
KRZYSZTOF BRZECHCZYN

WOKÓ£ PERIODYZACJI
PROCESU HISTORYCZNEGO

Od adaptacyjnej interpretacji
materializmu historycznego

do nie-Marksowskiego
materializmu historycznego

1. Wstêp

Zadaniem niniejszego artyku³u jest próba przedstawienia historiozo-
fii rozwijanej w ramach poznañskiej szko³y metodologicznej (dalej
PSM). Poniewa¿ w tak krótkim szkicu ca³oœciowa prezentacja g³ów-
nych koncepcji teorii procesu historycznego (pojêcie to bêdzie za-
miennie u¿ywane z terminem historiozofia) obejmuj¹ca jej rozwiniêcia
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i zastosowania jest trudno wykonalna (je¿eli tekst mia³by byæ zrozu-
mia³y dla nieobeznanego z podstawow¹ literatur¹ przedmiotu czytel-
nika)1, chcia³bym skoncentrowaæ siê na jednym tylko aspekcie/wy-
miarze teorii procesu historycznego rozwijanej w ramach PSM, ale
takim, który daje w jakiejœ mierze ca³oœciowy ogl¹d tej historiozofii. Za
taki uzna³em mianowicie problem periodyzacji rozwoju historyczne-
go, który pozwala zaprezentowaæ filozofiê dziejów uprawian¹ w ra-
mach PSM niejako w pigu³ce. Podstaw¹ bowiem – czasami uœwiada-
mian¹, a czasami nie – wyodrêbniania okresów historycznych s¹
zidentyfikowane prawa/mechanizmy rozwojowe/czynniki, które
wp³ywaj¹ i kszta³tuj¹ poszczególne okresy historyczne [Topolski,
1996, s. 133-135].

Zadaniem niniejszego eseju jest zatem przedstawienie periodyza-
cji procesu spo³ecznego przyjêtego najpierw w adaptacyjnych rekon-
strukcjach Marksowskiego materializmu historycznego, a potem
w oryginalnych konstrukcjach koncepcji historiozoficznych nie-Mark-
sowskiego materializmu historycznego (dalej n-Mmh) powsta³ego
w ramach PSM.

2. G³ówne idee adaptacyjnej interpretacji
materializmu historycznego (AIMH)

O naturze zale¿noœci adaptacyjnych. Sytuacj¹ problemow¹, która
generowa³a powstanie adaptacyjnej wyk³adni materializmu historycz-
nego, by³ sposób rozumienia determinacji œwiadomoœci przez byt.
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1 Obok Leszka Nowaka – twórcy referownych tutaj teorii – w ró¿nych fazach
swojej kariery naukowej i z ró¿n¹ intensywnoœci¹ adaptacyjn¹ interpretacjê materia-
lizmu historycznego rozwijali tacy autorzy, jak: Grzegorz Banaszak, Piotr Buczkow-
ski, Jolanta Burbelka, Piotr Kasznia, Andrzej Klawiter, Krzysztof £astowski, Krzysz-
tof NiedŸwiadek, a nie-Marksowski materializm historyczny – Tomasz Banaszak,
Krzysztof Brzechczyn, Piotr Buczkowski, Mieszko Ciesielski, Lidia Godek, Andrzej
Klawiter, Cezary Koœcielniak, Katarzyna Paprzycka, Achim Siegel, Grzegorz Tom-
czak, Maurycy Zajêcki, Tomasz Zarêbski.



W obiegowej interpretacji marksizmu globalne zale¿noœci pomiêdzy
si³ami wytwórczymi a stosunkami produkcji, baz¹ spo³eczn¹ a nad-
budow¹ polityczno-prawn¹, warunkami spo³eczno-ekonomicznymi
a okreœlonymi stanami œwiadomoœci spo³ecznej pojmowano na spo-
sób przyczynowy. Rodzi³o to znane trudnoœci interpretacyjne, gdy¿
nie wiadomo by³o, w jaki to sposób si³y wytwórcze powodowaæ maj¹
pojawienie siê okreœlonych stosunków produkcji, baza spo³eczna (si³y
wytwórcze wraz ze stosunkami produkcji) – wp³ywaæ ma na nadbudowê
polityczno-prawn¹, zaœ warunki spo³eczno-ekonomiczne wywo³ywaæ
wyst¹pienie okreœlonych stanów œwiadomoœci spo³ecznej.

Rozwi¹zaniem wspomnianej sytuacji problemowej by³o adapta-
cyjne pojmowanie tych zale¿noœci wysuniête przez Leszka Nowaka
[1973]. Autor ten przyjmowa³, ¿e mamy dwa zbiory stanów rzeczy:
zbiór stanów rzeczy � – nazywany tak¿e zbiorem ró¿norodnoœci, i zbiór
stanów rzeczy � – nazywany zbiorem warunków. Niech stan rzeczy A
(ze zbioru ró¿norodnoœci �) w warunkach B ze zbioru � prowadzi do
stanu rzeczy x. Zbiór owych nastêpstw (np. stany rzeczy x i y)
uporz¹dkowany jest pod okreœlonym wzglêdem. Mianowicie wyró¿-
nione stany rzeczy wykazuj¹ w okreœlonym stopniu w³asnoœæ k. Mo¿-
na je zatem uporz¹dkowaæ w zale¿noœci od stopnia natê¿enia owej
cechy. I tak przyk³adowo stan rzeczy x posiadaj¹cy w³asnoœæ k w stop-
niu wy¿szym poprzedzaæ bêdzie stan rzeczy y, który posiada cechê k
w natê¿eniu ni¿szym. Zale¿noœæ adaptacyjn¹ zbioru � od warunków B
ze zbioru � ze wzglêdu na wielkoœæ k przedstawia siê w postaci formu³y:

Aopt = adk (�, B),

któr¹ czytamy: ze zbioru stanów rzeczy � upowszechnia siê ten, który –
przy danych warunkach B – prowadzi do rezultatu posiadaj¹cego
w³asnoœæ k w stopniu najwy¿szym; ten stan rzeczy ze zbioru � ozna-
czamy jako Aopt. Wielkoœæ k nazywa siê kryterium adaptacji, a funkcjê
ad – funkcj¹ adaptacji.

Swoj¹ propozycjê interpretacyjn¹ autor ten ilustrowa³ nastêpu-
j¹cym przyk³adem. Za³ó¿my, ¿e ktoœ wymyœli³ nowe urz¹dzenie za-
pewniaj¹ce wzrost wydajnoœci pracy, a zatem – mo¿liwoœæ wzrostu
produktu dodatkowego. W³aœciciele, porównuj¹c ró¿ne systemy
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organizacji produkcji (przekazane przez tradycjê, wymyœlone przez
specjalistów itd.), wybieraj¹ taki, który w ich opinii zapewni im – przy
stosowaniu owego urz¹dzenia – wzrost produktu dodatkowego. Je¿e-
li jednak oczekiwany wzrost nie nast¹pi³, to w³aœciciele, s¹dz¹c, i¿ siê
pomylili w swoim wyborze, bêd¹ szukali nadal w³aœciwego systemu
organizacji produkcji. Je¿eli któryœ z nich bêdzie zwleka³ z reorgani-
zacj¹ produkcji, to bêdzie otrzymywa³ coraz mniejszy produkt dodat-
kowy, a¿ w koñcu zbankrutuje. Po dostatecznie d³ugim czasie metod¹
prób i b³êdów oraz eliminacji tych, którzy ucz¹ siê nie doœæ szybko,
w danej dziedzinie gospodarki nast¹pi upowszechnienie optymalne-
go systemu organizacji produkcji ze wzglêdu na stosowane urz¹dze-
nie. Dzia³aj¹cy w ten sposób mechanizm adaptacji systemów produk-
cji do poziomu si³ wytwórczych zosta³ sformu³owany nastêpuj¹co:

(I) ze zbioru danych historycznie systemów organizacji produkcji
przyjmuje siê w skali globalnej ten system, który zapewnia przy
danym poziomie si³ wytwórczych najwy¿szy produkt dodatko-
wy dla w³aœcicieli œrodków produkcji.

Analogiczna zale¿noœæ adaptacyjna zachodzi pomiêdzy nadbu-
dow¹ a baz¹ ekonomiczn¹. Spoœród rozmaitych systemów politycz-
no-prawnych (przekazanych przez tradycjê, wymyœlonych przez filo-
zofów) w skali masowej rozpowszechniaj¹ siê te, które zapewniaj¹ –
przy danym stanie bazy – najbardziej efektywne wprowadzenie opty-
malnego dla klasy w³aœcicieli systemu organizacji produkcji. Zale¿-
noœæ ta sformu³owana jest nastêpuj¹co:

(II) ze zbioru historycznie danych systemów polityczno-praw-
nych przyjmuje siê w spo³eczeñstwie ten, który zapewnia – przy
danym stanie bazy ekonomicznej – optymalny dla klasy pa-
nuj¹cej system organizacji produkcji.

Podobnie adaptacyjny charakter ma zale¿noœæ œwiadomoœci
spo³ecznej od bytu spo³ecznego. Tutaj interesy klasy w³aœcicieli gwa-
rantowane przez system polityczno-prawny pe³ni¹ funkcjê selektora
dla indywidualnych idei. W skali masowej rozpowszechniaj¹ siê takie
pogl¹dy, które – w danych warunkach spo³eczno-ekonomicznych –
zapewniaj¹ trwa³oœæ systemowi politycznemu. Ujmuje to nastêpuj¹ca
zale¿noœæ:
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(III) ze zbioru danych historycznie systemów idei przyjmuj¹ siê
w spo³eczeñstwie te, które zapewniaj¹ – przy danych warun-
kach spo³eczno-ekonomicznych – najwy¿sz¹ stabilnoœæ syste-
mowi prawno-politycznemu.

Zale¿noœæ (I) opisuje dostosowywanie siê systemów organizacji
produkcji do poziomu si³ wytwórczych. Poziom si³ wytwórczych wraz
z optymalnym systemem produkcji (stosunkami produkcji) stanowi
bazê ekonomiczn¹. Zale¿noœæ (II) opisuje dostosowywanie siê syste-
mów polityczno-prawnych do bazy ekonomicznej. Mianem nadbudowy
polityczno-prawnej okreœlany jest optymalny system polityczno-praw-
ny. Baza ekonomiczna wraz z nadbudow¹ polityczno-prawn¹ tworzy
warunki spo³eczno-ekonomiczne. Do nich dostosowuje siê œwiadomoœæ
spo³eczna (opisywana przez zale¿noœæ III). Uzyskane w ten sposób
twierdzenia adaptacyjne – obowi¹zuj¹ce przy licznych za³o¿eniach
idealizuj¹cych – sk³adaj¹ siê na model wyjœciowy formacji spo³eczno-
-ekonomicznej. Ich stopniowe uchylanie (jednym z kluczowych by³o
uchylenie za³o¿enia o stabilnoœci si³ wytwórczych) sta³o siê póŸniej
(w latach 70. i na pocz¹tku lat 80. XX w.) podstaw¹ rozwoju adapta-
cyjnej interpretacji materializmu historycznego. Graficznie system
zale¿noœci mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:

Œrodki
produkcji

System
organizacji
produkcji

Baza ekonomiczna System polityczno-
-prawny

Warunki ekonomiczno-spo³eczne (byt) Œwiadomoœæ
ekonomiczna

Paradoks historyzmu. Koncepcjami nadrzêdnymi wobec adapta-
cyjnej interpretacji materializmu historycznego by³a kategorialna in-
terpretacja dialektyki marksowskiej [Nowak, 1977a] i idealizacyjna
teoria nauki [Nowak, 1971, 1974, 1977b]. Kategorialna interpretacja
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dialektyki pozwala³a w terminach ontologicznych scharakteryzowaæ
naturê rzeczywistoœci historycznej opisywan¹ przez adaptacyjn¹ in-
terpretacjê materializmu historycznego, zaœ idealizacyjna teoria nau-
ki okreœla³a status wysuwanych twierdzeñ i sposób ich konkretyzacji.

Esencjalistyczna ontologia przyjmowana w ramach kategorialnej
interpretacji dialektyki zak³ada³a, ¿e na badane zjawisko wp³ywa sze-
reg czynników, które w ró¿ny sposób na nie oddzia³uj¹. Tworz¹ one
strukturê esencjaln¹ danego zjawiska, sk³adaj¹c¹ siê przynajmniej
z dwóch poziomów. Na jej poziomie g³êbokim wystêpuj¹ jedynie
czynniki g³ówne, na poziomie powierzchniowym – czynniki g³ówne
wraz ze wszystkimi czynnikami ubocznymi. W analogiczny sposób
mo¿na odtworzyæ strukturê nomologiczn¹ badanego zjawiska, czyli
zale¿noœci zachodz¹ce pomiêdzy czynnikami a determinowanymi
przez nie zjawiskami. Prawid³owoœci¹ nazywa siê zale¿noœæ badane-
go zjawiska od czynnika g³ównego. Natomiast zale¿noœæ powierzch-
niowa albo forma manifestacji prawid³owoœci jest okreœlana przez
wp³yw wszystkich czynników oddzia³uj¹cych na dane zjawisko.

Stanowisko dialektyczne (w wyk³adni kategorialnej) zak³ada
zmiennoœæ czynników g³ównych i, co za tym idzie, prawid³owoœci,
którym podlegaj¹ badane zjawiska. Wyró¿niæ mo¿na dwa podstawowe
typy przekszta³ceñ struktur esencjalnych: rozwiniêcia i transforma-
cje. Rozwiniêcia zachodz¹ w obrêbie czynników ubocznych struktury
esencjalnej badanego zjawiska, a transformacje – w obrêbie czynni-
ków g³ównych.

Ten pierwszy typ przekszta³ceñ prowadzi jedynie do zmiany for-
my manifestacji danej prawid³owoœci. S¹ to zatem zmiany iloœciowe,
w których czynnik g³ówny, a wiêc i prawid³owoœæ pozostaje ta sama,
a zmianie ulega tylko repertuar czynników ubocznych, poci¹gaj¹cy za
sob¹ zmianê formy manifestacji danej prawid³owoœci. O wiele bardziej
donios³ymi przekszta³ceniami s¹ transformacje, które dokonuj¹ siê
w obrêbie czynników g³ównych dla badanych zjawisk. Prowadz¹ one
do zmiany prawid³owoœci, której podlega³o badane zjawisko. Transfor-
macja pierwszego rodzaju to takie przekszta³cenie, w którym czynnik
bêd¹cy czynnikiem g³ównym w okresie poprzedzaj¹cym, w okresie na-
stêpuj¹cym jest nadal czynnikiem wp³ywaj¹cym na badane zjawisko,
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choæ nie jest ju¿ czynnikiem g³ównym, lecz ubocznym. Transformacja
drugiego rodzaju to taka, w którym dotychczasowy czynnik g³ówny
wypada ze struktury esencjalnej badanego zjawiska.

W taki sposób zinterpretowana dialektyka marksowska pozwala³a
sformu³owaæ paradoks historyzmu: kategorialna rekonstrukcja dialek-
tyki marksowskiej zak³ada zmiennoœæ czynników g³ównych badanych
zjawisk [Nowak, 1977b, s. 89-90], tymczasem marksowski mate-
rializm historyczny utrzymuje, ¿e si³y wytwórcze i stosunki produkcji s¹
ustalonymi raz na zawsze g³ównymi determinantami ¿ycia spo³eczne-
go we wszystkich spo³eczeñstwach i we wszystkich okresach historycz-
nych. Prowadzi to do pytania: czy w rozwoju historycznym repertuar
czynników g³ównych podlega, czy te¿ nie podlega zmianie? Je¿eli od-
powiemy twierdz¹co, to prowadzi to do nastêpnego pytania o charakter
tych nie-ekonomicznych, lecz nadal materialnych czynników.

3. Przejœcia miêdzyepokowe i miêdzyformacyjne. Periodyzacja dziejów
w adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego

Epoki i formacje. W ramach AIMH próbowano sobie poradziæ
ze wspomnianym paradoksem historyzmu, opracowuj¹c ideali-
zacyjno-adaptacyjn¹ interpretacjê Engelsowskiego materializmu hi-
storycznego. Wed³ug tego ujêcia – rozwijanego g³ównie przez Jolantê
Burbelkê [1978, 1980] czynnikiem g³ównym w spo³eczeñstwach
pierwotnych nie jest produkcja gospodarcza, lecz reprodukcja ¿ycia.
Dopiero w epoce spo³eczeñstw klasowych produkcja dóbr material-
nych staje siê czynnikiem g³ównym.

Wed³ug rekonstrukcji podstawowych pojêæ Engelsowskiego
materializmu historycznego [Burbelka, 1980, s. 38-39] elementem
„bazy rodowej” jest czynnik reprodukcji ¿ycia i stosunków pokrewieñ-
stwa. Nadbudowa ekonomiczno-polityczna i baza rodowa sk³adaj¹
siê na byt rodowy (warunki rodowo-spo³eczne) Tak pojête warunki
rodowo-spo³eczne determinuj¹ œwiadomoœæ upowszechnion¹ w ca³ym
spo³eczeñstwie. Poniewa¿ mamy do czynienia ze spo³eczeñstwem
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przedklasowym, jest to œwiadomoœæ plemienna, a nie dominuj¹cej
klasy spo³ecznej. Struktura esencjalna typowej formacji epoki rodo-
wej przedstawia siê zatem w nastêpuj¹cy sposób:

R, Spk
R, Spk, Nep
R, Spk, Nep, Œpl.

Objaœnienia: R – reprodukcja ¿ycia, Spk – stosunki pokrewieñstwa, Nep –
nadbudowa ekonomiczno-polityczna, Œpl – œwiadomoœæ plemienna.

Burbelka zrekonstruowa³a równie¿ podstawowe prawa teorii for-
macji rodowej:

(I. R) Ze zbioru danych historycznie typów stosunków pokre-
wieñstwa utrzymuje siê, przy danych warunkach reprodukcji
¿ycia, ten, przy którym wskaŸnik prze¿ywalnoœci jest mak-
symalny.
(II. R) Ze zbioru danych historycznie systemów ekonomicz-
no-politycznych utrzymuje siê ten, który przy danej „bazie ro-
dowej”, pozwala utrwaliæ siê w sposób najbardziej efektywny
optymalnym stosunkom pokrewieñstwa.
(III. R) Ze zbioru danych historycznie systemów idei utrzymuje
siê ten, który zapewnia – przy danych warunkach spo³eczno-ro-
dowych – najwy¿sz¹ stabilnoœæ optymalnej nadbudowie eko-
nomiczno-politycznej.

Teoria formacji rodowo-spo³ecznej by³a budowana analogicznie
do teorii formacji spo³eczno-ekonomicznej:

Reprodukcja
¿ycia

Stosunki
pokrewieñstwa

Baza rodowa
System
ekonomiczno-
-polityczny

Warunki rodowo-spo³eczne Œwiadomoœæ
plemienna
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Ze wzglêdu na stosunki pokrewieñstwa – formê ma³¿eñstwa – Bur-
belka wyró¿nia³a trzy formacje rodowe. W pierwszej formacji rodowej
rozpowszechnione by³o ma³¿eñstwo grupowe I stopnia, w którym
wy³¹czone zosta³y najpierw stosunki seksualne pomiêdzy rodzicami
a dzieæmi, a póŸniej pomiêdzy braæmi a siostrami. W kolejnej formacji
rodowej upowszechni³o siê ma³¿eñstwo grupowe II stopnia, w którym
wy³¹czeni zostali ze stosunków seksualnych bli¿si i dalsi krewni.
W trzeciej formacji rodowej upowszechnia³o siê ma³¿eñstwo mono-
gamiczne, reguluj¹ce jeszcze bardziej restrykcyjnie stosunki seksualne
w spo³ecznoœciach ludzkich. Ta diachroniczna ewolucja form ma³¿eñ-
stwa prowadziæ mia³a – wed³ug powy¿ej przedstawionej interpretacji –
do uzyskania jak najzdrowszego potomstwa. Wed³ug tej¿e autorki
rozwój ludzkoœci mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze epoki: rodow¹
i klasow¹; w ramach tych dwóch epok mo¿na dopiero wyró¿niæ forma-
cje spo³eczno-rodowe i spo³eczno-ekonomiczne. Ilustruje to rysunek 1.
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EPOKA I
wspólnota pierwotna

EPOKA II
spo³eczeñstwa klasowe

zmiana
epoki I

zmiana
epoki II

Potrzeba reprodukcji ¿ycia

Potrzeba produkcji materialnej

fo
rm

ac
ja

I

fo
rm

ac
ja

II

fo
rm

a-
cj

a
II

I

fo
rm

ac
ja

IV

fo
rm

a-
cj

a
V fo

rm
ac

ja
V

I

Rysunek 1. Przejœcia miêdzyepokowe i miêdzyformacyjne

Objaœnienia: linia falista ciemna – formacje; strza³ka – potrzeba reprodukcji ¿ycia w epoce pierwszej i potrzeba
produkcji materialnej w epoce drugiej; linia przerywana – potrzeba reprodukcji ¿ycia w epoce drugiej i potrzeba
produkcji materialnej w epoce pierwszej; linia falista jasna – przejœcia miêdzyepokowe [Burbelka, 1980, s. 98].



Autorka ta okreœli³a równie¿ zasady przejœcia miêdzyepokowego.
Czynnikiem g³ównym dla rozwoju spo³eczeñstw w epoce rodowej
by³a reprodukcja ¿ycia, natomiast czynnikiem g³ównym dla spo³e-
czeñstw klasowych – produkcja. Przypomnijmy raz jeszcze struktury
esencjalne formacji spo³eczno-rodowej i klasowo-ekonomicznej:

FSR: R, Spk
R, Spk, Nep
R, Spk, Nep, Œpl

FSE: P, Spr
P, Spr, Npol
P, Spr, Npol, Œkl

Objaœnienia: R – reprodukcja ¿ycia, Spk – stosunki pokrewieñstwa,
Nep – nadbudowa ekonomiczno-polityczna, Œpl – œwiadomoœæ plemien-
na, P – produkcja, Spr – stosunki produkcji, Npol – nadbudowa politycz-
no-prawna, Œkl – œwiadomoœæ klasowa.

Wed³ug Burbelki przejœcia miêdzyepokowe zachodziæ maj¹ w na-
stêpuj¹cy sposób:
1. Czynnik g³ówny z epoki nastêpnej w ostatniej formacji epoki po-

przedniej wystêpuje powy¿ej powierzchniowego poziomu istot-
noœci.

2. Czynnik g³ówny z epoki poprzedniej w pierwszej formacji epoki
nastêpnej wystêpuje powy¿ej powierzchniowego poziomu istot-
noœci.

3. Czynnik g³ówny z epoki poprzedniej w epoce nastêpnej nie mo¿e
znaleŸæ siê na najni¿szym poziomie istotnoœci [Burbelka, 1980,
s. 127].
Struktura esencjalna ostatniej formacji epoki spo³eczno-rodowej

wygl¹da zatem nastêpuj¹co:

R, Spk
R, Spk, P
R, Spk, P, Nep
R, Spk, P, Nep, Œpl,

zaœ struktura esencjalna pierwszej formacji epoki spo³eczno-klasowej
mo¿e byæ oddana w sposób nastêpuj¹cy:
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P, Spr
P, Spr, R
P, Spr, R, Npol
P, Spr, R, Npol, Œkl.

Jolanta Burbelka naszkicowa³a mechanizm przejœæ miêdzyfor-
macyjnych w epoce rodowej. Wiêksze zainteresowanie wzbudzi³a
jednak natura przejœæ miêdzyformacyjnych w epoce klasowej, które
doczeka³y siê trzech odmiennych ujêæ, autorstwa Krzysztofa £as-
towskiego [1978, 1981], Piotra Buczkowskiego [1978, 1979, 1981]
oraz Piotra Buczkowskiego, Andrzeja Klawitera i Leszka Nowaka
[1982].

O trzech odmianach rozwoju si³ wytwórczych. Krzysztof
£astowski, dokonuj¹c konkretyzacji wyjœciowego modelu zale¿noœci
spo³ecznych opracowanych w adaptacyjnej interpretacji materializ-
mu historycznego, uchyli³ za³o¿enie o sta³ym poziomie si³ wytwór-
czych. Zamiast tego – wykorzystuj¹c analogie pomiêdzy rozwojem
gatunków biologicznych a rozwojem spo³eczeñstw ludzkich – wpro-
wadzi³ pojêcie kierunkowego, stabilizuj¹cego oraz ró¿nicuj¹cego
rozwoju si³ wytwórczych.

Stabilizuj¹cy rozwój si³ wytwórczych wystêpuje w obrêbie ka¿dej
formacji. Ma on charakter iloœciowy i polega na stopniowych udosko-
naleniach istniej¹cych narzêdzi pracy. Ten typ wzrostu si³ wytwór-
czych nie prowadzi do ca³oœciowego przekszta³cenia dotychczaso-
wych systemów organizacji produkcji, systemu polityczno-prawnego
i œwiadomoœci spo³ecznej. Ulegaæ one mog¹, co najwy¿ej, drobnym,
stopniowym zmianom zapewniaj¹cym z punktu widzenia w³aœcicieli
efektywniejsze zaspokajanie produktu dodatkowego.

Sytuacja ulega zmianie, gdy dokonuje siê kierunkowy rozwój si³
wytwórczych zwi¹zany z pojawieniem siê nowego rodzaju wytwórczo-
œci (np. przemys³u w spo³eczeñstwie agrarnym). Wy³ania siê wtedy
nowa klasa w³aœcicieli, która maksymalizuje nowy rodzaj produktu
dodatkowego. Prowadzi to do zmiany dotychczasowego kryterium
adaptacji. Je¿eli nowe si³y wytwórcze zdominuj¹ produkcjê gospo-
darcz¹, wówczas w trybie adaptacyjnym dostosowuje siê do nich
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i upowszechnia nowy sposób organizacji produkcji, nadbudowa poli-
tyczno-prawna i œwiadomoœæ spo³eczna.

£astowski dopuszcza³ równie¿ pojawienie siê nowego rodzaju si³
wytwórczych, który bêdzie wprawdzie odrêbny od dotychczasowego,
lecz nie bêdzie od niego bardziej produktywny. Dochodziæ ma wów-
czas do zró¿nicowanego rozwoju si³ wytwórczych: w spo³eczeñstwie
takim wy³aniaj¹ siê dwie (lub wiêcej) klasy w³aœcicieli œrodków pro-
dukcji, które maksymalizuj¹ odmienne rodzaje produktu dodatko-
wego. Wykszta³caj¹ siê dwa (lub wiêcej) kryteria adaptacji. Do poziomu
si³ wytwórczych znów – w trybie zale¿noœci adaptacyjnej – dosto-
sowuj¹ siê nowe sposoby organizacji produkcji, nadbudowa politycz-
no-prawna i œwiadomoœæ spo³eczna. Zdaniem £astowskiego:

Jest to obraz rozwoju wieloœcie¿kowego. Dopuszcza on, ¿e nie
wszystkie spo³eczeñstwa musia³y przechodziæ przez te same
formacje, tj. ¿e rozwój nie musia³ przebiegaæ w sposób jedno-
œcie¿kowy. Wydaje siê, ¿e zw³aszcza kwestia tzw. formacji azja-
tyckiej, choæ do dziœ sporna, daje pewne uzasadnienie dla
wieloœcie¿kowego obrazu rozwoju spo³eczeñstw [£astowski,
1981, s. 69].

£astowski poprzestaje jednak tylko na tej konstatacji, nie cha-
rakteryzuj¹c dok³adniej pod wzglêdem historyczno-empirycznym
wspomnianych œcie¿ek rozwoju si³ wytwórczych i ich spo³ecznych
nastêpstw.

Epoki, stadia i formacje. Dok³adniejszego scharakteryzowania
przejœæ miêdzyformacyjnych w epoce klasowej podj¹³ siê Piotr Bucz-
kowski [1978, 1979, 1981; prezentacja koncepcji Buczkowskiego
zob. Brzechczyn, 2005), który wprowadzi³ rozró¿nienie na stosunki
w³asnoœci i system organizacji produkcji. Wed³ug tego autora:

je¿eli ktoœ jest w³aœcicielem przedmiotu P, to podejmuje decy-
zje dotycz¹ce u¿ytkowania tego przedmiotu (b¹dŸ deleguje ich
podejmowanie w inne rêce), a ponadto inni cz³onkowie
spo³eczeñstwa sk³onni s¹ wykonywaæ swoje role spo³eczne wy-
nikaj¹ce ze stosunku do danego obiektu [Buczkowski, 1978,
s. 160].
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Do systemu organizacji produkcji wchodz¹ wszystkie socjologicz-
ne regu³y zachowañ wystêpuj¹ce w toku procesu produkcji, które nie
nale¿¹ do stosunków w³asnoœci; obejmuj¹ one na przyk³ad podzia³
pracy i kooperacjê pomiêdzy pracownikami, organizacjê procesu pra-
cy i wynikaj¹ce st¹d stosunki podleg³oœci, kwalifikacje zawodowe itp.
Stosunki w³asnoœci spoœród wystêpuj¹cej w danym czasie puli syste-
mów organizacji produkcji wyró¿niaj¹ taki podzbiór systemów orga-
nizacyjnych, który jest z nimi zgodny, czyli umacniaj¹ rolê w³aœciciela
w procesie produkcji [Buczkowski, 1978, s. 162]. Z podzbioru syste-
mów organizacji produkcji zgodnych ze stosunkami w³asnoœci upo-
wszechnia siê taki system, który przy danym poziomie si³ wytwór-
czych zapewnia klasie w³aœcicieli œrodków produkcji najwy¿szy
produkt dodatkowy [Buczkowski, 1978, s. 163].

Autor ten konkretyzuje model wyjœciowy zak³adaj¹cy stabilnoœæ
si³ wytwórczych. Uchyla to za³o¿enie, przyjmuj¹c, ¿e:

– poziom si³ wytwórczych zmienia siê w kolejnych okresach;
– istniej¹ dwa rodzaje si³ wytwórczych, przy czym w pierwszym

okresie si³y wytwórcze dotychczasowe dominuj¹ nad nowo po-
wsta³ymi;

– dominuj¹ce si³y wytwórcze s¹ zgodne z rozpowszechnionymi
stosunkami w³asnoœci.

W rozwa¿anym spo³eczeñstwie wiêkszoœæ w³aœcicieli dotychcza-
sowych œrodków produkcji typu A wprowadza ze zbioru systemów
organizacji produkcji zgodnych ze stosunkami w³asnoœci W³A te sys-
temy organizacyjne, które przynosz¹ dominuj¹cej klasie w³aœcicieli
najwy¿szy produkt dodatkowy. Natomiast w³aœciciele nowych œrod-
ków produkcji typu B wprowadzaj¹ ze zbioru systemów organizacji
produkcji zgodnych ze stosunkami w³asnoœci W³B te systemy orga-
nizacyjne, które im przynosz¹ najwy¿szy produkt dodatkowy. Nowe
systemy organizacji produkcji s¹ zgodne ze stosunkami w³asnoœci W³B,
lecz niezgodne z rozpowszechnionymi stosunkami w³asnoœci W³A.

W spo³eczeñstwie wystêpuj¹ zatem dwa rodzaje si³ wytwórczych.
Ich w³aœciciele wprowadzaj¹ optymalne ze wzglêdu na poziom si³ wy-
twórczych typu A i B systemy organizacji produkcji. Poniewa¿ stare
si³y wytwórcze dominuj¹, zaœ nowy rodzaj wystêpuje niejako na
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marginesie, klasa silniejsza ekonomicznie (a wiêc w³aœciciele œrod-
ków produkcji typu A) ma monopol na wprowadzanie w skali global-
nej systemów prawnych, politycznych, ideologii etc., wzmacniaj¹cych
ich pozycjê w spo³eczeñstwie.

Sytuacja zmienia siê, gdy nowe si³y wytwórcze coraz bardziej upo-
wszechniaj¹ siê w spo³eczeñstwie i wytwarzaj¹ wiêksz¹ czêœæ docho-
du narodowego ni¿ dotychczasowe si³y wytwórcze A. Prowadzi to do
konfliktu si³ wytwórczych B z rozpowszechnionymi stosunkami w³as-
noœci W³A. Wówczas w skali globalnej rozpowszechniaj¹ siê stosunki
w³asnoœci W³B, które – przy danym poziomie si³ wytwórczych B – za-
pewniaj¹ nowej klasie w³aœcicieli œrodków produkcji maksymalizacjê
produktu dodatkowego na podstawie stosowania optymalnego syste-
mu organizacji produkcji. Wtedy w spo³eczeñstwie ze zbioru historycz-
nie wystêpuj¹cych systemów organizacji produkcji zgodnych z nowymi
stosunkami w³asnoœci W³B rozpowszechniane s¹ w kolejnych okre-
sach te systemy organizacyjne, które (przy zmieniaj¹cym siê poziomie
si³ wytwórczych B) zapewniaj¹ klasie w³aœcicieli œrodków produkcji
typu B coraz wy¿szy produkt dodatkowy. Nastêpnie ten ruch dosto-
sowawczy do nowych si³ wytwórczych obejmuje pozosta³e piêtra organi-
zacji ¿ycia spo³ecznego: nadbudowê polityczno-prawn¹ i œwiadomoœæ
spo³eczn¹, które adaptuj¹ siê do nowego rodzaju si³ wytwórczych.

Uzyskany obraz przejœcia miêdzyformacyjnego zasadza siê na po-
wstaniu nowego rodzaju si³ wytwórczych i przekszta³caniu stosun-
ków w³asnoœci. W ramach adaptacyjnej wyk³adni materializmu hi-
storycznego Buczkowski zaproponowa³ now¹ periodyzacjê rozwoju
spo³ecznego. Epoka klasowa dzieli siê na dwa stadia, w których domi-
nowa³y odmienne rodzaje si³ wytwórczych: rolnicze i przemys³owe.
Przejœcia miêdzy tymi stadiami dokonywa³y siê na drodze makro-
rewolucji, w trakcie której klasy zwi¹zane z bardziej wydajnymi si³ami
wytwórczymi podporz¹dkowywa³y sobie pozosta³e klasy spo³eczne
oraz dziedziny wytwórczoœci.

Dopiero w ramach tych stadiów mo¿na wyodrêbniæ formacje
spo³eczno-ekonomiczne. W stadium agrarnym Buczkowski wyró¿nia³
niewolnictwo i feudalizm, zaœ w stadium industrialnym: kapitalizm
wolnokonkurencyjny i kapitalizm monopolistyczny (imperializm),

360

90-LECIE FILOZOFII W POZNANIU



któremu nadawa³ status odrêbnej formacji spo³ecznej [Buczkowski,
1978, 1981, 1982].

Graficznie periodyzacja rozwoju historycznego przedstawiona zo-
sta³a na rysunku 2.

Moment polityczny w adaptacyjnej interpretacji materializ-

mu historycznego. Wyró¿nienie dwóch materializmów: Engelsow-
skiego i Marksowskiego, postawi³o problem ich uogólnienia oraz zbu-
dowania takiej trzeciej formy materializmu, który da³by siê stosowaæ do
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Rysunek 2. Periodyzacja rozwoju historycznego

Objaœnienia: SW – si³y wytwórcze; t – czas; mA, mB – krzywa maksymalizacji produktu dodatkowego
œrodków produkcji typu A i B; N, F, K, I – odpowiednio formacja niewolnicza, feudalna, kapitalistyczna

i imperialistyczna; FA, FI – odpowiednie stadia rolnicze i przemys³owe; R – rewolucja zwi¹zana ze zmian¹
stosunków w³asnoœci; MR – rewolucja zwi¹zana ze zmian¹ si³ wytwórczych;

ER, EK – odpowiednio: epoka rodowa i klasowa [Buczkowski, 1978, s. 197].



systemów realnego socjalizmu. Próby uogólnionej teorii materializmu
historycznego podj¹³ siê Andrzej Klawiter [1978], zaœ próby stworze-
nia trzeciej odmiany materializmu podjête zosta³y przez Piotra Bucz-
kowskiego, Andrzeja Klawitera i Leszka Nowaka [1982]. Autorzy
przyjêli za³o¿enie, ¿e sfera polityczna i kulturowa maj¹ budowê ana-
logiczn¹ do sfery gospodarczej. W sferze politycznej da siê wyró¿niæ
œrodki przymusu i system organizacji w³adzy, który sk³ada siê na bazê
polityczn¹; baza polityczna wraz z systemem instytucji politycznych
sk³adaj¹ siê na warunki spo³eczno-polityczne; obok nich da siê wy-
ró¿niæ œwiadomoœæ polityczn¹. Pomiêdzy wyró¿nionymi elementami
momentu politycznego zachodzi³y zale¿noœci adaptacyjne, które opi-
sywano za pomoc¹ nastêpuj¹cych formu³:

(I. P) Ze zbioru historycznie danych systemów organizacji w³a-
dzy przyjmuje siê w spo³eczeñstwie ten, który zapewnia – przy
danym poziomie œrodków przymusu – najwy¿sz¹ sferê regula-
cji klasie dysponentów si³ami przymusu.

(II. P) Ze zbioru historycznie danych systemów politycznych in-
stytucji ustanowionych przez prawo konstytucyjne upowszech-
nia siê w spo³eczeñstwie ten, który zapewnia – przy danym sta-
nie bazy politycznej – wprowadzenie optymalnego systemu
organizacji w³adzy.

(III. P) Ze zbioru historycznie danych systemów idei utrwala
siê w danym spo³eczeñstwie – przy panuj¹cych w tym spo³e-
czeñstwie warunkach polityczno-spo³ecznych – ten, który naj-
efektywniej legitymizuje optymalny system politycznych insty-
tucji.

Œrodki
przymusu

System organizacji
w³adzy

Baza polityczna System instytucji
politycznych

Warunki polityczno-spo³eczne Œwiadomoœæ
polityczna
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W podobny sposób rekonstruowano moment kulturowy spo³e-
czeñstwa, w którym wyró¿niano œrodki produkcji wiedzy i system or-
ganizacji produkcji wiedzy, sk³adaj¹ce siê na bazê kognitywn¹ spo³e-
czeñstwa. Baza kognitywna wraz z systemem organizacji wiedzy
tworzy³y warunki kognitywno-spo³eczne oddzia³uj¹ce na œwiadomoœæ
meta-poznawcz¹. Pomiêdzy wyró¿nionymi elementami struktury mo-
mentu kulturowego równie¿ zachodzi zale¿noœæ adaptacyjna. Zapisy-
wano j¹ w postaci nastêpuj¹cych formu³:

(I. K) Ze zbioru historycznie danych systemów organizacji
produkowania wiedzy przyjmuje siê w spo³eczeñstwie ten,
który – przy danym poziomie œrodków produkowania wiedzy
– najbardziej efektywnie zwiêksza kr¹g wyznawców idei
wprowadzonych przez dysponentów œrodkami produkcji
wiedzy.

(II. K) Ze zbioru historycznie danych systemów organizacji wie-
dzy upowszechnia siê w spo³eczeñstwie ten, który zapewnia –
przy danym stanie bazy poznawczej – wprowadzenie optymal-
nego systemu organizacji wiedzy.

(III. K) Ze zbioru historycznie danych systemów meta-poznaw-
czej œwiadomoœci upowszechnia siê w danym spo³eczeñstwie –
przy panuj¹cych w tym spo³eczeñstwie warunkach spo³ecz-
no-poznawczych – ten, który najefektywniej legitymizuje op-
tymalny system instytucji wiedzy.

Œrodki
produkcji
wiedzy

System
organizacji
produkcji wiedzy

Baza kognitywna
System
organizacji
wiedzy

Warunki kognitywno-spo³eczne Meta-poznawcza
œwiadomoœæ
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Rozwa¿ania te sta³y siê podstaw¹ definicji momentu historycz-
no-materialnego spo³eczeñstwa. Jest to relatywnie autonomiczna sfera
¿ycia spo³ecznego [Buczkowski, Klawiter, Nowak, 1982, s. 241-242]:

– odzwierciedlaj¹ca w swej wewnêtrznej strukturze globaln¹
strukturê ¿ycia spo³ecznego zawieraj¹c¹ trzy poziomy: (1) ma-
terialny, na który sk³adaj¹ siê œrodki pewnego typu i zbiór rela-
cji spo³ecznych zachodz¹cych pomiêdzy ludŸmi stosuj¹cymi te
œrodki, (2) uk³ad instytucji utrwalaj¹cy stan relacji miêdzyludz-
kich, (3) œwiadomoœæ (wiedzê) motywuj¹c¹ ludzi do spe³niania
przypisanych im ról spo³ecznych;

– zachodz¹ce w niej relacje zale¿noœci adaptacyjnej charakterys-
tyczne s¹ dla globalnej struktury ¿ycia spo³ecznego: relacje
miêdzyludzkie dostosowuj¹ siê do œrodków materialnych da-
nego typu, uk³ad instytucjonalny dostosowuje siê do poziomu
materialnych œrodków i relacji spo³ecznych itd.;

– decyduj¹cy „w ostatniej instancji” jest w niej poziom material-
ny, który okreœla inne poziomy ¿ycia spo³ecznego;

– zachodzi¹cy w niej podzia³ na tych, którzy decyduj¹ o przezna-
czeniu materialnych œrodków, i na tych, którzy takiego wp³ywu
s¹ pozbawieni, jest decyduj¹cy w dynamizowaniu konfliktu
spo³ecznego wewn¹trz poszczególnego momentu spo³ecznego
danego rodzaju.

Wspomniani autorzy zak³adali, ¿e dominacja momentu ekono-
micznego nad pozosta³ymi polega na tym, i¿ poziom rozwoju technolo-
gicznego bezpoœrednio, tj. na sposób kauzalny, decyduje o efektywnoœci
œrodków przymusu i stosowanych œrodków propagowania wiedzy.
Ponadto, gdy zniesie siê za³o¿enie o izolacji momentu politycznego
od ekonomicznego, upowszechnienie siê optymalnego systemu w³a-
dzy zale¿y – na sposób adaptacyjny – od poziomu œrodków produkcji
i œrodków przymusu. Spoœród historycznie danych systemów organi-
zacji w³adzy upowszechniaj¹ siê te, które zapewniaj¹ utrzymanie siê
optymalnego systemu organizacji produkcji. Dopiero spoœród zbioru
systemów w³adzy zgodnych z optymalnym systemem organizacji
produkcji przewagê zdobywa ten system organizacji w³adzy, który
zapewnia najwiêksz¹ sferê regulacji w³adczej. Analogiczne relacje
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zachodz¹ na pozosta³ych piêtrach ¿ycia spo³ecznego, a wiêc pomiê-
dzy momentem ekonomicznym a kulturowym.

Autorzy rozpatrywali sytuacjê, w której moment ekonomiczny tra-
ci swoj¹ wyró¿nion¹ pozycjê [Buczkowski, Klawiter, Nowak, 1982,
s. 268]. Dzieje siê to tylko wówczas, gdy moment ten nie jest w stanie
maksymalizowaæ swojego kryterium adaptacji (produktu dodatko-
wego). Wówczas jeden z podporz¹dkowanych momentów zaczyna
dominowaæ nad ¿yciem spo³ecznym, zapewniaj¹c poprzez swoj¹ do-
minacjê przetrwanie spo³eczeñstwa jako ca³oœci i maksymalizuj¹c
w³asne wewnêtrzne kryterium adaptacji (w przypadku momentu
politycznego bêdzie to wzrost regulacji w³adczej). Zdaniem autorów
tzw. azjatycka formacja spo³eczna by³a rezultatem dominacji mo-
mentu politycznego. Tak wiêc w adaptacyjnej interpretacji mate-
rializmu historycznego azjatycka formacja spo³eczna doczeka³a siê
dwóch sposobów konceptualizacji: wed³ug £astowskiego by³ to rezul-
tat zró¿nicowanego rozwoju si³ wytwórczych, zaœ wed³ug cytowanych
autorów – dominacji momentu politycznego.

4. Spo³eczeñstwa klasowe i supraklasowe.
O periodyzacji w nie-Marksowskim materializmie historycznym

Próby zastosowania uogólnionej formy adaptacyjnej interpretacji
materializmu historycznego do budowy teorii socjalizmu dla Leszka
Nowaka okaza³y siê nieprzekonuj¹ce i zaprowadzi³y go do budowy
nie-Marksowskiego materializmu historycznego [Nowak, 1997a,
s. 60]. Teoria ta, przejmuj¹c pogl¹d na izomorficzn¹ strukturê trzech
dziedzin ¿ycia spo³ecznego: polityki, kultury i gospodarki, wypraco-
wan¹ w AIMH, wzmacnia antagonistyczny charakter materializmu
historycznego. Prowadzi to do uogólnienia pojêcia klasy spo³ecznej.
Leszek Nowak zak³ada, ¿e klasy spo³eczne istniej¹ tylko w gospodar-
ce, ale wy³aniaj¹ siê tak¿e w polityce i kulturze. W ¿yciu politycznym
klasa w³adców, dysponuj¹c œrodkami przymusu, powiêksza globaln¹

365

90-LECIE FILOZOFII W POZNANIU



sferê wp³ywów, ograniczaj¹c autonomiê obywateli. W ¿yciu gospo-
darczym dysponowanie œrodkami produkcji pozwala klasie w³aœcicieli
maksymalizowaæ produkt dodatkowy kosztem dochodów bezpoœred-
nich producentów. Natomiast w kulturze monopol dysponowania
œrodkami produkcji duchowej pozwala kastom kap³añskim na
pog³êbianie swego panowania duchowego i ograniczanie autonomii
wiernych. Antagonizmy spo³eczne oparte na nierównym dostêpie do
materialnych œrodków spo³ecznych (przymusu, produkcji i indoktry-
nacji) w ka¿dej z trzech dziedzin ¿ycia spo³ecznego maj¹ wiêc autono-
miczny charakter. Podzia³y klasowe z s¹siednich sfer ¿ycia spo³ecz-
nego mog¹ je jedynie os³abiaæ b¹dŸ wzmacniaæ. Podzia³y klasowe
mog¹ siê te¿ kumulowaæ i jedna i ta sama klasa spo³eczna, aby powiêk-
szyæ swoj¹ moc spo³eczn¹, mo¿e przej¹æ na przyk³ad dysponowanie
œrodkami przymusu i produkcji b¹dŸ przymusu i produkcji duchowej
itd. Prowadzi to do tego, jak zauwa¿a Nowak, ¿e:

moment ekonomiczny traci w szkicowanej tutaj ogólniejszej
perspektywie swoj¹ wyj¹tkowoœæ. Okazuje siê on byæ jednym
z trzech momentów materialnych spo³eczeñstwa o tej samej
strukturze wewnêtrznej. Kiedy ju¿ wiadomo, ¿e nie tylko mo-
ment ekonomiczny cechuje siê tym, i¿ dominuj¹c¹ w nim rolê
odgrywaj¹ narzêdzia materialne i ¿e dyspozycja nimi generuje
podzia³ na klasy tocz¹ce walkê miêdzy sob¹ wobec swych prze-
ciwstawnych interesów, podstawowa rola pe³niona w spo³e-
czeñstwie przez sferê ekonomiczn¹ przestaje byæ czymœ samym
przez siê zrozumia³ym i – domaga siê wyjaœnienia. Teraz te¿ po-
jawia siê mo¿liwoœæ pomyœlenia (…), ¿e s¹ teoretycznie choæby
dopuszczalne takie typy spo³eczeñstw, w których dominuj¹c¹
rolê odgrywaæ mo¿e nie element ekonomiczny, a np. politycz-
ny. (…) Teraz okazuje siê to nie rzecz¹ spekulatywnych dywa-
gacji o tym, ¿e wyj¹tkowoœæ sw¹ ekonomika zawdziêcza temu,
i¿ bez œrodków do po¿ywienia ¿adne spo³eczeñstwo nie mo¿e
istnieæ (jak gdyby mog³o istnieæ bez zjawiska dziedzicznoœci
genetycznej, odpowiedniej zawartoœci tlenu w atmosferze, od-
powiedniego przedzia³u temperatury na ziemi, si³y grawitacji
i tysi¹ca innych rzeczy, których nikt przy zdrowych zmys³ach
nie chcia³by podnieœæ do rangi „naczelnej determinanty rozwoju
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spo³ecznego”), ale staje siê to kwesti¹ empirii. Trzeba po prostu
zbadaæ, w których spo³eczeñstwach i w jakich okresach dziejo-
wych dominuje taki a nie innych z momentów materialnych
spo³eczeñstwa [Nowak, 1981, s. 200].

Nowak buduje zatem materialistyczn¹ teoriê w³adzy w perspekty-
wie, w której realny socjalizm okazuje siê systemem ewoluuj¹cym
wed³ug odmiennych ni¿ ekonomiczne, bo politycznych mechanizmów
rozwojowych [Nowak, 1991]. Gospodarka w tej teorii podporz¹dkowa-
na jest interesowi spo³ecznemu w³adzy politycznej. Generalnie rzecz
bior¹c, w rozwoju spo³eczeñstw politycznych (socjalistycznych) mo¿-
na wyró¿niæ stadia: wzrostu regulacji w³adczej, stabilizacji panowa-
nia politycznego i redukcji regulacji w³adczej.

Wed³ug L. Nowaka „na historiê spo³eczn¹ sk³adaj¹ siê trzy linie rozwo-
jowe: linia spo³eczeñstw pierwotnych, od której oddzieli³a siê linia cywili-
zacji pozaeuropejskich (takich jak inkaska czy chiñska) i linia cywilizacji
zachodniej z drugiej strony” [Nowak, 1997b, s. 12]. Spo³eczeñstwa poza-
europejskie w teorii tej identyfikuje siê z ró¿nymi typami spo³eczeñstw
supraklasowych [Nowak, Paprzycka, 1987], zaœ spo³eczeñstwa nale¿¹ce
do cywilizacji europejskiej ze spo³eczeñstwami klasowymi (z klasami
rozdzielonymi, gdzie momentem dominuj¹cym jest gospodarka).
Ograniczaj¹c siê zatem do dziejów spo³eczeñstw europejskich, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e rozwój ten przebiega³ przez trzy epoki:

– spo³eczeñstw rodowych,
– spo³eczeñstw ekonomicznych (klasyczna cywilizacja zachodnia),
– spo³eczeñstw politycznych (spo³eczeñstwa realnego socjalizmu).
Graficznie zosta³o to przedstawione na rysunku 3.
Jednak¿e przyjêta periodyzacja procesu historycznego w n-Mmh

jest niejednoznaczna, w czêœci bowiem opiera siê na kryteriach przy-
jêtych w AIMH, a w czêœci na kryteriach obecnych w n-Mmh, które s¹
podstaw¹ refutacji materializmu historycznego. Oto najwa¿niejsze
braki tej periodyzacji:

– natura spo³eczeñstw rodowych: w AIMH tradycyjnie utrzymy-
wano, ¿e jest to formacja nieantagonistyczna, podzia³y klasowe
wyodrêbnia³y siê w³aœnie w spo³eczeñstwach okreœlanych jako
klasowe; tymczasem, skoro nie-Marksowski materializm
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historyczny jest teori¹ antagonistyczn¹, to wyró¿niaj¹c liniê
spo³eczeñstw pierwotnych, winien scharakteryzowaæ równie¿
typ antagonizmu spo³ecznego charakterystyczny dla tego ro-
dzaju spo³eczeñstw (próbê tak¹ podj¹³ Buchowski [2003]);

– w koncepcji tej wyró¿nia siê formacje spo³eczno-ekonomicz-
ne (niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm), lecz nie wyró¿nia siê –
analogicznie – formacji spo³eczno-politycznych (i formacji spo³ecz-
no-kulturowych); trzeba wiêc albo zrezygnowaæ z formacji
spo³eczno-ekonomicznych [Brzechczyn, 2004, s. 107-109], albo
wprowadziæ formacje spo³eczno-polityczne i spo³eczno-duchowe.

Periodyzacja jest zawsze pochodn¹ zak³adanej teorii rozwoju histo-
rycznego. Niejednoznacznoœci nie-Marksowskiego materializmu his-
torycznego w tym zakresie wskazuj¹ – jak argumentowa³em w innych
pracach [Brzechczyn, 2004, s. 66-86; 2007], ¿e nie jest on w swojej
dotychczasowej postaci teori¹ zdoln¹ uj¹æ ca³oœciowy rozwój histo-
ryczny, obejmuj¹cy równie¿ dzieje spo³eczeñstw poza-europejskich.
Zastanowienie siê, co zrobiæ, aby stworzyæ spójn¹ periodyzacjê proce-
su historycznego spo³eczeñstw nale¿¹cych zarówno do europejskiej,
jak i pozaeuropejskiej linii rozwojowej, jest tematem na inny artyku³
[por. Brzechczyn, 2004].
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MODEL I MODEL I+

MODEL II MODEL III MODEL II+

Formacja 1 Formacja 2 Formacja 1 Formacja 2

Typu A Typu A Typu B Typu B

E P O K A A E P O K A B

MODEL II+• ••

• ••

• •• • •• • ••

• •• • ••

Rysunek 3. Struktura teorii procesu historycznego

Objaœnienia: strza³ka przerywana – relacja konkretyzacji diachronicznej, poniewa¿ kolejne modele odpowiadaj¹
kolejnym formacjom spo³ecznym; strza³ka krótka – przejœcia miêdzyformacyjne; strza³ka pogrubiona – przejœcia

miêdzyepokowe, przy których zmienia siê zestaw czynników g³ównych spo³eczeñstwa; odpowiada temu ca³kowicie
nowa, bo oparta na odmiennym modelu podstawowym teoria spo³eczna [Nowak, 1991, t. I, s. 51].
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