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WSTĘP

Pracę naszą kierujemy do obszernego grona słuchaczy studiów administracyjnych,
ekonomicznych, zapewne także prawniczych, w przekonaniu, że rozleglejsza perspek-
tywa socjologiczna i ekonomiczna jest ważnym elementem ich edukacji oraz stanowi
podstawę dla licznych cząstkowych analiz podejmowanych w trakcie studiowania. Cha-
rakterystyka myśli socjologiczno-ekonomicznej wymaga jednak ożywienia na nowo
podstaw wiedzy ogólnej, która stanowiła człon dotychczasowej nauki. Wprowadzamy
rzecz jasna nowe pojęcia i zestawienia, takie chociażby jak „socjologia” czy „doktryny
ekonomiczne”, przekonani jednak jesteśmy, że refleksja nad nimi pozwoli lepiej zrozu-
mieć istotę norm, aktów prawnych, społecznych i ekonomicznych mechanizmów funk-
cjonowania państwa.

W opracowaniu o charakterze podręcznika nie rozwijamy szerzej tych elementów,
które ciągle jeszcze są przedmiotem dyskusji naukowej. Proponujemy, by w odniesieniu
do nich poprzestać jedynie na ogólnym stwierdzeniu, że jest ich ciągle niemało. Obszarem
takim jest na przykład myśl społeczna z jednej strony i socjologia z drugiej.

Między stwierdzeniem, że „socjologia ma krótką historię”1, a konstatacją faktu, iż idee
dotyczące procesu społecznego rozciągają się na długi okres refleksji społecznej, obej-
mując czasy antyczne w równej mierze jak czasy współczesne, kryje się pozorna tylko
sprzeczność. Rozwiązuje ją J. Szacki, wskazując na „przydatność historii socjologii dla
socjologii samej”2. I z tego właśnie punktu widzenia wychodzimy, ujmując w ramach
naszego wykładu refleksje społeczne od czasów najdawniejszych aż po chwilę obecną.
Społeczeństwa, jak również ich struktury organizacyjne – rody, plemiona, nomy, pate-
sjaty, państwa-miasta, rozbudowane państwa czy nawet imperia stanowiły podłoże, na
którym kształtowały się rozliczne poglądy, koncepcje filozoficzne, doktryny polityczne
i prawne. Nie ograniczamy więc naszego spojrzenia na socjologię wyłącznie do socjolo-
gicznej metody badania – do faktu, że to August Comte, jak i Herbert Spencer, uznawani
za jej twórców, zaczynają cykl analiz uważanych za naukowe podejście do problematyki
społecznej; bierzemy natomiast pod uwagę rozległy kontekst życia społecznego i rodzącą
się w związku z nim refleksję. Platon, Arystoteles, Polibiusz, św. Augustyn, Ibn Chaldun,
Machiavelli, Hobbes, Rousseau tworzą historię socjologii w równym stopniu jak ekspo-
nowani od połowy wieku dziewiętnastego jej najwybitniejsi przedstawiciele. Tak też po-
jmować chcemy zarówno podstawy, jak i ramy naszego wykładu historii myśli socjolo-
giczno-ekonomicznej.

1 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 18.
2 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cz. I, PWN, Warszawa 1981, s. 13.
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PRZEDMIOT I ZAKRES HISTORII MYŚLI SOCJOLOGICZNO-EKONOMICZNEJ

Koncepcje socjologiczne i ekonomiczne przedstawiane są zazwyczaj w odrębnych
opracowaniach, które wyodrębniają kwestie zaliczane do kategorii nauk społecznych, jak
również te, które zaliczane są do doktryn ekonomicznych. Nietrudno wskazać na sztucz-
ność owej dychotomii, tym samym zaś odnaleźć uzasadnienie dla łącznego ujęcia za-
gadnień socjologicznych i ekonomicznych. Do pewnego stopnia sprzeczność ta jest po-
konywana przez opracowania dotyczące tzw. historii cywilizacji, te bowiem traktują
łącznie postępy w zakresie kultury materialnej oraz refleksji na temat otaczającego świa-
ta3.

Jest więc historia myśli socjologicznej i ekonomicznej próbą odtworzenia zasadni-
czych wątków i tendencji, które na przestrzeni dziejów dominowały w myśli ludzkiej,
a zarazem wskazania na pożytek, jaki intelekt człowieka uzyskać może z podjętego w tym
zakresie wysiłku. I wskazać wypadnie na przewagę analizy historycznej myśli socjolo-
gicznej i ekonomicznej nad śledzeniem postępów nauk przyrodniczych4. Studia tego
rodzaju mają więc walor intelektualny, służą jednak zarazem jako tworzywo dla właści-
wego rozumienia zjawisk, które występują w otaczającym nas świecie.

Już najbardziej nawet powierzchowny rzut oka na wykład myśli socjologiczno-eko-
nomicznej uwidoczni fakt, że jej wątki odnajdować będziemy wśród wielu reprezentan-
tów myśli filozoficznej. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze z tego względu, że
pierwotnie filozofia rościła sobie tytuł do miana wszechnauki, w której zakres wchodzą
elementy wiedzy o całym świecie; po drugie dlatego, że dopiero z czasem proces specja-
lizacji doprowadził do wyłonienia się takich dziedzin, jak polityka, etyka, fizyka, meta-
fizyka, matematyka itd. Sama zaś socjologia pojawi się dopiero w dziewiętnastym wieku,
co nie oznacza, że wcześniej nie mieliśmy do czynienia z refleksją socjologiczną5.

Analogicznie rzecz się ma z rozwojem historii doktryn ekonomicznych6. Jako wyod-
rębniona dyscyplina badawcza pojawia się ona stosunkowo niedawno, co nie oznacza
jednak, że już w bardzo odległych czasach, także wówczas, gdy filozofia stanowiła jedyną
i uniwersalną zarazem dziedzinę wiedzy, w jej obrębie nie analizowano zagadnień eko-
nomicznych i nie tworzono doktryn ekonomicznych. Jeśli więc Arystotelesa uznajemy

3 Zob. R.E. Lerner, S. Meacham, E.M. Burns, Western Civilizations. Their History and Their Culture, W.W. Norton &
Company, New York 1988.

4 Tak trafnie J. Szacki, Historia myśli..., s. 13–14. Tam także powołanie źródeł anglosaskich, jak również polskich,
w tym zwłaszcza S. Ossowskiego, O osobliwościach nauk społecznych (w:) Dzieła, t. IV, PWN, Warszawa 1967, s. 298.

5 Za jej twórcę uważany jest A. Comte (1798–1857), autor Cours de philosophie positive (1830–1842), t. 1–6 i twórca
terminu „socjologia” – ogólna nauka o strukturze społeczeństwa. O genezie socjologii jako odrębnej nauki zob. także
P. Sztompka, Socjologia..., s. 17–18.

6 Co charakterystyczne, pierwszą katedrę socjologii uzyskał w 1919 r. na uniwersytecie w Monachium Max Weber,
wcześniej sławny już profesor ekonomii czy historii gospodarczej. Zob. P. Sztompka, Socjologia..., s. 18.
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za inicjatora procesu specjalizacji nauk, to czy tegoż Arystotelesa, chociażby ze względu
na fakt, że tak wielką wagę przywiązywał do roli stanu średniego jako podstawy po-
myślności i stabilności państwa, nie należałoby uznać za twórcę doktryny ekonomicznej7?

7 Zastanawiające, że wątek refleksji ekonomicznej Arystotelesa pomijany jest przez niemal wszystkich badaczy
historii myśli ekonomicznej.
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Rozdział 1

U ŹRÓDEŁ CYWILIZACJI

Czynniki stymulujące rozwój społeczeństw, państw
i form życia ekonomicznego

Nie sposób oddzielić rozwoju człowieka, poczynając od najstarszych istot
człekokształtnych, które przed około dwoma milionami lat pojawiły się na
obszarze Afryki (homo habilis), aż po anatomicznie współczesne istoty ludzkie,
które czterdzieści tysięcy lat temu zaczęły stopniowo zasiedlać kulę ziemską,
od współtworzonych przez niego form działalności ekonomicznej. Już pierw-
szy rzut oka na najstarsze ośrodki kultury i cywilizacji ukazuje nam mozaikę
wielkich rzek (Nilu, Tygrysu i Eufratu, Indusu i Gangesu, Rzeki Żółtej i Rzeki
Czerwonej), wokół których kształtowały się najstarsze formy życia grupowe-
go, gdzie najwcześniej pojawiają się struktury wczesnych państw i gdzie
kształtuje się także refleksja społeczna właściwa dla najstarszych cywilizacji.
Zauważamy zarazem, że najwcześniejsze przejawy zorganizowanego życia
społecznego powstawały około sześciu tysięcy lat temu, gdy zaczęto je rejes-
trować, tym samym przekazywać kolejnym pokoleniom w postaci obiektów
kultury materialnej, a nieco później także przekazów pisanych.

Rzeki stanowiły oś kształtującego się życia społecznego. Z jednej bowiem
strony stanowiły dogodną drogę komunikacyjną, oferowały korzystniejsze
warunki uprawiania przyległych terenów, z drugiej wymuszały tworzenie się
pierwotnych zbiorowości lokalnych (nomy, patesjaty), które stopniowo
w trakcie długotrwałej ewolucji nabierają cech organizacji państwowej.

Nietrudno zarazem zauważyć, że kształtująca się spontanicznie władza,
wynosząc się ponad poziom życia rodowego, odwołuje się do tych czynni-
ków, które najdobitniej władały umysłami ludzi na różnych etapach ewolucji.
Jest to nade wszystko teokratyczny pogląd na istotę wszelkiej władzy, celowo
upowszechniane przekonanie, że władza powołana została i działa dla dobra
podległej jej społeczności (eudajmonizm), wreszcie stopniowe obudowywa-
nie władzy sztafażem wyobrażeń o jej boskim rodowodzie i ponadludzkim
majestacie (teokracja). Wyobrażenia te dominują w najstarszych zapisach za-
chowanych w obrębie tzw. cywilizacji Nilu czy też Mezopotamii aż po zapisy
Homerowej Iliady i Odysei (VIII wiek p.n.e.).

najstarsze ośrodki
kultury i cywilizacji

rzeki jako oś życia
społecznego

eudajmonizm
i teokracja
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