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EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

Idea  utworzenia organizacji skupiaj cej socjologów europejskich powsta a w 1987 roku 
w Grazu podczas kongresu Austriackiego Towarzystwa Socjologicznego. Temat przewod-
ni kongresu to: „Spo ecze stwa i granice. Struktura spo eczna i wiadomo  spo eczna
na wschodzie i zachodzie Europy” (Societies and Borders. Social Structure and Social 
Consciousness on East and West Europe). Max Heller, ówczesny przewodnicz cy Aus-
triackiego Towarzystwa Socjologicznego, zorganizowa  pierwsze spotkanie organizacyjne 
socjologów 16 grudnia 1989 roku w Wiedniu. Udzia  w nim wzi o 13 osób z 10 krajów:  
H. Adriaansens, T. Boje, F. Charvat, B. Danermark, M. Haller, R. Richter, D. Lane, R. Ra-
daev, M. Thomas, a Polsk  reprezentowa  W adys aw Kwa niewicz. Kolejne spotkanie 
odby o si  10 lipca 1990 roku w Madrycie podczas kongresu ISA. Tam 22 socjologów 
reprezentuj cych 15 krajów powo a o komitet organizacyjny (screening committee) z o-
ony z nast puj cych osób: Max Haller z Austrii, niejako ojciec przedsi wzi cia, David 

Lane z Wielkiej Brytanii, Giandomenico Amendola z W och, Tomas Boje z Danii, Ayse 
Gunes-Ayata z Turcji, Michal Illner z Czechos owacji, W adys aw Kwa niewicz z Polski 
i Rudolf Richter z Austrii. Wtedy te  zapad a decyzja, by pierwsz  Europejsk  Konferencj
Socjologiczn  zorganizowa  w Wiedniu. W gronie organizatorów znale li si , poza Maxem 
Hellerem, inni austriaccy socjologowie: Eva Cyba, Rudolf Richter, Ronald Pohoryles i Eli-
zabeth Jandl-Jager. Konferencja wspomagana organizacyjnie przez 38 o rodków z 19 kra-
jów odby a si  w 1992 roku w Wiedniu i skupi a 631 socjologów z 33 krajów europejskich. 
Opublikowano materia y z obrad. W kuluarach konferencji podj to decyzj  utworzenia 
Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) i powo ano jego komitet organiza-
cyjny. Polacy znale li si  w tym komitecie. Od pocz tku zaanga owany w powstawanie 
ESA by  W adys aw Kwa niewicz, pó niej z jego rekomendacji zast pi  go Janusz Mucha. 

G ównym celem powo ania ESA by a analiza problemów spo ecznych, które od ko ca
lat 80. XX wieku jawi y si  jako wspólny problem Europejczyków. Tym, co stanowi o
istotn   kwesti  od pocz tkowych spotka , by o stworzenie zaplecza metodologicznego 
bada , propagowanie wiedzy uzyskanej w ich wyniku, uczenie m odszych socjologów 
i zabieranie g osu w wa nych sprawach spo ecznych. St d w ESA znajdowali si  przed-
stawiciele zarówno krajów zachodniej Europy, jak i ze wschodu. Forum wymiany my li
badawczej sta y si  kongresy, które organizowane s  co dwa lata. Udzia  w nich bior  nie 
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tylko socjologowie europejscy, ale wszyscy ci, którym problematyka europejska jest bliska. 
Dlatego na kongresach mo na spotka  socjologów z USA, z Izraela, z Indii, z Kazachstanu 
czy Australii, którzy dyskutuj  i omawiaj  wa ne problemy spo eczne, rozwa aj  nowe 
metody badawcze. Czasem dotycz  one Europy bezpo rednio, a czasem po rednio, bo 
maj  wymiar globalny, z tym e w badaniach zawsze dominuje perspektywa europejska. 

Na 2. kongresie w Budapeszcie w 1995 roku zaproponowano zarys statutu. Wybrano 
w adze. Jako pierwsza prezydentem ESA zosta a Sylvia Walby z Uniwersytetu w Leeds. 
Pe ni a funkcj  w latach 1995 1997, nast pnie ESA przewodniczy  Martin Kohli z Berlina 
(1997 1999), potem Ji i Musil z Pragi (1999 2001), nast pnie Yasemin Soysal z Essex 
(2001 2003), Jeja Pekka Roos z Helsinek (2003 2005), pó niej Giovanna Procacci z Me-
diolanu (2005 2007), Claire Wallace z Aberdeen (2007 2009) i ostatnio zosta a wybrana 
Anaila Torres z Lisbony (2009 ).

Kongresy ESA odbywaj  si  co dwa lata w ró nych europejskich miastach uniwersy-
teckich, a ka dy z nich ma swój temat przewodni. Wyg aszane referaty s  mniej lub bar-
dziej z nim zwi zane. Pierwsze spotkanie odby o si  w Wiedniu (24 27.08) w 1992 roku 
i zatytu owane by o „Spo eczne spojrzenie na zmieniaj c  si  Europ ” (Social Perspec-
tives on a Changing Europe). To spotkanie by o kameralne w porównaniu z pó niejszymi:
ani lista uczestników, ani ilo  grup roboczych nie wykracza a liczebnie poza przeci tn
konferencj . W miar  up ywu czasu i krzepni cia organizacyjnego kongresy ESA zyskuj
coraz wi ksz  popularno , jest coraz wi cej uczestników, przybywa osób nale cych do 
ESA, a liczba grup roboczych wzrasta z kongresu na kongres. W Budapeszcie w 1995 roku 
(30.08 2.09) temat spotkania brzmia  „Spo ecze stwa europejskie: jednoczenie czy dzie-
lenie” (European Societies: Fussion or Fission?) i widoczna ju  by a reprezentacja Polski. 
Kongres nadal toczy  si  w skali mikro. Wszyscy uczestnicy mogli bra  udzia  w wi kszo ci
sesji, bo obrady jeszcze nie toczy y si  równolegle. Zacz y zawi zywa  si  pierwsze zespo-
y badawcze: research networks, research streams. Nast pne spotkanie odby o si  na uni-

wersytecie Colchester w Essex w 1997 roku (27 30.08) i has em cz cym socjologów by a
kwestia: „XX-wieczna Europa: wykluczanie / w czanie” (20th Century Europe: Exclusion / 
Inclusion). Zwi ksza si  liczba cz onków ESA i wzrasta liczba zespo ów badawczych, 
które maj  europejski wymiar, co owocuje wspólnymi badaniami. Na kolejnym kongre-
sie w Amsterdamie w 1999 roku (18 21.08) dyskutowano na temat: „Czy jedna Europa 
b dzie pracowa ?” (Will Europe work?). Nast pne spotkanie odby o si  w Helsinkach 
w 2001 roku (25.08 1.09) i temat przewodni brzmia : „Wizje i podzia y: wyzwania dla 
europejskiej socjologii” (Visions or Divisions. Challenges to European Sociology). W Hel-
sinkach ju  by o wida  rozrost ESA. Podczas kongresu odby y si  obrady w ramach 35 
grup roboczych. Tematyka obrad by a bardzo zró nicowana: teoria socjologiczna, wia-
domo  grup, identyfi kacja grupowa, starzenie si  spo ecze stw, edukacja, nowe techno-
logie i ich funkcjonowanie w spo ecze stwie, granice narodowe i pa stwowe, problemy 
wsi i rolnictwa, media i komunikacja spo eczna, rodowisko naturalne, problemy dzieci, 
miasta europejskie. Wida  znaczny wachlarz problemów i szerokie spektrum badawcze. 
Dwa lata pó niej w Murcii w Hiszpanii (23 26.09.2003) obrady odbywa y si  pod has em
„Starzej ce si  spo ecze stwa, nowa socjologia” (Ageing societies, New Sociology). Zor-
ganizowano obrady w ramach 25 research networks i 15 research streams. Poza licznymi 
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spotkaniami w grupach roboczych odby y si  spotkania z autorami ksi ek socjologicz-
nych, które w ostatnim okresie by y wa ne z socjologicznego punktu widzenia. Cykl meet
the author cieszy si  du ym powodzeniem. W Polsce, w Toruniu odby  si  kolejny kongres 
9 13.09.2005 pod tytu em „Przemy lmy nierówno ci” (Rethinking Inequalities). Tutaj ze 
zrozumia ych wzgl dów liczba Polaków bior cych udzia  w konferencji by a du a. Mo -
na by o zauwa y  nie tylko zwi kszone zainteresowanie uczestnictwem w obradach, ale 
i cz onkostwem w ESA. Na nast pnym kongresie w Glasgow 3–6.09.2007 zatytu owanym
„Konfl ikt, obywatelstwo i spo ecze stwo obywatelskie” (Confl ict, Citizenship and Civil 
Society) obrady odby y si  ju  w 30 research networks i 20 research streams, a liczba 
wyg oszonych referatów wynios a 1455, w tym 55 z Polski. W 2009 roku ESA liczy a
800 cz onków op acaj cych sk adki. W Lisbonie 2 5.08.2009 w kongresie uczestniczy o
5000 osób, a Polacy wyg osili 96 referatów. Obrady odbywa y si  w 33 research networks
i 17 research streams. Temat spotkania brzmia  „Spo ecze stwo europejskie czy spo e-
cze stwa europejskie” (European Society or European Societies). Jak wida  zarówno licz-
ba referentów, jak w ród nich Polaków bardzo szybko wzrasta. Obecnie do ESA nale y
1500 osób.

Z my l  o m odych socjologach organizowane s  przez ESA co dwa lata warsztaty – 
students workshop, gdzie pod okiem do wiadczonych i znanych uczonych, m odzi mog
doskonali  swoje umiej tno ci. Co dwa lata organizowane s  letnie szko y: pierwsza by a
w Mediolanie w 2006 roku, nast pna na Krecie w 2008 roku, a w Lizbonie odby a si
przed kongresem w 2009 roku. Organizowane s  te , w ramach post doctoral research,
badania m odych socjologów z ró nych krajów europejskich. W a nie m ode pokolenie 
jest szczególnie troskliwie obserwowane, dba o  o rozwój i rzetelno  badawcz  tej 
grupy le y bardzo na sercu dzia aczy ESA. Najlepsi s  nagradzani ESA Prize for Young 
Sociologist.

Poza kongresami, poza koordynowaniem bada  nad istotnymi problemami spo ecz-
nymi w Europie (research networks i research streams), ESA prowadzi te  dzia alno
popularyzatorsk . Na ka dym kongresie odbywaj  si , wspominane ju  przeze mnie, spo-
tkania z autorem, w trakcie których autorzy najbardziej istotnych ksi ek socjologicznych 
z ostatnich lat spotykaj  si  z czytelnikami, dyskutuj , przyjmuj  uwagi i komentarze. Inn
form  popularyzowania prac socjologicznych jest dzia alno  wydawnicza. Pod egid  ESA 
wydawane jest pismo „European Societies  ESA Newsletter”, w którym publikowane 
s  artyku y dotycz ce Europy, bada  porównawczych z badaniami europejskimi, spojrze-
nia na Europ  z szerszej perspektywy. Ukaza  si  ju  dziesi ty tom tego pisma; obecnie 
b dzie ju  pi  numerów w roku i egzemplarze b d  kolorowe. „European Societies” ma 
oczywi cie wersj  elektroniczn , dost pne jest on-line. Obecna redaktor dr Shalva Weil 
pracuje na Hebrew University w Jerozolimie. Najlepszy tekst umieszczony w pi mie jest 
nagradzany i autor jest wyró niany podczas kolejnego kongresu. ESA wspiera te  badania 
socjologiczne przez publikowanie ksi ek w serii „Studia nad spo ecze stwami europejski-
mi”. Ukaza o si  ju  13 pozycji, w tym praca pod redakcj  Mike Keena i Janusza Muchy
Autobiographies of Transformation: Lives in Central and Eastern Europe (2005).

Siln  stron  ESA jest przep yw informacji. Redagowane przez Gisèle Tchind  comie-
si czny biuletyn dostarcza informacji o planowanych konferencjach, o rodkach poszu-
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kuj cych socjologów do pracy, studiach i badaniach socjologicznych, szkoleniach i kur-
sach dla m odych adeptów zawodu. Co miesi c ka dy cz onek ESA dostaje na swój adres 
e-mailowy „Monthly Bulletin”.

ESA dysponuje te  stron  internetow www.europeansociology.org, z której mo na
zaczerpn  wiele informacji; jest tam te  mo liwo  uczestnictwa w forum dyskusyjnym. 
Op ata cz onkostwa w ESA jest niewielka w porównaniu z korzy ciami wynikaj cymi
z uczestnictwa w tym gremium. 

Nast pne spotkanie socjologów w ramach kongresu ESA odb dzie si  w Genewie 
w 2011 roku.
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