
A n n a  P a ł u b i c k a

O H IS T O R Y Z M IE  QUASI-TEORETYCZNYM

W swym referacie profesor J. Kmita dokonał odróżnienia histo- 
ryzmu teoretycznego od dwóch wersji historyzmu faktograficznego. 
Pragnę nawiązać do tego odróżnienia i wskazać, że w humanistyce bywa 
często postulowana lub stosowana pewna odmiana historyzmu teore
tycznego, którą proponuję nazwać historyzmem ąuasi-teoretycznym. Me
todologiczne stanowisko historyzmu teoretycznego w szerokim sensie 
obejmować przeto winno — moim zdaniem — historyzm ąuasi-teore- 
tyczny i ściśle teoretyczny. Ten ostatni jest związany — jak  się zdaje — 
z dialektyczną teorią rozwoju społecznego; jest metodologiczną postacią 
dialektyki na terenie humanistyki, charakteryzuje się więc podstawową 
metodą badań zakładających w swych eksplanacjach materializm histo
ryczny. Natomiast XIX-wieczny ewolucjonizm klasyczny H. Morgana 
i E. Taylora jest dobrym przykładem realizacji stanowiska historyzmu 
quasi-teoretycznego. Stosowanie norm i dyrektyw metodologicznych 
uznanych za swoiste dla badań historycznych przez historyzm tego ro
dzaju prowadzi w antropologii kulturowej, na terenie której zresztą 
powstał ewolucjonizm klasyczny, do budowania teorii rozwojowych, 
teorii rozwoju kultury w oparciu o fenomenalistyczne prawa kolejności



140 Wystąpienia w dyskusji

czasowej. Ogólnie bowiem wyróżnione tu przeze mnie stanowisko his- 
toryzmu ąuasi-teoretycznego charakteryzuje ta okoliczność, że postuluje 
ono bądź stwierdza, iż specyficzne dla badań historycznych jest formu
łowanie określonego typu praw fenomenalistycznych. Ewolucjonistyczne 
prawa kolejności czasowej stanowią najważniejszą może ich odmianę.

Ponieważ teoria poznania zakładana przez ewolucjonistów kla
sycznych była w swej istocie pozytywistyczna, przeto nic dziwnego, 
że ewolucj oni styczny historyzm ąuasi-teoretyczny również nosi zna
miona pozytywizmu dziewiętnastowiecznego. Jeśli przyjąć, że stosowa
nie pozytywistycznych norm i dyrektyw metodologicznych prowadzi 
w badaniach naukowych — najogólniej mówiąc — do rejestrującej 
systematyzacji treści potocznego doświadczenia społecznego, to z uwagi 
na zainteresowania ewolucjonistów problematyką rozwoju społecznego 
uzyskać oni mogli jedynie — właśnie jako pozytywiści — rejestrującą 
systematyzację treści potocznego doświadczenie społecznego złożoną 
z fenomenalistycznych uogólnień dotyczących chronologicznie następu
jących po sobie i potocznie dostrzeganych zjawisk z życia społecznego. 
Tak więc ewolucjonistyczne teorie reprezentują treść doświadczenia 
społecznego odnoszącą się do „zewnętrznych przejawów społecznych 
procesów rozwojowych” , w szczególności w zakresie kultury ludzkiej. 
Owo rejestrujące systematyzowanie, porządkowanie dedukcyjne wy
mienionych elementów treści doświadczenia społecznego odbywało się 
w sposób określony przez przejęte również z potocznego doświadczenia 
prawa kolejności czasowej; ich geneza przesądza o tym, iż podobnie jak 
w geologii posiadają one podkreślony już przeze mnie charakter feno- 
menalistyczny. Konsekwencją ich centralnej roli było między innymi, 
budowanie schematów typologiczno-rozwojowych cech fenomenalisty
cznych przysługujących określonym wytworom kulturowej działalności 
ludzkiej. Kulturę bowiem ujmowali ewolucjoniści klasyczni nie jako 
sferę świadomości społecznej, lecz jako zbiór zespołów cech fenomena
listycznych wytworów kulturowych, bądź — po prostu — jako zbiór 
tych wytworów. Rozwój kultury był zatem sprowadzony — w ramach 
tej koncepcji — do następstwa chronologicznego fenomenalistycznych 
cech przysługujących odpowiednim typom obiektów kulturowych, czyli 
— w ostateczności — do wspomnianych schematów typologiczno-roz- 
wojowych. ·.'·· . . . .
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Prawa kolejności czasowej pojmuję tutaj jako twierdzenia ściśle 
ogólne o poprzednikach podających zwykle fenomenalistyczne cechy 
dostrzegane w odnośnych, dowolnych dwóch obiektach lub zjawiskach, 
oraz o następnikach orzekających odpowiednią kolejność czasową 
wystąpienia lub wytworzenia owych zjawisk lub obiektów. Prawa te 
można by więc traktować także jako zapisy fenojnenalistycznych kry
teriów kolejności czasowej. Należy tu w szczególności prawo stosowane 
przez ewolucjonistów, zwane zresztą właśnie kryterium prostoty, gło
szące, iż z dwóch dowolnych wytworów danego typu wytwór zbudo
wany w sposób prostszy jest wcześniejszy. Schematy typologiczno-roz- 
wojowe były zawsze konstruowane w ramach ewolucjonizmu klasycz
nego według tego prawa kolejności czasowej. Pierwszy człon takiego 
schematu utworzony był z obiektów kulturowych posiadających naj
prostszą postać fenomenalistyczną (z punktu widzenia zakładanego 
implicite ponadhistorycznie uogólnionego współczynnika humanistycz
nego badacza), zaś następne człony kolejno postępowały po sobie jako 
reprezentacje obiektów kulturowych uznanych za bardziej skompliko
wane w swych cechach. Był to więc ciąg typologiczny zbiorów obiektów 
kulturowych wyznaczony przez relację porządkującą wedle stopnia 
nasilenia komplikacji wchodzących w grę cech. Te subiektywne, bo 
— w gruncie rzeczy — realizowane z punktu widzenia świadomości 
badacza, schematy typologiczno-rozwojowe traktowano jako reprezen
tację obiektywnej rzeczywistości rozwoju kulturowego.

Warto dodać, iż owo kryterium prostoty znalazło dalsze zastoso
wanie — już poza dziedziną wytworów kulturowych. Zgodnie z nim 
budowano na przykład schemat rozwojowy rodziny ludzkiej; ten sche
mat typologiczno-rozwoj owy zamykało ogniwo reprezentujące rodzinę 
we współczesnym kształcie, a więc rodzinę monogamiczną, co zresztą 
nastąpiło dość wcześnie, w kulturze europejskiej — jak  wiadomo — 
już w starożytności. W starożytności więc dobiegł swego kresu rozwój 
rodziny ludzkiej.

Ponieważ owe schematy typologiczno-rozwoj owe są tak zbudowane, 
że ich ostatnie człony reprezentują współczesną fenomenalistyczną postać 
obiektów bądź zjawisk kulturowych danego typu, a przy tym ów typ 
jest wyznaczony przez sens czy zadanie — realizowane kolejno na różne 
sposoby, łatwo tu  o szczególnego rodzaju teleologizm — traktujący
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ostatnie ogniwo szeregu jako punkt, ku któremu zmierzają kolejne ogni
wa pozostałe. To ostatnie ogniwo bowiem reprezentuje najdoskonal
szą — z punktu widzenia współczesnego badaczowi sposobu myślenia — 
odmianę realizacji wchodzącego w grę sensu czy zadania, ostatni wyraz 
postępu. Można zatem zarysować tezę, że historyzm ąuasi-teoretyczny 
w swej postaci ewolucjonistycznej łączy się z zasady z teleologicznym 
ujęciem rozwoju społecznego, zwłaszcza zaś — rozwoju kulturowego.

N a zakończenie pragnę zwrócić uwagę na dość osobliwą pochodną 
tego ewolucjonistycznego historyzmu quasi-teoretycznego, k tó rą— po
dobnie zresztą jak  i on sam  — stanowi zjawisko występujące do dzisiej
szego dnia w praktyce badań humanistycznych. Otóż zdarza się często, 
że kultura czy dana jej dziedzina lub element uzyskały wiele różnych 
opisów teoretycznych, wykonanych z punktu widzenia mniej lub bar
dziej odmiennych stanowisk epistemologicznych. W tej sytuacji badacz 
reprezentujący w sposób zresztą nie uświadamiany przez niego samego 
założenia tzw. przez Engelsa „ideologii historycznej”, a więc utożsa
miający poszczególne, historycznie ukształtowane wyobrażenia o rzeczy
wistości (kulturowej w tym przypadku) z samą tą rzeczywistością, może 
zastosować ewolucje ni styczne piawa kolejności czasowej. Zestawia on 
wówczas kolejne wyobrażenia o danej dziedzinie rzeczywistości w szereg 
typologiczny według zasady: od najprostszych do najbardziej skompli
kowanych. Ponieważ zaś mniema on, że zestawia ogniwa rozwojowe 
czy fazy czasowe badanej dziedziny rzeczywistości, przeto traktuje 
rezultat swej operacji jako opis rozwoju badanej dziedziny kultury. 
W gruncie rzeczy jednak otrzymuje jedynie w najlepszym przypadku 
powiązania logiczne między poszczególnymi teoriami. Zwykle zresztą 
są to związki narzucone w sposób ahistoryczny uwzględnianym teoriom 
przez świadomość badacza — nie liczącą się ze swoistymi współczynni
kami humanistycznymi, teoretyczno-metodologicznymi owych teorii.

Tak więc — dla przykładu — badacz zajmujący się zagadnieniami 
genezy rozwoju kultury symbolicznej gotów jest potraktować beha- 
wiorystyczną charakterystykę nawyków zachowaniowych pretendujących 
do m iana zwyczajów kulturowych jako opis stadium bezpośrednio 
poprzedzającego uformowanie się kultury symbolicznej. Bardziej zło
żone, neobehawiorystyczne ujęcie, powiedzmy Meada, posługujące się 
już instrumentalistycznie pojętymi „zmiennymi pośredniczącymi” odpo
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wiadającymi świadomości — stanowi dla niego opis stadium formowania 
się kultury symbolicznej, podczas gdy jeszcze bardziej skomplikowany, 
strukturalistyczny obraz kultury utożsamia on ze stadium „rozkwitu” 
kultury symbolicznej. Jest to przykład dość jaskrawy, ale bynajmniej 
nie fikcyjny. Istnieją liczne przypadki zastępowania badań nad rozwojem 
historycznym danego zjawiska analizą zmian pojęcia denotującego to 
zjawisko.

Łatwo można dostrzec również przypadki tego rodzaju występujące 
w kontekście badań pretendujących do miana marksistowskich. Ich 
cechą charakterystyczną jest utożsamianie związków logicznych (w sze
rokim tego słowa znaczeniu) łączących teorie czy pojęcia poszczególnych 
sposobów produkcji, kolejno następujących po sobie, z prawidłowościa
mi obiektywnymi rozwoju historycznego. Tymczasem nie istnieją pra
widłowości obiektywne łączące jedną konkretną formację z formacją 
następną, charakteryzujące odpowiednie „przejście” pomiędzy nimi. 
Fakt ten dostrzegł, jak  wiadomo, L. Althusser, który jednak, zgodnie 
ze swymi tzw. „antyempirystycznymi” założeniami przyjął, że w ogóle 
nie istnieją żadne obiektywne prawidłowości społecznego rozwoju 
historycznego, lecz jedynie można mówić właśnie o związkach lo
gicznych („myślowych”) łączących poszczególne pojęcia różnych, ko
lejnych sposobów produkcji. Z tego punktu widzenia społeczny rozwój 
historyczny staje się czysto instrumentalistycznie pojętą konstrukcją 
teoretyczną. Przynajmniej jednak wyznaczonego przez tę konstrukcję 
obrazu teoretycznego nie utożsamia on, jak to czyni „ideologia histo
ryczna” , z obiektywną rzeczywistością.


