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Zapraszamy na seminarium, na którym 

MICHAŁ ŁUCZEWSKI (WS UW) 
 

wygłosi wystąpienie 

PRZEKLEŃSTWO INTELIGENCJI 
 MESJANISTYCZNE ŹRÓDŁA I SKUTKI 
POLSKIEJ SOCJOLOGII. PRZYPADEK 

FLORIANA ZNANIECKIEGO 
 

Komentować będą:  
AGNIESZKA KOLASA-NOWAK (IS UMCS) 

i ŁUKASZ DOMINIAK (IS UMK) 
 

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 
w sali 3.012 Ośrodka Kultury Francuskiej UW, ul. Dobra 
55 w Warszawie. Możliwe będzie uczestnictwo zdalne za 

pośrednictwem programu Zoom. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt mailowy z Nicolasem Maslowskim 

(n.maslowski@uw.edu.pl) lub Anną Sosnowską 
(aksosnow1@uw.edu.pl) do 7 kwietnia do godz. 14.00. 
Łącza do seminarium zostaną wysłane drogą mailową. 

 

Anna Sosnowska 
z zespołem Czwartków  

 



  

               

PRZEKLEŃSTWO INTELIGENCJI 

MESJANISTYCZNE ŹRÓDŁA I SKUTKI POLSKIEJ 

SOCJOLOGII. PRZYPADEK FLORIANA ZNANIECKIEGO 
 

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie szkicu rozdziału projekto-

wanej książki dotyczącej polskiej socjologii. Główna teza, jaką chcę posta-

wić jest następująca: polska socjologia jest socjologią inteligencką, tj. so-

cjologią inteligencji, tworzoną przez inteligencję dla inteligencji. Oznacza 

to, że socjologia dzieli z inteligencją źródła ideowe, napięcia twórcze 

i ograniczenia poznawcze – zasady widzenia świata społecznego (wizji) 

i jego podziału (dy-wizji). Jakie to źródła? Andrzej Walicki mówi o „ro-

mantycznym rodowodzie inteligencji polskiej” w kontekście Wielkiej Emi-

gracji). Choć sama inteligencja ma dłuższy rodowód, a jej narodzin można 

poszukiwać wiek wcześniej, to dopiero w latach 30. i 40. XIX wieku stała 

się ona zwartą formacją kulturalną. To właśnie w tym czasie po raz pierw-

szy pojawiło się pojęcie „inteligencji” w Wielkim Księstwie Poznańskim w 

kręgu „filozofów narodowych” (Libelt, Trentowski, Cieszkowski). Pojęcie 

inteligencji było pojęciem kolektywnym, sprawczym, które jednocześnie 

określało i tworzyło tę formację. Bar-

dzo szybko stało się także pojęciem 

spornym i Kampfbegriff. 

 

Dr hab. Michał Łuczewski jest 

pracownikiem Wydziału Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zaj-

muje się m.in. socjologią historyczną 

oraz problematyką pamięci społecz-

nej. Opublikował monografie Od-

wieczny naród. Polak i katolik w 

Żmiącej (2012) oraz Kapitał moralny. 

Polityki historyczne w późnej nowo-

czesności (2017).  


