma-
gania doskonałości naukowej i rośnie niezadowole-
nie z dawniejszej nieścisłości i dowolności. Liczne 
są głosy, wskazujące na potrzebę rewizji wszystki-
ch dotychczasowych wyników, ponownego, daleko 
gruntowniejszego opracowania wszystkich, zbyt 
powierzchownie opracowanych zagadnień. Pozy-
tywne próby rewizji w monografiach większych i 
mniejszych liczyć już można na setki, może na ty-
siące, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Nieste-
ty jednak, droga obrana przez najbardziej zagorza-
łych rewizjonistów prowadzi wprawdzie naprzód, 
lecz bardzo niedaleko; możliwości postępu, jakie 
otwiera, są zbyt małe w stosunku do mozołów, ja-
kich wymaga. Polega ona, ogólnie mówiąc, na 
nadawaniu empirycznym uogólnieniom dawnego 
typu większej objektywnej pewności i określaniu 
stopnia ich przybliżenia. Przy dawniejszej meto-
dzie wyliczania faktów można było z pewnością 
tylko udowodnić, że „niektóre S są P”. Twierdząc, 
że „prawie wszystkie S są P” lub nawet tylko, że 
„większość S jest P”, socjolog, ściśle biorąc, sta-
wiał hipotezę, której nie udowadniał jak należy. 
Udowodnić ją bowiem można tylko s t a t y s t y c z 
n i e, zliczając S które są P i S które nie są P i po-
równując te dwie ilości, czy to w całej klasie S czy 
w odpowiednio dobranej „próbce” tej klasy. Przez 
to zaś uzyskuje się nietyłko udowodnienie hipote-
zy, że większość S jest P, ale zarazem ścisłe okre-
ślenie, jaka jest ta większość, a więc w jakim 
stopniu twierdzenie „większość S jest P” zbliża się 
do twierdzenia: „wszystkie S są P". 
 Na tem jednak kończy się postęp. Nie negu-
jąc, że indukcyjne twierdzenie „n % S jest P” może 
być bardzo doniosłe praktycznie (tak np. dla peda-
gogiki, kryminalistyki, polityki), sądzę, że jego 
warto" poznawcza nie da się wcale porównać z 
wartością indukcyjnego twierdzenia, stosującego 
się do wszystkich przedmiotów danej klasy, a to 
dlatego, że pozostaje teoretycznie bezpłodnem, 
nie prowadzi do nowych odkryć. Nowe odkrycia są 
dokonywane pod wpływem stwierdzenia konfliktu 
między uznaną prawdą ogólną, a poszczególnym 
faktem, do którego ma się ona stosować; otóż tu-
taj konflikt taki jest wyłączony gdyż poszczególne 
S może być P, albo nie P, nie wywołując żadnego 
problematu w jednym ani w drugim wypadku. 

Rewizja twierdzeń ogólnych dawniejszej 
socjologji musi więc iść, mojem zdaniem, w zupeł-
nie innym kierunku, starać się w y e I m i n o w a ć 
ten typ logiczny, który ocjologja ubiegłego stulecia 
przejęła od refleksji praktyczno-spolecznej, a dzi-
siejsza socjologia statystyczna nadal podtrzymuje.
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[*] Fragment znacznie większego opracowania dostępnego 
w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?
id=53221). Tekst złamano i poddano jedynie kosmetycz-
nej redakcji, pozostawiając niezmieniony język orygina-
łu.   
[2] Niezwykle wdzięcznem zadaniem dla erudyty byłoby 
zebranie i krytyczna systematyzacja najważniejszych z 
tych rozproszonych wyników refleksji socjologicznej; 
oszczędziłoby to bardzo dużo pracy przyszłym badaczom, 
skierowałoby wysiłki naukowe do szukania nowych dróg i 
zapobiegałoby wielokrotnemu „odkrywania Ameryki" 
przez socjologów, nie obeznanych z dziejami kultury 
umysłowej. 
[3] Ob. co o tej dedukcji mówi Giddingg w „Principles of 
Sociology" 
[4] Ob. Der Rassen kampf, Innsbruck, 1882. System so-
cjolgji. Warszawa. 1887. Ob. takie F. Mirek, System so-
cjologiczny Ludwika Gumplowicza, Poznań, 1930. 
[5]   Wesen und Zweck der Politik, Leipzig, 1893. Tom l. 
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