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I 

Materializm historyczny staje się metodologią ogółu nauk hu
manistycznych wtedy, gdy każda z wyspecjalizowanych nauk 
o społeczeństwie i człowieku, dysponująca odrębnym przedmio
tem poznawczym, swoistym językiem teoretycznym, osobliwymi 
technikami badań empirycznych, osobliwym typem historycznie 
ukształtowanych kwalifikacji zawodowych i umiejętności badaw
czych — przekształca teorię materializmu historycznego w ze
spół takich norm postępowania badawczego, któire odsłaniają no
we perspektywy teoretyczne, zapewniają uzyskanie nowej wie
dzy o poznanej rzeczywistości, wymagają wprowadzenia więk
szych lub mniejszych zmian do dotychczasowych koncepcji teo
retycznych i praktyk badawczych oraz przynoszą w rezultacie 
wzbogacenie tej teorii, z której zostały wyprowadzone, tj. ma
terializmu historycznego. Funkcje metodologiczne materializmu 
historycznego przejawiają się więc poprzez wejście tej teorii w ta
ki stosunek z wyspecjalizowanymi dyscyplinami humanistyki 
(ekonomią polityczną, historią, socjologią, psychologią, języko
znawstwem itp.), dzięki któremu ulega wzbogaceniu teoretycz
nemu i empirycznemu zarówno dana wyspecjalizowana dyscypli
na badawcza, jak i sam materializm historyczny. 

To wstępne określenie metodologicznych funkcji materializ
mu historycznego zakłada milcząco uznanie kilku przesłanek 
teoretycznych. Wyklucza ono pojmowanie materializmu histo-
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rycznego jako apriorycznej filozofii spekulatywnej, tzn. jako 
zbioru itakich twierdzeń, które nie mogą być ani potwierdzone, 
ani obalone, ani zmodyfikowane, ani wzbogacone przez odkry
cia empiryczne dyscyplin wyspecjalizowanych. Nie daje się też 
z tym określeniem pogodzić traktowanie materializmu histo
rycznego jako zbioru reguł interpretacji materiału empirycznego 
pozbawionych znaczenia ontologicznego i wyposażania „ w sens 
zjawisk świata ludzkiego", jako generalizacji, które — jak pisał 
w swoim czasie L. Kołakowski — „mają to do siebie, że skon
struowane są w taki sposób, iż dowolne fakty należące do ich 
zakresu nieodmiennie je będą potwierdzać, przy czym sprzeczne 
wzajemnie teorie potwierdzać będą równie dobrze" 1 . O speł
nianiu przez materializm historyczny określonych funkcji meto
dologicznych wobec dyscyplin wyspecjalizowanych nie można 
też mówić Wtedy, gdy stosunki między nim a tymi dyscyplinami 
mają charakter formalnej zgodności, gdy uzyskane zupełnie nie
zależnie od teorii materializmu historycznego tezy teoretyczne 
poszczególnej dyscypliny interpretuje się jedynie jako przykłady 
ogólnych tez materializmu historycznego, gdy stosunek między 
tezami materializmu historycznego a teoriami wyspecjalizowanej 
dyscypliny jest analogiczny do stosunku między formalnym pra
wem logiki a jego materialno-empiryczną ilustracją. Wiadomo, 
że zdania o treści empirycznej ilustrujące formalne prawo logicz
ne mogą być zastąpione setką lub tysiącem zdań radykalnie róż
niących się od siebie ze względu na treści rzeczowo-empiryczne. 
W wyniku formalnej konfrontacji tez poszczególnej dyscypliny 
wyspecjalizowanej z tezami materializmu historycznego oba te 
typy tez nie mają sobie nic do zawdzięczenia. Nie wywierają na 
siebie żadnego oddziaływania wzajemnego. Zachowują po tej kon
frontacji taką samą postać teoretyczną i wartość empiryczną, jaką 
miały przed konfrontacją. 

II 

Uznanie materializmu historycznego za metodologię humani
styki może być dokonane nawet na gruncie obiegowego, pod-

1 L. K o ł a k o w s k i , „Słowo wstępne" do: C. T h o m p s o n , Psycho
analiza. Narodziny i rozwój, Warszawa 1965, s. VI—VII . 
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ręcznikowo-encyklopedyczmego rozumienia metodologii. Metodo
logię określa się tam jako ogół metod i sposobów posługiwania 
się nimi, które zapewniają uzyskanie wartościowej naukowo 
wiedzy o badanej rzeczywistości, lub jako naukę o metodach nau
kowego poznania. W Określeniach tego typu nie jest dostatecznie 
jasno ujęty stosunek między teorią a metodą. Często metodolo
gię jako zbiór norm nie zawierających wypowiedzi o znamionach 
bytu społecznego lub przyrodniczego, którego pewne aspekty 
stanowią przedmiot badania naukowego, odróżnia się od teorii 
o treściach ontologicznych. Takie odróżnienie występuje m. in. 
w bogatym w pomysły i głębokie przemyślenia teoretyczne ar
tykule Jerzego Topolskiego pt. „Stan i aktualne potrzeby w upo
wszechnianiu marksistowsko-leninowskiej metodologii nauk spo
łecznych". „[ . . . ] na gruncie marksizmu (tzn. zgodnie z jego du
chem) — pisze Topolski — metodologię pojmuje się jako część 
świadomości społecznej, a więc jako pewien typ Wiedzy i system 
norm wspólnie wyznaczających cele badania i sposoby ich reali
zacji" 2 . 

Z dalszych rozważań autora wynika, że przez wiedzę rozumie 
on ontologiczną (teoretyczną) płaszczyznę materializmu dialek
tycznego i historycznego, na system norm składa się natomiast 
płaszczyzna metodologiczna (w ścisłym tego słowa znaczeniu) oraz 
płaszczyzna ideologiczna (aksjologiczna). J. Topolski wprawdzie 
mocno akcentuje uwarunkowania metodologii przez stanowisko 
teoretyczno-ontologiczne i przez perspektywę aksjologiczną ba
dacza. Występuje wszakże w jego dyskursie milcząco przejęte 
założenie o nieprzekształcalności norm metodologicznych w tezy 
teoretyczne. Tego rodzaju założenie przybiera natomiast zupeł
nie jawną postać w obiegowych enuncjacjach, iż „niedogmatycz-
ny marksista" uznaje jedynie metodę Marksa i Engelsa, nie czuje 
się natomiast związany teoretycznymi odkryciami i ustaleniami 
autorów Manifestu komunistycznego. Słychać tu wyraźnie echo 
poglądów wyrażonych w Lukacsowskiej Geschichte und Klassen-
bewusstsein. Ponad pół wieku temu György Lukäcs wyróżniał 

2 J. T o p o l s k i , Stan i aktualne potrzeby w upowszechnianiu mark
sistowsko-leninowskiej metodologii nauk społecznych i humanistycznych, 
„Studia Filozoficzne", 1976, nr 7, s. 5. 
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W marksizmie aspekt rzeczowo-treściowy oraz aspekt metodolo
giczny 3 i czynił to odróżnienie podstawą swojej koncepcji „orto
doksyjnego" marksizmu. „Ortodoksja — pisał Lukäcs —- w kwe
stiach marksizmu odnosi się wyłącznie do metody. Ortodoksja 
to naukowe przekonanie, że w marksizmie dialektycznym została 
odkryta właściwa metoda badawcza, że ta metoda może być roz
budowana, rozwijana i pogłębiana jedynie w sensie nadanym jej 
przez twórcę" 4 . 

Można być — zdaniem Lukäcsa — ortodoksyjnym marksistą 
nawet wtedy, gdyby pod presją nowych badań odrzuciło się 
„ogół poszczególnych tez Marksa". Pogląd Lukäcsa jest o tyle 
niejasny, o ile (niejasne jest pojęcie „poszczególnych tez Marksa". 
Interpretuje się je jednak często jako synonim pojęcia „teore
tyczne tezy Marksa" 5 . Wówczas pogląd tein zakłada myśl o istnie
niu w marksizmie zbioru metod, które są niezależne od określo
nej teorii „bytu przyrodniczego i społecznego", czyli od materia
lizmu dialektycznego i historycznego. 

Sądzimy, że nie jest możliwe wskazanie jakiejkolwiek swoistej 
dla marksizmu reguły metodologicznej, normy postępowania ba
dawczego, która nie odsyłałaby mniej lub bardziej bezpośrednio 
do określonych tez teoretycznych. Z drugiej zaś strony każda 
teza teoretyczna materializmu historycznego może być bez trud
ności przekształcona w regułę metodologiczną lub zbiór reguł 
metodologicznych. Jeśli uznamy regułę zalecającą, by w badaniu 
zjawisk politycznych i ideologicznych występujących w danym 
społeczeństwie uwzględniać ich stosunek do właściwej temu spo
łeczeństwu struktury ekonomicznej, za osobliwą dla materializmu 
historycznego metodę badawczą, wówczas sens tej metody byłby 
niezrozumiały bez takich przynajmniej tez teoretycznych, jak: 
w każdym społeczeństwie istnieje (może istnieć) gospodarka; 
struktura gospodarcza wywiera (może wywierać) wpływ na poli
tykę i ideologię. Ze znanej tezy materializmu historycznego o roli 
gospodarki w globalnych społeczeństwach bez większego trudu 

3 Por. G. L u k ä c s , Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über 
marxistische Dialektik, Berlin 1923, s. 6. 

4 Tamże, s. 13. 
s Tak czyni np. T. B. Bottomore w recenzji angielskiego przekładu 

Geschichte und Klassenbewusstsein. Por. T. B. B o t t o m o r e , Sociology 
as Social Criticism, Londyn 1975, s. 104—105. 
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można z kolei uzyskać cały szereg dyrektyw metodologicznych 
mówiących o sposobie postępowania w badaniu wpływu nie tylko 
sposobu produkcji materialnej, ale i środowiska geograficznego, 
procesów demograficznych, natury biopsychicznej człowieka na 
życie społeczne lub wpływu form świadomości społecznej na struk
turę ekonomiczną. 

Stawiając tezę o sprowadzalności wszelkiej normy metodologi
cznej do zbioru określonych twierdzeń teoretycznych i o wypro-
wadzalności z danej tezy teoretycznej większej lub mniejszej 
liczby norm postępowania badawczego, nie możemy podpisać się 
bez zastrzeżeń pod poglądem o istnieniu odrębnej i niesprowadzai-
nej do zasadniczych tez teoretycznych materializmu dialektyczne
go i historycznego metodologii marksistowskiej. Funkcje meto
dologiczne spełniały bowiem w dziejach marksizmu i we współ
czesnej marksistowskiej praktyce badawczej wszystkie zasadni
cze elementy globalnej struktury teoretycznej materializmu dia
lektycznego i historycznego. 

III 

Dla sformułowania dokładniejszej niż dotąd odpowiedzi na 
pytanie: w jaki sposób materializm historyczny może wystąpić 
w charakterze metodologii ogółu nauk humanistycznych, musimy 
wprowadzić pojęcie globalnej struktury teoretycznej materia
lizmu historycznego. 

Przez globalną strukturę teoretyczną materializmu historycz
nego będziemy rozumieć oo najmniej trzy typy kompleksów teo
retycznych pozostających z sobą w stosunku względnej, lecz oczy
wiście nie absolutnej autonomii. 

Pierwszy typ to ogólna teoria nauki i poznania humanistycz
nego. Na jej przedmiot składa się m. in. taka problematyka, jak 
koncepcja teorii naukowej i doświadczenia, teoria faktu społecz
nego lub historycznego, teoria przyczynowości, koncepcja objaś
niania naukowego, sposobu budowy teorii naukowej, określone 
ujęcie stosunków wzajemnych między przyrodoznawstwem a hu
manistyką, teoria praw występujących w życiu społecznym, kla
syfikacja i analiza stanowisk filozoficznych występujących w my
śleniu o społeczeństwie. 
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Drugim składnikiem globalnej struktury teoretycznej mate
rializmu historycznego jest teoria społeczeństwa jako całości. Wła
ściwa tej teorii problematyka najczęściej kojarzy się z potocz
nie pojmowanym materializmem historycznym. Częścią teorii 
społeczeństwa jako całości jest więc teoria struktur ekonomicz
nych i związana z nią integralnie metoda identyfikacji zjawisk 
i procesów gospodarczych w życiu społecznym, teoria klas spo
łecznych, stosunków klasowych i walki klasowej oraz stano
wiąca jej integralną część metoda badania klasowych uwarun
kowań i funkcji klasowych państwa, religii, sztuki, nauki, wre
szcie teoria nadbudowy prawno-politycznej, teoria form świado
mości społecznej. 

Trzeci kompleks teoretyczny, który konstytuuje globalną 
strukturę teoretyczną materializmu historycznego, nazwiemy 
teorią aktualnych struktur i procesów społeczno-historycznych 6. 
Przykładem tego typu teorii będzie Marksa teoria kapitalizmu 
X I X w., Lenina teoria imperializmu, teoria struktury klasowej 
poszczególnego kraju lub grupy krajów, teoria współczesnej g o 
spodarki socjalistycznej lub kapitalistycznej. 

Każdy z wyróżnionych trzech kompleksów teoretycznych 
i każda z teorii należących do tych kompleksów może być bez 
trudu podstawą sformułowania zastępu reguł metodologicznych. 
Możemy teraz też stwierdzić, że dana dyscyplina badawcza ko
rzysta w pełni z materializmu historycznego jako swojej bazy 
metodologicznej tylko wtedy, gdy W swoich koncepcjach teore
tycznych i praktyce badawczej odwołuje się do wszystkich trzech 
składników globalnej struktury teoretycznej materializmu histo
rycznego oraz gdy dzięki swoim badaniom obiektywnej rzeczy
wistości wzbogaca i rozwija — w stopniu większym lub mniej
szym — zarówno osobliwą dla materializmu historycznego teorię 

0 Występująca w tym tekście koncepcja globalnej struktury teore
tycznej materializmu historycznego różni się przede wszystkim postacią 
werbalną od sformułowanej we wcześniejszych moich artykułach koncepcji 
struktury teoretyczno-metodologicznej materializmu historycznego. Por. S. 
K o z y r - K o w a l s k i , Lenin — socjolog nie odkryty w pełni (O sposo
bach badania socjologii leninowskiej), „Studia Socjologiczne", 1970, nr 4, 
oraz Lenin a socjologia burżuazyjna, „Studia Filozoficzne", 1972 nr 6. 
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nauki i poznania humanistycznego, jak i właściwą mu teorię 
społeczeństwa jako całości oraz teorię aktualnych struktur i pro
cesów społeczno-historycznych. 

IV 

Ujęcie materializmu historycznego jako globalnej struktury 
teoretycznej pociąga za sobą liczne konsekwencje metodologicz
ne. Poświęcimy teraz nieco uwagi niektórym z nich. 

1. Najłatwiej dostrzec znaczenie metodologiczne stworzonej 
przez Marksa i Engelsa teorii nauki i poznania humanistyczne
go. Można by ją nawet nazwać metodologią materializmu histo
rycznego, gdyby nie łączyła się z tą nazwą sugestia, iż metodolo
giczne funkcje nie przysługują teorii społeczeństwa jako całości 
oraz teorii aktualnych struktur i procesów społeczno-historycz
nych. 

2. Teoria nauki i poznania humanistycznego stanowi ten 
element materializmu historycznego, który pozostaje w najbliż
szym związku z materializmem dialektycznym. Tu spotykają się 
i wzajemnie przeplatają tezy materializmu historycznego i dia
lektycznego. Tu też można dostrzec najwyraźniej, że przyrodo
znawstwo nie jest ani jedynym, ani głównym źródłem marksi
stowskiej filozofii. Dialektyka materialistyczna jako teoria i me
toda naukowego myślenia nie powstała dopiero po studiach 
Marksa, a zwłaszcza Engelsa nad przyrodoznawstwem X I X w. 
Wyłoniła się ona z krytycznej analizy teorii nauki i poznania 
naukowego stworzonej przez przedstawicieli niemieckiej filo
zofii klasycznej, zwłaszcza Hegla. Kształtowała się w procesie 
dokonywanej przez Marksa i Engelsa krytyki ekonomii politycz
nej i nauk historycznych. W pracach poświęconych ekonomii 
politycznej i historii znalazły swój najdoskonalszy teoretycznie 
wyraz zasady Marksowskiej teorii nauki i poznania naukowe
go. Źródłem marksistowskiej teorii nauki jest także tradycja 
materialistyczna filozofii europejskiej oraz postacie spontanicz
nego i często nieuświadomionego adekwatnie materializmu epi-
stemologicznego (co szczególnie mocno podkreślił Lenin w Ma
terializmie i empiriokrytycyzmie), którego uznanie stanowi ko
nieczny warunek praktycznego i efektywnego działania ludzi 
w świecie przyrodniczym i społecznym, a zwłaszcza w procesach 
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produkcji materialnej. Zasadnicze założenia powszechnie i spon
tanicznie praktykowanego w pracy i w życiu codziennym ma
terializmu zostały wytworzone i miliardy razy zweryfikowane 
w miliardowych aktach praktyki historycznej ludzkości. 

Te uwagi o źródłach marksistowskiej filozofii nie mają oczy
wiście nic wspólnego z próbą zakwestionowania znaczenia ba
dań nad współczesnym przyrodoznawstwem dla rozwoju mar
ksistowskiej teorii nauki i poznania naukowego. Jedyna ich funk
cja polega na nadaniu większej plastyczności przekonaniu, że 
przyrodoznawstwu i badaniom nad przyrodoznawstwem nie po 
winien przysługiwać monopol zainteresowań problematyką teo
rii nauki, że Wszystkie bez wyjątku dyscypliny humanistyki 
mogą rozwijać i wzbogacać problematykę marksistowskiej teorii 
nauki i poznania naukowego. 

3. Koncepcja globalnej struktury teoretycznej materializmu 
historycznego pozwala zwrócić uwagę na mielizny intelektualne 
popularnych w nauce burżuazyjnej i w myśli rewizjonistycznej 
argumentów mających świadczyć, że przemiany społeczne X X 
w. pozbawiły marksizm przysługujących mu dawniej walorów 
poznawczych i funkcji metodologicznych. W pewnym przynaj
mniej stopniu powinna ona utrudnić przechodzenie od faktu, iż 
Europa i świat wyglądają dzisiaj inaczej niż w czasach Marksa, 
Engelsa czy Lenina do wniosku, że marksizm jest przestarzały. 
Nieobecność wielu faktów społecznych analizowanych przez Mar
ksa, przekształcenie się wielu formułowanych przez klasyków 
teorii aktualnych im struktur i procesów społeczno-historycz-
nych w zjawiska należące już do dziejów nauki nie może prze
cież stanowić świadectwa przestarzałości ani marksistowskiej te
orii społeczeństwa jako całości, ani tym bardziej marksistow
skiej teorii nauki. Z faktu, że struktura klasowa Rosji w y 
gląda dziś inaczej niż w czasach, kiedy badał ją Lenin, nie 
wynika przecież, że zdezaktualizowała się leninowska teoria 
klas stanowiąca element marksistowskiej teorii społeczeństwa 
jako całości, ani tym bardziej Lenina analiza przeciwieństw 
występujących między dialektycznym a metafizycznym pojmo
waniem definicji, czyli jego analiza problematyki marksistow-
skiej teorii nauki i poznania naukowego. Z faktu, że Lenin, za 
pomocą tej samej co Marks teorii nauki i poznania humanistycz-
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nego oraz takiej samej teoria społeczeństwa jako całości, opie
rając się zaś na innych teoriach aktualnych struktur i proce
sów społecznych oraz innych faktach społecznych sformułował 
inną niż Marks prognozę na temat krajów, w których rozpocz
nie się proces rewolucji socjalistycznej, nie wynika ani wniosek, 
że Lenin zrewidował Marksowski materializm historyczny, ani 
teza, że lcninizm jest tak radykalnie odmienną, że nie mającą 
nic wspólnego z koncepcjami Marksa formacją intelektualną. 

4. Traktowanie materializmu historycznego jako globalnej 
struktury teoretycznej ułatwia uniknięcie atomizmu w pojmo
waniu sensu dorobku naukowego Marksa i związanego z tym 
atomizmem zubożenia funkcji metodologicznych poszczególnych 
aspektów teorii marksistowskiej. Z atomizmem w pojmowaniu 
materializmu historycznego mamy do czynienia wtedy, gdy 
ktoś, interpretując Marksa teorię klas lub pragnąc posłużyć się 
nią w analizie nowych zjawisk społecznych, zapomina o istnie
niu Marksowskiej ekonomii politycznej, której kategorie — jak 
dobitnie przestrzegał nas autor Grundrisse der Kritik der poli
tischen Ökonomie — mogą dopiero sprawić, że pojęcie klasy 
przestanie być pustym słowem (ein leeres Wort) 7 . Atomistycz-
ne pojmowanie materializmu historycznego wystąpi wtedy, gdy 
podejmując problem stosunków wzajemnych między gospodarką 
a państwem w e współczesnym świecie kapitalistycznym lub 
socjalistycznym i dochodząc do wniosku, że strukturze ekono
micznej nie można dziś przyznać takiej roli w życiu społecznym, 
jaką przypisywał jej Marksowski materializm historyczny, 
przyjmiemy trądycyjno-prawną koncepcję państwa i nie zau
ważymy istnienia Marksowskiej teorii i metody identyfikacji 
zjawisk gospodarczych w globalnych strukturach społecznych. 
Atomizmem w pojmowaniu materializmu historycznego będzie 
wreszcie wszelka taka próba interpretacji słynnej tezy o wa
runkowaniu całokształtu zjawisk społecznych przez bazę eko
nomiczną, w której abstrahuje się całkowicie od Marksowskiej 
teorii determinizmu i przyczynowości lub ujmuje się relacje 

7 Por. K. M a r x, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Ber
lin 1974, s. 21. 
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między bazą a innymi podstrukturami globalnej struktury spo
łeczeństwa w kategoriach jednostronnej zależności przyczyno
wej lub zredukowanej do werbalnego frazesu „zasady wzajem
nego oddziaływania". 

5. Traktowanie materializmu historycznego jako globalnej 
struktury teoretycznej, która ma charakter ponadpersonalny, 
stanowi opozycję personalistycznej koncepcji nauki i personali-
stycznej interpretacji marksizimu. Przez personalistyezną inter
pretację marksizmu rozumiemy m. in. redukcję pola możliwych 
zastosowań empirycznych i teoretycznych materializmu histo
rycznego do tych dyscyplin badawczych i do tych problemów, 
które były przedmiotem osobistych zainteresowań i przedmio
tem osobistych badań Marksa, Engelsa czy Lenina. Personali
styczną interpretacja marksizmu przejawia się w przeświadcze
niu, że skoro Marks nie zajmował się bliżej językiem, teorią 
kultury lub teorią zawodu, to niemożliwe jest zastosowanie ma
terializmu historycznego W językoznawstwie, w teorii kultury 
lub w teorii zawodu. Konsekwencją personalistycznego pojmo
wania marksizmu jest zwykle postulat „uzupełniania i wzboga
cania" materializmu historycznego o jakieś modne i wp ływo- ' 
we w danym okresie rozwoju nauki burżuazyjnej stanowiska 
teoretyczne: o neopozytywistyczną lub neakantowską teorię nau
ki, o ekonomiczną teorię Keynesa, o freudowską lub egzysten-
ejalistyczną teorię osobowości, o teorię stratyfikacji niemarksi-
stowskiej socjologii. 

Personalistyczną interpretacja marksizmu dobitnie przeja
wia się w obiegowym frazesie o „ jednym Marksie", wyrażają
cym tendencję do negacji istnienia idealistycznej epoki w pro
cesie rozwoju poglądów teoretycznych Marksa i Engelsa, oraz 
W mającej o wiele ważniejsze znaczenie metodologicznej ten
dencji do usankcjonowania autorytetem i nazwiskiem Marksa 
idealizmu jako stanowiska teoretyczno-metodologicznego w fi
lozofii i naukach społecznych, zwłaszcza w teorii państwa i w 
teorii świadomości społecznej. 

Godzi się wspomnieć o jeszcze jednej wyjątkowo prymityw-
nej postaci personalistycznego pojmowania materializmu histo
rycznego. Polega ona na przekonaniu, że w pracach Marksa, 
Engelsa i Lenina można znaleźć cytat pozwalający „uzasadnić" 
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dowolne stanowisko teoretyczne. Jeśli byłyby kłopoty ze znale
zieniem takich cytatów w gotowej postaci, zawsze można je 
spreparować za pomocą abstrahowania od szerokiego kontekstu 
treściowego, opuszczania odpowiednich zdań lub zastosowania 
tak pojemnej formuły interpretacyjnej, że będzie ona równie 
dobrze przylegać do myśli Marksa, jak i do myśli św. Tomasza 
z Akwinu, do koncepcji teoretycznych dowolnego myśliciela 
dowolnej epoki historycznej. 

Pojęcie globalnej struktury (teoretycznej materializmu histo
rycznego jako opozycja personalistycznej koncepcji nauki ozna
cza w sensie pozytywnym, że struktura ta ma charakter uniwer
salny i otwarty. Może być zastosowana do analizy — jak pod
kreślał to szczególnie mocno Engels w swoich listach pisanych 
w ostatnich latach życia — olbrzymiej ilości problemów, któ
rymi nie interesowali się specjalnie twórcy tej struktury bądź 
z tak prozaicznego względu jak brak czasu, bądź dlatego że p o 
jawiły się one dopiero po ich śmierci. Teza o uniwersalnym 
charakterze struktury teoretyczno-metodologicznej materializmu 
historycznego oznacza jeszcze coś więcej: łączy sią z nią prze
konanie, że nie ma itafciego problemu współczesnej i dawnej 
nauki oraz takiego problemu współczesnej i dawnej rzeczywi
stości społecznej, przy którego analizie materializm historyczny 
nie mógłby dostarczyć płodnych inspiracji metodologicznych. 

6. Ponadpersonalność globalnej struktury teoretycznej ma
terializmu historycznego wyraża się nie tylko przez banalny 
fakt, iż fundamentalne tezy tej struktury można sformułować 
bez powoływania się na imię, autorytet naukowy czy osobiste 
kwalifikacje i umiejętności badawcze Marksa i Engelsa. Poprzez 
tego typu ponadpersonalność globalnej struktury materializmu 
historycznego przejawia się zasadnicza cecha wszelkiej myśli 
naukowej. Traktować materializm historyczny jako ponadper-
sonalną strukturę teoretyczną znaczy więc tyle, co akceptować 
lub odrzucać poszczególne jego tezy przede wszystkim ze wzglę
du na ich stosunek do obiektywnej rzeczywistości. Niewielu ba
daczy współczesnych zdobędzie się dziś na taką odwagę lub 
zuchwałość intelektualną, która jest niezbędna, aby stwierdzić, 
że kryterium prawdy i fałszu nie powinno być stosowane w 
ocenie walorów teorii naukowej. Inaczej dzieje się często w c o -
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dziennej praktyce badawczej. Nietrudno znaleźć we współczesnej 
literaturze naukowej setki przykładów, które świadczą, że po
szczególne tezy materializmu historycznego ocenia się nie w ka
tegoriach prawdy i fałszu, lecz za pomocą takich opozycji po
jęciowych, jak: „pogląd nowoczesny — pogląd przestarzały"; 
„myśl XIX-wieczna — myśl X X wieku"; „pogląd zgodny z opi
nią badaczy współczesnych — pogląd mniejszości badaczy współ
czesnych". Nietrudno dostrzec, że przez tego typu opozycje p o 
jęciowe wyraża się tendencja do zastąpienia naukowej oceny 
walorów teorii Marksa przez obiegowe wyobrażenia ideologiczne. 
O wiele subtelniejszy charakter ma kwestionowanie kryterium 
oceny teorii naukowych w kategoriach prawdy i fałszu w pew
nych koncepcjach „otwartości" marksizmu. 

Globalna struktura materializmu historycznego jest otwarta 
na nowe fakty społeczne i nowe problemy teoretyczne. Można 
wszakże zastąpić otwartość marksizmu na nowe fakty społeczne 
przez otwartość na teoretyczno-ideologiezne interpretacje tych 
faktów dokonywane przez myśl burżuazyjną. Wyrzeka się w ó w 
czas — mniej lub bardziej jawnie — samodzielnej i bezpośred
niej konfrontacji materializmu historycznego z obiektywną rze
czywistością. Kryterium prawdziwości tez składających się na 
marksistowską strukturę teoretyczmo-metodologiczmą przestaje 
być ich zgodność z faktami społecznymi, staje się natomiast ich 
zgodność z teoriami niemarksistowskimi. Nawet i w takiej sy
tuacji dociera się wprawdzie do faktów obiektywnej -rzeczywi
stości, ale tylko o tyle, o ile pozwalają na to przesłanki nie-
marksistowskich stanowisk teoretyczno-metodologicznych. 

Zarysowane w tym referacie ujęcie funkcji metodologicznych 
materializmu historycznego, które podkreśla mocno oryginalność, 
uniwersalność zastosowań i otwartość na obiektywną rzeczywi
stość społeczną właściwej materializmowi historycznemu global
nej struktury teoretycznej, nie musi pociągać za sobą lekcewa
żenia lub niedoceniania dokonań badawczych nauki i filozofii 
burżuazyjnej. Wprost przeciwnie, zakłada ono, że krytycyzm 
wobec teoretyczno-metodologicznych przesłanek nauki burżua
zyjnej, odmówienie jej monopolu na bezpośrednie badanie empi
ryczne obiektywnej rzeczywistości stwarza optymalne możliwości 
wpływania materializmu historycznego na kierunek rozwoju ca-
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lej współczesnej nauki i myśli humanistycznej. Natomiast do
wodzenie, że jakaś modna koncepcja teoretyczna nauki niemark-
sistowskiej „nie jest zgodna" z marksizmem, że zasługuje na 
błogosławieństwo za pomocą cytatów z prac Marksa, stanowi 
postawę jałową teoretycznie i metodologicznie nawet z punktu 
widzenia humanistyki burżuazyjnej. 

2 — Materializm historyczny 


