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Statystyka, hermeneutyka, polityka

Podstawy nauk społecznych ukształtowały się w końcu XVIII i w pierw
szych dziesięcioleciach XIX wieku między Paryżem Laplace’a a Brukselą 
Queteleta. Były one dziełem astronomów, których uderzyła regularność takich 
zjawisk zależnych z pozoru wyłącznie od wolnej woli jednostek, jak na przykład 
liczba morderstw popełnianych w danym kraju w ciągu roku, i którzy 
zastosowali przeto do nich znany im z mechaniki nieba aparat matematyczny; 
zyskał on nazwę statystyki używaną uprzednio w innym znaczeniu, Uznanie 
zachowań ludzkich za przedmiot obliczeń, co pozwala wydobyć na jaw 
powtarzalność ukrytą za unikalnym charakterem każdego poszczególnego 
przypadku, prawidłowość przesłoniętą fluktuacjami, stabilność zamazaną przez 
zakłócenia, było warunkiem koniecznym ukonstytuowania zjawisk na pozór 
jednostkowych i dowolnych jako zjawisk społecznych właśnie, gdyż zależnych 
z tytułu ich powtarzalności, prawidłowości i stabilności od jakiegoś czynnika 
pozajednostkowego, którym mogło być wyłącznie społeczeństwo. Jakoż opatrz
ność przywoływana w XVIII wieku, by wytłumaczyć rodzenie się tej samej 
mniej więcej liczby chłopców i dziewczynek, tym razem nie mogła być 
przydatna, choćby dlatego, że trudno było obciążać ją  odpowiedzialnością za 
morderstwa i innych występki; zresztą, ludziom z kręgu Laplace’a ta hipoteza 
nie była, jak wiadomo, potrzebna. Również przyroda źle nadawała się do tej roli 
z uwagi na powszechność i bezwyjątkowość rządzących nią praw w ich 
ówczesnym rozumieniu. Innych kandydatów nie było.

Zastosowanie statystyki do zjawisk, które, jako dowolne, były uprzednio 
przedmiotem nauk moralnych, wymagało wypracowania metod zdolnych być 
w odniesieniu do tych zjawisk odpowiednikiem obserwacji: pozwalających
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wyjść poza to, co widzialne, a więc jednostkowe, jakościowe i subiektywne. 
Doprowadziło to wpierw do zbierania danych za pośrednictwem zestandar-  
ayzowanych kwestionariuszy, a później do budowania prób reprezentatyw
nych, szkolenia ankieterów, by nie wpływali na respondentów itp. Tak 
zgromadzone dane wynikają ze stosowania procedur powtarzalnych i redukują
cych wpływ osobowości badacza do niezbywalnego minimum; odnoszą się do 
określonego przedziału czasowego i określonego terytorium; są nie jakościowe, 
lecz ilościowe, czyli w pełni porównywalne. Przestaje się tu mieć do czynienia ze 
zjawiskami, jeśli termin ten zastrzec dla tego jedynie, co należy do świata 
widzialnego. Odtąd bada się zmienne.
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z innymi zmiennymi: zazwyczaj z płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia
i dochodów, ale bywało, że również z cechami somatycznymi badanej populacji, 
z wahaniami temperatury, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności bądź też
-  czemu nie? -  liczby plam słonecznych. Zbyteczne wyjaśniać w tym miejscu, że 
związki takie muszą spełniać ściśle określone warunki, by można było uznać jc 
za istotne i przyjąć, że zmiany wartości jednej zmiennej wystarczająco tłumaczą 
zmiany wartości drugiej.

Nauki społeczne są na wskroś deterministyczne; wyraża to już sama 
konstytucja ich przedmiotu jako z założenia powtarzalnego, regularnego
i stabilnego; wyraża to również sposób gromadzenia przez nie danych, tłuma
czenie zachowania zmiennych związkami przyczynowymi, uznanie trafnej 
prognozy za ukoronowanie badań. W tym właśnie przejawiła się najostrzej 
sprzeczność nauk społecznych z naukami moralnymi, która sprawiła, że 
kształtowaniu się tych pierwszych towarzyszył gwałtowny spór filozoficzny na 
temat stosunku konieczności i wolnej woli w jednostkowych i zbiorowych 
zachowaniach ludzi. Trwał on cały XIX wiek i sam przez się starczyłby za 
świadectwo radykalnej nowości nauk społecznych.

Równie wymownie świadczy o niej historia wypierania nauk moralnych 
przez nauki społeczne, inna zresztą w każdym kraju, nadto zaś inna w już 
utrwalonych dyscyplinach, takich jak np. ekonomia polityczna, niż w takich, 
które -  jak  socjologia -  musiały dopiero ukształtować się i wywalczyć sobie 
prawo do istnienia: narzucić wszystkim swym adeptom jedną nazwę, wytyczyć 
granice swego obszaru, skodyfikować metody badawcze i sposoby argumen
towania, stworzyć własne instytucje, zyskać uznanie środowisk intelektualnych, 
zdobyć dla siebie miejsce w nauczaniu uniwersyteckim. Ale w każdym przypad
ku kierunek zmian był ten sam: od opisu rzeczy widzianych do rejestracji 
danych liczbowych, czyli od zjawisk do zmiennych; od spekulacji pojęciowych 
do badania zależności między zmiennymi; od wszechobejmujących systemów 
do teorii o ograniczonym zasięgu i od przepowiadania przyszłości do prognoz 
uzależniających przyszłe zachowanie pewnych zmiennych od zmiany okreś
lonych warunków.
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Jak z tego widać, zastępowanie podejścia właściwego naukom moralnym 
tym, które charakteryzuje swoiście nauki społeczne, było nie tylko dojściem 
kilku nowych dyscyplin do grona już istniejących. Było wtargnięciem do 
dziedziny badanej od XVII wieku, od czasu teoretyków jus naturae et gentium, 
zupełnie nowego rodzaju poznania -  możemy określić je mianem poznania 
statystycznego -  co spowodowało zerwanie ciągłości zaświadczone pasmem 
ostrych polemik. Było prawdziwą rewolucją naukową. Nic więc dziwnego, że 
trwało długo i napotkało ogromne opory. Toteż nauki społeczne zostały 
ostatecznie uznane dopiero w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku.

Równolegle, acz nieco szybciej, postępowało kształtowanie się nauk huma
nistycznych. Tym razem rzecz działa się nie między Paryżem a Brukselą, ale 
w Niemczech, a sprawcami przełomu byli nie astronomowie, lecz archeo
logowie, jak  Winckelmann, zwłaszcza zaś filologowie, jak Wilhelm von Hum 
boldt, którzy do wszystkiego, co powtarzalne i regularne, a zatem -  przewidy
walne, odnosili się z najwyższym lekceważeniem. Jakoż fascynowały ich 
unikalne twory plastyczne i językowe starożytnych Greków i Rzymian, które 
zdobyły sobie uznanie pokoleń, weszły do kanonu, stały się klasyczne, i którym 
winien zatem przysługiwać status wyróżniony: dzieł Sztuki przez duże S, czy 
Literatury, która jest Sztuką słowa przez duże L. Fascynowały ich, ponieważ
-  choć unikalne i historyczne, powstałe każdorazowo za sprawą niepowtarzal
nego autora, w szczególnym miejscu, w osobliwym czasie -  okazały się zdolne 
istnieć wiecznie, stać się własnością oświeconego, europejskiego ogółu i dostar
czać artystom i pisarzom wzorów do naśladowania nie tylko wczoraj i dziś, lecz
-  jak sądzono -  również jutro i pojutrze, i nie tylko w Europie -  wszędzie.

Erudyci i starożytnicy, którzy badali te dzieła od XVI wieku, ujmowali je 
wyłącznie z zewnątrz, zatrzymując się na ich cechach widzialnych. Nagromadzi
li na ten temat mnóstwo wiadomości. Ale nie zapytywali wcale o to, co pozwala 
dziełom oderwać się od okoliczności, w jakich powstały, przezwyciężyć czas ku 
wieczności, skończoność -  ku nieskończoności. A to właśnie skupia na sobie 
uwagę nauk humanistycznych jako nauk o duchu. Pytanie dotyczy zarówno 
badanych dzieł, jak nas samych, skoro zachowują one dla nas ważność, skoro 
przemawiają do nas tak, jak gdyby dla nas były przeznaczone. Trzeba zatem 
w każdym przypadku wniknąć do wnętrza: do wnętrza dzieła, by odkryć 
wszystkie ślady procesu, którego jest wytworem, oraz do własnego wnętrza, by 
odkryć pierwiastki stanowiące o naszej z tym dziełem współdźwięczności. 
Dopiero takie podejście, gdzie wiedza i samo wiedza warunkują się i wzmacniają 
na wzajem, pozwala zrozumieć każde dzieło zarazem w jego historyczności 
i w jego ponadczasowości, to znaczy odtworzyć je w sobie, ożywiając pozytyw
ną wiedzę o nim jako należącym do przeszłości uczuciem lub wyobraźnią, które 
wpisują je w teraźniejszość i rzutują w przyszłość.

To podejście hermeneutyczne jest nowym i swoistym rodzajem poznania. 
Jego wyróżnionym przedmiotem jest wszelkie porozumiewanie się indywiduów
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-  mogą one być zarówno jednostkowe, jak zbiorowe -  z których każde jest 
przecież niepowtarzalne, ale które, rozumiejąc się, zaświadczają o istnieniu 
czegoś, co jest im wspólne. Stąd zerwanie z podejściem nauk moralnych, które 
nie widziały w porozumiewaniu się indywiduów żadnego problemu, ponieważ 
uważały je za konieczne następstwo jednej i niezmiennej natury ludzkiej; 
odrzucenie jej i uznanie człowieka za istotę na wskroś historyczną stanowi
0 możliwości i o potrzebie hermeneutyki. Stąd postawienie w centrum języka
1 tworów językowych, i długotrwałe ześrodkowanie nauk humanistycznych 
wokół filologii. Stąd radykalny sprzeciw ich rzeczników wobec wszelkich prób 
stosowania do człowieka i jego wytworów metod, które stosują do swych 
przedmiotów nauki przyrodnicze. Stąd wreszcie konflikt nauk humanistycz
nych z naukami społecznymi, a dokładniej: poznania hermeneutycznego z po
znaniem statystycznym -  ilekroć dochodziło do ich spotkania.

Lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia otwierają okres instytucjonalizowa-  
nia się i ekspansji nauk społecznych. Za sprawą Durkheima i M axa Webera 
poznanie statystyczne staje się fundamentem socjologii; dalsze postępy w tym 
kierunku dokonają się już po pierwszej wojnie światowej. Nie znaczy to 
bynajmniej, jakoby przestano uprawiać ją w duchu nauk moralnych i zaniecha
no prób oparcia jej na poznaniu hermeneutycznym. Epistemologiczna niejedno
rodność tej dyscypliny wyrażała się początkowo w ostrych niekiedy sporach 
wewnętrznych; później pozostawała na ogół w ukryciu, gdyż neutralizowało ją 
rozróżnienie „przedmiotów badań”, „dziedzin” czy „kierunków”, które po
zwalało współistnieć pod jednym ogólnym szyldem orientacjom trudnym 
skądinąd do pogodzenia. Przyczyniło się do tego w znacznej mierze zdobycie 
przez socjologię miejsca w nauczaniu uniwersyteckim oraz stworzenie własnych 
czasopism i stowarzyszeń, przy równoczesnym promieniowaniu na inne dyscyp
liny. Podobnie działo się w ekonomii, którą przeobrazili, opierając ją  na 
poznaniu statystycznym, Jevons, Menger i Walras.

Lata siedemdziesiąte otwierają również okres przemian historii, które dotąd 
uprawiano bądź jako naukę moralną, bądź jako naukę humanistyczną. Wraz 
z ukształtowaniem się historii gospodarczej, poznanie statystyczne zaczęło 
jednak być stosowane do badania przeszłości, co doprowadziło na przełomie 
stuleci do wielkiego sporu jego rzeczników z orędownikami wyłączności 
hermeneutyki, z jednej strony, z drugiej zaś -  z obrońcami tradycyjnego 
podejścia, zwłaszcza do historii politycznej. Tak oto historia stała się w pewnym 
zakresie nauką społeczną. Ale jako dyscyplina jest epistemologicznie niejedno
rodna po dziś dzień.

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku otwierają wreszcie okres, gdy z całą 
jaskrawością uwidacznia się związek nauk społecznych z programem społecz
nych reform, który dojrzewał od co najmniej czterech dziesięcioleci wraz 
z powtarzaniem się konfliktów, krzepnięciem organizacji robotniczych, wzros
tem liczby uprawnionych do głosowania, podejmowaniem działań na rzecz
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wzmocnienia integracji narodowej -  i równoległym mnożeniem przez filan
tropów i komisje rządowe raportów z opisami warunków pracy, zwłaszcza 
kobiet i dzieci, stanu mieszkalnictwa i higieny, ubóstwa, alkoholizmu, pro
stytucji, przestępczości oraz innych plag trapiących „klasy niższe” i brzemien
nych zakłóceniami porządku publicznego.

Nauki społeczne interesowały się tym wszystkim od chwili swych narodzin. 
Więcej nawet: wyrosły one z dążności do wyposażenia filantropów i refor
matorów w takie narzędzia poznawcze, które by trafnie rozpoznawały schorze
nia społeczne, a zarazem spełniały kryteria naukowości; poznanie .statystyczne 
zaspokajało, jak widzieliśmy, te wymogi. Co więcej deterministyczny charakter 
nauk społecznych uzasadniał przekonanie, że mogą one przewidzieć -  przy 
pewnych założeniach -  przyszłe tory badanych zmiennych oraz wskazać te 
z nich, na które należy oddziałać, by osiągnąć w danej dziedzinie pożądane 
skutki. Innymi słowy, nauki społeczne oferowały nie tylko diagnostykę, lecz 
również rokowania i terapie. Wystarczy przypomnieć, że jedno z najbardziej 
wpływowych stowarzyszeń socjologów i ekonomistów, założone w 1872 roku, 
nazywało się Verein für Sozialpolitik.

Jako zwrócone w przyszłość, nastawione na proponowanie środków zdol
nych każdorazowo ulepszyć pod jakimś względem życie zbiorowe, nauki 
społeczne znajdowały się w niebezpiecznym sąsiedztwie ideologii, które pojawi
ły się zresztą w tym samym co one czasie i za sprawą osób z tego samego kręgu, 
co ich twórcy, tak że niekiedy trudno było odróżnić jedne od drugich. 
I d e o l o g i e  bowiem odznaczają się tym, że każda z nich jest futurocentryczną 
chronozofią: całościową wizją dziejów ześrodkowaną jednak nie wokół za
światów, jak religia, lecz wokół przyszłości -  i że każda przedkłada program 
działań, które, z wyłączeniem wszelkich innych, mają nadać przyszłości pożąda
ny kształt. Zwrócenie w przyszłość i postulowanie zmian charakteryzowało więc 
pospołu nauki społeczne i ideologie. Różniły je wszakże -  i to zasadniczo
-  właściwe im sposoby uzyskiwania wiedzy o społeczeństwie oraz zakres 
wymaganych zmian, odpowiednio cząstkowy i całościowy, choć w praktyce 
różnice nie zawsze były uderzające, a kryteria rozróżniania między nauką a tym, 
co nią nie jest, stanowiły przedmiot ożywionego sporu.

Nauki społeczne proponowały swe usługi w pierwszym rzędzie administracji 
państwowej, biurokracji, która jako strażnik interesu ogólnego miała z założe
nia działać w sposób racjonalny, jak również sferom gospodarczym. Ale nie 
spotkały się chyba u adresatów z gorącym przyjęciem i, jak się zdaje, nie 
odegrały większej roli. Raporty komisji parlamentarnych lub rządowych brano 
wprawdzie pod uwagę przy opracowywaniu ustawodawstwa społecznego, które 
na przykład zakazywało pracy dzieci, ograniczało czas pracy, czy wprowadzało 
zasady zabezpieczenia przed następstwami wypadków przy pracy, choroby lub 
starości. Nie wiemy jednak, co te raporty zawdzięczały metodom nauk 
społecznych. W każdym razie decyzje kształtujące bieżącą politykę zawdzięcza
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ły im bardzo niewiele; najwięcej zapewne w Niemczech, gdyż w różnych krajach 
było z tym różnie. Ale nawet tam, gdzie administracja wkraczała w sprawy 
gospodarcze i społeczne, robiła to w zakresie bardzo ograniczonym, gdyż 
państwo usiłowało wszędzie utrzymać się w roli wyznaczonej mu przez ideologię 
liberalną, której różne odmiany inspirowały wszystkie bodaj rządzące w ów
czesnej Europie zachodniej partie polityczne. Oferta nauk społecznych nie 
mogła w tych warunkach znaleźć zastosowania.

Pozwala to zrozumieć ich podatność na pewne twierdzenia doktryny K arola 
M arksa, z którą nadto zdawało się je łączyć pokrewieństwo tak bliskie, że 
niektórzy uważali ją  wręcz za członka rodziny. Miały przecież ten sam 
przedmiot: współczesne społeczeństwo i współczesną gospodarkę. Odrzucały 
pospołu niezmienną naturę ludzką i zwracały się ku przyszłości. Głosiły 
zgodnie, że fakty społeczne nie dają się sprowadzić ani do wolnej woli jednostek 
ani do praw przyrody, i że winny być badane metodami naukowymi. Ale 
marksizm nie wyrastał bynajmniej z zastosowania poznania statystycznego do 
zachowań ludzkich. Jeśli odwoływał się doń, to w stopniu ograniczonym, przy 
czym włączał wyniki obserwacji społecznej do swej hermeneutyki dziejów. Zaś 
aspiracje poznawcze, skądinąd realne i płodne, podporządkowywał działaniu 
na rzecz całościowego i gwałtownego zerwania z zastaną organizacją życia 
zbiorowego, co miało wprowadzić je w nową epokę. Nie przeszkadzało mu to 
jednak, jak wszystkim ideologiom zrodzonym w XIX wieku, być w przekonaniu 
swych twórców nauką. I umieć zaszczepić to przekonanie innym.

Przed pierwszą wojną światową spotkanie nauk społecznych z marksizmem 
nie miało dla nich istotnego znaczenia; najwięcej chyba zyskała na tym historia 
gospodarcza. Ale wywarło ono znaczny wpływ na sam marksizm, który za jego 
sprawą zaczął bardziej uwzględniać rzeczywistość społeczeństw w rozwiniętych 
krajach europejskich, głównie w Niemczech i w Austrii, co przyczyniło się 
niewątpliwie do kryzysu rewizjonistycznego. Stosunki nauk społecznych 
z marksizmem ułożyły się jednak inaczej w okresie międzywojennym: w klima
cie wielkiego kryzysu i pierwszych pięciolatek.

Z jednej strony były bowiem państwa liberalne, które odmawiały bezpośred
niej interwencji w funkcjonowanie gospodarki i korzystania ze wskazań nauk 
społecznych w walce z bezrobociem, choć jego gwałtowny przybór groził 
samym podstawom kapitalizmu i demokracji. Z drugiej -  wierny marksizmowi, 
Związek Sowiecki, który znacjonalizował środki produkcji i wprowadził gos
podarkę planową, likwidując zarazem bezrobocie i osiągając tempo wzrostu 
niespotykane w owym czasie nigdzie indziej. M ożna było nienawidzieć bol
szewików, można było chcieć ich upadku, ale w latach trzydziestych nie 
wyciągał wniosków z przeprowadzanego przez nich eksperymentu tylko ten, 
kto wierzył tak głęboko i wbrew wszelkiej oczywistości w dogmaty ideologii 
liberalnej, że ufał zdolności „niewidzialnej ręki” do przywrócenia równowagi, 
nim w trybie rewoluqi lub inaczej zwycięży ustrój totalitarny. Toteż wielu
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politykom i przedstawicielom nauk społecznych socjalizm, zwłaszcza demo
kratyczny, jawił się wtedy jako jedyna racjonalnie uzasadniona organizacja 
życia zbiorowego.

Programy powojennej odbudowy wyrastały z żywych jeszcze wspomnień 
kryzysu. Nic więc dziwnego, że czerpały w znacznej mierze inspiracje z nauk 
społecznych -  wystarczy przypomnieć nazwisko Keynesa -  oraz z idei socjalis
tycznych i z marksizmu. W krajach Europy Zachodniej, bo tylko o nich tu 
mowa, państwo stało się więc po wojnie głównym podmiotem działalności 
gospodarczej w wyniku nacjonalizacji kluczowych gałęzi przemysłu, regulato
rem całości gospodarki narodowej w wyniku wprowadzenia planowania, nadto 
zaś nosicielem funkcji opiekuńczych na nieznaną dotąd skalę w wyniku 
przejęcia odpowiedzialności za pełne zatrudnienie, ochronę zdrowia, politykę 
mieszkaniową, oświatę i kulturę.

Nowe określenie roli państwa zabarwiło różnymi odcieniami demokratycz
nego socjalizmu ideologie partii politycznych i programy działania administ
racji publicznych. Dotknęło to nawet partii konserwatywnych czy liberalnych. 
Teraz takie były one tylko na tle zdecydowanych socjalistów, w porównaniu zaś 
do swych poprzedniczek sprzed stu czy nawet pięćdziesięciu lat okazywały się 
bliższe umiarkowanej socjaldemokracji. W parlamentach i na łamach prasy 
spierano się więc nie tyle o to, czy nacjonalizować, ile o to, co znacjonalizować; 
nie tyle o to, czy państwo m a sterować gospodarką, ile o zakres, w jakim m a to 
robić; nie tyle o to, czy należy doń rozwiązywanie problemów społecznych, ile
o to, jak określić wśród nich hierarchię priorytetów; nie tyle o to, czy winno 
pełnić funkcje opiekuńcze, ile o poziom jego świadczeń na rzecz obywateli.

Spowodowana takim określeniem roli państwa konieczność sprostania 
nowym obowiązkom zmusiła personel administracji publicznych do przy
swajania sobie dorobku nauk społecznych i do korzystania z ich pomocy przy 
podejmowaniu decyzji. Toteż wyparły one stopniowo prawo z jego tradycyjnej 
roli jedynego bagażu intelektualnego wysokich urzędników państwowych, 
a zarazem stały się źródłem ekspertyz o najróżniejszych sprawach interesują
cych coraz bardziej ekspansywną biurokrację. Towarzyszyła temu instytu
cjonalizacja funkcji eksperta oraz poderwanie się wszystkich wskaźników 
charakteryzujących sytuacje nauk społecznych: liczby specjalności, na jakie się 
dzieliły liczby osób, które uczyniły z nich swój zawód; liczby ośrodków, 
w których je uprawiano; liczby prowadzonych badań, liczby publikacji, liczby 
studentów... Wykłady inauguracyjne wygłaszane w owych latach w wyższych 
szkołach nauk społecznych, mogły zaiste być utrzymane w tonacji triumfalnej. 
Wystarczało tylko pominąć w bilansie ilościowo nieuchwytną przecież stagnację 
myślową tych nauk spowodowaną brakiem choćby jednego teoretyka na miarę 
wymagań epoki i zmuszającą do operowania aparatem pojęciowym sprzed 
blisko stu lat, co sprawia, że choć wiemy o życiu społecznym coraz więcej, 
rozumiemy je coraz mniej, jak to się miało już wkrótce okazać.
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Trzydzieści lat polityki inspirowanej przez nauki społeczne z domieszką 
socjalizmu, a nawet marksizmu, było dla krajów Europy Zachodniej okresem 
szybkiego i regularnego wzrostu gospodarczego, pełnego zatrudnienia i stałego 
polepszania się warunków życia na skalę nieznaną wcześniejszej historii oraz 
iście rewolucyjnych przemian obyczajowych i społecznych. Czy znaczy to, że 
jedno było przyczyną drugiego? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, gdyż 
nie wiemy ani jak to się stało, że Europa Zachodnia przeżyła trzy dziesięciolecia, 
które zostaną zapewne w pamięci zbiorowej jako złoty wiek, ani co spowodowa
ło, że okres ten skończył się, chyba bezpowrotnie. Faktem pozostaje wszelako, 
że przypadł na czasy, gdy liberalizm nie był ideologią dominującą.

Kryzys, który wybuchł w połowie lat siedemdziesiątych, był zaskoczeniem 
dla wszystkich. Nawet najbardziej zatwardziali marksiści przestali już przecież 
wierzyć w cykliczny rozwój kapitalizmu i w nieuchronną powtarzalność 
kryzysów. W naukach społecznych zaś twierdzenie, że właściwe sterowanie 
gospodarką pozwala zapewnić jej płynny wzrost z wszystkimi jego pozytyw
nymi następstwami, zyskało bez mała rangę dogmatu. Totcz początkowo 
przypuszczano, że kryzys jest tylko koniunkturalnym zakłóceniem spowodowa
nym wzrostem cen energii, zwłaszcza ropy naftowej. Trzeba było lat, by 
zrozumiano, że mamy do czynienia z wstrząsem tektonicznym o niebywałym 
zasięgu.

W miarę pogłębiania się kryzysu i uświadamiania sobie jego rozmiarów rósł 
sceptycyzm w stosunku do nauk społecznych i odradzała się wiara w zbawczą 
moc ideologii liberalnej w jej najbardziej leseferystycznym wydaniu zaprawio
nym sporą dozą brutalnego socjaldarwinizmu. Albowiem kryzys był pierwszą 
wielką klęską nauk społecznych. Nie tylko dlatego, że nie zdołały go ani 
przewidzieć, ani nawet rozpoznać, gdy już się był zaczął. Również dlatego, że 
nie potrafią go wytłumaczyć. Ponad sto trzydzieści lat temu Juglar odkrył 
cykliczne powracanie kryzysów w gospodarce kapitalistycznej. W połowie lat 
dwudziestych Kondratiew sformułował z obszernym uzasadnieniem statystycz
nym tezę, wedle której istnieją długie, trwające około półwiecza fale koniunktu
ry przedzielone szczególnie głębokimi kryzysami. Ale cała, tak przecież obfita, 
literatura na te tematy jest bezradna wobec historii gospodarczej okresu 
powojennego. Zaś odpowiedzi na pytanie o to, jak przeciwdziałać nieodłącznej 
od kryzysu dezintegracji społecznej, której bezrobocie jest tylko jednym 
z przejawów, zależą w sposób oczywisty bardziej od opcji ideologicznych ich 
autorów niż od wyników prowadzonych przez nich badań.

Kryzys nie jest bynajmniej jedynym wydarzeniem, które obnażyło intelek
tualną i pragmatyczną niewydolność nauk społecznych. Między 1989 a 1991 
rokiem upadł system sowiecki. Był to fakt o znaczeniu powszechnodziejowym, 
koniec epoki zapoczątkowanej pierwszą wojną światową. W ciągu siedem
dziesięciu z górą lat swego istnienia system sowiecki zasadnie skupiał na sobie 
uwagę historii, socjologii, politologii, ekonomii, demografii, etnologii, języko
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znawstwa i wielu innych dyscyplin. W każdej mobilizował wszystkie bodaj 
specjalności. Zajmowały się nim setki badaczy na całym świecie. Poświęcone mu 
publikacje wypełniają biblioteki. Można więc było przypuszczać, że rozpa
trzono wszystkie możliwe scenariusze jego przyszłych losów.

Otóż, nie. Nikt nie przewidział bowiem, że system sowiecki zginie nie za 
sprawą długotrwałej i krwawej rewolucji czy zgoła trzeciej wojny światowej, lecz
-  jak to się ostatecznie stało, w następstwie osunięcia się czy zapadnięcia, 
właściwie bez użycia przemocy ani przez jego wrogów, ani -  co bardziej 
zdumiewające -  przez jego obrońców, którzy mieli przecież tyle do stracenia. Co 
gorsza, choć osiem lat minęło od upadku panowania sowieckiego w Europie 
Środkowej, nikt nie wyjaśnił, jak to było możliwe i nie zastanowił się, czym była 
w istocie „sowietologia”. Nie tylko dziennikarze i politycy, również zawodowi 
praktycy nauk społecznych, mówiąc o wydarzeniach z lat 1989- 1991 nadal 
używają na ich określenie słownictwa, którym posługiwali się ich uczestnicy, 
i powielają stworzone wtedy mity. To więcej niż klęska. To kompromitacja.

W minionym dziesięcioleciu nauki społeczne okazały swą intelektualną 
niemoc również w innych przypadkach, acz nie tak naocznie, jak w tym właśnie. 
Zapewne nie pretendowały one nigdy do uczynienia zachowań zbiorowych 
w pełni pojmowalnymi nawet dla posiadaczy możliwie najpełniejszej wiedzy 
i najlepszej aparatury pojęciowej. Ale to, co napotykamy, wykracza poza 
granice dopuszczalnej niepojmowalności. Wygląda na to, że nie umiemy 
rozpoznać i uwzględnić jakichś fundamentalnych składników psychicznego 
uposażenia ludzi, co sprawia, że ich uzewnętrznienie w zachowaniach zbioro
wych jawi się nam jako szokujący absurd i że, miast patrzeć na nie jak badacze 
zobowiązani szukać przyczyn i środków zaradczych, reagujemy moralnym 
potępieniem, szlachetnym wprawdzie, ale najzupełniej jałowym poznawczo 
i bezskutecznym politycznie.

Mniejsza lub większa bezradność nauk społecznych wobec palących doleg
liwości współczesnego świata nie znaczy jednak, jakoby pozostawało tylko 
zastąpić je społecznym znachorstwem, by nie powiedzieć szarłataństwem, 
a w lepszym przypadku -  pospolitym zdrowym rozsądkiem tym pewniejszym 
siebie, że najzupełniej nieświadomym własnych wad. Znaczy natomiast, że 
trzeba zdać sobie jasno sprawę z granic, w których zamknięte są właściwe 
naukom społecznym możliwości tłumaczenia zjawisk, i że trzeba uczynić same 
te granice przedmiotem refleksji; tylko tak uda się, być może, znaleźć drogi 
wyjścia poza nie.


