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Kniha je druhou časťou trilógie, ktorá má za cieľ zmapovať vývoj sociológie v 20. storočí v strednej 
a východnej Európe. Prvá časť – Sociológia v strednej a východnej Európe 1950 – 1990 vyšla v roku 1995 
a v minulom roku bola trilógia zavŕšená publikáciou Autobiografie z čias transformácie: sociológovia 
strednej a východnej Európy. Všetky publikácie pôvodne vyšli v anglickom jazyku a následne boli preložené 
aj do poľštiny. Anglický názov recenzovanej knihy je Sociology in Central and Eastern Europe. 
Transformation at the Dawn of a New Millenium. Recenzovaná poľská verzia sa od anglickej trocha líši: je 
tu iné poradie článkov, ako i rozšírená štúdia o vývoji sociológie v Poľsku. Obsah knihy tvorí (okrem 
úvodnej štúdie zostavovateľov) šestnásť štúdií dvadsiatich sociológov zo šestnástich krajín (Poľsko, Rusko, 
Maďarsko, Bulharsko, Česko, Slovensko, Juhoslávia, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko, Ukrajina, 
Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko) venovaných vývoju národných sociológií v období socioekonomickej 
transformácie, teda v rokoch 1990 – 2000. Knihe však citeľne chýba syntetizujúci pohľad na vývoj 
sociológie v sledovanom období a v sledovaných krajinách.  
 V úvodnej štúdii sa Janusz Mucha a Mike F. Keen síce pokúsili opísať vývoj sociológie v krajinách 
strednej a východnej Európy syntetizujúcim spôsobom, ale dôraz kládli najmä na vývoj v predchádzajúcom 
období socializmu. Autori tu opísali i celkový historický vývoj tohto regiónu v čase postkomunistickej 
spoločenskej transformácie. Nevynechali teda dôležitý kontext súčasného stavu sociológie – jej historický 
vývin. Túto časť autori uvádzajú konštatovaním: „Vývoj „národných“ sociológií odráža nielen všeobecné 
trendy v disciplíne ako celku, ale je tiež pod značným vplyvom lokálnych historických, štrukturálnych, 
ekonomických a politických faktorov. Tak je to aj v prípade sociológie v krajinách strednej a východnej 
Európy.“ (s. 22) Toto konštatovanie potvrdzuje i mocenské potlačenie sociológie a jej označenie za 
„buržoáznu pavedu“ počas expanzie stalinizmu v tomto regióne. Jej neskorší návrat spojený predovšetkým 
s destalinizáciou a „odmäkom“ po roku 1956 bol tiež exportovaný z vtedajšieho hegemóna tohto 
geopolitického priestoru − zo Sovietskeho zväzu. Napriek tomu však vývoj sociológie v jednotlivých 
krajinách neprebiehal rovnako. Sociológia sa síce ocitla pod prísnym ideologickým dozorom straníckeho 
aparátu vo všetkých krajinách tohto regiónu, ale nie všade sa rozvíjala rovnako rýchlo a mohutne. Vzhľadom 
na intelektuálne tradície sa „zdecimovaným lídrom premien“ (s. 25) stalo Poľsko, ktoré pomáhalo obnovovať 
sociológiu vo viacerých krajinách (tiež v Československu). Obnovená sociológia mala v týchto krajinách isté 
spoločné znaky: okrem toho, že sa mohla venovať iba témam a oblastiam, ktoré uznal za vhodné režim, stala 
sa tiež výrazne empirickou s nedostatkom prepojenia na sociologickú teóriu. Zaujímavým problémom bol aj 
vplyv Parsonsovho štruktúrneho funcionalizmu – autori tento vplyv uvádzajú v pobaltských krajinách v 70. 
rokoch, ale bolo by nesporne zaujímavé preskúmať ho vo všetkých sociológiách socialistického bloku. 
Z analýzy autorov, ktorí sledovali v období rokov 1990 − 2000 účasť sociológov v orgánoch 
medzinárodných sociologických inštitúcií a publikácie v renomovaných sociologických časopisoch, 
vyznieva sociológia v krajinách strednej a východnej Európy v medzinárodnom kontexte ako menej 
potentná. Ak by sme sa spoľahli na túto analýzu, tak slovenská sociológia je na tom dokonca aj v stredo 
a východoeurópskom kontexte zle. Na rozdiel od okolitých krajín nemala žiadne zastúpenie v orgánoch 
medzinárodných sociologických inštitúcií a nemala ani autorov publikujúcich v renomovaných 
sociologických časopisoch západnej Európy a USA. Keen a Mucha výsledky tejto časti analýzy však 
zmierňujú nie celkom vyargumentovaným konštatovaním, že celý problém malého medzinárodného ohlasu 
stredo a východoeurópskych sociológov spočíva v tom, že západná sociológia venuje príliš malú pozornosť 
transformačným procesom odohrávajúcim sa v tomto regióne. Autori dodávajú, že ak sa aj touto 
problematikou nejaká štúdia v renomovanom medzinárodnom časopise zaoberá, často je jej autorom 
sociológ zo západnej Európy či z USA. Spolupráca sociológov z nášho regiónu so západnými sociológmi 
často prebieha tak, že za financovanie, teoretickú časť výskumu a napísanie štúdie sú zodpovední 
sociológovia zo západnej Európy či z USA a domácim sociológom ostáva len empirický zber údajov. Takto 
sa vlastne stávame nielen v priemysle, ale i vo vede iba montážnou halou vyspelejšieho sveta. Pri takejto 
deľbe práce nám ostávajú intelektuálne menej náročné, avšak namáhavé činnosti, ktoré navyše nemajú 
výraznejšiu vedeckú prestíž. Samozrejme však takáto deľba práce môže vyplývať i z istého prechodného 
obdobia vo vývoji sociológie v tomto regióne (treba si uvedomiť, že donedávna sa tu sociológia vyvíjala 
izolovane od svetovej) a v budúcnosti, sa nemusí nevyhnutne reprodukovať. 
 Problémom, ktorý sa môže v budúcnosti týkať i slovenskej sociológie, je jazyk, v ktorom sú publikované 
vedecké práce. Zostavovatelia upozorňujú na to, že pobaltské krajiny čiastočne rezignujú na publikovanie 
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v svojich národných jazykoch a orientujú sa na angličtinu (za čias Sovietskeho zväzu sa tu zasa publikovalo 
predovšetkým v ruštine). Takáto stratégia má z hľadiska dopadu, ohlasov a citovania vedeckých prác 
nesporne pre malé krajiny svoje pozitíva a je asi len otázkou času, kedy sa takýto trend začne výraznejšie 
presadzovať i v slovenskej sociológii. 
 Približná spoločná štruktúra jednotlivých národných štúdií pozostáva z týchto bodov: 1. vývoj sociológie 
pred rokom 1989, 2. otázka „dekomunizácie“ sociológie, 3. zmena v spoločnosti a v sociológii, 4. štúdium 
sociológie po r. 1989, 5. výskumy verejnej mienky, 6. výskumné oblasti v sociológii, 7. medzinárodný 
kontext. Nie všetky príspevky však striktne túto štruktúru dodržiavajú. 
 Proces „dekomunizácie“ sa v jednotlivých krajinách odohral približne rovnako. Nebola to žiadna 
revolúcia (maďarská štúdia má príznačný názov Viac evolúcia ako revolúcia), ale vzhľadom na ateoretickosť 
dovtedajšej oficiálnej sociológie skôr jej tiché nahradenie novými prístupmi a konceptami. Nerevolučnosť 
tejto zmeny spočívala, až na malé výnimky, predovšetkým v personálnej a inštitucionálnej kontinuite vývoja 
disciplíny. V predchádzajúcom období boli totiž marxistické prístupy v sociológii, ako píše autor lotyšskej 
štúdie Aivars Tabuns, iba bižutériou, ktorá sa dala veľmi ľahko odhodiť. Istou výnimkou medzi sledovanými 
krajinami je Rumunsko, kde sa sociológia dekomunizovala už v polovici 60. rokov, keď sa rozvíjala 
v relatívne liberálnom intelektuálnom ovzduší a preberala mnohé západné teórie a koncepty, čo bolo 
v ostatných krajinách komunistického bloku nemysliteľné. Zaujímavým rumunským špecifikom je však 
skutočnosť, že sociológia tu bola zakázaná po stalinistickom období znova v roku 1978. 
 Jednotlivé národné sociológie prirodzene reflektovali spoločenské zmeny, a tak sa v 90. rokoch stala 
veľmi často skúmanou témou otázka transformácie spoločnosti, jej socioekonomických zmien a sociálnych 
dopadov týchto zmien. S tým súviselo i skúmanie zmien v sociálnej stratifikácii. Pomerne často 
tematizovanou a predtým predovšetkým kvôli politickým reštrikciám neveľmi frekventovanou oblasťou 
výskumu v krajinách strednej a východnej Európy bola problematika etnicity a nacionalizmu. Pribudli však 
i niektoré úplne nové oblasti výskumu ako predovšetkým výskumy zamerané na oblasť politiky, ale 
napríklad i gender studies či výskumy smerované do masmediálnej oblasti. Zaujímavé je tiež to, že 
bieloruská sociológia sa po problematike socioekonomických zmien ako druhou najfrekventovanejšou témou 
zaoberala dopadmi černobyľskej katastrofy. 
 Autormi štúdie, ktorá mapuje slovenskú sociológiu, sú Bohumil Búzik a Eva Laiferová. V tomto texte je 
stručne naznačený vývoj slovenskej sociológie do roku 1989, špecifiká slovenskej spoločenskej 
transformácie po roku 1989, ako i vývoj slovenskej sociológie v poslednej dekáde dvadsiateho storočia. 
Autori správne konštatujú, že na Slovensku sa vo všeobecnosti nedá hovoriť o „dekomunizácii“ v sociológii 
v tomto období, pretože tu pred rokom 1989 neexistovala alternatívna sociológia a všetci sociológovia boli 
viac či menej participantmi minulého režimu. Slovenská sociológia na rozdiel od sociológií niektorých 
susedných štátov nebola nijako ovplyvnená emigrantskými sociológmi. I preto sa jej internacionalizácia 
rozvíjala pomerne pomaly. Navyše v 90. rokoch kontinuálne klesali výdavky štátu na vedu a i preto sa 
slovenská sociológia výrazne personálne oslabila. Autori svoj text uzatvárajú konštatovaním, že toto obdobie 
bolo pre slovenskú sociológiu predovšetkým obdobím hľadania vlastnej identity. Zároveň sa však 
v slovenskej sociológii rozvíjala jej multiparadigmálnosť a teoretická pluralita. 
 Publikácia Prvé roky suverénnosti. Sociológia v krajinách strednej a východnej Európy je ambicióznym 
pokusom zmapovať vývoj sociológie v rokoch 1990 – 2000 v tomto regióne. Piotr Sztompka, dokonca 
v svojej recenzii tejto knihy tvrdí: „Je to najdôkladnejšia správa o osudoch sociológie v krajinách strednej 
a východnej Európy po páde komunizmu, ktorá je dostupná.“ 
 Z jednotlivých publikovaných štúdií je zrejmá veľká diverzita vo vývoji sociológie v jednotlivých 
krajinách. Napriek tomu by sa však dali nájsť aj isté spoločné znaky jej vývoja ako napríklad jej 
komercionalizácia či nástup nových výskumných paradigiem ale i nástup nových tém. Práve takáto analýza 
však v knihe chýba. Je teda na čitateľovi, aby si ju na základe prečítaného textu sám zrealizoval. 
 Súčasťou knihy je i menný index, stručné curriculum všetkých autorov a v neposlednom rade i pomerne 
rozsiahla bibliografia, ktorá odkazuje na všetky dôležité sociologické texty, ktoré v jednotlivých krajinách 
v tomto období vznikli. Kniha tak môže slúžiť i ako cenný zdroj poznatkov o uskutočnených výskumoch 
najrôznejšieho tematického zamerania. 
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