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O CZASOPIŚMIE FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
W czasopiśmie zamierzamy prezentować całą filozoficzną problematykę,
która ma związki z nauką.
FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne obejmuje
następujące obszary:
— problematykę filozoficzną asymilującą wyniki nauki jako przedmiot
analiz, źródła informacji lub inspiracje;
— epistemologię i metodologię;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
W czasopiśmie zamierzamy publikować także prace łączące wątki stricte
filozoficzne z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje fakt rozmytości
i płynności granic pomiędzy nauką i filozofią. Niektóre ważne przedsięwzięcia we współczesnej filozofii mają wyraźny charakter interdyscyplinarny.
Multiprogramowość
W czasopiśmie nie wprowadza się programowych metafilozoficznych
ograniczeń. Nie jest ono forum publikacyjnym jednej tylko szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest promowana w czasopiśmie między innymi jako
wyraz specyfiki obecnej filozofii.

O charakterze czasopisma. Komentarze
Filozofia, zwłaszcza współczesna, rozwija się w dialektycznym napięciu
wobec nauki. Wzięta jako całość filozofia dystansuje się od nauki, wypracowując teoretyczne konstrukcje autonomiczne, i też kooperuje z nią na różne
sposoby. Nauka od czasu swego powstania stanowi dla filozofii i przedmiot
badań, i źródła treści, z reguły poddawane filozoficznym transformacjom.
Koneksje pomiędzy filozofią i nauką mają też wymiar metafilozoficzny: status
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Zespół redakcyjny

filozofii określa się również poprzez przeciwstawianie jej nauce albo projektując filozofię jako naukę.1
W dziejach filozofii nauka jest stale przedmiotem dociekań epistemologicznych oraz metodologicznych. Według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych te pierwsze rozważają kwestie warunków możliwości wiarygodnej wiedzy naukowej, te drugie badają metody i procedury naukowe. Współczesną filozofię nauki koncentrującą uwagę na kwestiach głównie (acz przecież nie wyłącznie) metodologicznych uznaje się w nurtach konkurencyjnych
za grzebiącą filozoficzny problem nauki. Pogląd taki głosi między innymi
Jürgen Habermas, za Frankfurtczykami, a także zwolennicy tradycji transcendentalnej. W opozycji do metodologicznie zorientowanej analitycznej
filozofii nauki rozwija się między innymi rozmaite koncepcje socjologizujące
nauki, które uznają jej wymiar społeczny nauki za nieoddzielny od poznawczego i, co więcej, fundujący. Ważne grupy opozycji stanowią też ewolucyjne koncepcje wiedzy, pragmatyzm i jeszcze inne.
Teorie naukowe stanowią dla filozofii ważne – choć przeważnie nie jedyne, poza nurtami radykalnie scjentystycznymi – źródło problemowej inspiracji oraz informacji o rzeczywistości. Wyniki nauki są podstawą filozoficznych
rozważań w filozofii przyrody, filozofii umysłu, filozofii poznania, filozofii
społecznej, filozofii człowieka, filozofii kultury, nawet w filozofii Lebensweltu. Filozoficzne problemy biogenezy oraz najnowsze koncepcje umysłu są
spektakularnymi przykładami fuzji, w których badania filozoficzne są nieoddzielne od naukowych, a granica pomiędzy nimi zaciera się. Teorie naukowe
pełnią rolę wspomagającą, wzbogacającą i reorientującą filozoficzne dyskursy. Ważne impulsy wniosła w ostatnich dziesięcioleciach kognitywistyka,
uzależniając nowe obszary filozoficznych dociekań od nauki.
W znaczących we współczesnej filozofii obszarach asymilujących wyniki
nauki nie zgłasza się przy tym na ogół pretensji dawnych scjentyzmów do
deautonomizacji filozofii. Za niepodzielną podstawę filozoficznej refleksji
wydaje się tu być uznawana całość ludzkiej wiedzy.
Filozofia stawia też nowe problemy inspirując się wynikami nauki. Są to
między innymi problemy etyczne i społeczne pojawiające się w obszarze zastosowań nauki, liczne nowe zjawiska społeczne badane w socjologii (na
przykład wpływ mediów elektronicznych na kulturę i świat życia). Wyniki
nauki inspirują filozoficzne idee także negatywnie w jej stanowiskach dystansujących się całkowicie od nauki.
Nauka jest ważnym elementem współczesnej cywilizacji. Istotną, szeroko
eksplorowaną dziedziną badań filozoficznych stanowią w związku z tym roz—————————
1 Neokantyzm w swych czterech wersjach postulował, iż filozofia jest nauką (Ernst Cassirer, NeoKantianism, Encyclopaedia Britannica, wyd. 14, 1928). Edmunda Husserla projekt fenomenologii to
projekt filozofii jako nauki ścisłej, absolutnie ugruntowanej, o prawdziwych początkach (E. Husserl,
Filozofia jako ścisła nauka, wg przekładu w: Filozofia współczesna, Z. Kuderowicz, red., Warszawa
1990, s. 201; Medytacje Kartezjańskie, przeł. A. Weis, PWN, Warszawa 1982, s. 10).

O czasopiśmie Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
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ważania dotyczące oddziaływań pomiędzy nauką, kulturą, społeczeństwem
i Lebensweltem.
W filozofii od drugiej połowy dwudziestego wieku narasta dywersyfikacja
tradycji filozoficznych, także tych, które podejmują problemy dotyczące nauki lub posiłkują się jej wynikami. Zwielokrotnia to i komplikuje całościowy
obraz wnikania nauki do filozofii. Same tradycje i szkoły filozoficzne nie są
bezwzględnie stałe, fluktuują i integrują się z innymi. Przenikanie się tradycji
i szkół, próby ich jednoczenia, wzajemne współkształtowanie się jest specyficzną cechą współczesnej filozofii, przede wszystkim najnowszej. W niej właśnie ton nadają i odgrywają pierwszoplanową rolę kolaże różnych tradycji
filozoficznych, dawniej uznawanych za odrębne i hermetyczne. W polskiej
literaturze przedmiotu na wzajemne przenikanie i rozpływanie tożsamości
tradycji filozoficznych i szkół wskazywał, prawie w odosobnieniu, Marek
Siemek w pracy zamieszczonej w książce Drogi współczesnej filozofii.2
Prezentacje dociekań prowadzonych w różnych tradycjach filozoficznych
w jednym czasopiśmie są oparte na ideach przeciwstawiania się jednostronności filozoficznych punktów widzenia, izolowania teoretycznych perspektyw, i ignorowania faktu fluktuacji tradycji filozoficznych. Zderzanie się
różnych teoretycznych sposobów filozofowania o nauce lub w powiązaniu
z nią w jednym czasopiśmie daje szanse na uzyskiwanie efektów synergii,
a więc proponowanie poglądów bogatszych, głębszych, adekwatniejszych.
Powstanie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne zapowiadano w opublikowanej w 2011 monografii zbiorowej
Nauka w filozofii. Oblicza obecności (Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa
2011), traktując ją jako zwiastun czasopisma. Obecnie otrzymanie grantu
(projekt nr 11 H 12 0302 81) pozwoliło na utworzenie czasopisma i jego
wydawanie.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY

—————————
2 Marek J. Siemek, Myśl drugiej połowy XX wieku, w: Drogi współczesnej filozofii, wybór i wstęp
M. J. .Siemek, Czytelnik, Warszawa 1978.
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Adam Romaniuk
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski

UWAGI NA TEMAT EPISTEMOLOGII
JÜRGENA HABERMASA
STRESZCZENIE

W tekście mowa jest o Habermasowskiej epistemologii w dwóch wymiarach.
W wymiarze historii filozofii Habermas reprezentuje szeroko uznawany pogląd, że
epistemologia jest dziedziną, która wyparła ontologię ogólną, czyli metafizykę, a także dość szczególny pogląd, że sama została wyparta przez filozofię określoną przez
paradygmat lingwistyczny; lepiej byłoby mówić, że uległa przekształceniu w wyniku
zwrotu lingwistycznego. W wymiarze ewolucji Habermasa poglądów epistemologicznych i w ogóle stosunku do kwestii epistemologicznych odnotowuję kilka faz. Najpierw teoria poznania występuje jako wyróżniony aspekt teorii społecznej uprawianej
w „interesie emancypacji” społecznej i polega na ostrej krytyce empiryzmu, zwłaszcza
jako stanowiska określającego perspektywy badawcze nauk społecznych, i nie tak
ostrej krytyce hermeneutyki, z powodu jej konserwatywnej orientacji. Następnie
Habermas porzuca teoriopoznawczą perspektywę krytycznej teorii społecznej na
rzecz ontologii społecznej, gdzie poddaje tak zwanej racjonalnej rekonstrukcji całe
spektrum „wiedzy kulturowej”, na którą składają się trzy „wymiary ważnościowe”
działań komunikacyjnych i typy komunikacyjnej racjonalności: kognitywnoinstrumentalny, normatywny i ekspresywny, charakteryzujące się „równym stopniem
źródłowości” i autonomizujące się wobec siebie w epoce nowoczesnej (przy czym
racjonalność pierwszego typu jest tylko po części komunikacyjna). Wreszcie, na tym
nowym gruncie ontologicznym (mowa o ontologii regionalnej), wraca do klasycznej
problematyki epistemologicznej, by jeszcze raz zająć stanowisko wobec empiryzmu
i hermeneutyki, i określić własne. Krytyka empiryzmu (a raczej krytyka Poppera,
którego dystans wobec empiryzmu zostaje dostrzeżony) jest teraz znacznie stonowana, własne stanowisko pragmatystyczne (odnoszące się do nauk przyrodniczych)
skorygowane w duchu „słabego transcendentalizmu” (który wydaje się zbliżać
Habermasa do korespondencyjnej teorii prawdy), a co do nauk społecznych i filozofii
społecznej, następuje, w nawiązaniu do tak zwanego „zwrotu interpretatywnego”
w socjologii, otwarcie wobec hermeneutyki pod hasłem „hermeneutycznego rekonstrukcjonizmu”.
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Adam Romaniuk

I
W pewnym miejscu, w polemice z Karlem-Ottonem Aplem, Jürgen
Habermas stwierdza, że ten
przekonująco rekonstruuje historię filozofii zachodniej jako sekwencję trzech
paradygmatów, które wiąże odpowiednio z ontologią, epistemologią i filozofią
lingwistyczną. Jest świadom tego, że punktem wyjścia myślenia nowoczesnego
jest samokrytyka, a zarazem tego, że myślenie pometafizyczne wyznacza sobie
fallibilistyczną granicę.1

Taki jest więc też jego własny, Habermasa obraz historii filozofii zachodniej i miejsca w niej własnego teoretyzowania. Ważniejsza jest przy tym, jak
mi się wydaje, różnica między etapem pierwszym, ontologicznym, a oboma
następnymi niż między nimi. Mówienie o epoce epistemologicznej w historii
filozofii2 ma przecież ten sens, że wraz z powstaniem i już wczesnym rozwojem nowoczesnej nauki nastał kres metafizyki, przynajmniej tej dla Kanta
zastanej, tradycyjnej, a do filozofii należało uzasadnić to w refleksji nad naturą i granicami tego nowego rodzaju poznania. Uczynili to nowożytni uczeni
empirycy i filozofowie empiryści, oraz Kant, obudzony przez Hume’a z „dogmatycznej drzemki”. Pytanie ontologiczne, które zadał Tales, które lepiej
zrozumiał Anaksymander, a do pierwszej dojrzałej postaci doprowadził Parmenides, zeszło oto z porządku dziennego. Od Kanta zaczyna się filozofowanie „pometafizyczne” i jest ono z gruntu epistemologiczne, jako że samokrytycznie odpowiada na pytanie „co mogę wiedzieć” (nie mogę wiedzieć
wszystkiego) i powtarza gest sofistów i Sokratesa, przechodząc do pytania „co
powinienem czynić” (platoński Sokrates pytał w pierwszej księdze Państwa,
czym jest sprawiedliwość), i pytań kolejnych: „czego mogę się spodziewać”,
„kim jest człowiek”, w przekonaniu że tutaj potrzebne będą rozeznania,
których nie dostarczą same tylko nauki empiryczne, ani te o przyrodzie, ani
te o człowieku (ani też nauki aprioryczne, logika i matematyka). Rozróżnienie
między fazą epistemologiczną i lingwistyczną w historii filozofii ma z tego
punktu widzenia mniejsze znaczenie – ma ten sens, że zwrot lingwistyczny
w filozofii w pewien sposób przekształca zastaną epistemologię, i zachowując
odrębność tej dziedziny filozofowania, sięga także poza nią (symbolizować
ma to ewolucja Ludwiga Wittgensteina i dzieło Johna L. Austina). W przypadku Apla i Habermasa sprawa kończy się na tak zwanej „transcendentalnej
pragmatyce”, czy też „pragmatyce formalnej” albo „pragmatyce uniwersalnej”
—————————
J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt/M. 2005, s. 105.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2005, s. 47, gdzie mowa jest o filozofii
XVII wieku, dla której charakterystyczny był „nacisk na epistemologiczne podłoże doktryn. (…)
Typowe dla XVII w. było takie połączenie: solidna epistemologiczna podstawa, a nad tym lotna metafizyczna nadbudowa; tak było u Kartezjusza, jeszcze więcej u Malebranche’a i Leibniza, tak nawet
u Newtona.” W następnym stuleciu owa lotna metafizyka, jeśli wolno tak powiedzieć, ulotniła się.
1

2
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(pragmatyce, bo chodzi teraz o działania językowe, a uniwersalnej, bo chodzi o wszelkie takie działania – we wzajemnych sprzężeniach i napięciach –
a nie tylko poznawcze, i nie tylko właściwe zachodniej nowoczesności). Polega to więc także na tym, że zwrot lingwistyczny obejmuje trzecią wielką dziedzinę philosophiae perennis, etykę, i też usiłuje się tu przekształcić jej problematykę. Nie sięga się natomiast ku parmenidejskiemu bytowi,3 dlatego
podstawowym określeniem kondycji filozofii współczesnej jest to, że w swym
wiodącym nurcie jest pometafizyczna, a zatem może być w swym największym (obejmującym całość) rozmachu poznawczym już tylko epistemologiczna, czy będzie uprawiana w obrządku lingwistycznym, czy w jakimś innym,
swobodniejszym – na przykład w nastroju „agnostycznej melancholii”,4 kiedy
to świadomość granic możliwej ludzkiej wiedzy przeżywa się po kantowsku
jako „skandal rozumu” i miewa się zakazane myśli o rozumie wszechwiedzącym (intellectus archetypus)5 i danej mu bezpośrednio całej rzeczywistości
(natura archetypa).6
Aplowska sekwencja trzech stadiów i paradygmatów historii filozofii ma
przy tym dla Habermasa to szczególne znaczenie, że odróżnienie stadium
epistemologicznego od lingwistycznego w pewien sposób odpowiada jego
własnej ewolucji teoretycznej, właśnie dość szczególnej, wiodącej od Poznania i interesu (1968) do Teorii działania komunikacyjnego (1981) i kolejnych pism, gdzie optyka Teorii pozostaje w mocy, a tylko ulega poszerzeniu.
On sam po latach ujął tę ewolucję tak:
To, co wtedy analizowałem z punktu widzenia teorii poznania jako konstytucję
dziedzin przedmiotowych, dziś opisuję z punktu widzenia teorii języka jako
pragmatyczne „założenia co do świata” (Weltunterstellungen).7

To ujęcie chciałbym poddać interpretacji wyostrzającej, dramatyzującej
nieco tę reorientację, mocno upraszczającej, ale – mam nadzieję – w dopuszczalnych granicach. Po pierwsze więc tym, co Habermas najpierw, w Pozna—————————
3 Por. M. j. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, Warszawa 1977, gdzie mowa jest
o takim przekształceniu „pola teoretycznego” filozofii, że koniec metafizyki nie oznacza końca filozofii, tj. triumfu scjentyzmu – pozostaje mianowicie niemetafizyczny transcendentalizm (Habermas
mówi w tym samym sensie o słabo transcendentalnych założeniach prawdziwego poznania i słusznego działania); zob. też J. Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje w filozofii francuskiej
połowy XX wieku, Wrocław 1997, s. 327.
4 To określenie znalazłem u Leszka Kołakowskiego, patrz tegoż Filozofia pozytywistyczna, 4 wyd.
Warszawa 2009, s. 132: “[Doktryna Macha] likwidowała (…) agnostyczną melancholię, upowszechnioną podówczas dzięki refleksjom du Bois-Reymonda, który sądził, że nigdy nie uda się poznać
>istoty< przestrzeni, czasu, świadomości, związku przyczynowego ani więzi łączącej doznania zmysłowe ze stanami materii. Owo ignorabimus pochodzi, zdaniem Macha, jedynie z fałszywie postawionych kwestii (…).” Ta melancholia nie jest, jak mi się zdaje, całkiem obca Habermasowi.
5 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964, s. 389.
6 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 74.
7 J. Habermas, „Nach dreißig Jahren. Bemerkungen zur Erkenntnis und Interesse”, w: S. MüllerDoohm (red.), Das Interesse der Vernunft. Rückblicke auf das Werk von Jürgen Habermas seit
“Erkenntnis und Interesse”, Frankfurt/M. 2000, s. 15, cyt. za: S. Müller-Doohm, Jürgen Habermas,
Frankfurt/M. 2008, s. 71.
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niu i interesie, analizował czy też miał na myśli, było współczesne społeczeństwo (typu zachodniego, które nazywał późnokapitalistycznym), a teorię
poznania uprawiał w intencji, by odróżnić i wzajemnie sobie przeciwstawić
poznanie w społecznym interesie emancypacji i poznanie w interesie zachowania status quo, dalekiego od emancypacji. Wynikły mu z tego trzy dziedziny przedmiotowe: świat dany w poznaniu empirycznym, które w dziedzinie społecznej (jako socjologia empiryczna) utrwala status quo, domyślnie
je legitymizując; świat dostępny poznaniu hermeneutycznemu, które też jest
konserwatywne, bo utrwala status quo wglądając jedynie w jego sensy przekazane przez tradycję; i świat stosunków panowania, podatny na dzieło
emancypacji, dostępny szczególnemu poznaniu krytycznemu, występującemu w interesie owej emancypacji.
Po drugie zaś, później, w latach siedemdziesiątych, w pracach zmierzających ku Teorii działania komunikacyjnego, Habermas porzucił optykę „interesów kierujących poznaniem” i domyślne rozróżnienie między poznaniem
konserwatywnym a postępowym (występującym w interesie emancypacji),
a także stonował motywowany tym rozróżnieniem spór z empiryzmem
w naukach społecznych i z hermeneutyką. Z wolna też w ogóle przestawał
myśleć w kategoriach teorii poznania, nawet tej już lingwistycznie przekształconej, tak że w końcu, w przedmowie do pierwszego wydania Teorii mógł
stwierdzić:
Przez ten czas zainteresowanie kwestiami metodologicznymi, jakie łączyłem
wówczas z „budowaniem podstaw nauk społecznych z pomocą teorii języka”,
ustąpiło miejsca zainteresowaniu kwestiami natury substancjalnej. Teoria
działania komunikacyjnego nie jest metateorią, lecz zaczątkiem teorii społecznej, która stara się dowieść zasadności stosowanych przez siebie miar i kryteriów. A n a l i z a o g ó l n y c h s t r u k t u r d z i a ł a n i a u k i e r u n k o w a ne g o n a
d o c h o d z e n ie d o p o r o z u m i e n i a n i e j e s t d l a m n i e k o n t y n u a c j ą
t e o r i i p o z na n i a z a p o m o c ą i n n e g o r o d z a j u na r z ę d z i. 8

Nowy grunt dla swojego teoretyzowania, ontologicznie solidniejszy (mowa
o ontologii społecznej, więc tak zwanej regionalnej, nie ogólnej) – znalazł
w „działaniach komunikacyjnych”, które kierują się rozmaitymi przedteoretycznymi założeniami, przede wszystkim założeniem, że w życiu społecznym
konieczne i możliwe jest dochodzenie do porozumienia, choćby było ono
niepewne – porozumienia „co do czegoś w świecie”. Należy przy tym odróżnić od siebie trzy światy, czy też raczej trzy wymiary jednego świata: obiektywny, społeczny i subiektywny, i odpowiednio trzy rodzaje porozumienia: co do faktów empirycznych (i prawideł działania instrumentalnego), co
do norm moralnych i prawnych, i wreszcie w kwestiach dobrego życia i au—————————
8 Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, t. 1, Warszawa 1999, s. 8 (wyróżnienie moje).
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tentycznej ekspresji, w życiu i w sztuce. Widać wyraźnie różnicę między tym
obrazem świata czy światów – by tak rzec, konsensualnym – a poprzednim,
nazwijmy go konfrontacyjnym. W dawnym obrazie mamy teorię uprzywilejowanego poznania, które winno służyć interesowi emancypacji uprzywilejowanego podmiotu, niejasno określonego (leninowsko-lukacsowski proletariat
już się tu nie nadawał). Stefan Müller-Doohm pisze w związku z tym, posługując się określeniami retrospektywnie użytymi przez samego Habermasa, że
był on wówczas „uwięziony w figurach myślowych filozofii dziejów”, „związany z pojęciowością filozofii podmiotu”, później zaś „pożegnał się definitywnie
z myśleniem historiozoficznym, zgodnie z którym historia jest historią emancypacji jakiegoś makropodmiotu”, i przypieczętował rzecz stwierdzeniem, że
„samotworzący się podmiot dziejów był i jest fikcją”.9
Tej zmianie optyki towarzyszyło uznanie, że pierwszym interesem, jakim
kieruje się wszelkie poznanie godne tego miana, jest sam interes poznawczy
– das Interesse der Vernunft, jak głosi tytuł książki wyżej przywołanej (przypis 5).10 W ten sposób Habermas stworzył sobie pole do tego, by uporawszy
się z „substancjalnymi” kwestiami teorii społecznej (przede wszystkim z klasyczną kwestią sprawiedliwości), móc czasem wracać – także już w Teorii –
do klasycznej problematyki epistemologicznej, wolnej od relatywizacji
w marksistowskim duchu „krytyki ideologii” (gdzie do ideologii w sensie
„fałszywej świadomości”, utrwalającej status quo, zaliczało się wtedy przede
wszystkim socjologię empiryczną, ale także empiryczną ekonomię, w odróżnieniu od ekonomii politycznej).11
Przejdźmy do epistemologicznego sedna rzeczy. W kwestii tego, czym jest
prawda, Habermas, już począwszy od Poznania i interesu, nieodmiennie
przywołuje

—————————
9 S. Müller-Doohm, Jürgen Habermas, op. cit.., s. 73. Słowa Habermasa przytoczone z: J. Habermas, Kultur und Kritik, Frankfurt/M. 1973, s. 398.
10 Por. A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, Warszawa 2008, s. 88: „(…) Habermas
przyznaje, że w okresie wcześniejszym, będąc bardziej zainteresowany krytyczną intencją rozwiania
obiektywistycznego samorozumienia nauk, nie dostrzegał znaczenia racjonalnej rekonstrukcji i, co za
tym idzie, uprawomocnionej dziedziny >czystego poznania<.”
11 Termin „ekonomia polityczna” ma złożoną historię, i do dziś bywa używany; tutaj chodzi mi o
marksistowską krytykę empirycznej ekonomii, zorientowanej na pożądaną autonomię gospodarki
wobec polityki, czyli na „kapitalizm”. Ta krytyka była ukierunkowana na taką przyszłość, w której
empirycznie stwierdzane prawidłowości życia gospodarczego, związane ze wspomnianą autonomią,
przestaną obowiązywać społeczeństwa (i nękać je) dzięki słusznej woli politycznej – i na próby urzeczywistnienia tej utopii (tej myśli spekulatywnej, nie-empirycznej) po naszej stronie żelaznej kurtyny.
Wówczas termin ten spotykał się z zasłużonym szyderstwem, jako oznaczający ekonomię „ideologiczną”, „księżycową”, w odróżnieniu od tej zwykłej, empirycznej, a wobec tego bezprzymiotnikowej.
Dzisiaj terminologia jest kwestią zwykłych porozumień i nie budzi emocji, a to, że gospodarka i nauka
ekonomii jest sprawą polityczną, wszyscy rozumieją. Zob. np. refleksja nad niezależnością banku
centralnego w zagrażającej nam sytuacji „diabelskiej alternatywy”, mianowicie wyboru między drukowaniem pustego pieniądza a paniką na rynku, w: W. M. Orłowski, Świat do przeróbki, Warszawa
2011, s. 171.
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obraz idealnej wspólnoty badaczy, uwolnionej od ograniczeń społecznej przestrzeni i historycznego czasu, która coraz dalej posuwa naprzód inkluzywny
proces badawczy – aż do granicznej wartości final opinion,

obraz przejęty od Peirce’a. Ale w cytowanym, stosunkowo niedawnym tekście
czyni zastrzeżenie, że jest to obraz mylący, ponieważ
sugeruje, że prawdę można pojmować jako idealną potwierdzalność, przy
czym tę z kolei mierzy się konsensem osiągniętym w warunkach idealnych.
Tymczasem dane twierdzenie znajduje zgodę wszystkich rozumnych podmiotów d l a t e g o , ż e j e s t p r a w d z i w e ; n i e z a ś p r a w d z i w e j e s t d l a t e g o ,
ż e m o g ł o b y s t a n o w i ć t r e ś ć i d e a l n i e o s i ą g n i ę t e g o k o n s e n s u . 12

Jesteśmy więc wprawdzie uwięzieni w dyskursie:
Jeśli (…) twierdzeń, które mogą być mylne, nie można skonfrontować ze światem w sposób niezapośredniczony i można je uzasadnić albo obalić tylko za
pomocą innych twierdzeń, i jeśli nie ma żadnej bazy twierdzeń samouwierzytelniających się, całkowicie oczywistych, to roszczenia do prawdziwości można
sprawdzić tylko dyskursywnie.13

W innym miejscu podobnie, a bardziej obrazowo:
Rana otwarta w codziennej praktyce przez roszczenie do prawdy, które stało
się problematyczne, musi się zagoić w dyskursach, których nie mogą zakończyć raz na zawsze ani „nieodparte” świadectwa, ani „zniewalające argumenty”.14

Ale dyskurs jest sensowny, tylko o ile czynimy „pragmatyczne założenie
[istnienia] wspólnego świata obiektywnego”, w innym miejscu: „wspólne
założenie niezależnie istniejących przedmiotów”, oraz założenie „bezwarunkowego charakteru przekraczających kontekst roszczeń ważnościowych, takich jak prawda i słuszność moralna”. Co się tyczy prawdy (tak zwanej prawdy propozycjonalnej), jest to założenie „idealizujące” w tym sensie, że w żadnym dyskursie na temat przedmiotów, z którymi mamy do czynienia wewnątrz świata obiektywnego, nie możemy wykazać jego „prawdziwości”,
czyli istnienia, tak jak możemy wykazać prawdziwość (lub fałszywość) twierdzenia, że (wewnątrz tego świata) zachodzi określony stan rzeczy. W wyniku
dalszego badania twierdzenie to (każde takie „wewnątrzświatowe” twierdzenie) może okazać się mylne w świetle kolejnego twierdzenia, ale wówczas to
ostatnie w miejsce tamtego przyjmuje charakter final opinion, znów otwartej
na rewizję. Nic takiego nie może zaś mieć miejsca w przypadku ogółu
przedmiotów, których obiektywne, niezależne od naszego poznania istnienie
zakładamy, by móc sensownie uznawać bezwarunkowy charakter roszczeń
—————————
Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., s. 48.
Ibidem, s. 47.
14 Ibidem, s. 49.
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do prawdziwości twierdzeń wewnątrzświatowych. W tych roszczeniach znajduje wyraz „wewnętrzny realizm”, który Habermas przeciwstawia Kantowskiemu „transcendentalnemu idealizmowi”. Przeciwstawienie polega na tym,
że Kant czynił rozróżnienie między „całością przedmiotów możliwego
doświadczenia jako światem »dla nas«”, „światem zjawisk”, a rzeczywistością
„samą w sobie”, dla nas niepoznawalną. Takie rozróżnienie w zarysowanej tu
perspektywie traci sens, powiada Habermas, i przeciwstawia mu myśl pragmatystyczną:
Doświadczenia i sądy są oto zwrotnie sprzężone z praktyką opanowującą rzeczywistość. Pozostają w kontakcie z zaskakującą nas rzeczywistością poprzez
działanie, które polega na rozwiązywaniu problemów i podlega kontroli ze
względu na wynik – bo rzeczywistość albo stawia opór naszej ingerencji, albo
właśnie z nią „współgra”. (…) „Rzeczywistym” nazywamy zachodzenie stwierdzonych stanów rzeczy.15

Z drugiej jednak strony, tego zachodzenia stwierdzonych stanów rzeczy, tej
„rzeczywistości”,
tego „bycia werytatywnego” [wyrażenie Heideggera – AR], właściwego faktom,
nie można – jak się to czyni w reprezentacjonistycznym modelu poznania –
przedstawiać jako rzeczywistości odzwierciedlonej i przez to zrównywać
z
»istnieniem« przedmiotów.16

Dlatego mowa jest tutaj o realizmie „wewnętrznym” – rzeczywistość, do
której metodą prób i błędów docieramy, stwierdzając zachodzenie stanów
rzeczy i testując je w praktyce badawczej i technicznej (kognitywnoinstrumentalnej, jak mówi zwykle Habermas), to nie ów świat obiektywny,
który generalnie zakładamy – nie ogół przedmiotów istniejących niezależnie od naszego poznania, czyli na sposób zewnętrzny. (Przy tym Habermas
czyni uwagę, że świata obiektywnego nie należy sobie wyobrażać jako jakiegoś „przedmiotu w wielkim formacie”; i bodaj w ogóle nie należy go sobie
wyobrażać.)
Tak więc w miejsce Kantowskiego rozróżnienia między światem zjawisk
a rzeczywistością samą w sobie wchodzi u Habermasa – postępującego za
własną interpretacją Peirce’a – rozróżnienie między „rzeczywistością”
w powyższym rozumieniu (stwierdzanymi stanami rzeczy) a „światem”. Jeśli
dobrze rzecz rozumiem, po „detranscendentalizacji rozumu” pojęciu niepoznawalnej dla nas rzeczy samej w sobie, które traci sens, odpowiada sensowne już pojęcie „świata”, czy też założenie świata obiektywnego, na którym to
założeniu opiera się „ukierunkowanie poznania na prawdę”. Jest to pojęcie
i założenie również transcendentalne w tym sensie, że nie wchodzi w skład
—————————
15
16

Ibidem, s. 35.
Tamże.
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poznania rozumianego jako stwierdzanie faktów, któremu jedynie przysługuje własność prawdziwości czy roszczenie do prawdziwości, podatne na rewizję.
Założenie wspólnego świata obiektywnego jest „transcendentalnie” konieczne
w tym sensie, że nie można go skorygować przez doświadczenia, bez niego bowiem nie byłyby one możliwe. Treść opisów podlega naturalnie rewizji, ale nie
podlega jej formalny projekt całości identyfikowalnych przedmiotów w ogóle –
w każdym razie dopóty, dopóki nasze formy życia wyznaczone są przez naturalne języki o znanej dotąd propozycjonalnej strukturze.17

Ale jest to założenie tylko „słabo transcendentalne”, jako że teraz nie chodzi
już o „świat intelligibilny”, w którym rozum i rzeczywistość, myślenie i byt
stapiają się ze sobą na sposób parmenidejski w jeden byt, o którym nie możemy nic wiedzieć.
W toku detranscendentalizacji teoretyczne idee rozumu opuszczają niejako
statyczny świat intelligibilny i rozwijają swą dynamikę wewnątrz świata życia.
Jeśli chodzi o świat intelligibilny, mamy tylko jego „ideę”, powiada Kant, nie
mamy o nim „wiedzy”. Jednakże po przekształceniu idei kosmologicznej [tj.
idei jedności świata lub całości warunków w świecie zmysłowym] w założenie
wspólnego świata obiektywnego, ukierunkowanie na bezwarunkowe roszczenia do obowiązywania uwalnia zasoby owego intelligibilnego niegdyś świata
dla sprawy uzyskiwania wiedzy empirycznej.18

Jak zakwalifikować zreferowane dotąd epistemologiczne tezy? Nie wyczerpują one epistemologii Habermasa, bo odnoszą się do poznania empirycznego (w sensie nauk przyrodniczych), a ono nie jest jedynym sposobem
uzyskiwania wiedzy o świecie – Habermas pozostaje przeciwnikiem empiryzmu/scjentyzmu. Już sama refleksja epistemologiczna nie jest poznaniem
empirycznym ani tylko jego roboczą metodologią (ani też wczesnoWittgensteinowską krytyką języka jako drabiną, którą należy odepchnąć
wspiąwszy się na empirystyczny, ostatecznie fizykalistyczny poziom teoretycznej samowiedzy i wziąć się do empirycznej roboty naukowej) – jest „słabo
transcendentalna” i w ten sposób nawiązuje do Kanta. Jest też częścią szerszego przedsięwzięcia „racjonalnej rekonstrukcji”, odróżniającej czysto
poznawcze od innych działań komunikacyjnych (i rekonstruującej ich każdorazowo odmienne podstawowe racje). Niemniej już tu, w odniesieniu do
poznania właściwego naukom przyrodniczym (także o człowieku), zapadły
decydujące rozstrzygnięcia. Ich sednem jest właśnie krytyczne nawiązanie do
Kanta, mianowicie koncepcja zakładanego świata (die Konzeption der Weltunterstellung), która
—————————
17
18

Ibidem, s. 45.
Ibidem, s. 38.
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tak samo jak Kantowska kosmologiczna idea rozumu polega na owej transcendentalnej różnicy między światem i tym, co wewnątrzświatowe, powracającej
u Heideggera jako różnica ontologiczna między „byciem” i „bytem”. Z a k ł a dany przez nas świat obiektywny nie jest tego samego rodzaju
co to, co zgodnie z tym założeniem może w nim wystąpić jako
p r z e d m i o t (s t a n r z e c z y , r z e c z , z d a r z e n i e ) . 19

Na założeniu świata obiektywnego opiera się ukierunkowanie poznania na
prawdę, ale ustalenia na temat stanów rzeczy wewnątrz świata mogą uzyskać
co najwyżej status final opinions, którym przysługuje prawdziwość jedynie
w sensie „racjonalnej akceptowalności”. To przesądza o odrzuceniu „reprezentacjonistycznego modelu poznania”, o tym że „pożegnaliśmy się z uzasadnieniami fundamentalistycznymi”,20 gdzie indziej: „pożegnaliśmy się z wyobrażeniami korespondencji”.21
Dla nas bowiem, istot błądzących, usytuowanych w świecie życia, upewnianie
się co do prawdy nie jest możliwe inaczej niż na drodze dyskursu, racjonalnego
i zarazem otwartego na przyszłość.22

Zwróćmy jednak uwagę, że druga z przytoczonych formuł pożegnalnych,
mówiąca o wyobrażeniach korespondencji między wynikami badań a światem obiektywnym, pochodzi z tekstu wcześniejszego (1996) niż pierwsza,
mówiąca o fundamentalistycznych uzasadnieniach prawdziwości wyników
badań ((2001). Ponieważ Habermas lubi powtarzać formuły, które sobie
ukuł, być może to, że „fundamentalistycznej” formuły pożegnalnej użył później, nie jest przypadkiem, mianowicie celowo zastąpił nią formułę „korespondencyjną”. Jest przecież różnica między uznaniem, że nie ma twierdzeń
empirycznych ustalonych raz na zawsze (w rodzaju „zdań atomowych” wczesnego Wittgensteina) a stwierdzeniem, że pojęcie świata obiektywnego,
w sensie nawiązującym do Kantowskiej „rzeczy samej w sobie”, nie ma sensu
(tak twierdzi Hilary Putnam, w odróżnieniu od Habermasa zdecydowany
pragmatysta).23 Habermas, detranscendentalizując Kanta, nie porzuca całkiem owej „rzeczy samej w sobie” i trudno oprzeć się wrażeniu, że jego epistemologia zawiera jakiś rodzaj korespondencyjnej teorii prawdy. Mowa była
wszak wyżej o słabym założeniu transcendentalnym, mianowicie „założeniu
[istnienia] świata obiektywnego”. W świetle tego założenia wyniki badań
—————————
Ibidem, s. 34n (wyróznienie moje).
Ibidem, s. 48. Fundamentalistyczne uzasadnienie prawdziwości sądów polegać miałoby na odwołaniu się, w duchu empirystycznym bądź racjonalistycznym, do ostatecznych podstaw, tymczasem
„nie ma ani fundamentalnych twierdzeń, które miałyby charakter zasad ustalonych raz na zawsze, nie
wymagających uzasadnienia przez inne twierdzenia, ani ostatecznych elementów percepcji, bezpośrednio pewnych i nietkniętych naszą interpretacją. (…) Nie możemy sensownie pomyśleć o czymś
takim jak niezinterpretowane fakty. Niemniej faktów nie można sprowadzić do naszych interpretacji.” J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M 1973, s. 124.
21 J. Habermas, Uwzględniając Innego, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009, s. 300.
22 Zwischen Naturalismus und Religion, s. 48.
23 H. Putnam, Pragmatyzm, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1999, s. 47nn.
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empirycznych, uznane przez wspólnotę badaczy, mamy interpretować jako
racjonalnie akceptowalne dlatego, że badaczom przyświeca domniemanie
– powzięte na podstawie racjonalnej akceptowalności –iż są prawdziwe, nie
należy ich zaś interpretować jako prawdziwych w sensie racjonalnej akceptowalności, w domyśle: na niczym nie opartej poza wewnętrzną koherencją
czy konwencją, czyli na dobrą sprawę poza faktyczną akceptacją (w gronie
tych, którzy przystali na daną konwencję czy paradygmat). Wyniki, o ile są
dla wspólnoty badaczy racjonalnie akceptowalne w wyżej określonym sensie
pragmatystycznym, uznajemy za prawdziwe w tym sensie, że zakładamy, czy
też żywimy naturalne przekonanie – jest to jedna z Habermasowskich „oczywistości świata życia” – że zdają one sprawę z tego, jak mają się rzeczy
w świecie obiektywnym, czyli niezależnym od naszych wysiłków poznawczych. Zawsze możliwa rewizja osiągniętego stanu badań ma przecież sens
o tyle, o ile ma za sobą racje, którym towarzyszy to samo co poprzednio
transcendentalne (a zarazem zdroworozsądkowe) przekonanie, że lepiej zdają one sprawę z rzeczywistości samej w sobie, że zatem chodzi o prawdę
w zwykłym, zdroworozsądkowym sensie, czyli korespondencyjnym, i że
nauka czyni postępy na drodze do prawdy obiektywnej, acz ta nie jest w pełni
osiągalna.
Wyżej stwierdziłem (w trybie interpretacji epistemologii Habermasa), że
dyskurs poznawczy – potoczny i naukowy – jest sensowny, tylko o ile czynimy założenie (Habermas określa je jako Weltunterstellung), że dotyczy on
świata obiektywnego, istniejącego niezależnie od naszych wysiłków poznawczych. Stwierdzenie to ma charakter wyjaśnienia znaczenia tego, co robią
uczeni uprawiając dyskurs naukowy: zakładają, że dążą do ustalenia prawdy
obiektywnej, prawdy na temat świata obiektywnego, acz ta, wskutek swej
nieusuwalnej fragmentaryczności i propozycjonalnego charakteru, nie może
być ostateczna. Kłopot w tym, że w samym dyskursie naukowym nie możemy
wykazać – ani logicznie, ani empirycznie – słuszności tego założenia, jako że
nie mamy bezpośredniego dostępu do świata obiektywnego, a historia naukowych dyskursów skłaniać może do uznania „relatywizmu paradygmatów”.24 Temu relatywizmowi można się zatem oprzeć tylko w ten sposób, że
będzie się uprawiać epistemologię właśnie w trybie „eksplikacji znaczenia
aktów mowy, roszczeń ważnościowych i przebiegów argumentacji”,25 niejako
wznosząc się ponad dyskurs naukowy i poddając go namysłowi. Jest to
namysł filozoficzny, ale nie wznosimy się przezeń ku jakiejś wyższej rzeczy—————————
24 J. Habermas, Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt/M., s. 229: „Zależność [wszelkich] teorii od
paradygmatów można (…) uzgodnić z moją dyskursową teorią prawdy jako teorią realistyczną. Teoria
dyskursowa jest nie do pogodzenia tylko z relatywizmem paradygmatów (Paradigmenrelativismus),
który głosi Fayerabend, gdyż wychodzi ona od tego, że interpretacje idei prawdy i idei sprawiedliwości, choćby były zależne od paradygmatów, wskazują przecież na uniwersalny rdzeń znaczeniowy.”
25 H. Brunkhorst, Jürgen Habermas. Die rächende Gewalt der kommunikativen Vernunft, w:
J. Hennigfeld, H. Jansohn, Philosophen der Gegenwart, Darmstadt 2005, s. 206. Brunkhorst określa
to stanowisko jako “słaby transcendentalizm” (s. 204).
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wistości (ponadzmysłowej i, by tak rzec, ponadhermeneutycznej) – owa eksplikacja, połączona z „pragmatycznie negatywnym wykazaniem nieuniknionego charakteru racjonalnego argumentowania, jeśli chce się rozstrzygać
sporne kwestie w trybie porozumienia”,26 ma charakter poniekąd perswazyjny: inne postępowanie, inne założenie nie ma sensu, nikt przy zdrowych
zmysłach w rzetelnej praktyce badawczej nie postępuje inaczej jak tylko
dążąc do porozumienia „co do czegoś w świecie”.

II
Pozostaje do omówienia druga część Habermasowskiej epistemologii, odnosząca się specjalnie do nauk humanistycznych w szerokim rozumieniu, to jest
włącznie z naukami społecznymi. Jak w pierwszej części do Kanta i Peirce’a,
tak tu Habermas nawiązuje do nurtów dziewiętnastowiecznej filozofii niemieckiej – do historyzmu i w szczególności do filozofii życia Wilhelma
Diltheya. Charakteryzuje je w ten sposób, że
nadały one z n a c z e n i e t e o r i o p o z n a w c z e przekazywaniu tradycji,
doświadczeniu estetycznemu, cielesnej, społecznej i historycznej egzystencji
jednostki – i to znaczenie musiało rozsadzić klasyczne pojęcie podmiotu transcendentalnego.27

Dla Kanta i Peirce’a teoriopoznawczym punktem odniesienia (i polem aktywności teoretycznej owego podmiotu transcendentalnego, u Peirce’a już
zdetranscendentalizowanego do postaci komunikacyjnej wspólnoty badaczy)
były nauki przyrodnicze, dla Diltheya zaś
nowe nauki humanistyczne. Te w swych dziedzinach przedmiotowych napotykają na twory, które są już uprzednio ustrukturalizowane symbolicznie i niejako posiadają godność wytworów transcendentalnych.28

Ich poznawanie musi mieć wobec tego innych charakter niż poznawanie tworów przyrody – zamiast zewnętrznej obserwacji fizycznych stanów rzeczy
i ich „wyjaśniania”, mamy tu wewnętrzny wgląd w sens ludzkich spraw
i dzieł, i jego „rozumienie”. Ów sens zostaje przy tym wytworzony – przeżyty,
wyrażony i zrozumiany, a po części także zinstytucjonalizowany – uprzednio,
zanim w sposób rozumiejący zajmie się nim badacz. Przypomnijmy, że także
nauki przyrodnicze są tworami ustrukturalizowanymi symbolicznie, toteż już
sama refleksja nad nimi przenosi myśl z dziedziny przyrody w dziedzinę humanistyki (mianowicie do tego działu filozofii, jakim jest epistemologia).
Habermas w Poznaniu i interesie zauważa, że Peirce nie do końca zdawał
sobie z tego sprawę.
—————————
Ibidem.
J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken, 2 wyd. Frankfurt/M 1997, s. 48 (wyróżnienie moje).
28 Tamże.
26
27
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Gdyby pragmatystyczna autorefleksja nauk przyrodniczych była prowadzona
w sposób logicznie spójny i nie zatrzymywała się na granicach milcząco zakładanej komunikacji samych naukowców, to doprowadziłaby do świadomości
różnicę między tą dziedziną przedmiotową [tj. dziedziną komunikacji, odbywającej się za pomocą tworów symbolicznych – AR] a dziedziną przedmiotową
nauk przyrodniczych. Musiałoby to doprowadzić do porzucenia monopolistycznego roszczenia pozytywizmu, utożsamiającego badanie zgodne z logiką
nauki, której przykładem jest fizyka, z poznaniem w ogóle.29

Z kolei Dilthey nie do końca zdawał sobie sprawę, że rozumienie sensu
ludzkich spraw, które słusznie ugruntowywał we wzajemnym rozumieniu
komunikujących się jednostek, nie polega na wzajemnym odtwarzaniu stanów psychicznych, to jest empatii. Dilthey operował pojęciem transponowania cudzych przeżyć we własny świat wewnętrzny, pojęciem właściwym
monadologicznemu ujęciu hermeneutyki w naukach humanistycznych, którego nigdy całkiem nie przezwyciężył.

Tymczasem w istocie rzeczy
tym, co jest odtwarzane, nie jest stan psychiczny, lecz wytwarzanie jakiegoś
wytworu. Rozumienie kończy się nie na wczuciu, lecz na rekonstrukcji danej
obiektywizacji umysłu.30

Dzięki temu dopiero możliwe jest porozumienie. W cytowanym fragmencie mamy wypad przeciwko hermeneutyce, charakterystyczny dla myślenia
Habermasa w latach sześćdziesiątych, kiedy to, jak zauważa Andrzej Szahaj,
walczył on (w teorii społecznej) na dwa fronty: „z jednej strony przeciwko
»subiektywizmowi« tych teorii, które – akcentując znaczenie procedury rozumienia – nie starają się wykroczyć poza nią w kierunku procedur wyjaśniania potrzebnych do uchwycenia specyficznie społecznego, ponadjednostkowego charakteru kategorii znaczenia i sensu (hermeneutyka, socjologiczna
fenomenologia i etnometodologia), z drugiej zaś przeciwko »obiektywizmowi« tych teorii, które ignorują bądź nie doceniają problematyki sensu, znaczenia i rozumienia (behawioryzm, neopozytywizm, teoria systemów, funkcjonalizm społeczny).”31
Można jednak powiedzieć – co też Szahaj zauważa – że spór z hermeneutyką Habermas traktował zawsze jako „spór w rodzinie” (by posłużyć się jego
—————————
J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, op. cit., s. 179.
Ibidem, s. 186. Wypada zauważyć, że coś wspólnego z empatią ma to, co Habermas kładzie
u podstaw swojej społecznej ontologii, a co znalazł w pismach G.H. Meada, mianowicie ludzka zdolność do „wzajemnego przyjmowania ról” (Rollenübernahme), czy też „perspektyw” (perspectivetaking), czyli do postawienia się w położeniu innego. Jednakże różnica jest wyraźna: w tym drugim
przypadku chodzi o czynność intelektualną, nie o dociekanie, „co komu w duszy gra” (przytaczam
słowa Marka Siemka).
31 A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Wprowadzenie, Warszawa 2008, s. 177, przypis 288.
29
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własnym określeniem, którego użył na okoliczność innego swego sporu,
z Johnem Rawlsem). Co więcej, kiedy rzucił hasło i zaczął realizować program teoretycznej „rekonstrukcji” społeczeństwa nowoczesnego, od razu
wysunął mu się na pierwszy plan właśnie hermeneutyczny wymiar i podstawa tego przedsięwzięcia. Chodziło wszak o rekonstrukcję sensu, jaki zawiera
się w społecznym współżyciu i jaki usiłujemy mu nadawać, w obliczu wciąż
zagrażającej „utraty sensu” (wyrażenie twórcy „socjologii rozumiejącej” Maksa Webera, przywoływane w Teorii). Rekonstrukcja ta ma w pewien sposób
wykraczać poza samo rozumienie sensu – mianowicie ku uniwersalnemu
ugruntowaniu wyróżnionych sensów – musi się jednak na nim opierać; taka
jest wymowa metodologicznych rozważań pomieszczonych w Teorii i później
kontynuowanych.
O jakie sensy przede wszystkim chodzi Habermasowi jako badaczowi społecznemu i o jakie ich ugruntowanie, to starałem się przedstawić w kilku
wcześniejszych, nieopublikowanych tekstach – chodziło tam głównie o prawa
człowieka i demokrację jako nadawanie prawa sobie samym przez obywateli,
czyli o dwie zasady niedokończonego projektu nowoczesności, równie pierwotne i wzajemnie siebie zakładające, i o to, że prawo godne tego miana, na
nich się zasadzające, jest „centralną kategorią społeczeństwa”, a cała rzecz
może się utrzymać i rozwijać dzięki autonomii czy też samoistnemu sensowi
(Eigensinn) działań komunikacyjnych wobec działań kognitywnoinstrumentalnych (przy czym działania komunikacyjne dotyczą też kwestii
kognitywno-instrumentalnych, nauki i techniki). Tutaj, w tekście poświęconym kwestiom epistemologicznym, chciałbym jeszcze poczynić kilka spostrzeżeń na temat tego, jak Habermas włącza hermeneutykę do własnego
teoretycznego wyposażenia, i jak się ma ta metoda, w jej zastosowaniu do
nauk społecznych, do wyróżnianej przezeń metody rekonstrukcyjnej (racjonalnej rekonstrukcji).
Zacznijmy od najogólniejszego spostrzeżenia, że metoda racjonalnej rekonstrukcji w rozumieniu Habermasa jest właściwa różnym „dyscyplinom”,
naukowym i filozoficznym:
Jest to obszar dyscyplin takich jak logika i metamatematyka, teoria poznania
i teoria nauki, językoznawstwo i filozofia języka, etyka i teoria działania, estetyka, teoria argumentacji itd.32

Tym, co ma być w nich rekonstruowane, jest
owo know-how, właściwe podmiotom zdolnym do mówienia i działania, którym przypisuje się wytwarzanie wypowiedzi prawomocnych (gültige), i którzy

—————————
32 J. Habermas, Rekonstruktive vs. verstehende Sozialwissenschaften, w: tenże, Moralbewußtsein
und kommunikatives Handeln, Frankfurt/M. 1983, s. 40. Ten tekst dostępny jest w przekładzie
Andrzeja M. Kaniowskiego: Rekonstrukcyjne versus rozumiejące nauki społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1986, nr 3. Tutaj, bez intencji polemicznej, korzystam ze swojego przekładu.
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sobie samym przypisują zdolność odróżniania, przynajmniej intuicyjnego,
wypowiedzi prawomocnych od nieprawomocnych.33

Chodzi mianowicie o
systemy reguł, które leżą u podstaw wytwarzania i oceniania wypowiedzi
i dokonań symbolicznych – czy to będą poprawne wnioskowania, dobre argumenty, trafne opisy, wyjaśnienia lub prognozy, czy zdania gramatyczne, udane
akty mowy, skuteczne działania instrumentalne, stosowne oceny wartości, autentyczne samoprezentacje itd.

Rekonstrukcje systemów reguł – powiedzmy ogólnie: reguł poznania
i działania – polegają rzecz jasna na ich rozumieniu, które ma charakter hermeneutycznego wglądu w ich sens. Jednakże „polegają” na nim jedynie
w etymologicznie źródłowym sensie, w tym sensie że się na nim opierają,
poza tym zaś w pewien sposób różnią się od zwykłego postępowania hermeneutycznego, od „zwykłych interpretacji” (normale Interpretationen)34 –
w ten mianowicie sposób, że
o ile wyjaśniają warunki prawomocności wypowiedzi, mogą też wyjaśniać
przypadki odchyleń i dzięki temu pośrednio prawodawczemu autorytetowi
uzyskiwać także funkcję krytyczną.”35

Racjonalne rekonstrukcje zmierzają do konstruowania teorii normatywnych,
a kiedy to się udaje, to uzyskują one może już autorytet bezpośrednio prawodawczy? (Oczywiście nie w sensie prawniczym,) Jaka wyższa instancja
miałaby rozstrzygać o racjonalności czy słuszności reguł (o ile nie są to reguły
prawne)? Nie ma wyższej instancji, ale właściwą instancją jest według
Habermasa, jak się zdaje, „świat życia” i jego oczywistości, o ile poddaje się je
tematyzacji, problematyzacji i racjonalizacji. Racjonalna rekonstrukcja
przychodzi później, zresztą Habermas wypowiada się tu ostrożnie, w duchu
fallibilistycznym.
W tej mierze, w jakiej racjonalne rekonstrukcje wprowadzają rozróżnienia
między poszczególnymi roszczeniami ważnościowymi, przekraczając w ten
sposób granice tradycji, mogą nawet ustalać nowe standardy analityczne
i przez to przyjmować rolę konstrukcyjną. I o ile udaje im się analiza bardzo
ogólnych warunków ważności, racjonalne rekonstrukcje mogą występować
z roszczeniem, by opisywać uniwersalia [tj. sens roszczeń do prawdy, dobra
i piękna – AR] i tym samym przedkładać wiedzę teoretyczną, zdolną do konkurowania [z innymi teoriami].

Tu wkraczamy na obszar philosophiae perennis, to znaczy, po tym jak upadła
ontologia, w dziedzinę epistemologii, etyki i estetyki. Jakoż
—————————
Ibidem.
Ibidem, s. 49.
35 Ibidem, s. 41.
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na tym poziomie dochodzą do głosu słabe argumenty transcendentalne, mające wykazać, że określone założenia relewantnych praktyk są nieuniknione, tzn.
nie można ich odrzucić.

A oto zastrzeżenie fallibilistyczne:
Te trzy cechy (treść krytyczna, rola konstrukcyjna i transcendentalne ugruntowanie wiedzy teoretycznej) nieraz przywodziły filozofów do tego, by określone rekonstrukcje obarczyć ciężarem roszczeń do uzasadnienia ostatecznego
(Letztbegründung). Dlatego ważne jest aby rozumieć, że wszystkie racjonalne
rekonstrukcje, tak jak pozostałe typy wiedzy, mają jedynie status hipotetyczny.
Mogą mianowicie polegać na mylnym wyborze przykładów; mogą zaciemniać
i zniekształcać trafne intuicje i, co jeszcze częstsze – za mocno uogólniać
poszczególne przypadki. Dlatego wymagają dalszych potwierdzeń.

Z drugiej strony mamy tu też zaporę przed relatywizmem i sceptycyzmem co
do możliwości uniwersalnego uzasadnienia reguł:
Uprawniona krytyka wszelkich apriorycznych i mocnych roszczeń transcendentalnych nie powinna jednak skłaniać do rezygnacji z wysiłków, by wystawiać na próbę racjonalne rekonstrukcje owych, jak się domniemywa, podstawowych kompetencji [podmiotów zdolnych do mówienia i działania] i przez to
pośrednio dowodzić, że służą one jako wejścia (inputs) do teorii empirycznych.36

Teorią empiryczną, którą w cytowanym tekście Habermas obrał za przykład takiej relacji – relacji uzupełniania się37 między opisem empirycznym
i racjonalną rekonstrukcją – jest psychologiczna teoria rozwoju moralnego
wyłożona przez Lawrence’a Kohlberga. Kohlberg stwierdził empirycznie, na
przykładzie amerykańskim i chińskim, że ludzie zdolni są osiągać tak zwany
postkonwencjonalny, czyli uniwersalny szczebel rozwoju moralnego, na którym uznaje się pierwszeństwo norm chroniących dobra podstawowe człowieka (życie, wolność, godność, własność) przed innymi normami i względami.
Empiryczny program badawczy Kohlberga był oczywiście hermeneutyczny,
ale znów, podobnie jak sama racjonalna rekonstrukcja systemu reguł, tym
różnił się od „zwykłych interpretacji”, że w nim „wytwarzanie danych w silniejszym stopniu kierowało się teorią”38 – mianowicie teorią normatywną,
która ma charakter racjonalnej rekonstrukcji systemu reguł i niejako wznosi
się ponad empirię, przyjmując rolę „pośrednio prawodawczą”.
Ściślej biorąc, w cytowanym tekście Habermasowi zależy na tym, żeby
przeciwstawić sobie wzajemnie podejście hermeneutyczne i rekonstrukcyjne
—————————
Ibidem, s. 41.
Chodzi o wyeksponowaną „tezę o komplementarności” (ibidem, s. 48), wymierzoną przeciwko
podejściu empirystycznemu, w odróżnieniu od empirycznego podejścia Kohlberga, które domaga się
uzupełnienia normatywnego, czyli niejako filozoficznego, bo uniwersalistycznego – jak chciałbym to
nazywać – przypieczętowania.
38 Ibidem, s. 49.
36
37
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(to głosi sam tytuł: Rekonstrukcyjne versus rozumiejące nauki społeczne),
po to by wyodrębnić racjonalną rekonstrukcję systemu reguł (tu: moralnych)
jako przedsięwzięcie właściwie nie naukowe, lecz filozoficzne, a hermeneutykę (tu: opis wartościowania moralnego) potraktować jako jedną z metod naukowych. Mówi, wtrącając w nawiasach, o „racjonalnej rekonstrukcji intuicji
moralnych (filozofii)” i „empirycznej analizie rozwoju moralnego (psychologii)”,39 w innym miejscu o „filozoficznej rekonstrukcji wypróbowanych intuicji moralnych” i „psychologicznym wyjaśnianiu nabywania tej intuicyjnej
wiedzy”.40 Zarazem jednak łączy te dwa podejścia w jedno przedsięwzięcie
o charakterze „hermeneutycznego rekonstrukcjonizmu”41 – i u samego Kohlberga widzi takie połączenie.
Ów hermeneutyczny rekonstrukcjonizm to program wymierzony przede
wszystkim przeciwko funkcjonalistycznemu obiektywizmowi w naukach społecznych, który u Habermasa reprezentuje zwykle teoria systemów Niklasa
Luhmanna. Obraz świata społecznego jest w tej teorii – w interpretacji
Habermasa – najogólniej biorąc taki, że ludzie występują wobec siebie jako
nosiciele funkcji wielu systemów, z których w perspektywie teorii społeczeństwa najważniejsze są systemy prawa, polityki i gospodarki. Ale również jednostka jest systemem, takim który niejako sam siebie wytwarza i obsługuje,
dostosowując się do innych systemów, to jest do innych jednostek i do instytucji – systemów wzajemnie siebie obserwujących, same siebie na podstawie
tych obserwacji – i na podstawie samoobserwacji – wytwarzających (autopojetycznych), samymi sobą lepiej lub gorzej sterujących. Nie ma tutaj mowy
o dążeniu do porozumienia, czyli o więzi normatywnej (czytaj: moralnej) –
na przykład opartej na normie praworządności, która jako chroniąca wolność
czyni prawo, ze względów moralnych, „centralną kategorią społeczeństwa”,
a nie systemem obok innych systemów (czytaj zwłaszcza: obok polityki) –
więzi polegającej na rozumieniu sensu norm współżycia i uznaniu ich słuszności. To, co wydaje się być taką więzią, w istocie jest tylko skutecznym
powiązaniem działań o charakterze wzajemnej instrumentalizacji (ludzi
i systemów, przy czym ludzie też są systemami), czy też wzajemnego dostosowywania się do siebie systemów, gdzie w grę wchodzą jedynie działania
racjonalne ze względu na cel w sensie Webera/Habermasa. Takie zdystansowane, obiektywistyczne spojrzenie na całość społeczną jako grę systemów ma
– zauważa Habermas – tę zaletę, że prawo przestaje być epifenomenem
i narzędziem stosunków panowania i podległości, jak to było u rewolucyjnego
Marksa, jednakże w tym obrazie
nie ma już miejsca na podmioty, które konstytuują własne światy czy, na wyższym poziomie, intersubiektywnie dzielą wspólne światy przeżywane

—————————
Ibidem, s. 42.
Ibidem, s. 46n.
41 Ibidem, s. 37.
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(Lebenswelten); a wraz z nimi tracą rację bytu wszelkie intencjonalne dokonania integracyjne, będące dziełem świadomości samych aktorów. Wszystkie
hermeneutyczne ślady, po których idąc teoria działania rozpoczynająca od
wewnątrz, od samorozumienia aktorów, mogła jeszcze znajdować dostęp do
społeczeństwa, zostają starte.42

Ale dla rekomendowanego przez Habermasa hermeneutycznego rekonstrukcjonizmu istotne są też inne odniesienia polemiczne, mianowicie do
podejścia, które nazywa „radykalną hermeneutyką”,43 z jednej strony, i tego,
które nazwał „racjonalizmem pozytywistycznie przepołowionym”,44 z drugiej.
Główne hasło radykalnej hermeneutyki brzmi, że wszelka interpretacja
znaczeń kulturowych jest zależna od kontekstu, w jakim tkwi interpretator,
i w związku z tym żadna nie może być aksjologicznie neutralna. Tak rzecz
ujmowali Gadamer i Rorty, a także Ricœur, przy czym Gadamer doszedł do
tego ujęcia na drodze krytyki, jak to określa Habermas, „hermeneutycznego
obiektywizmu” młodego Diltheya – to jest wspomnianego przekonania, że
rozumienie polega na wczuciu się interpretatora w to, co przeżywa inna osoba, interpretowana, a więc na uniezależnieniu się od tego kontekstu, jakim
jest „hermeneutyczne położenie wyjściowe interpretatora”. Habermas podziela tę krytykę, ale nie do punktu, w którym zainspirowani nią badacze
społeczni (nie wymienieni)
czy to z przykrością, czy z nadzieją rezygnują zarówno z roszczenia do obiektywności, jak z roszczenia do wiedzy eksplanacyjnej.

Jakoż
skutkiem tego jest taki czy inny relatywizm, co oznacza, że różne podejścia
i interpretacje odzwierciedlają jedynie różne orientacje aksjologiczne.

Przeciw temu Habermas problematyzuje kwestię zależności interpretatora od
kontekstu i jego zaangażowania aksjologicznego, przyłączając się do innych
badaczy społecznych (wymieniony Anthony Giddens) – tych, którzy
gotowi są wobec problemu interpretacji porzucić konwencjonalny postulat
neutralności aksjologicznej, a nadto dystansują się od tego, by upodabniać
nauki społeczne do modelu nauki ściśle nomologicznej, niemniej jednak
uważają za pożądane i możliwe takie założenia teoretyczne, które obiecują wytwarzanie wiedzy zarówno obiektywnej jak teoretycznej.45

—————————
Faktyczność i obowiązywanie, s. 61n.
Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, op.cit.., s. 37.
44 J. Habermas, Przeciwko pozytywistycznie przepołowionemu racjonalizmowi, przeł. M. Łukasiewicz, w: E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styl myślenia, Warszawa 1992, s. 78-115.
45 Moralbewußtsein…., s. 38. Mowa o wiedzy “zarówno obiektywnej jak teoretycznej”, bo chodzi
też Habermasowi o zakwestionowanie pretensji do teoretyczności, bądź też wskazanie na ateoretyczność ewentualnej empatii jako źródła wiedzy obiektywnej. Habermas wspomina tu, nie podając
przykładu, o takich badaczach społecznych, którzy „wracają do swego rodzaju teorii rozumienia
42
43
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(Uwaga: tu o wiedzy obiektywnej mowa jest z aprobatą, bez związku z krytykowanym „obiektywistycznym” podejściem funkcjonalizmu bądź naturalizmu.) Podstawowe założenie brzmi, że
w pewnym sensie wszystkie interpretacje są interpretacjami racjonalnymi.46

W przypadku interpretacji tekstu przekazanego przez tradycję, gdzie w grę
wchodzą interpretatorzy i autor, racjonalność interpretacji polega na tym, że
interpretatorom chodzić musi, obok innych względów,
także o wykrycie racji, dzięki którym wypowiedzi autora mogły mu się jawić,
z jego perspektywy, jako racjonalne. Tylko o ile interpretatorzy wykrywają te
racje, rozumieją, co autor miał na myśli.47

Przypomnijmy, że chodzi o racje trojakiego rodzaju, przyświecające „stwierdzaniu faktów, zalecaniu norm i wartości bądź wypowiadaniu życzeń czy
uczuć”. Tak więc zadaniem interpretatora jest odkryć,
dlaczego autor czuł się uprawniony, by wysuwać określone twierdzenia (jako
prawdziwe), uznawać określone wartości i normy (jako słuszne) i wyrażać
(albo przypisywać innym) określone przeżycia (jako autentyczne).48

Na przykład, dlaczego autor stwierdził, że bóg ciskał pioruny na lud, toteż
wódz złożył córkę w ofierze, po czym umarł ze zgryzoty, otoczony współczuciem ludu. W interpretacji mogłoby się dodatkowo zawierać odkrycie, że
zgodnie z wyobrażeniami autora i ludu, posłuszeństwo bogu i wola jego
przebłagania, dla dobra ludu, nie chroniła od rozpaczy, a ta uprawniała do
okazywania współczucia.
Wymyśliłem prosty przykład, gdzie interpretatorzy nie mieliby powodu
wątpić w poczytalność autora i interpretacja nie nastręcza trudności. Na
marginesie zauważmy, że ci badacze, którzy chcieliby sprawę wyjaśnić, powiedzmy, ukrytą racją polityczną spiskującego rywala wodza, sprzymierzonego, powiedzmy, z wieszczbiarzem, a współczesnego autora przedstawić jako
sojusznika spiskujących bądź osobę tak samo omamioną jak lud, naraziliby
opartej na wczuciu”, i w ten sposób „dramatyzują problem interpretacji” (ibidem, s. 37). Wiedza
teoretyczna to wiedza polegająca na wyjaśnianiu, „eksplanacyjna”. Klasyczne rozróżnienie fundujące
hermeneutykę, między „rozumieniem” i „wyjaśnianiem” zachowuje wartość, gdy chodzi o dystansowanie się wobec modelu wyjaśniania nomologicznego, ale poza tym staje tu pod znakiem zapytania.
46 Moralbewußtsein…, s. 40.
47 Ibidem, s. 39. Podobną uwagę czyni Peter Winch, odróżniając ponadkulturowe pojęcie racjonalności od konkretnych form racjonalności: „ [racjonalność] nie jest to takie pojęcie, które język może
równie dobrze posiadać jak i obyć się bez niego, tak jak w przypadku pojęcia uprzejmości. Jest to
pojęcie niezbędne dla istnienia jakiegokolwiek języka. (…) To jednak nic nam nie mówi o tym, co
konkretnie określa racjonalne zachowanie w tym społeczeństwie.” (P. Winch, Rozumienie społeczeństwa pierwotnego, przeł. T. Szawiel, w: E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styl myślenia, Warszawa
1992, s. 274n.) W tle mamy tu odrzucenie, w ślad za Evansem-Pritchardem, tezy Lévy-Bruhla o prelogicznym charakterze myślenia ludów pierwotnych, por. podobnie Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, wyd. cyt., s. 92n.
48 Moralbewußtsein…, s. 39.
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się na zarzut wulgaryzacji (o ile nie przedstawiliby niezależnych świadectw na
rzecz swojej tezy). Zresztą taka spiskowa interpretacja i tak musiałaby zakładać realność wyobrażeń religijnych, mianowicie jako racji, którymi w danym
wypadku można było manipulować.
Sednem rozumowania Habermasa jest to, że zależność interpretatora od
kontekstu własnej kultury nie pociąga za sobą relatywistycznej tezy, iż nie
jest on w stanie obiektywnie zinterpretować i teoretycznie wyjaśnić wypowiedzi należącej do innej kultury – że musi albo ją zdezinterpretować, albo
ogłosić rezygnację z całego przedsięwzięcia. Przeciwko takiej konkluzji przemawia to, że interpretator godzien tego miana, żeby w ogóle coś rozumieć,
musi wykryć racje przyświecające danej wypowiedzi, zakładając „immanentną racjonalność” jej autora, „o ile nie ma powodu wątpić w jego poczytalność”. Żeby zaś móc to wykonać, musi owe racje „sam mieć przed oczami”.
To nie znaczy, że musi je podzielać, znaczy jednak, że musi je rozumieć
właśnie „jako racje”. Dalej, rozumieć racje jako racje (inaczej: rozumieć tekst
jako zawierający jakieś racje, zorganizowany wokół jakichś racji, na przykład
tej, że burza z piorunami jest znakiem gniewu boga) interpretator jest
w stanie „tylko, o ile bierze je poważnie jako racje i ocenia je.” Może się co do
jakichś racji wstrzymać od sądu, jednakże w ogólności rozumienie zakłada
zaangażowanie, choć dobry interpretator zachowuje bezstronność. Dobry
interpretator zatem może i powinien dążyć do obiektywności swoich interpretacji, a jeśli ma zacięcie systematyczne i dąży do syntezy, jak Kohlberg,
to także do ich teoretycznego wyjaśnienia. I nie ma takiego rozmachu,
który – w granicach myślenia pometafizycznego – mógłby się okazać za duży,
zwłaszcza jeśli brać pod uwagę nie pojedynczego badacza, lecz powszechną
wspólnotę interpretatorów.49 Chodzi koniec końców o
teorie, które mają wyjaśniać ontogenetyczne nabywanie zdolności kognitywnych, językowych i społeczno-moralnych, albo występowanie w toku ewolucji
i instytucjonalne ucieleśnienia innowacyjnych struktur świadomości w historii; czy też o teorie wyjaśniające systematyczne odchylenia (np. patologie
mowy, ideologie lub degenerujące się programy badawcze).

O degenerujących się programach badawczych pisał Imre Lakatos, i do niego
tutaj Habermas nawiązuje, dodając że jego myśl jest „dobrym przykładem
nierelatywistycznego typu współdziałania teorii nauki i historii nauki”.50
—————————
49 W powszechnej wspólnocie interpretatorów wszystkie interpretacje są jedynie przyczynkami do
jakiejś przyszłej całościowej interpretacji, ale z tym wiąże się pytanie, do czego przyczynkiem ma być
dana interpretacja – chodzi mianowicie o to, żeby organizować badania wokół istotnych kwestii.
Dobry interpretator to taki, który obiera swój obiekt ze względu na jakiś istotny kontekst. W tym
widzę siłę Habermasowskiej idei racjonalnej rekonstrukcji, że dostarcza odpowiedniego punktu
odniesienia: dobre interpretacje to takie, które przyczyniają się do zrozumienia, jak dana rzecz interpretowana i interpretacja danej rzeczy ma się do danego w danej kulturze rozumu (tzn. zbioru uznawanych racji), a następnie do domniemanego, czy też – w oparciu o to domniemanie - postulowanego
powszechnego rozumu (tzn. do zbioru racji uniwersalnych).
50 Moralbewußtsein…, s. 41n.
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Z inną powagą w dziedzinie epistemologii, Karlem Popperem, uparcie polemizował, ale nie w sprawie teorii i historii nauki w ogóle, lecz co do „logiki
nauk społecznych”. Główny zarzut brzmiał, że „racjonalizm krytyczny”, który
Popper głosił wraz z Hansem Albertem, jest mimo swej godnej uznania krytyczności (wymierzonej w empiryzm logiczny Koła Wiedeńskiego) takim
racjonalizmem, którego wizja możliwych teorii w dziedzinie społecznej nie
ogarnia wszystkich jej wymiarów. Jest to mianowicie – z punktu widzenia
możliwych teorii, nie zaś ze względu na zaangażowanie ideowe Poppera jako
członka stowarzyszenia racjonalistów i myśliciela liberalnego – racjonalizm
„pozytywistycznie przepołowiony”, czy może raczej skrócony do połowy
(halbiert). Popper z kolei równie uparcie, a też z najwyższą irytacją odpierał
zarzut „pozytywizmu” wskazując na wspomnianą swoją polemikę z empiryzmem logicznym w sprawie podstaw nauk przyrodniczych. Badanie naukowe
przebiega nie drogą indukcji od faktów do teorii, lecz przeciwnie, drogą od
teorii do alternatywnej teorii, poprzez falsyfikację poprzedniej za pomocą
faktów ją obalających, ustalonych dzięki wysunięciu alternatywnych hipotez
teoretycznych, czy też jednej generalnej hipotezy, że zastana teoria jest nieprawdziwa, co należy sprawdzić poszukując faktu obalającego ją. Habermas
w przywołanym tekście wspomniał o słabościach Popperowskiego falsyfikacjonizmu (tezy o wyższości metody falsyfikacji nad metodą weryfikacji) i o tej
„resztce pozytywizmu” u Poppera, jaką było wyobrażenie faktów niezależnych od teorii i odpowiadająca mu korespondencyjna teoria prawdy, jako
zgodności twierdzeń z tak rozumianymi faktami.51 Generalnie jednak uzna—————————
51 Zdaję tu sprawę z fragmentu dyskusji, w której jestem laikiem. Ale co się tyczy kwestii zależności
względnie niezależności faktów od teorii, nurtuje mnie pewne pytanie, związane z eksperymentem
Galileusza, który eksploatujemy wyjaśniając studentom słynną Kantowską (i Galileuszową) myśl o
tzw. czynnej roli podmiotu w poznaniu, teorii w doświadczeniu. Pytanie brzmi: jak to jest z odkryciem Galileusza, że prędkość spadania ciał nie zależy od ich ciężaru, wbrew teorii Arystotelesa? Zgodnie z przepisem Poppera, Galileusz wysunął hipotezę, że teoria Arystotelesa jest nieprawdziwa, i
wymyślił odpowiedni eksperyment falsyfikujący tę teorię, stawiając przyrodę, jak się wyraził Kant,
przed trybunałem rozumu. Różnica prędkości spadania kuli ołowianej i kuli dębowej okazała się
nieproporcjonalnie mała w stosunku do różnicy ich ciężaru. Galileusz wysunął zatem kolejną hipotezę, że różnica prędkości spadania zależy od oporu powietrza – w próżni obie kule spadłyby jednocześnie – hipotezę, której nie można było sprawdzić w jego czasach, bo nie znano techniki wytwarzania
próżni (można było zbliżyć się do tego sprawdzenia, robiąc z kartki papieru kulkę papieru). Na pytanie jednak, dlaczego w ogóle kule spadają, odpowiedział dopiero Newton, w taki sposób, że dodatkowo uprawdopodabniało to myśl Galileusza, iż prędkość spadania nie zależy od ciężaru. Czy wobec
tego fakt, że różnica prędkości spadania okazała się taka, a nie inna, nie był właśnie gołym faktem,
niezależnym od teorii? Został on ogołocony z teorii Arystotelesa (chyba że zostało z niej to, iż ciała
spadają, ponieważ mają ciężar), a jeszcze nie został ubrany w teorię Newtona (według której, jeśli
dobrze rzecz rozumiem, mieć ciężar to mieć masę i być przyciąganym przez odpowiednio większą
masę). Fakt odkryty przez Galileusza był co prawda tylko względnie goły, bo trzeba było mieć pojęcia
prędkości, spadania, ciężaru, ciała i różnicy, i trzeba było mieć chęć wyjaśniania, wolę racjonalności,
teorii. I wykluczyć hipotezę, że ziemia się podnosi, wraz ze wszystkim, co na niej stoi, przychodząc w
sukurs kulom, tak aby nie zawisły w powietrzu. Te zastrzeżenia czynią zrozumiałym prowokacyjne
powiedzenie Hilarego Putnama, że „aby zobaczyć krzesło, trzeba mieć teorię krzesła”. Niemniej wydaje mi się, że pojęcie gołego faktu jest też zrozumiałe i potrzebne. Czy to nie ratowałoby korespondencyjnej teorii prawdy, do której, jak sugerowałem, Habermas w pewien sposób – za sprawą swojego
„słabego transcendentalizmu” – się skłania?
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wał dokonania Poppera w zakresie metodologii nauk empirycznych; twierdził
jedynie, że co się tyczy nauk społecznych, metoda empiryczna (empirycznoanalityczna, wzorująca się na naukach przyrodniczych) tylko w połowie czyni
zadość wymaganiom racjonalizmu. Pozwala ona przewidywać, jak mówił
Popper, „niezamierzone skutki zamierzonych działań” i w ten sposób służy
„cząstkowej inżynierii społecznej”, na przykład przezwyciężaniu kryzysów
gospodarczych i ewentualnie zapobieganiu im. Korzystnie kontrastuje też
z pseudonaukowym „historycyzmem” marksizmu, służącym totalnej inżynierii. Drugą połowę, której w krytycznym racjonalizmie miało brakować,
stanowi to podejście rozumiejące, którym jest wspomniany hermeneutyczny
rekonstrukcjonizm. W owym dawnym tekście (1964), z okresu „sporu o pozytywizm”, w polemice z Albertem, Habermas tak naświetlił ten brak:
Socjologia, która z założenia ograniczałaby się do badań empirycznoanalitycznych, mogłaby analizować samozachowanie i samoniszczenie
społecznych systemów tylko w wymiarze pragmatycznie skutecznych procesów
adaptacyjnych, inne zaś wymiary musiałaby negować. W ramach socjologii
jako ścisłej nauki behawiorystycznej nie można formułować zagadnień dotyczących samowiedzy grup społecznych; nie znaczy to jednak, że są to zagadnienia bezsensowne, albo że nie można o nich w sposób wiążący dyskutować.52

„W sposób wiążący” znaczy tu: na gruncie teorii. Socjologia empirycznoanalityczna nie obejmuje zagadnień samowiedzy, czyli kwestii normatywnych, a pozytywistyczna krytyka czy filozofia nauki spycha je
na przedpola naukowej dyskusji. (…) Trudni się ona oczyszczaniem praktycznej świadomości grup społecznych z teorii, których nie można sprowadzić do
wiedzy technicznie użytecznej (…). Cóż więc, gdyby taka czystka była możliwa
do przeprowadzenia i gdyby się ją szczęśliwie udało przeprowadzić?

Tu Habermas uderzył w ton dramatyczny:
Warunki reprodukcji społeczeństwa przemysłowego są takie, że jednostki,
rozporządzające już tylko wiedzą technicznie użyteczną i nie mogące oczekiwać żadnego racjonalnego oświecenia co do samych siebie i celów swego
działania, utraciłyby tożsamość. Ich zdemitologizowany świat byłby pełen
demonów, gdyż potęgi mitu nie można pokonać sposobem pozytywistycznym.53

Nie zamierzam rekonstruować „sporu o pozytywizm”, ani oceniać, po czyjej
stronie była racja czy więcej racji. Zasadnicza intencja Habermasa, stale mu
później towarzysząca, by normatywną „świadomość praktyczną” ugruntować
teoretycznie, istotnie odróżniała go od Poppera, który swoją myśl liberalną wykładał niezależnie od metodologii nauk społecznych. Inna rzecz, że
—————————
52
53

E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styl myślenia, op. cit., s. 107.
Ibidem, s. 106.
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Popper wykładał tę myśl pod znakiem racjonalizmu i nazywał ją nawet czasem teorią liberalną, jak najbardziej przyczyniając się do „racjonalnego
oświecenia jednostek co do samych siebie”. Co się zaś tyczy nauki, uwzględniał postulaty „socjologii rozumiejącej” i, czasem w tonie zniecierpliwienia,
w ogóle metodę hermeneutycznego rozumienia w humanistyce.54 Habermas
później, w Teorii działania komunikacyjnego, osłabił i ograniczył swoją
polemikę eksponując tę właśnie zasadniczą różnicę, jaka ich dzieliła: że mianowicie Popper w ramach swojej epistemologii nie uwzględniał dostatecznie
tego, o czym – dodaję – rozprawiał jako spadkobierca Oświecenia, racjonalistycznie usposobiony liberał, mianowicie owej wiedzy normatywnej (moralnej i prawnej), uprawnionej do zgłaszania roszczeń do ważności (mianowicie
do normatywnej słuszności) równie racjonalnych jak roszczenia ważnościowe
wiedzy o faktach (do prawdziwości). Żeby uchwycić tę dzielącą ich różnicę,
Habermas wykorzystał okazję, jaką tymczasem nastręczyło mu to, że Popper
przemieścił poniekąd swoją epistemologię w wymiar ontologiczny, wysuwając koncepcję „trzech światów”. Habermas skrupulatnie ją prezentuje, a następnie konfrontuje ze swoją koncepcją trzech światów. Zaczyna od cytatu
z wykładu Poppera z 1967 roku:
[…] można wyróżnić trzy następujące światy lub wszechświaty: pierwszy to
świat przedmiotów lub stanów fizycznych; drugi to świat stanów psychicznych
czy stanów świadomości, czy też behawioralnych dyspozycji do działania, oraz
trzeci, świat obiektywnych treści myślenia, zwłaszcza myśli naukowej i poetyckiej oraz dzieł sztuki.55

Z aprobatą odnosi się do Popperowskiego wyodrębnienia „trzeciego świata”,
świata „wytworów ludzkiego umysłu” – takiego wyodrębnienia, że godzi ono
w
podstawowy pogląd empirystyczny, według którego podmiot w sposób niezapośredniczony odnosi się do świata, przez postrzeżenia zmysłowe odbiera
odeń bodźce bądź [w sposób niezapośredniczony] oddziałuje na jego stany
przez działania.56

Trzeci świat jest autonomiczny, jego
bytów z jednej strony nie wolno redukować, jako form manifestowania się
umysłu subiektywnego, do stanów umysłu; z drugiej strony, nie można relacji
między bytami pierwszego i trzeciego świata pojmować wyłącznie według modelu kauzalnego, który stosuje się do relacji między bytami świata pierwszego.

—————————
54 K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, przeł. A. Malinowski, Warszawa 1997, s. 99n;
idem, Wiedza obiektywna, przeł. A. Chmielewski, s. 202–230.
55 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, wyd. cyt., s. 146. Cytowany fragment w:
K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski,
Warszawa 1992, s. 148n.
56 Teoria, t. 1, s. 147.
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W ten sposób
Popper blokuje drogę psychologistycznym ujęciom ducha obiektywnego, tak
samo jak fizykalistycznym ujęciom ducha subiektywnego.57

Zarzut zaś brzmi, że Popper przedkłada „kognitywistycznie zawężoną interpretację trzeciego świata”, ponieważ nie uwzględnia we właściwy sposób
„świata społecznego” jako sfery działań, którym towarzyszą roszczenia do
normatywnej słuszności, domagające się filozoficznego ugruntowania, czyli
racjonalnej rekonstrukcji. Sedno sprawy Habermas tak wykłada:
Obok teorii i narzędzi Popper wymienia wprawdzie też instytucje społeczne
i dzieła sztuki jako przykłady bytów należących do trzeciego świata, widzi
w nich jednak tylko odmiany jednego wcielenia treści propozycjonalnych.
Ściśle biorąc, trzeci świat to ogół Frege’owskich „myśli”, czy to prawdziwych
czy fałszywych, ucieleśnionych bądź nieucieleśnionych: „Teorie i twierdzenia
oraz zdania (Aussagen) są najważniejszymi bytami językowymi składającymi
się na trzeci świat”.58

(Ostatnie zdanie to chyba cytat z Poppera, bez podania miejsca.) Na tym
polega owo kognitywistyczne zawężenie. Żeby uniknąć nieporozumień
Habermas zastrzega, że on też traktuje swój świat społeczny w kategoriach
wiedzy – przypomnijmy, że w teorii moralności deklaruje „mocny kognitywizm”59 – chodzi jednak o wiedzę innego rodzaju (i innego rodzaju teorię tej
wiedzy) niż ta zawarta w „treściach propozycjonalnych”, w naukowym opisie
– chodzi o wiedzę normatywną, powiedzmy taką, którą mieli na myśli sofiści,
gdy wołali, że „cnoty można się nauczyć”. Chodzi więc o wiedzę praktyczną
w Kantowskim rozumieniu (praktyczno-moralną), w odróżnieniu od teoretycznej (w rozumieniu właściwym dla tego odróżnienia).
Wobec powyższego Habermas obstaje przy swoim zarzucie, że Popper
„pozostaje nadal uwięziony w empirystycznym kontekście,” przez to że u niego
proces wytwarzania produktów ludzkiego umysłu, ich eksterioryzowania,
wnikania w nie oraz ich przyswajania służy w pierwszym rzędzie przyrostowi
wiedzy teoretycznej oraz powiększaniu wiedzy stosowalnej technicznie.

Popper swój trzeci świat rozumie
jednostronnie, z perspektywy rozwoju pojęć naukowych; trzeci świat obejmuje
poddawalne naukowemu opracowaniu kognitywne składniki przekazu kulturowego.60

—————————
Ibidem, s. 149.
Ibidem, s. 150.
59 Uwzględniając Innego, op. cit.., s. 18.
60 Teoria, op. cit., s. 150 n.
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U Poppera brakuje „teorii działania”. Temu brakowi usiłował zaradzić I.C.
Jarvie, dokonując „przeniesienia Popperowskiej teorii trzech światów z kontekstu teoriopoznawczego na grunt teorii działania.”61 Ale wyszły wówczas na
jaw „słabości tej konstrukcji”, jako że
adaptując Popperowskie pojęcie trzeciego świata w celu scharakteryzowania
stosunków społecznych i instytucji, Jarvie musi przedstawiać podmioty działające społecznie na modłę naukowców konstruujących teorie i rozwiązujących
problemy.

Wobec tego Habermas postuluje, by uwzględnić
różnicę między performatywnym i hipotetyczno-refleksyjnym nastawieniem
wobec przekazów kulturowych. W codziennej praktyce komunikacyjnej działający korzysta z obowiązującego zasobu wiedzy kulturowej po to, by dojść do
takich definicji sytuacji, co do których możliwy jest konsens.62

Można chyba powiedzieć, że Popper uwzględniał tę różnicę wykładając swoją
teorię liberalną, którą uprawiał niezależnie od teorii trzech światów, czyli –
gdy patrzymy z perspektywy Habermasowskiej – nie ugruntowywał swojego
liberalizmu ontologicznie, narażając się na zarzut „decyzjonizmu”. Habermasowi zaś chodzi o to, żeby właśnie na płaszczyźnie ontologicznej
przezwyciężyć jednostronnie kognitywistyczną wersję pojęcia »umysł obiektywny«, zastępując je pojęciem wiedzy kulturowej, zróżnicowanym podług
kilku roszczeń ważnościowych.63

Stoimy bowiem przed następującą alternatywą:
albo niekognitywnym składnikom tradycji kulturowej odmawiamy statusu,
jaki uzyskują byty trzeciego świata dzięki swemu osadzeniu w sferze układów
zależności, których wyznacznikiem jest ważność (Geltungszusammenhänge)
oraz zaszeregowujemy je [składniki] empirystycznie jako formy ekspresji umysłu subiektywnego,

jak to się dzieje w emotywizmie i decyzjonizmie, albo też „poszukujemy
ekwiwalentów brakującego odniesienia do prawdziwości”, co ma swój sens,
ponieważ, jak rzecz ujmował Max Weber, „również niekognitywne sfery wartości [prawo i moralność, sztuka i krytyka – AR] są sferami ważnościowymi”.64
Habermas rekomenduje zatem własną koncepcję trzech światów, obiektywnego, społecznego i subiektywnego, z odpowiadającymi im różnymi
nastawieniami komunikujących się osób: kognitywnym, ewaluatywnym
—————————
Ibidem, s. 151 n.
Ibidem, s. 152.
63 Ibidem, s. 156.
64 Ibidem, s. 157.
61
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i ekspresywnym, i różnymi funkcjami języka: przedstawiania, apelowania
i wyrażania. Są to rozróżnienia w obrębie ontologicznego modelu komunikacyjnego, przeciwstawionego „panującemu w empiryzmie modelowi przedkomunikacyjnemu”, gdzie prym wiedzie funkcja przedstawiania. W modelu
komunikacyjnym te trzy funkcje zachowują względem siebie autonomię
i mają, by tak rzec, równą moc: „Mówiący i słuchający operują pewnym systemem światów, które odznaczają się równym stopniem źródłowości.”65
Skoro tak, to rekonstrukcja całego tego systemu w rzeczy samej wykracza
poza problematykę epistemologiczną, a też ją niejako po heglowsku znosi
w takiej filozofii języka, która przybiera postać teorii działań komunikacyjnych, czyli uprawiana jest z perspektywy tej nowej już, wewnętrznie zróżnicowanej całości.

REMARKS ON JÜRGEN HABERMAS’ EPISTEMOLOGY

ABSTRACT

In the paper Habermas’ epistemology is viewed in two dimensions. In the dimension of the history of philosophy Habermas represents the widespread view claiming
that epistemology has superseded the general ontology or metaphysics, and the more
peculiar view that epistemology has been superseded by the linguistic philosophy, or
rather transformed in it as the result of linguistic turn. In the dimension of the evolution of Habermas’ epistemological views, and his attitude towards epistemological
questions in general, several phases are to be distinguished. In the first one, theory of
knowledge appears as a favoured aspect of the social theory practiced in the “interest
of social emancipation”, and it consists in the slashing criticism of empiricism, especially as a standpoint that determines the research perspectives of social sciences;
and not the so slashing criticism of hermeneutics on account of its conservative orientation. In the second phase, Habermas gives up the epistemological perspective of
critical social theory on behalf of a social ontology where he performs the rational
reconstruction of the whole spectrum of “cultural knowledge”, that is, composed of
the three “validity dimensions” of communicative action and three types of communicative rationality: cognitive-instrumental, normative and expressive rationality,
each of them being characterized by “co-originality” (Gleichursprünglichkeit) (the
first type of rationality is only partially communicative). In the third phase, standing
on this new ontological ground, he returns to the classical epistemological problems,
to elaborate an attitude toward empiricism and hermeneutics, and to define anew his
own position in the field. His criticism toward empiricism is now markedly toned
down; Habermas’ own pragmaticist position (referring to natural sciences) is cor-

—————————
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rected in the spirit of “weak transcendentalism” (which seems to bring Habermas’
position closer to the correspondence theory of the truth). As for social sciences and
social philosophy, an opening toward hermeneutics under the banner of “hermeneutical reconstructionism” occurs, in connection with “interpretative turn” in sociology.
Keywords: Habermas, epistemology, general ontology, philosophy of language,
the critical theory, rational reconstruction, hermeneutical reconstructionism, social
ontology, communicative action, communicative rationality, weak transcendentalism.
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GERNOTA BÖHMEGO
IDEA KOŃCA ERY BACONIAŃSKIEJ
STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja zawartości idei „końca ery baconiańskiej” Gernota Böhmego na tle rozwijanej przez niego w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych koncepcji „finalizacji” nauki. Autor przypomina główne założenia
tej koncepcji sytuujące Böhmego na pozycjach polemicznych wobec K.R. Poppera
i T. Kuhna. Jak pokazuje, idea „końca ery baconiańskiej” stanowi znaczącą rewizję
wielu jej założeń, a jednocześnie punkt wyjścia krytyki tradycji baconiańskiej w filozofii nauki, zakładającej ścisły związek ewolucji nauk empirycznych z postępem cywilizacyjnym i powszechnym dobrostanem. Böhme wylicza negatywne społeczne strony
i skutki przeobrażeń w nauce w dobie współczesnej, odnosząc je do zapoznanych,
jego zdaniem, w przeszłości teoretycznych „alternatyw” w rozwoju nauki.

Gernot Böhme, jeden z najwszechstronniejszych współczesnych filozofów
niemieckich, znany jest zwłaszcza jako autor prac z zakresu antropologii filozoficznej1 i estetyki2, warto przypomnieć jednak, że u zarania swej kariery
akademickiej zajmował się głównie filozofią nauki, rozwijając wraz z gronem
swych współpracowników dyskutowaną żywo w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia koncepcję „finalizacji nauki”3 – sytuującą się ciekawie pomiędzy takimi klasycznymi koncepcjami, jak falsyfikacjonizm Karla R. Poppera czy filozofia rewolucji naukowych Thomasa Kuhna,
a zarazem czerpiącą inspiracje z filozofii społecznej Jürgena Habermasa.
W opublikowanej w 1992 książce Coping with Science,4 w jej pierwszym rozdziale zatytułowanym The End of the Baconian Age, Böhme przeprowadza
ciekawą operację intelektualną – poddaje tę koncepcję krytyce, wycofując się
—————————
1 Gernot Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański, Warszawa
1998.
2 Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, przeł. J. Marecki, Warszawa 2002.
3 Por. G. Böhme (i in.), Finalisation in Science: The Social Orientation of Scientific Progress, Boston 1983.
4 Gernot Böhme, Coping with Science, San Francisco – Oxford 1992.
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z pewnych istotnych założeń, które leżały u jej podstaw, czyni to jednak nie
tyle w specjalistycznym języku filozofii nauki, ile w kategoriach szeroko rozumianej filozofii historii czy cywilizacji, uznając samą ową koncepcję finalizacji wraz z kontekstem toczonych wokół niej debat za epizod historycznej
„ery baconiańskiej”, która ma właśnie dobiegać, jak zakłada, swego kresu.
Warto przyjrzeć się jego argumentacji w trzech krokach: a) przypominając
główne założenia koncepcji finalizacji nauki; b) rekonstruując przedstawione
przez Böhmego, uwikłane w różne konteksty odniesienia, określenie „ery
baconiańskiej” oraz sygnalizowane przezeń symptomy nieodwracalnego
wyczerpywania się jej dziejowego potencjału; c) próbując odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego kres pewnej epoki historycznej „falsyfikuje” w tym ujęciu
co najmniej niektóre założenia leżące u podstaw bronionej niegdyś przez
Böhmego koncepcji rozwoju nauki oraz przedstawić „nowy”, „postbaconiański” horyzont jego zainteresowań na obszarze filozofii nauki.
1. KONCEPCJA FINALIZACJI NAUKI. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Mówiąc najogólniej, autorzy koncepcji finalizacji stawiali sobie dwa cele
badawcze: pragnęli przedstawić opozycyjną zarówno wobec propozycji Karla
R. Poppera, Imre Lakatosa, jak i Kuhna, koncepcję rozwoju nauk empirycznych, zwłaszcza zaś charakteryzujących go, posiadających własną specyfikę
stadiów rozwojowych, jednocześnie zaś poddać refleksji związki pomiędzy
rozwojem tych nauk a szeroko rozumianą praktyką społeczną. O ile model
Popperowski można by nazwać monistycznym, model Kuhnowski dualistycznym, Böhme prezentuje w swej koncepcji finalizacji model triadyczny.
Zdaniem Poppera, nauka (w dalszym ciągu wywodów będziemy używali tego
skrótu na oznaczenie nauk empirycznych, których metodologiczny status
określa tak zwana demarkacyjna linia empirycznej sprawdzalności twierdzeń) rozwija się linearnie poprzez kolejne falsyfikacje kolejnych hipotez –
można by ów proces nazwać permanentną rewolucją w wymiarze kognitywnym, postępem poznawczym, którego metodologicznym nośnikiem jest nieustanne tropienie i wykrywanie poznawczych błędów. Dla Kuhna natomiast
rozwój nauki dokonuje się dwufazowo – w tak zwanej „normalnej” fazie rozwoju teorii naukowcy skupiają się na potwierdzaniu i uszczegółowianiu jej
założeń, koncentrując się na „rozwiązywaniu łamigłówek”, to znaczy szukaniu odpowiedzi na pytania badawcze dopuszczalne teoretycznie na bazie danego paradygmatu (upraszczając można by powiedzieć, że paradygmat to
korpus głównych założeń/twierdzeń bazowych danej teorii wraz z ich instrumentarium pojęciowym), w fazie rewolucji naukowych natomiast porzucają ów stary paradygmat na rzecz nowego, bardziej pojemnego eksplanacyjnie, to znaczy pozwalającego zadowalająco wyjaśnić tzw. „anomalie”, empiryczne stany rzeczy niewyjaśnialne w teoretycznym języku panującego do tej
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pory paradygmatu. Koncepcja finalizacji różnicuje ten obraz wyodrębniając
trzy fazy rozwoju teorii naukowych: fazę przedparadygmatyczną, paradygmatyczną i postparadygmatyczną. Swoistość fazy paradygmatycznej można tu
rozumieć w duchu filozofii nauki Kuhna – konstytuowanie się paradygmatu
odbywa się w trybie podporządkowania wszelkich poszukiwań badawczych
immanentnej „logice” rozwoju danej teorii. Wytycza ona niejako „automatycznie”, z mocy samych swych bazowych twierdzeń, a nie wedle subiektywnego kaprysu czy idiosynkrazji konkretnych badaczy, obszar zbioru „łamigłówek” możliwych do postawienia i rozwiązania na jej gruncie. Inaczej ma
się rzecz z fazie przedparadygmatycznej i postparadygmatycznej. W tej
pierwszej zręby teorii są jeszcze zbyt rachityczne, by mogły organizować wokół siebie całokształt wysiłków badawczych na danym obszarze – przywoływanym przez Böhmego koronnym przykładem tej fazy w dziejach fizyki miałaby być renesansowa fizyka przednewtonowska, pierwociny mechaniki, które stopniowo wyzwalały się z gorsetu fizyki arystotelesowskiej, ale ponieważ
dalekie były od dojrzałości teoretycznej późniejszej mechaniki newtonowskiej, rozwijane były w symbiozie z wielorakimi oczekiwaniami pozateoretycznymi (np. społecznymi czy politycznymi – vide program metodologiczny
F. Bacona5). Trzecią, postparadygmatyczną fazę rozwoju nauki opisuje Böhme za pomocą kategorii „teorii zamkniętej”, ukutej przez Wernera Heisenberga i używanej w nieco innym rozumieniu także przez Carla Friedricha von
Weizsäckera – w tej fazie wygasają „immanentne”, zakotwiczone w samej
„logice paradygmatu” źródła rozwoju teoretycznego danej dyscypliny – by
dalej się rozwijać, teoria potrzebuje zewnętrznych, społecznych impulsów,
wkraczając w stadium „finalizacji”. W stadium tym dojrzała teoria zamknięta
jest dalej rozwijana w terminach właściwych dla poszczególnych pól jej praktycznej aplikacji. Jak łatwo zauważyć, to właśnie owa trzecia faza rozwoju
naukowego interesuje Böhmego przede wszystkim, ona także stanowi właściwe novum jego koncepcji. Warto tu przy tym zwrócić uwagę na swoistość
wykorzystanych przez Böhmego kryteriów takiego, a nie innego fazowego
ujęcia rozwoju nauki. Otóż kryteria te zawarte są w związkach danej fazy
rozwoju nauki z jej społecznym otoczeniem. To charakter tych związków
decyduje o zróżnicowaniu kolejnych faz. O ile w fazie pierwszej wpływ
społecznej infrastruktury nauki na przebieg jej rozwoju ma mieć charakter
przypadkowy, o tyle w fazie drugiej ulega zamrożeniu czy też wygaszeniu –
by powrócić w fazie trzeciej pod postacią dokładnie sprecyzowanych,
społecznych „celów” nauki „finalizowanej”. Tak rozumiana rola czynników
społecznych w rozwoju nauki różni podejście Böhmego od podejścia Kuhna.
Zauważmy, że dwie fazy Kuhna odnoszą się wprost do opisu rozwoju teorii
naukowych, a nie do związków tego rozwoju z kontekstem społecznym.
—————————
5 Por. G. Böhme,W. v. d. Daele, W. Krohn, Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer
Wissenschaftsentwicklung, Frankfurt 1977.
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Owszem, Kuhn dostrzega, jak wiadomo, ten aspekt, ale umiejscawia go jak
gdyby poza granicami samego podziału na dwie fazy – wpływy społeczne
mają decydować mianowicie o tym, jak szybko stary paradygmat „ulegnie”
nowemu, zostanie przezeń „zastąpiony” w wymiarze historycznym. Ponieważ
wbrew Popperowi Kuhn zakłada, że naukowcy wcale nie są zainteresowani
obalaniem głoszonych przez siebie teorii, lecz mają tendencję do, często
wręcz rozpaczliwej, kontrfaktualnej obrony ich założeń (poprzez formułowanie tzw. hipotez „ad hoc”) – to właśnie społeczny nosiciel postępu naukowego(konserwatywne wspólnoty naukowe) jest odpowiedzialny za retardacje
w rozwoju nauki – poparcie dla starego paradygmatu zaczyna wykazywać
tendencję do wygasania dopiero wraz w biologicznym wymieraniem broniących go wspólnot badaczy. Tymczasem w ujęciu Böhmego czynnik społeczny
stanowi składnik samej definicji fazowego rozwoju nauki. Rozwój nauki ukazany zostaje przez pryzmat fluktuacji jego związków z zapotrzebowaniami
społecznymi. Jeśli więc w ujęciu Kuhna czynnik społeczny odpowiedzialny
bywa za opóźnianie historycznej wymiany paradygmatów, to Böhme czyni go
warunkiem sine qua non rozwoju teoretycznego na etapie „teorii zamkniętych” – ukazując go nie jako negatywny, lecz jako pozytywny czynnik sprawczy w obszarze rozwoju nauki.
Pora na parę pojęciowych uszczegółowień i przykładów ilustrujących założenia koncepcji finalizacji.
— Byłoby uproszczeniem jej redukowanie do prezentowanej na gruncie
socjologii wiedzy tezy o „popytowym charakterze” rozwoju naukowego reagującego na oczekiwania finansowego mecenasa nauki (instytucje państwowe,
korporacje gospodarcze). Jest ona tym samym „mocniejsza” w swych założeniach od socjopoznawczego stanowiska, że instytucje społeczne oddziałują
w sposób „selektywny” na rozwój nauki, ze względów pragmatycznych
(gospodarczych, militarnych) popierając niektóre tylko z potencjalnie zarysowujących się już w nauce „alternatywnych” możliwości rozwoju danej teorii
(tak stawiał na przykład sprawę jeden z twórców socjologii wiedzy, Max
Scheler6). Termin „finalizacja” nie odnosi się bowiem po prostu do sytuacji,
w której mamy do czynienia z „wpływem” społeczeństwa na naukę, lecz do
sytuacji szczególnej, w której wpływ ten wynika również pośrednio stąd, iż
sami naukowcy zaczynają szukać w rzeczywistości społecznej punktów orientacyjnych dalszego teoretycznego rozwoju uprawianych przez siebie dyscyplin. Koncepcja finalizacji rejestruje zatem fakt, że oprócz społecznego,
praktycznego „zainteresowania” nauką istnieje również zainteresowanie nauki celami społecznymi, nie będące jedynie próbą ich unaukowienia, lecz
zarazem stanowiące próbę ich adaptacji przez naukę w charakterze „przewodniego wątku” dalszych udoskonaleń i uszczegółowień istniejących teorii
naukowych.
—————————
6

Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. zespół, Warszawa 1990, zwłaszcza s. 144–226.
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— Warto zwrócić uwagę na znaczenie w koncepcji finalizacji pojęcia „teorii zamkniętej”. Użycie jej zawęża zakres stosowalności Kuhnowskiej kategorii „rewolucji w nauce”. Zakłada się tu bowiem, że rewolucje naukowe nie
zawsze stanowią moment „wieńczący” rozwój danego paradygmatu i stanowiący początek nowego. W przypadku teorii zamkniętych mianowicie,
w postparadygmatycznej fazie ich rozwoju, nie powstaje nowy paradygmat,
lecz tak zwane „teorie finalizowane”, a więc subteorie rozwijane na bazie teorii zamkniętych, umożliwiające ich praktyczne zastosowanie. Czasami bywa
rzeczywiście tak, że pewne teorie zostają w nauce całkowicie zarzucone
(przykładem teoria flogistonowa w fizyce). Koncepcja finalizacji wskazuje
jednak na kontrprzykłady – jednym z nich mogłaby być teoria Newtona; mimo odkryć Einsteina stanowi ona nadal w pewnych obszarach nauki teorię
paradygmatyczną (między innymi w mechanice o orientacji technikotwórczej). Kwestią otwartą jest natomiast dla twórców teorii finalizacji charakter
powiązań pomiędzy teorią fundamentalną i jej subteoretycznymi „finalizacjami”. Zwracają w tym kontekście przykładowo uwagę na „procedury aproksymacyjne, których sens i zasadność daje się uchwycić jedynie w konkretnej
konstelacji problemów czy też wręcz na gruncie zadań praktycznych”7.
Böhme wskazuje tu w celach ilustracyjnych na procedury aproksymacyjne
ogólnych równań przepływów w mechanice ośrodków ciągłych powołując się
na fakt związków tej mechaniki ze społecznym zapotrzebowaniem na badania
nad hałasem. ”Hałas” nie jest pojęciem stricte teoretycznym, lecz zrelatywizowanym znaczeniowo do biologicznych parametrów percepcji zmysłowej
i warunków życiowych człowieka, do jego określonych „praktyk” radzenia
sobie z nimi. To różne wymiary tej praktyki, a nie jakaś tajemnicza „logika”
rozwoju teoretycznego „narzucają” finalizowanym subteoriom mechaniki
określone problemy badawcze. Uogólniając Böhme zauważa:
Mechanika ośrodków ciągłych – sama będąc dyscypliną mechaniki stosowanej
– z pewnością osiągnęła już teoretyczną dojrzałość: Cały szereg równań (prawo Stokesa, równanie Bernoulliego) pozwala „w zasadzie” rozwiązać wszystkie
pojawiające się tu problemy. Społeczne zainteresowanie określonymi tematami doprowadziło jednak do dalszego rozwoju ogólnej teorii w zupełnie różnych
kierunkach. Tak więc techniczne zainteresowanie budową samolotów dało
w wyniku aerodynamikę, związane z problematyką środowiska zagadnienie
hałasu wpłynęło na powstanie aeroakustyki, badania naukowe serca wymuszają dziś rozwój fizjologicznej teorii przepływów.8

Nie tylko fizyka zresztą, także biologia to dla Böhmego dobry przykład
rozwoju subteorii finalizowanych. Jak pisze:
—————————
7 G. Böhme, Finalizacja nauki, przeł. S. Czerniak, w: Rozwój nauki a społeczny kontekst poznania, red. J. Niżnik, Warszawa 1987, s. 24.
8 Ibidem, s. 22.
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W programie biologii molekularnej komórka zostaje włączona w zakres roszczeń eksplanacyjnych chemii. Komórka nie jest jednak pojęciem chemicznym
i nie można go – wbrew redukcjonistycznym oczekiwaniom – „rozpuścić” całkowicie w kategoriach chemii molekularnej. Z punktu widzenia „zwykłej”
chemii wyjaśnienie funkcjonowania komórki jest celem zewnętrznym, który
może być zasymilowany tylko wtedy, gdy rozwinie się ona w chemię komórki
z własnymi metodami, teoriami i modelami. Zewnętrzny cel, jakim jest
„komórka”, zostaje przez chemię zinternalizowany, stając się wątkiem przewodnim jej rozwoju.9

Dla Böhmego jest to przy tym sytuacja podobna do relacji: mechanika ośrodków ciągłych – badania nad hałasem, co można interpretować w ten sposób,
iż to medycyna jako wiedza praktyczna, nastawiona na zwalczanie chorób
i jej specyficzne zainteresowanie określonymi rodzajami komórek i ich własnościami patogennymi, a nie korpus teorii chemicznych jako takich i zbiór
zawartych w nich potencjalnie pytań badawczych staje się właściwym generatorem rozwoju „chemii komórki”.
Istnienie teorii zamkniętych i ich potencjału rozwojowego na gruncie
„subteorii finalizowanych” staje się dla Böhmego również asumptem do
pewnych generalizacji filozoficznych. Krytykuje on na przykład falsyfikacjonizm Poppera zakładający, że wszelka wiedza ma charakter tymczasowy
i hipotetyczny w ciągu ludzkich przedsięwzięć poznawczych zmierzających
nie do „posiadania” wiedzy, lecz do „nieskończonego zbliżania się do prawdy”(Popperowska idea versimilitude). Jak stwierdza Böhme, wspólny entuzjazm Poppera i Kuhna dla idei radykalnej zmienności teoretycznych frontów
w nauce ma uzasadnienie nie tyle teoretyczne czy historyczne, co socjopsychologiczne. W tradycji nowożytnej bowiem człowiek nauki to nie ktoś, kto
„coś wie” i odwołując się do tej wiedzy może być społecznie użyteczny, lecz
przede wszystkim „producent wciąż nowego poznania”.10 Wiedza naukowa
jako taka nie jest w obrębie tej tradycji dążeniem do jakkolwiek pojmowanego celu finalnego; uprawniona wydaje się wręcz konstatacja, że jako nieustannie ponawiany wysiłek intelektualny, któremu obce jest wszelkie „spełnienie”, zawiera ona w sobie pewien rys „absurdalności”. Jak konkluduje
Böhme: „Popperowska teoria nauki oraz mit Syzyfa Camusa pochodzą z tej
samej epoki: rozpaczliwa świadomość mizerności efektów ludzkiego działania stylizuje się tu na heroizm absurdalności”.11 Jak łatwo zauważyć, koncepcja finalizacji unika takich filozoficznych konsekwencji. Bazując na idei
subdyscyplinarnej aplikowalności teorii zamkniętych odwołuje się do motywu stabilnego „dziedzictwa teoretycznego”, którego nie pragnie się falsyfikować w imię postępu nauki ku prawdzie, lecz wykorzystywać, również w dro—————————
Ibidem, s. 16.
G.Böhme, W. v. d. Daele, W. Krohn, Finalsierung revisited, w: Starnberger Studien I, 1978,
s. 205.
11 Ibidem.
9

10
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dze lekceważonych przez Poppera aproksymacyjnych procedur indukcyjnych,
do rozwiązywania szczegółowych kwestii praktycznych.
— Z powyższych konstatacji Böhmego nie wynika jednak, że w sporze
obozu zwolenników Poppera/Lakatosa z Kuhnem staje on całkowicie po
stronie tego ostatniego. Polemizuje bowiem z pozycji racjonalistycznych z
Kuhnowską tezą o irracjonalnym charakterze przejść międzyparadygmatycznych w nauce. Z tym tylko, że modyfikuje jednocześnie zakres pojęcia „racjonalności”, używanego zwłaszcza przez Lakatosa. Wprowadzając kategorię
„finalizacji” Böhme odrzuca mianowicie założenie, jakoby racjonalność rozstrzygnięć badawczych w nauce wiązała się zawsze jedynie z respektowaniem
„wewnątrznaukowych” kryteriów spójności systemowej. Dzieje się tak w paradygmatycznej fazie rozwoju teorii. Ale w fazie postparadygmatycznej zaczyna wedle Böhmego dochodzić do głosu „racjonalność społecznej praxis”.
O tym, jakie alternatywne możliwości teoretyczne są faktycznie w nauce rozwijane/penetrowane, decydować ma w tej fazie – jak już wiemy – nie immanentna „logika” naukowego postępu (mierzona stopniem spójności intrateoretycznej), lecz dyskurs praktyczny, czyli odwołująca się do pewnych praktycznych argumentów dyskusja ekspertów (reprezentujących interesy
wszystkich członków społeczeństwa) na temat ważności i społecznej przydatności danych frontów badawczych teorii. Racjonalność o charakterze „scjentystycznym” pragnie Böhme zastąpić, by tak rzec, racjonalnością społecznego
wyboru i zgody powszechnej. Nawiązuje tu bez wątpienia, co już sygnalizowaliśmy, do poglądów Habermasa i jego idei językowo/komunikacyjnych,
transcendentalnych warunków racjonalności i koncepcji dyskursywnych
podstaw demokracji, wpisując swą koncepcję w horyzont priorytetów filozoficznych tak zwanego II i III pokolenia szkoły frankfurckiej,12 co nie powinno
dziwić, jeśli zważyć, że koncepcja finalizacji rozwijana była w okresie, gdy
Böhme współpracował z kierowanym przez Habermasa w Starnbergu Instytucie do spraw Badania Warunków Życia w Świecie Naukowo–Technicznym.
Nie znaczy to, oczywiście, iż tak pojmowana ogólna koncepcja racjonalności nie wymagałaby uszczegółowień. Jeśli Lakatos posługuje się ideą racjonalności jako spójności wewnątrzsystemowej, to wiadomo, o co chodzi, ponieważ można podać formalne (na przykład logiczno-matematyczne) kryteria
takiej spójności, natomiast idea „racjonalności praktycznej” jest niejasna
o tyle, że przenosi pewne parametry z wymiaru praktyczno-politycznego do
wymiaru kognitywno-badawczego. Gdy spierające się strony sporów społecznych dochodzą do kompromisu/konsensu – to można taki stan rzeczy
określić mianem „racjonalności praktycznej” przynajmniej w tym sensie, że
jedynie silna legitymizacja konsensualna nadaje spójność i zwiększa prawdo—————————
12 Por S. Czerniak, Teoria krytyczna: dialektyka autorecepocji, w: Szkoła Frankfurcka, Współczesna Perspektywa, Studia z Filozofii Niemieckiej t. 5, S. Czerniak, J. Rolewski (red.), Toruń 2010,
s. 210–237.
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podobieństwo sukcesu działań zbiorowych. W przypadku rozwoju teorii naukowych byłby to jednak aspekt ekstrateoretyczny par exellence. Böhmemu
nie chodzi bowiem tylko o to, że naukowcy „zgodnie” (w polu zachowań
grupowych) zmierzają do jakiegoś określonego w terminach teorii celu badawczego, lecz że sam ten cel badawczy jest „racjonalny” w tym sensie, że
zapewnia jakieś szczególnie istotne korzyści poznawcze. Jak mierzyć jednak
tego typu racjonalność? Czy tylko poprzez sam „fakt” toczonych dyskusji
w obrębie scientific communities i osiąganego w nich konsensu? Jak sądzę,
posługując się tak ogólną formułą „racjonalności społecznej” Böhmemu nie
udało się w sposób przekonujący „przetransponować” na kategorie praktyki
społecznej kognitywnej kategorii „racjonalności” w rozumieniu Lakatosa;
formuła ta pozwoliła mu natomiast zdystansować się wobec „irracjonalizmu”
Kuhna, który sprowadzał zachowania grup badawczych do irracjonalnego
„entuzjazmu za” i równie irracjonalnego „oporu przeciw” konkurującym paradygmatom, podczas gdy koncepcja finalizacji zakładała, że zwolennicy różnych opcji rozwoju teorii zasiadają „przy okrągłym stole” i posługują się
argumentami przynależącymi do jednorodnej przestrzeni semantycznej. Jest
to warunek, którego nie spełnia konflikt paradygmatów w rozumieniu
Kuhna, konfrontujący oponentów z zasadniczą „niewspółmiernością” znaczeniową bronionych przez nich teoretycznych modeli.
2. TOŻSAMOŚĆ ERY BACONIAŃSKIEJ

Nawiązując do słynnego aforyzmu Hegla głoszącego, że „sowa Minerwy
wylatuje o zmierzchu”, Böhme zakłada, że to dopiero „zmierzch” pewnej epoki historycznej może nasuwać obserwatorom jej istotne charakterystyki,
ukryte do tej pory pod powierzchnią samo przez się zrozumiałych, nietematyzowanych oczywistości. Nie inaczej ma się rzecz z dobiegającą właśnie kresu „erą baconiańską”. Definiować ma ją przekonanie, iż postęp naukowy i
technologiczny przeradza się niejako automatycznie w najszerzej rozumiany
postęp ludzkiego gatunku. Dobra poznawcze, jakich dostarcza nauka, przeradzać się mają samoczynnie w dobra egzystencjalne/cywilizacyjne w kategoriach indywidualnych i zbiorowych. Dzięki nauce wzrasta liniowo planetarny
komfort ludzkiego bytowania. To głównie nauka ma sprawiać, że ludzie egzystują w coraz „lepszym” świecie w wymiarze przyrodniczo-technicznym
i społecznym. Jak przypomina Böhme, pojęciem postępu naukowego jako
postępu cywilizacyjnego Bacon przeciwstawił się jednocześnie tradycji antycznej – której obce było w ogóle pojęcie postępu historycznego jako takie –
jak i średniowiecznej, która rozumiała postęp wyłącznie w kategoriach doskonalenia w wymiarze moralno-religijnym. Do czasów odrodzenia nie przychodziło nikomu do głowy, że źródłem postępu mogą być jakkolwiek rozumiane nauki. Nauka w tradycji arystotelesowskiej i post-arystotelesowskiej
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miała charakter wiedzy „kanonicznej”, zbioru „wiecznych prawd”, możliwych
do wyartykułowania za pomocą sylogizmów logiki autora Organonu, a nie
wiedzy innowacyjnej, zakotwiczonej w trwałym procesie poszerzania horyzontów poznawczych, wiodącej do historycznego postępu ludzkości. W owym
semantycznym przeciwstawieniu – Organonu Arystotelesa i Nowego Organonu (tak zatytułował swe kluczowe dzieło Bacon) – filozof angielski pragnął
podkreślić metodologiczną swoistość „nowej” nauki opuszczającej zwolna
późnośredniowieczne stadium alchemii. Nauka to dla Bacona „a collective
system organised around innovation”.13 Głównym jej narzędziem nie jest
Arystotelesowska dedukcja, lecz metoda indukcyjna, która w pracach Bacona
przybiera już formalne kształty bliskie późniejszym Millowskim kanonom
indukcji. Innowacje na obszarze nauki mają charakter wynalazków technicznych służących bezpośrednio celom społecznym. W swym drugim podstawowym dziele, Nowej Atlantydzie, Bacon szkicuje taki społeczny system nauki
pod nazwą „Domu Salomona” mającego posiadać autorytet niezależny, aczkolwiek komplementarny wobec autorytetu władzy politycznej. Misją Domu
Salomona miałaby być organizacja poszczególnych pól badań naukowych
wedle odnośnych typów zapotrzebowań społecznych (przykładem laboratoria
zajmujące się studiowaniem klimatu, hodowlą zwierząt, optyką). Jednym
z ich zadań miałyby być także bezpośrednie usługi na rzecz społeczeństwa,
takie jak prognozy pogody, ostrzeżenia dotyczące trzęsień ziemi i powodzi,
czy możliwości wystąpienia masowego głodu.
Pozostając wobec myśli średniowiecznej w opozycji o charakterze epistemologicznym, Bacon nie odrzucał przy tym całkowicie inspiracji chrześcijańskich – przeciwnie, pragnął interpretować swój program jako rozwinięcie
biblijnej formuły „czyńcie sobie Ziemię poddaną”. Pisał: „Human knowledge
and human power meet in one […] nature to be commanded must be
obeyed.”14 Nauka w sensie nowożytnym jawi się tu więc jako konieczne dopełnienie biblijnej dewizy – to ona dopiero pozwala hasło to zrealizować
w wymiarze historycznym. Tylko naukowe poznanie natury oraz technologiczne wykorzystanie tego poznania dają bowiem gwarancje „panowania nad
naturą” dla dobra człowieka.
Jest rzeczą interesującą, że Bacon, który uchodzi za protoplastę socjologii
wiedzy jako twórca tak zwanej „koncepcji idoli”,15 sam nie przypisywał swemu programowi ideologicznego charakteru, traktując idole jako możliwe do
wyeliminowania „przeszkody” na drodze postępu naukowego. Wyróżniał
idole ”plemienia”( zniekształcające poznanie skłonności tkwiące w ludzkiej
naturze, na przykład przecenianie wartości wiedzy zmysłowej), „jaskini”
(indywidualna skłonność do błędów związana np. z temperamentem czy
—————————
G. Böhme, Coping with Science, op. cit., s. 3.
F. Bacon, Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, s. 28.
15 F. Bacon, ibidem, tom II, s. 68 i nast.
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wychowaniem), „rynku” (wieloznaczności i nieostrości językowe), wreszcie
„teatru” (błędne filozoficzne systemy przeszłości – za takowy uznawał Bacon
na przykład tradycję neoplatońską mieszającą wątki stricte filozoficzne
z teologicznymi), nie wiązał jednak idoli z samą praktyką naukową, a wyłącznie z jej przedpolem, którym nie rządzi sztuka indukcji (Bacon ostrzegał
adeptów tej sztuki przed wysnuwaniem pochopnych indukcyjnych wniosków
i pisał, że „myśl nie potrzebuje skrzydeł, lecz ołowiu”), lecz zbiorowe i indywidualne przesądy, oraz wiodące na poznawcze manowce, wchodzące w kolizję z doświadczeniem indukcyjnym, nawyki myślowe. Inaczej mówiąc, eksperymentalna nauka indukcyjna mająca służyć zdaniem Bacona głównie celom
cywilizacyjnego postępu jest w jego ujęciu wyjęta spod ograniczeń myślenia
ideologicznego, ideologią nie jest także sama idea postępu. Wydaje się to być
dla Böhmego momentem istotnym, ponieważ, jak zobaczymy, to właśnie
autodemaskację ideologicznego charakteru „ery baconiańskiej” można uznać
za istotny symptom jej degeneracji oraz nieuchronnego historycznego kresu.
W tym miejscu trzeba jednak podkreślić inny zabieg interpretacyjny niemieckiego autora – otóż sytuuje on swą koncepcję „finalizacji” w zapewne
ostatniej w jego mniemaniu fazie ery baconiańskiej, za jaką uznaje klimat
duchowy lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Na
okres ten przypada ostatnia fala fascynacji nauką jako wehikułem ciągłego
postępu cywilizacyjnego. Böhme wymienia tu badania kosmosu, pierwsze
sukcesy „zielonej rewolucji” oraz pokojowe wykorzystanie energii nuklearnej.
Towarzyszyła temu ogromna ekspansja nauki instytucjonalnej, mnożące się
akty erekcyjne nowych uniwersytetów i politechnik, upowszechnienie wyższego wykształcenia. Również fala rozruchów studenckich lat 60-tych to dla
Böhmego, niezależnie od różnych lewackich/marsistowskich uwikłań politycznych tego ruchu społecznego, pośredni wyraz odczuwanych wtedy w powszechnej skali potrzeb reform systemu nauki instytucjonalnej w kierunku
zwiększenia efektywności studiowania i pogłębionego „upraktycznienia” jej
wyników. Również w wymiarze syntez politologicznych i socjologicznych
nauce przypisywano wtedy szczególną rolę. W krajach tak zwanego „realnego
socjalizmu” szermowano ideą nauki jako „wiodącej siły produkcyjnej”, dopuszczając do głosu w polityce na niespotykaną do tej pory skalę tendencje
technokratyczne. Ale również koncepcja „społeczeństwa postindustrialnego”
głoszona przez Daniela Bella zawierała analizy ukazujące nową rolę nauki
jako głównego czynnika sprawczego rozwoju społecznego. Koncepcja finalizacji wpisywała się zdaniem Böhmego w ten klimat intelektualny. Była próbą
jego artykulacji w kategoriach filozofii nauki i zarazem filozofii społecznej.
Jako filozofia nauki akcentowała „baconiański” horyzont nauki nowożytnej –
jej związki z praktyką społeczną. Jako filozofia nauki zakorzeniona w określonym modelu filozofii społecznej broniła swoiście pojmowanej racjonalności dyskursu naukowego o praktycznych ambicjach w polemice z koncepcja-
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mi irracjonalistyczno/anarchistycznymi, które autorzy Finalisation in Science kojarzyli wprawdzie głównie ze stanowiskiem Kuhna, ale które, notabene,
nie były również obce niektórym odłamom rzeczonego ruchu studenckiego,
natrafiając na zdecydowany sprzeciw Habermasa i jego uczniów na Uniwersytecie Frankfurckim.
3. SYMPTOMY ZMIERZCHU ERY BACONIAŃSKIEJ

Böhme definiuje kres ery baconiańskiej jako „the realisation of the Baconian program without the Baconian belief… concerning the harmony
between scientific-technological and human progress”.16 Z jednej strony bowiem, Baconiański „Dom Salomona” nie okazał się utopią. Jak podkreśla
Böhme, „we live in a society where science and technology constitute a major
social institution and thus wield real social power”.17 Nauka przestała być
autorytetem „zewnętrznym” wobec społeczeństwa, przeciwnie – „it is embedded in the social structures themselves”.18 Społeczna infrastruktura –
sieci komunikacji i systemy przetwarzania informacji – wyrasta z nauki
i wyraża swoistą jedność poznania naukowego i jego aplikacji technologicznych. Nauka nie tylko, jak zakładał Bacon, została „całkowicie zinstytucjonalizowana jako system innowacji”, lecz nieodwołalnie ”belongs to our lifestyle”.19 Z drugiej strony jednak, zanika baconiańska legitymizacja nauki jako
głównego i niewyczerpywalnego w swym potencjale sprawczym źródła społecznego postępu . Okazało się, że postęp nauki i postęp ludzkości nie są –
w kategoriach opisowych i normatywnych – tym samym. Böhme identyfikuje
trzy główne przyczyny sprawiające, że owa delegitymizacja baconiańskiej
wiary w naukę współcześnie stale się pogłębia.
Pierwsza odnosi się do relacji nauki i społecznej sfery konfliktów militarnych i zbrojeń. Okazało się bowiem, że „by far the largest part of the expenditures for scientific-technological manpower has hitherto been invested in the
military sector”.20 Naukowe „oprzyrządowanie” działań zbrojnych trudno
uznać wszakże za tożsame z definicji ze wzrostem jakości ludzkiego życia,
z „postępem ludzkości”. Bacon miał na uwadze „powszechną, ogólnoludzką
użyteczność” nauki. Tymczasem cele militarne czynią naukę narzędziem realizacji celów partykularnych. Nauka staje się bezpośrednio nie instrumentem ogólnoludzkiego postępu, lecz militarnej i gospodarczej konkurencji
państw. Jeśli można tu mówić o użyteczności, to jest ona ograniczona do
czasoprzestrzeni definiowanej w kategoriach partykularnych politycznych
—————————
G. Böhme, Coping…, op. cit., s. 9, 11.
Ibidem, s. 11.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 12.
20 Ibidem, s. 9.
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interesów. Böhme argumentuje, że postępy rozbrojenia w latach osiemdziesiątych nie znalazły wyrazu w odpowiednich redukcjach budżetów militarnych badań naukowych. Co więcej, można mówić o stanie przeinwestowania
w ludzki kapitał naukowy zaprzężony do celów militarnych, który wyalienował się w tym sensie, ze stawia opór jakimkolwiek próbom pacyfistycznej
„transformacji”. Jak zauważa sarkastycznie Böhme: „For a peaceful world
and thus also a peaceful science, there are simply too many scientists and
engineers”.21 Przyczyna druga odsyła w jego mniemaniu do obszaru zjawisk,
które określa zbiorczo mianem the dialectic of progres.22 Janusowym, drugim obliczem postępu cywilizacyjnego są jego skutki uboczne, które jawią się
jako regres. W czasach Bacona, u zarania nowożytnej nauki, były one empirycznie trudne do uchwycenia. Ujawniają je natomiast współczesne procesy
związane z akceleracją odkryć naukowych i upowszechnianiem się ich zastosowań w globalnej skali. Böhme nie ogranicza się tu przy tym do przywołania
takich krytyków „dialektyki oświecenia”, jak Max Horkheimer i Theodor
Adorno, którzy dowodzili, że opisywane przez Maxa Webera procesy racjonalizacyjne w kulturze Zachodu doprowadziły do wielu negatywnych skutków
antropologicznych – pojawił się „człowiek jednowymiarowy”, którego tak
krytykował Herbert Marcuse, czy kulturowy „prymat posiadania” nad
„prymatem bycia” niepokojący Ericha Fromma. Ma na myśli również szereg
cywilizacyjnych konkretów:
Fertilization leads in the long term to barren soil, regulation of rivers and
lakes leads to a lowering of the ground-water level and to the necessity for
irrigation, the use of antibiotics leads to the spread of allergies.23

Sam Böhme posiada w tym zakresie na swym koncie ciekawą empiryczną
pracę poświęconą skutkom „scjentyzacji” i „medykalizacji szpitalnej” porodu
i zaniku zawodu położnej. Bezpieczeństwo medyczne porodu w warunkach
klinicznej sali porodowej okupione zostało, jak dowodzi, negatywnymi skutkami psychologicznymi – zarówno w polu przeżyć i doświadczeń położnicy,
jak i noworodka.24 Trzecią wiązkę owych przyczyn, co ciekawe, upatruje
Böhme w upadku „realnego socjalizmu”. W państwach realnego socjalizmu
bowiem, jak podkreśla,
the Baconian conviction had taken the form of a belief in being able to transform human society into an authentically humane one by means of rational
planning and law-like development.25

—————————
Ibidem.
Ibidem.
23 Ibidem, s. 10.
24 Por. G. Böhme, Midwifery as Science: An Essay on the Relation between Scientific and Everyday Knowledge, w: Society and Knowledge: Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge, New Brunswick– London 1984, s. 365–385.
25 G. Böhme, Coping…, op. cit. s. 10.
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Ten eksperyment jednak się nie powiódł, realny socjalizm upadł z powodów
ekonomicznych i społecznych jako ustrój totalitarny tłumiący coraz mniej
skutecznie niezbywalne indywidualne wolności. Upadek utopii socjalistycznej nie może jednak, twierdzi Böhme, pozostać bez wpływu na baconiańską
utopię nauki jako historycznego źródła postępu. Realny socjalizm miał być
istotnym dowodem na realizowalność tej utopii, jego historyczna klęska musi
przynieść zatem otrzeźwienie co do możliwości kreowania postępu przez
naukę również w warunkach kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Böhme
odwołuje się tu do politycznych debat nad społeczną użytecznością elektrowni atomowych. Twierdzi, że temat traci charakter naukowo/technologiczny,
nie odnosi się już, jak w realnym socjalizmie, do cywilizacyjnej misji „państwa”, które „szerzy postęp technologiczny” dla dobra swych obywateli, a
staje się coraz bardziej kwestią wyłącznie „polityczną” w minimalistycznym
rozumieniu tego terminu, a więc ogniskującą w sobie konflikty interesów
różnych partii politycznych, odłamów opinii publicznej i grup kapitału.26
Kres ery baconiańskiej to zatem jej „spełnienie”, powiązane z utratą iluzji
co do wiązanych z nią jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku nadziei.
Nauka utraciła status głównego nośnika i gwaranta historycznego postępu.
Została zdegradowana, jak konkluduje Böhme, do „instrumentu walki o przetrwanie”(„it is at most a necessary instrument for survival”)27 – w obliczu
katastrof, które ludzkość sama na siebie ściąga, tracąc kontrolę nad postępem technologicznym (vide groźba skutków zmian klimatycznych generowanych industrializacją, ryzyko wyczerpywania się zasobów naturalnych, czy też
destrukcja niezbędnych dla dalszego istnienia ludzkości naturalnych nisz
przyrodniczych) lub po prostu w tyglu wszechobecnej konkurencji gospodarczej.

4. KONKLUZJE W KATEGORIACH FILOZOFII NAUKI

Co te procesy społeczno-historyczne oznaczają w kategoriach filozofii nauki? Böhme jedynie szkicuje, i to w sposób dość enigmatyczny, swą odpowiedź na to pytanie, będziemy zdani tu zatem wyłącznie za pewne domniemania i zabiegi rekonstrukcyjne. Ponieważ jednak rodzi się ryzyko, że mogłyby one wykroczyć poza objętościowe ramy tych rozważań, chciałbym poprzestać tu jedynie na zaakcentowaniu pojawiających w tym szkicu kilku
wątków tematycznych i linii argumentacji.
— Jak już stwierdziliśmy na wstępie, Böhme obejmuje w pewien sposób
swą diagnozą również bronioną przez siebie swego czasu koncepcję „finalizacji nauki”. Jak pisze:
—————————
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Looking back today, I believe that the disputes surrounding the theory of the
finalisation of science were, without exception, ideological ones. The central
issue was not so much the reality of science as the determination of what had
to be thought and said about science in public.28

Wypowiedź tę można rozumieć co najmniej dwojako: jako dementi w odniesieniu do deskryptywnej zawartości koncepcji finalizacji oraz uznanie jej za
ideologię par excellence, oraz, po drugie, jako neutralne wobec owej deskryptywnej zawartości przypisanie ideologicznego charakteru normatywnym założeniom tej koncepcji, zwłaszcza zaś prezentowanej wyżej idei „nowej”, społecznej racjonalności nauki. Za tą drugą opcją zdaje się przemawiać okoliczność, że w tym samym kontekście Böhme odwołuje się aprobująco do kluczowego dla idei finalizacji nauki twierdzenia, iż „basis research today is legitimized in terms of the foundations for application; and ultimately, its content is affected by intended applications (finalisation)”.29 Jego stanowisko
można by rozumieć zatem w ten sposób, iż wprawdzie podtrzymywana jest
w jego ramach nadal sama zawartość empiryczna koncepcji finalizacji nauki
i zapewne wszystkie te stanowiące jej korpus twierdzenia, które stanowiły
teoretyczną alternatywę wobec filozofii nauki Poppera/Lakatosa i teorii rewolucji naukowych Kuhna, ale sygnalizując kres ery baconiańskiej – Böhme
zdaje się wycofywać z obrony filozoficznej infrastruktury pojęciowej tej koncepcji zakotwiczonej w idei „dyskursu praktycznego” Habermasa. W kategoriach Habermasowskich można by powiedzieć, że opisywane przez Böhmego
symptomy kryzysu programu baconiańskiego polegały na tym, że utrzymywanie się społecznej dominacji sektora przemysłowo-militarnego sfalsyfikowało założenie o aplikowalności w odniesieniu do rozwoju nauki kategorii
„dyskursu wolnego od panowania”. Owszem, współczesna nauka faktycznie
rozwija się, co zakłada koncepcja finalizacji, poprzez aplikacje praktyczne
subteorii, ale subteorie te są z góry zaprzęgane do celów konkurencji militarnej i gospodarczej. Odbywa się to poza jakimkolwiek ogólnospołecznym dyskursem opinii publicznych mających na celu „dobro ludzkości”. Platforma
„interesu gatunkowego”, o której deliberował Bacon, nie jest tu w ogóle dopuszczana do głosu jako równoprawny uczestnik debaty wokół priorytetów
naukowego rozwoju. Jednocześnie zaś erozję „racjonalistycznych” ambicji
nauki pogłębia, jak widzieliśmy, jej „dialektyka”: nie da się przewidzieć
wszystkich negatywnych skutków ubocznych zastosowań odkryć naukowych,
a tego, czego nie można z natury rzeczy przewidzieć, nie można także poddać
skutecznie racjonalistycznym procedurom dyskursu praktycznego. Kuhn
dostrzegłby tu zapewne symptomy ześlizgiwania się postępu nauki w „irracjonalność” zbiorowych interesów, które pozostają jedynym „mocnym” kryterium selekcji celów rozwoju naukowego. Böhme wprawdzie terminów tych
—————————
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w tym kontekście nie używa, ale zawiesza pierwotne (sformułowane w latach
siedemdziesiątych) założenia dotyczące „racjonalnych” aspektów procesów
„finalizacji” w nauce.
— Jest wszakże kwestią interesującą, że nie oznacza to, iż rezygnuje on jako filozof nauki całkowicie z przesłanek normatywistycznych. Przeciwnie –
jego tekst w zasadzie nie przynosi żadnych nowych konstatacji deskryptywnych odnoszących się do aktualnego status quo nauki – zawiera natomiast
daleko idące postulaty o charakterze normatywnym. Co więcej, postulaty te
wychodzą w zasadzie poza zbiorczy horyzont zainteresowań filozofii nauki
modelu Popperowskiego czy Kuhnowskiego. Dociekania filozoficzne Böhmego zwracają się bowiem w omawianym tekście nie w stronę jakkolwiek
pojmowanej nauki „postparadygmatycznej”, ani nawet „stadialności” rozwoju nauki nowożytnej jako takiej, lecz w stronę „nauki alternatywnej”, będącej
częściowym co najmniej nawiązaniem do jej „niezrealizowanych” historycznie, „możliwych” w czasie przeszłym wariantów rozwojowych. Dyskusja nad
owymi „zaprzepaszczonymi” rzekomo w przeszłości i „wartymi” współczesnego reaktywowania „możliwości” rozwoju naukowego niejako z definicji
nie mieściła się w ramach klasycznych modeli filozofii nauki. W ujęciu Popperowskim owa idea „wskrzeszeń” popadałaby w jawną kolizję z ugruntowaną falsyfikacjonistycznie ideą versimilitude, ponieważ wykluczałaby jej
„liniowy”(w sensie matematycznym) charakter, dla Kuhna natomiast byłaby
czymś w rodzaju indywidualistycznej mrzonki pozbawionej jakiegokolwiek
znaczenia na szlaku kolejnych „zwycięskich” rewolucji naukowych posiadających zawsze identyfikowalnych zbiorowych nosicieli.
Argumentacja Böhmego przebiega tu niejako w dwóch krokach. Pierwszym jest sygnalizowana już konstatacja, iż rozwój cywilizacji współczesnej
sfalsyfikował Baconiańskie założenie ścisłej zależności pomiędzy rozwojem
wiedzy naukowej a stopniem panowania człowieka nad przyrodą, uznawanym za całkowicie „neutralny” z punktu widzenia globalnych interesów
ludzkości w aspekcie jego skutków ubocznych i ponoszonych w związku
z nim galopujących kosztów. Bacon wprawdzie, jak już wiemy, „pointed
out, that nature can be dominated only by obeying it”, ludzkość zapoznała
jednak
the fact that in all aspects of the domination of nature, man is almost entirely
dependent on nature’s own activity. The progress of nature domination has
suppressed and made ineffective nature’s own activity such that the necessity
for man to maintain these processes, to steer and reproduce systems by means
of conscious manipulation, has continually increased. Today, a large part of
human labor, of the use of science and technology and of the need for their
further development must be ascribed to the fact that nature no longer relieves man of labor; rather, man burdens himself with labor of a type that nature did itself in the past.
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Konkludując Böhme stwierdzi zatem, iż “the project of natural domination
has become obsolete”.30
Taki stan rzeczy sprawia jednak, iż zasadne staje się pytanie o aktualny
kulturowy status nauki – czy ma ona być nadal oceniana i rozwijana wyłącznie na bazie kryteriów zakładających jej praktyczną użyteczność? Rozwój
nauki nowożytnej (zwłaszcza fizyki mechanistycznej i chemii) poszedł tym
właśnie torem – preferowano teorie o wysokim stopniu praktycznej aplikowalności. Jakościowa teoria barw Goethego, przypomina Böhme, „was not
further developed in our culture because it could not be converted into technology”.31 Koniec ery baconiańskiej jest jednak świadkiem rosnącej potrzeby
uwalniania nauki od przymusu świadczenia usług technologicznych. „Knowledge itself must be liberated from its position as a service industry”.32
Zdaniem Böhmego potrzebie tej wychodzi naprzeciw również sama nauka:
Natural science has moved into realms that provide us with knowledge about
nature but not with knowledge about how to manipulate nature. I am thinking
about the study of fractals and chaos. This research, which does indeed fundamentally change our picture of nature, demonstrates that man’s potential
for manipulating nature is limited. Here the issue is one of dissolving the close
connection between knowledge and power, scientific knowledge and production, which was asserted in Aphorism III of Bacon’s Novum Organum.33

Diagnozę tę można by podsumować zatem następująco: rozwój nauki
znajduje się dziś na cywilizacyjnym rozdrożu. Jedna z rysujących się możliwości to rozwój subteorii na bazie zapotrzebowań technologicznych (koncepcja finalizacji nauki). Druga to położenie nacisku na teorie, które dają nam
istotny wgląd poznawczy w przyrodę, skupiając się jednak na tych jej cechach, które trudno poddać zabiegom instrumentalizacyjnym (Böhme
wspomina tu, jak widzieliśmy, o koncepcji fraktali i teorii chaosu). Drugi
z owych członów alternatywy posiada przy tym swe interesujące dopełnienia
historyczne, a Böhme powołuje się tu na swoją wcześniejszą książkę Alternativen in der Wissenschaft z 1980 r. Warto tu przypomnieć np. zawarte w niej
prace dotyczące koncepcji naukowych Platona (na przykładzie platońskiej
harmoniki) czy Arystotelesa (na przykładzie Arystotelesowskiej chemii).
Koncepcje te traktuje Böhme jako przypadki teorii zarzuconych w dziejach
nauki także z powodów ideologicznych; nie wszystkie jednak cechy paradygmatów badawczych, które przeszły do historii nauki jako niewykorzystane
możliwości jej rozwoju, mają dlań w chwili obecnej jedynie sens antykwaryczny. Jeśli chodzi na przykład o platoński model „nauki zamkniętej”, to nie
dostarczał on wprawdzie instrumentalnych recept dla techniki, lecz miał
—————————
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 14.
32 Ibidem, s. 15.
33 Ibidem, s. 14.
30
31
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służyć „orientacji ludzi w świecie”. Czyż szkody jednak – pyta Böhme –
wyrządzone przez zmiany, jakie dokonują się w świecie za sprawą nauk przyrodniczych (do wątku tego niemiecki autor powraca, jak widzieliśmy,
w Końcu ery baconiańskiej), nie czynią dziś zadaniem nauki „orientacji na
zachowanie istniejących struktur” i czy takie zrozumienie jej celu nie stanowiłoby „zbliżenia do Platońskiej interpretacji nauki”?34
W zakończeniu omawianego przez nas tekstu Böhme kojarzy swój sprzeciw wobec baconiańskiej wizji nauki z takimi pojęciami i zarazem hasłami
społecznymi jak, „liberation of the mind from the use-oriented knowledge
form”, „liberation of the man himself from a one-dimensional orientation
toward rationality”, „the liberation of the individual human being from
domination by experts”. Wiedza naukowa, jak twierdzi ponadto: „should
delight once again ...and contribute to wisdom”.35
O ile zatem koncepcja finalizacji nauki była wpisana wedle Böhmego w
projekt baconiański, stanowiąc, dodajmy, oryginalny polemiczny komentarz
do koncepcji rozwoju nauki Poppera i Kuhna, idea alternatyw naukowych
wykracza poza ten model filozofii nauki odwołującej się do interpretacji intencji faktycznych zachowań poznawczych uczonych. Zdaniem Böhmego,
filozofia nauki nie może abstrahować bowiem od tego, czego uczeni, uprawiając naukę w pewien określony sposób, dlatego właśnie „nie robią”, co wykracza zatem poza ich intencje, a więc od treści „wypartych” z danego typu dyskursu badawczego (w rozumieniu Foucaulta), od zarzucanych historycznie,
„alternatywnych” ścieżek naukowego rozwoju, od płynnych granic pomiędzy
wiedzą naukową i mądrością życiową, które to punkty styczne nauki nowożytne niemal całkowicie utraciły ze swego metodologicznego pola widzenia.

GERNOT BÖHME’S VISION
OF THE END OF THE BACONIAN ERA
ABSTRACT

The essay aims to reconstruct Gernot Böhme’s “end of the Baconian age” concept
in the context of the main theses of the “finalization in science” idea which he developed in the 1970s and 80s. Böhme has since retreated from some parts of his theorem, arguing their invalidity in light of the “twilight” of the Baconian era in science
begun by Francis Bacon’s methodological and philosophical program. Böhme polemizes with Bacon’s claim that the evolution of empirical science automatically enhances civilizational progress, and lists some contemporary negative sides of scien-

—————————
34
35

G. Böhme, Alternativen in der Wissenschaft, Frankfurt am Main 1980, s. 97.
G. Böhme, Coping …, op. cit., s. 15.
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tific progress which he criticizes from the position of philosophy of science by suggesting its cognitive “alternatives”.
Keywords: Baconian era (Baconian Age); finalization in science, scientific evolution alternatives, scientific revolutions, paradigms, rationalism/irrationalism in the
context of the evolution of empirical science.
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O TRANSCENDENTALIZMIE ODDZIAŁYWAŃ
ZWROTNYCH
STRESZCZENIE

W artykule proponuję nową wersję transcendentalizmu, uwzględniającą współczesny stan nauki oraz filozofii. Idee tego transcendentalizmu prezentuję w toku
dyskusji z P. Churchlandem, J.J.C. Smartem, K. Popperem, J. Searlem, S. Pinkerem,
E. Husserlem, I. Kantem i J. Konorskim. Transcendentalizm winien uwzględnić całkiem inne warunki możliwości ludzkiej wiedzy, aniżeli warunki opisywane przez
ortodoksyjne interpretacje transcendentalizmu Kanta i Husserla. Powinno się
uwzględnić warunki chemiczne, biologiczne (neuronalne), psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe. Myślące ja (ja tworzące wiedzę) może zaistnieć dzięki tym
warunkom. Wszystkie one oddziałują na siebie wzajemnie (np. procesy biologiczne
wpływają na procesy mentalne i na odwrót), lecz oddziałując na umysł są też te
warunki przezeń formowane w działaniach zwrotnych.

O transcendentalizmie można mówić w wielu znaczeniach, np. w znaczeniu kantowsko-husserlowskim. Oczywiście między transcendentalizmem
Kanta a transcendentalizmem Husserla istnieje wiele różnic, ale nie będę się
nad nimi skupiał. Oba transcendentalizmy interesować nas będą w tym, co
mają wspólne, a mianowicie w ich próbie badania aprioryczno-mentalnych
podstaw świata kultury. U Kanta źródłem aprioryczności nauki, jej powszechnego i koniecznego charakteru, jest aprioryczna struktura naszych
władz poznawczych, istnienie form a priori oraz transcendentalnej jedności
świadomości. Transcendentalizm Husserla, choć odmienny od kantowskiego,
zachowuje uprzywilejowaną rolę fenomenologiczno-transcendentalnego ego
w konstytucji świata kultury, w tym wiedzy przyrodniczej. Oczywiście na
przestrzeni dziejów filozofii występowały rozmaite transcendentalizmy, naprzykład Georg Simmel uprawiał transcendentalizm apriorycznorelatywistyczny, natomiast Ernst Mach i Richard Avenarius w ogóle odmawiali istnienia apriorycznym czynnikom poznania, co nie znaczy, że pozyty-
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wizm w swych kolejnych fazach rozwoju nie wydał z siebie jakiejś formy
transcendentalizmu. Wydał – na przykład w postaci interesującej próby syntezy transcendentalizmu z empiryzmem w systemie Hansa Corneliusa. Tak,
że transcendentalizm niekoniecznie musi być związany z badaniem wiedzy
syntetycznej a priori i niekoniecznie być w sprzeczności z empiryczną genezą
wiedzy. Interesująca jest także próba wczesnego Husserla oraz Maxa Schelera szukania warunków możliwości wiedzy a priori nie w formalnym, lecz
materialnym a priori, a priori tkwiącym zarówno w świecie przedmiotowości
jak i w materiale podmiotowym (chodzi o aprioryczne prawa dotyczące
aktów mentalnych). W samej „materii” (czy tez „materiale”) tkwią Wesenszusammenhangen „materii” (czy też „materiale”) podmiotowo-przedmiotowej.
Do tego transcendentalizmu materialnego odwołam się później.
Można też mówić o transcendentalizmie współczesnej kognitywistyki, np.
o transcendentalizmie Paula M. Churchlanda.1 Ten rodzaj transcendentalizmu wyraża się w badaniu podstaw zarówno aktów mentalnych jak i podstaw
naszej wiedzy o świecie, z tym, że podstawy te będą umieszczone w obszarze
neuronalności. Jednak ten rodzaj badań wydaje się być zbyt jednostronny –
dlatego proponuję uzupełnić go o badania prowadzone w perspektywie
„transcendentalizmu oddziaływań zwrotnych”. Nazwa ta oznaczałaby transcendentalizm szukający fundamentów wiedzy nie jedynie w apriorycznych
procesach mentalnych (to jest droga Kanta i Husserla) i nie jedynie w procesach neuronalnych (droga Churchlanda i współczesnej kognitywistyki), lecz
w oddziaływaniach wzajemno-zwrotnych neuronów na zdarzenia mentalne
(czy też zdarzeń mentalnych na neurony). Co to by były za badania? Otóż
uznanym faktem jest to, że nie ma procesów tworzenia wiedzy bez podstawy
neuronalnej. Odpowiednia struktura neuronalna zapewnia bowiem prawidłowe funkcjonowanie mentalnej pamięci, bez której z kolei nie zaistniałaby
transcendentalna jedność świadomości (to twierdzenie interpretuję z pozycji
wczesnego Edmunda Husserla i Maxa Schelera, a nie Immanuela Kanta), ale
z drugiej strony pamięć długotrwała jako podstawa funkcjonowania tejże
transcendentalnej jedności nie pojawia się znikąd – kształtuje się ona w drodze mentalnej tresury oddziałującej zwrotnie na fundującą ją neuronalność.
Odpowiednio ćwiczona pamięć może przejść w drodze uczenia z fazy krótkotrwałej w fazę pamięci długotrwałej, ale proces budowania trwałej pamięci
jest jednocześnie procesem modyfikowania i budowania nowych struktur
neuronalno-synaptycznych. W drodze mentalnego powtarzania kinaza białkowa PKA dociera do jądra komórki nerwowej, gdzie aktywizuje geny konieczne dla uformowania trwałej pamięci. Dokonuje ona tego uruchamiając
ekspresję szeregu genów, które z kolei kodują białka konieczne do wzrostu
—————————
1 Zob. np. Paul M. Churchland, The neurocopmutational perspective: The nature of mind and the
structure of science, The MIT Press, Cambridge, MA 1989 oraz Paul M. Churchland, Mechanizm
rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż wgłąb mózgu, przeł. Zbigniew Karaś, Warszawa,
Fundacja Aletheia 2002.
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nowych połączeń synaptycznych. Liczba zakończeń presynaptycznych w neuronach czuciowych może wzrosnąć dwukrotnie. Także neurony czuciowe
rozrastają się. Struktura neuronów ulega zmianie. Bez tych nowych struktur
nie istnieje transcendentalna jedność świadomości. A więc nie da się wyizolować procesów neuronalnych od mentalnych (i na odwrót). Nie można więc
pokazywać i badać czynników neuronalnych jako jedynego fundamentu zarówno procesów mentalnych (cogitationes Husserla) jak i tworzonej wiedzy
obiektywnej nie uwzględniając tego, że same te czynniki neuronalne są również produktem zarówno procesów mentalnych jak i wytworem obiektywnej
wiedzy (ukonstytuowanej w wyniku gry neuronów ze sferą cogitationes). A to
dlatego, że poza oddziaływaniem struktur mentalnych na neuronalne trzeba
jeszcze uwzględnić oddziaływanie zwrotne wyprodukowanej wiedzy syntetycznej a priori albo a posteriori zarówno na procesy mentalne jak i neuronalne. Zapominają o tym niektórzy kognitywiści, na przykład Churchland,
który realizując, nieświadomie, ideę transcendentalizmu neuronalnego, chce
znaleźć fundament obiektywnej wiedzy tylko i wyłącznie w zdarzeniach neuronalnych (miałyby one stanowić fundament również dla zjawisk mentalnych). Churchland bada np. neuronalne podstawy świadomości, ale równie
ciekawe byłoby przebadanie jak świadomość w toku tworzenia wiedzy syntetycznej a priori (albo a posteriori) potrafi zmienić swą neuronalną podstawę.
Byłyby to badania w stylu Jerzego Konorskiego2 i Erica Kandela3. Chodzi
zresztą nie tylko o wiedzę teoretyczną. Przecież Kant badał również warunki
możliwości życia moralnego. A więc może warto by było przebadać jak służenie wartościom moralnym może wpływać na pracę neuronów? A co z wartościami estetycznymi i religijnymi? Czy ich realizacja ma jakiś związek z funkcjonowaniem dróg synaptycznych, ich zanikiem względnie powstawaniem?
Które sieci neuronalne zostają wzmocnione, a które osłabione? Gdyby neurony nie dały się kształtować (chodzi o „neuroplastyczność” w znaczeniu
Konorskiego), nie byłby możliwy postęp moralny i naukowy.
W swych badaniach procesów poznawczo-wiedzotwórczych Churchland
ciągle szuka neuronalnych korelatów procesów mentalnych, ale nie zdaje się
tego robić w sposób neutralny. Wyrażana jest u niego tendencja redukcjonistyczna. Procesy mentalne są u niego albo wytworami procesów neuronalnych, albo czasami wręcz utożsamiane z nimi. Starając się realizować założenia redukcjonizmu neuronalnego Churchland pomija oddziaływanie zwrotne
między mentalnością a neuronalnością. A przecież psychika jako emergentny
wytwór neuronów ma własności różne od własności tychże neuronów,
oddziałuje też na nie zwrotnie – wiemy o tym choćby z prac Kandela, czy
—————————
2 Jerzy Konorski, Conditioned Reflexes and Neuron Organization, Cambridge 1948 oraz idem,
Integrative Activity of the Brain, Chicago 1967.
3 Eric R. Kandel, In Search of Memory, New York, Norton & Company 2007 oraz Kandel, James
H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Principles od Neural Science, New York, McGraw-Hill 2000.
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Rogera W. Sperry’ego.4 Tworzenie wiedzy syntetycznej a priori i a posteriori
może spowodować trwałe zmiany w strukturze neuronów, bo tworzenie takiej
wiedzy wymaga jedności świadomości, a ta ostatnia bez wykształconej
pamięci długotrwałej rozpadłaby się na szereg niepowiązanych ze sobą kawałków uniemożliwiając „syntetyzowanie wyobrażeń w jedność pojęcia”
(wyrażenie Kanta); pamięć długotrwała z kolei do swego ukonstytuowania
wymaga – jak powyżej wspomniałem – odpowiednio przebudowanej struktury neuronalnej. Wszystko tu się ze sobą zazębia i oddziałuje na siebie
zwrotnie: poziom neuronalny, mentalny i poziom zobiektywizowanej wiedzy.
Badanie tego typu zazębień i oddziaływań nazywam badaniem w duchu
transcendentalizmu oddziaływań zwrotnych. Można by powiedzieć, iż redukcjonizm Churchlanda (ale nie tylko jego, lecz większości kognitywistów
zajmujących się neuronalnymi podstawami procesów poznawczych) jest
przykładem transcendentalizmu bez oddziaływań zwrotnych graniczącego
z neuronalnym fatalizmem. Ludzkie jaźnie zamieniają się bowiem w tej perspektywie badawczej w marionetki sterowane neuronalnymi procesami.
Autonomia podmiotu jest zagubiona. Sfera mentalna staje się epifenomenem
aktywacji neuronów. A przecież jeśli można kontrolować ludzkie zachowanie
poprzez uczenie się wzorców moralnych, a proces uczenia się ma możność
modyfikowania struktur neuronalnych, to transcendentalny redukcjonizm
neuronalny Churchlanda stoi pod znakiem zapytania. Gdyby rozpatrzeć
transcendentalizm neuronalny pod kątem zagadnień socjologicznohistorycznych (porównując go z transcendentalizmem kantystów ze szkoły
badeńskiej), od razu narzuca się nam pytanie o to, czy można wyprowadzić
zjawiska społeczno-kulturowe ze zjawisk mózgowo-neuronalnych? Czy można pominąć rolę zdarzeń mentalnych? Czyż nie jest tak, że również zależność
odwrotna jest realnie funkcjonującym związkiem zasługującym na przebadanie? („Zależność odwrotna”, czyli zależność zjawisk neuronalnych od zjawisk
kulturowych.) Przecież w swej działalności społeczno-kulturowej człowiek
włącza pracę swego mózgu w realizowanie pewnych wyobrażeń kolektywnoindywidualnych (wyobrażanie sobie np. pożądanych reform społecznych jest
zjawiskiem mentalnym), ukierunkowując tym samym tę pracę. Określone
części mózgu zostają zaktywizowane, pewne połączenia synaptyczne ulegają
wzmocnieniu, inne osłabieniu. Następuje synapsogeneza. Mózg działacza
politycznego wygląda inaczej aniżeli mózg muzyka realizującego mentalne
wyobrażenie o zdobyciu sławy wirtuoza skrzypiec. Transcendentalizm oddziaływań zwrotnych uwzględniałby więc nie tylko neuronalno-mentalne
warunki (w ich zwrotnym oddziaływaniu na siebie) możliwości świata kultu—————————
4 Roger W. Sperry, A Modified Concept of Consciousness, „Psychological Review” 76 (1969) oraz
idem, Mental Phenomena as Causal Determinants in Brain Function, w: Gordon G. Globus, Consciousness and the Brain, New York–London 1976.
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ry, ale także na odwrót: zdeterminowane rozwojem świata kultury warunki
możliwości procesów mentalno-neuronalnych.
Aby świat kultury mógł determinować architekturę mózgu, musi się (ów
świat) prezentować w postaci intencjonalnych treści; świadomość poznająca
nie może być zamknięta na wpływy z zewnątrz, powinna jej przysługiwać
„intencjonalność” w znaczeniu Husserla. Oczywiście same rozmaite intencjonalne treści uwarunkowane są – w oddziaływaniu zwrotnym – rozmaicie
ustrukturowanym układem neuronalnym, tak że np. zdolność intelektualnej
komunikacji i związanej z nią możliwości przekazywania dowolnych sensów
skorelowana jest z odpowiednio skomponowanym mózgiem. Jednak w perspektywie transcendentalnej równie ważna jest zależność kompozycji neuronalnych sieci mózgowych od użycia (od stopnia użycia) rozmaitego rodzaju
aktów komunikacji słownej, np. od tego czy komunikacja ta ogranicza się do
wydawania i słuchania rozkazów, czy też polega na bardzo częstym prowadzeniu dyskusji matematycznych. Treści intencjonalne można skorelować z
odpowiednią strukturą neuronową, ale w całości nie da się ich z tej struktury
wyprowadzić. Trzeba uwzględnić działanie środowiska zewnętrznego (środowiska zewnętrznej przedmiotowości): fizycznego, biologicznego, ekonomicznego, politycznego, kulturowego itd., na kształtowanie się odpowiednich
treści. Jeśli treści naszych myśli zależą także od np. zewnętrznej kultury,
a myślane treści (wyobrażenia mentalne) wpływają na strukturę naszych
mózgów, to ta struktura jest uwarunkowana (w jakimś stopniu) kulturą. Teza
transcendentalizmu oddziaływań zwrotnych jest więc tezą eksternalizmu
eksplanacyjnego, względnie tezą eksternalizmu ontologicznego, z których ten
pierwszy chce wyjaśniać treści intencjonalne poprzez odwołanie się do środowiska zewnętrznego w stosunku do podmiotu poznającego (ale pomija
wpływ treści na architekturę neuronów), zaś ten drugi nie zgadza się na
uznanie architektury mózgowej za jedyny fundament funkcjonowania intencjonalnych treści (ale także pomija oddziaływania zwrotne). Transcendentalizm jest też szerszy od internalizmu eksplanacyjnego, który chciałby wyjaśniać intencjonalne treści poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do analizy
wewnętrznej struktury neuronalnej. Treści intencjonalne mają charakter
relacyjny: zależą od zewnętrznej przedmiotowości chwytanej w intencjonalnych aktach, ale z drugiej strony są one w stanie determinować architekturę
neuronalną, od której zależą; treści intencjonalne jako emergentne wytwory
sieci neuronowych oddziałują zwrotnie na te neurony. W perspektywie transcendentalnej wyjaśnienie mikroredukcyjne (wywodzące cechy intencjonalnych treści z analizy procesów zachodzących między neuronami) dopełnione
jest wyjaśnieniem holistycznym, a przyczynowość oddolna przyczynowością
odgórną (przez „przyczynowość odgórną” rozumiemy to, że nasze cogitationes działają przyczynowo na sieci neuronalne). Husserl badał jedynie związki
przyczynowe między cogitationes, tj. między przeżyciami intencjonalnymi:
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przyczynowość oddolną brał w nawias, podobnie jak przyczynowość odgórną.
Transcendentalizm Husserla uwzględniał fakt, iż przeżycia mentalne konstytuują świat kultury i na odwrót, ale nie uwzględniał faktu zależności stanów
mózgowych od stanów umysłowych i od wartości kulturowych.

* * *
Transcendentalizm oddziaływań zwrotnych zgodny jest z emergentyzmem
Sperry’ego, według którego stany neuronalne mózgu, determinując stany
umysłu, są z kolei przez nie (przez te stany umysłu) determinowane. Transcendentalizm ten dopełnia jednak emergentyzm Sperry’ego o postulat badania relacji zwrotnych między sieciami neuronowymi a światem zewnętrznym
(światem fizycznym, biologicznym i społeczno-kulturowym).
Czy uzależnienie stanów mózgowych od stanów umysłowych świadczy o
fizyczności tych ostatnich? Równie dobrze można by powiedzieć, że mamy tu
dowód na to, że stany mózgowe są w gruncie rzeczy czymś duchowym albo
dowód na to, że mózg i umysł zbudowane są z „materiału neutralnego”: ani
mentalnego ani fizycznego. Tak że stanowisko J.J.C. Smarta5 fizykalizujące
stany umysłowe nie wydaje się zbyt przekonywujące.

* * *
Według Karla R. Poppera emergentna ewolucja biologiczna organizmów
i gatunków zwierzęcych polega między innymi na wytwarzaniu nowych organów mających rozwiązać problemy dostosowania się do zmiennych warunków ekogeograficznych.6 Nowy organ – jako rozwiązanie problemu – jest
kontrolowany metodą eliminacji błędów. Świadomość jest bardzo ważna w
procesie naturalnej selekcji, zwiększa bowiem szanse przeżycia. W perspektywie Poppera świadomość jest włączona w świat fizyczno-biologiczny, neuronalny i świat kultury, ale nie jest zbyt mocno wyakcentowane jej włączenie
w świat społeczny. Wbrew Popperowi trzeba powiedzieć, że świadomość jest
produkowana nie tylko przez biologiczną walkę o byt, nie tylko przez neurony
i tzw. świat 3, ale także przez społeczeństwo rozdzierane walką klas i klasowymi interesami. Można się zgodzić z Popperem, że indywidualna świadomość tworzy określone ideologie społeczne i ma moc zmieniania obiektywnych stosunków społecznych, ale z drugiej strony trzeba wyakcentować to, że
ta sama indywidualna świadomość jest produktem świadomości klasowej
powiązanej z określonymi interesami polityczno-ekonomicznymi; jest więc
bierno-czynna. Świadomość klasowa odgrywa ważną rolę w umacnianiu interesów klasowych, względnie w walce o wolność społeczną. Taka świadomość
może manipulować ideami świata 3, może fałszować albo odsłaniać prawdę
—————————
J.J.C. Smart, Sensations and Brain Processes, „Philosophical Review” 68, nr 2, 1959, s. 141–156.
Zob. np. Karl R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. Adam
Chmielewski, PWN, Warszawa 1992.
5

6
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o mechanizmach manipulowania, represjonowania i rządzenia. U Poppera
umysł jest zanurzony w świecie abstrakcyjnych idei, ale jeśli zanurzenie dokonuje się za pośrednictwem klasowych interesów, to elity rządzące mają
„swój” świat 3, a proletariat – „swój”. Czy w związku z tym możliwe jest dotarcie do obiektywnej prawdy (w której istnienie Popper przecież nie powątpiewa)? Jak pogodzić istnienie prawdy obiektywnej z wielością dyskursów
(ideologii, względnie narracji)? Czy klasom panującym zależy na mówieniu
prawdy? Czyż mówienie prawdy nie wpływa na zmianę układu sił społecznych?
Także u Johna Searla7 nie jest zbyt mocno zaakcentowana obustronna
zależność między treścią intencjonalną procesów umysłowych (wraz ze związaną z nią architekturą sieci neuronalnych) a sytuacją politycznoekonomiczną poznających podmiotów. Searle jest naturalistą biologicznym
niedoceniającym wymiaru politycznych kontekstów istnienia świadomych
jaźni. Wiadomo, że świadomość wytworzona jest w procesie ewolucji biologicznej, ale wytwarzana jest w trakcie ewolucji ekonomiczno-politycznospołecznej. Świadomość jest biologiczną własnością mózgu człowieka
(i niektórych zwierząt), ale jest też „własnością” (jeśli można tak powiedzieć)
sytuacji polityczno-społecznej. Pewne układy społeczne mogą przyspieszyć
albo spowolnić dochodzenie do świadomości, względnie samoświadomości
pewnych osobników. Nie da się wykluczyć umysłu z obszaru polityki. Świadomość jest częścią ekonomii politycznej. W związku z tym warto by ukuć
jakieś terminy wyrażające te współzależności, być może pasowałby tu termin
„superweniencja psychopolityczna”? Na czym by ona polegała? Polegałaby
ona na tym oto fakcie, że stany umysłowe danego układu poznającego superweniują na stanach politycznych; na tym, że różnice między treściami intencjonalnymi są uzależnione od różnic między stanami politycznymi oraz na
tym, że podobne stany (sytuacje) polityczne pociągają podobne treści intencjonalne (podobne stany umysłowe). Ogólnie mówiąc chodzi o to, że zdarzenia umysłowe są wywoływane przez zdarzenia polityczne. Na czym z kolei
polegałaby superweniencja politycznopsychiczna? Na tym, że procesy polityczne są przyczynowo wywoływane przez procesy umysłowe. Ta obustronna
superweniencja wynika z tego faktu, iż tak jak treści umysłowe są funkcjonalnie uzależnione od procesów politycznych, tak też zdarzenia polityczne są
uzależnione od treści umysłowych (od „przekonań politycznych”). W jaki
sposób treści umysłowe uzależnione są od polityki? Chodzi tu o rozmaite
sposoby manipulowania ludzkimi umysłami (sposoby wykorzystywane przez
polityków). Ludzie przeważnie myślą i czują to, co partie rządzące albo opozycyjne zdołały zakodować w ich głowach. Poza tym ludzie dochodzą do
świadomości wielu spraw, a także do samoświadomości dzięki zakorzenieniu
—————————
7 John Searle, Umysł na nowo odkryty, przeł. Tadeusz Baszniak, Warszawa PIW, 1999 oraz idem,
Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. Jan Karłowicz, Rebis, Poznań 2010.
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ich umysłów w dyskursach etycznych, narracjach literackich, historycznych
itd. Rozmaite ideologie polityczne i religijne narzucają im specyficzne sposoby interpretowania wielu zjawisk. Podmioty poznające mają w głowach takie
treści intencjonalne, jakie zostały im wpojone przez wychowanie i politykę
medialną. Z drugiej strony chociaż ludzka świadomość jest sterowana przez
określone manipulacje polityczno-ideologiczne nie wynika stąd, ze ta świadomość jest tylko i wyłącznie rezultatem owych manipulacji. Wszak może
ona przeciwstawić się im w imię prawdy. Z bycia przedmiotem manipulacji
umysł może stać się jej podmiotem i to w imię manipulacji niezmanipulowanej.
Ciekawe byłoby przebadanie z perspektywy eksternalistycznej uzależnienia umysłu od jak najszerszej liczby czynników zewnętrznych. U Stevena
Pinkera „umysł” – jako zestaw modułów, względnie system narządów czy też
zdolności psychicznych – jest adaptacją biologiczną ukształtowaną przez
dobór naturalny, a organizacja modularna tegoż umysłu jest ekspresją kodu
genetycznego,8 ale czyż organizacja modularna nie jest także rezultatem sytuacji polityczno-ekonomicznej danego podmiotu poznającego? Czyż umysł
biedaka jako zespół „zdolności psychicznych” nie różni się od umysłu człowieka bogatego, mogącego pozwolić sobie na swobodne rozwijanie swych
umysłowych modułów? Czyż rozwój tych modułów nie zależy od systemów
wychowawczych kładących nacisk bądź to na wykształcenie wszechstronne
bądź na wykształcenie specjalistyczne? Czyż otępiająca praca w fabrykach,
biurach czy firmach sprzyja wszechstronnemu rozwojowi modułów?

* * *
Jeśli według Geralda Edelmana9 neuronauki kognitywne pozwalają zrozumieć, jaka jest neurobiologiczna i neuroobliczeniowa baza dla strumienia
cogitationes, to transcendentalizm oddziaływań zwrotnych (akceptując
oczywiście powyższą perspektywę badawczą) będzie się także interesował
tymi wszystkimi badaniami, które pokazują, w jaki sposób procesy mózgowe
modyfikowane są pracą umysłu. Cogitationes ewoluują wraz z ewolucją mózgu, ale ewolucja mózgu zależy zwrotnie od aktywności procesów umysłowopoznawczych. Wraz z G. Edelmanem10 transcendentalizm chce przywrócić
umysł naturze, ale chce też przywrócić naturę umysłowi. Jeśli świadomość
powstaje poprzez dostosowanie się organizmów do środowiska, to od pewnego momentu środowisko dostosowuje się do świadomości. Jeśli świadomość
zależy od języka, wartości kulturowych i stopnia uspołecznienia, to trzeba
—————————
8 Zob. np. Steven Pinker, Jak działa umysł, przeł. Małgorzata Koraszewska, Książka i Wiedza,
Warszawa 2002.
9 Gerald Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, przeł. Joanna Rączaszek, PIW, Warszawa 1998.
10 Idem, Second Nature. Brain Sciences and the Human Knowledge, New Heaven–London 2006.
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uwzględnić to, że także językowo-kulturowe życie społeczne zależy od świadomości, tj. konstytuuje się w odpowiednich aktach intencjonalnych. Jeśli
pamięć powstaje dzięki zmianom synaptycznym w sieciach neuronalnych, to
warte przebadania są również zmiany synaptyczne wywołane odpowiednim
funkcjonowaniem pamięci. Umysł wyłania się ze współdziałania czynników
fizycznych, biologicznych i społecznych, ale wszystkie te czynniki zwrotne
zależą od działania świadomego „ja”.
Bardzo zbliżona do transcendentalizmu oddziaływań zwrotnych zdaje się
być społeczna neuronauka poznawcza, według której więzi społeczne, będąc
z jednej strony uwarunkowane strukturą naszych sieci neuronalnych, oddziałują zwrotnie na te sieci w toku realizowania emocjonalnych więzi między
„ja” i „ty”, względnie między „my” i „oni”.11

* * *
Czy pankomputacjoniści mają rację? Czy Wszechświat jest rzeczywiście
gigantycznym superkomputerem, a wszystkie układy fizyczno-chemiczne,
biologiczne, społeczno-kulturowe i mentalno-poznawcze są wytworem procesów obliczeniowych tego superkomputera? Czy działanie naszych mózgów da
się wygenerować przez prawa matematyczne? Czyżby i przeżycia intencjonalne dały się wyliczyć? Według Rogera Penrose’a12 aktywność biologiczna
mózgu oraz przebieg zjawisk umysłowych nie są procesami czysto obliczeniowymi; nie dają się one ująć w postaci algorytmu. Przyszłe fazy pracy mózgu (umysłu) nie są generowane z kolejnych kroków wnioskowania logicznomatematycznego; nie są dedukowalne z żadnego skończonego zbioru reguł.
Czy darwinowska walka o byt (tj. selekcja naturalna) wraz z pożeraniem
się gatunków są przejawem gigantycznego procesu obliczeniowego? Czy walka o przetrwanie da się wyrazić w języku przetwarzania informacji? Jeśli procesy mentalno-poznawcze nie są opisywalne w pojęciach „oprogramowania
mózgu” (Penrose), to czy również procesy ewolucyjne w świecie zwierząt
i ludzi nie są mózgowo oprogramowane? Jeśli nieobliczalność i niealgorytmiczność oznaczają niewyprowadzalność z żadnego skończonego zbioru
reguł, czyli obecność twórczej inwencji, to procesy biologiczne z pewnością
są do pewnego stopnia nieobliczalne. Świat biologii jest światem twórczej
inwencji.

* * *

—————————
11 Zob. Louis Cozolino, Neuronauka w psychoterapii. Budowa i przebudowa ludzkiego mózgu,
tłum. Joanna Gilewicz, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
12 Roger Penrose, Nowy umysł cesarza, przeł. Piotr Amsterdamski, PIW, Warszawa 1995 oraz
idem, Cienie umysłu, tłum. Piotr Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
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Transcendentalizm, badając warunki możliwości wiedzy, musi uwzględnić
warunki psychologiczne, biologiczne, chemiczne, ekonomiczne i kulturowe.
Są to warunki zaistnienia „ja” myślącego (ja tworzącego wiedzę). Wszystkie
te czynniki determinujące umysł oddziałują na siebie zwrotnie (np. procesy
biologiczne oddziałują na procesy psychiczne i na odwrót), ale działając na
umysł są też zwrotnie przez ten umysł kształtowane. Opisywany wyżej transcendentalizm jest więc transcendentalizmem rozszerzonym w stosunku do
transcendentalizmu Kanta czy Husserla.

ON THE FEEDBACK BASED TRANSCEDENTALISM
ABSTRACT

In the article I put forth a new version of transcendentalizm which takes into
account the current developments in science and philosophy. Ideas behind this
transcendentalism are laid down in the course of discussion with authors like
P.M. Churchland, J.J.C. Smartem, K. Popper, J. Searl, S. Pinker, E. Husserl, I. Kant
and J. Konorski. I argue that transcendentalism should allow for conditions of possibility of knowledge quite different from those highlighted in orthodox accounts of
transcendetalism by Kant or Husserl. More precisely, it should take into account the
chemical, biological (neuronal) as well as psychological, economical and cultural
conditions of cognition. The thinking self (the knowledge-producing self) can emerge
granted that these conditions are met. All the possibility conditions interact (e.g.
biological processes influence mental processes and vice versa), and while influencing the mind, they are also created and modulated by it feedback mechanisms.
Keywords: transcendentalism, chemical, biological, psychological, economical,
cultural conditions of cognition.
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PROBLEMEM WIEDZY NIEJAWNEJ DZIŚ.
PERSPEKTYWA NEUROKOGNITYWNA
STRESZCZENIE

Zagadnienie wiedzy niejawnej uległo transformacji od momentu jego wprowadzenia do języka filozoficznego przez Michaela Polanyi’ego. Obecnie kwestią podstawową nie jest podatność na artykulację i krytykę reguł i założeń sterujących wyborem
teorii, a możliwość wyłożenia i udoskonalenia metod badań inter- i wielodyscyplinarnych. Artykuł podejmuje problem wiedzy niejawnej w ogólności, oraz wspomnianą kwestię interdyscylinarności w szczególności, z punktu widzenia nauk neurokognitywnych (cognitive neurosciences). Ściślej rzecz ujmując, problem koordynacji
i zarządzania praktyką badawczą rozważany jest w świetle tak zwanej sensomotorycznej koncepcji poznania i uczenia się. Tekst jest pomyślany tak, by dostarczyć
przykładu zastosowania schematu pojęciowego neuronauk w dziedzinie filozofii
nauki i epistemologii.

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE: FILOZOFICZNE ZNACZENIE
POJĘCIA WIEDZY NIEJAWNEJ WCZORAJ I DZIŚ

Pojęcie wiedzy niejawnej (tacit knowledge), wprowadzone do filozoficznego słownika przez Michaela Polanyi [Polanyi 1958, 1966], od początku
sytuuje się w centrum debat dotyczących racjonalności nauki. Ideę, której
zasadniczą treść Polanyi zawarł w słynnej formule „wiemy więcej, niż
jesteśmy w stanie opowiedzieć” (we know more than we can tell, [Polanyi
1966, s. 4]), na potrzeby filozofii nauki zagospodarował w swej Strukturze
rewolucji naukowych Thomas Kuhn, prowokując tym samym, wedle
diagnozy Imre Lakatosa, spór o „podstawowe wartości intelektualne”
[Lakatos 1999, s. 6]. Dyskusja na temat możliwości uzasadnienia twierdzeń
nauki za pomocą metodologicznych norm, w której zagadnienie wiedzy
niejawnej odgrywało tak istotną rolę, znacząco już wprawdzie przycichła,
jednak sam problem dotyczący możliwości wyartukułowania warunków

64

Anna Michalska

i założeń, na których opiera się aktywność poznawcza i działalność naukowa
w szczególności, w nieco odmiennej formie podnoszony jest również dzisiaj.
Pojęcie wiedzy niejawnej obecnie pojawia się przede wszystkim w kontekście
rozważań nad podstawami inter- oraz multidyscyplinarności. Debaty te nie
mają tej samej tempetatury, co niegdysiejsze spory o racjonalność nauki tout
court, wciąż jednak dotyczą kwestii zasadniczych. Pytanie o warunki
współpracy uczonych różnych specjalności i możliwość koordynowania
wielkich, wielodyscyplinarnych programów badawczych („big science”
projects), ma przecież wielką wagę z punktu widzenia pytania o możliwości
dalszego rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy (knowledge society).
Rozważając uwarunkowania rozwoju inter- i multidyscyplinarności,
socjolog nauki Harry Collins zauważa, że granicę takich rozważań wyznacza
dziś „zagadnienie socjalizacji” [Collins 2010, s. 138; zob. też Stone 2011, s. 4].
Dopóki bowiem, argumentuje, nie sposób wyartykułować zasad, na jakich
funkcjonują społeczności uczonych – w szczególności, sposobów komunikacji
i koordynacji działań – dopóty nie można znaleźć metody efektywnego tworzenia pożądanych zespołów badawczych i sterowania ich rozwojem. Według
Collinsa, bez złamania kodów socjalizacji, nie będzie więc możliwe systematyczne zarządzanie tak ważnymi dla dzisiejszej nauki projektami inter- i multidyscyplinarnymi. Teoria socjalizacji miałaby wyjaśniać mechanizmy działania wiedzy niejawnej, a tym samym, wpływania na jej kształt i zasięg. Najprościej rzecz ujmując, pytanie dotyczy tego, jak wiedza niejawna, która
z zasady nie poddaje się (pełnej) artykulacji i zarazem funduje możliwość
wyspecjalizowanej wiedzy (expertise) może stać się narzędziem świadomej
koordynacji (międzysektorowych) działań poznawczych?
Celem moich rozważań jest wykazanie, że owa teoria socjalizacji – traktowana jako samodzielna teoria naukowa, posiadająca wyodrębniony zbiór
postulatów i reguł dowodzenia i weryfikacji twierdzeń1 – nie jest tym, czego
potrzebujemy, by pojąć naturę i mechanizmu transformacji wiedzy niejawnej. Wydają się istnieć bardziej obiecujące perspektywy teoretyczne. Jednej z
nich dostarczają współczesne nauki neurokognitywne, które są w stanie wyjaśnić nie tylko elementarne akty poznawcze, ale i pomóc w zrozumieniu
fenomenu myślenia teoretycznego oraz wskazać źródła oraz poznawczą rolę
intersubiektywności.2 Jeśli spojrzeć na zagadnienie wiedzy niejawnej z tego
punktu widzenia okaże się, że socjalizacja jest najzwyczajniej, zarówno
—————————
W ramach, oczywiście, możliwości i ograniczeń właściwym naukom społecznym.
Oczywiście, nauki neurokognitywne wyjaśniają wskazane problemy w sobie właściwy sposób:
w kategoriach mechanizmów i dynamiki ich działania. Nie proponuję tu żadnego programu redukcji;
nie przeczę też, iż stosowanie aparatury naukowej do rozstrzygania pytań filozoficznych jest z gruntu
kłopotliwe – wystarczy wspomnieć choćby o problemie umocowania samych kryteriów oceny teorii.
Pytanie o relację między aparatem pojęciowym nauk neurokognitywnych oraz innymi schematami
pojęciowymi jest oczywiście istotne, jednak musi pozostać otwarte. Tekst niniejszy ma za zadanie
przedstawić pewne ramowe uwarunkowania procesów poznawczych, które refleksja nad nauką
i poznaniem musi respektować, a w każdym razie, być w stanie się do nich odnieść.
1

2
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w wymiarze rozwojowym, jak i funkcjonalnym, wpisana w logikę procesu
poznawczego. Oznacza to, że ani rozwój wiedzy podmiotowej, ani nauka
rozumiana jako usystematyzowana aktywność o charakterze historycznym
angażująca wiele podmiotów, nie dają się pojmować bez odniesienia do pojęcia wzajemnej koordynacji działań, komunikacji i transmisji wiedzy. Sugerowany przez nauki neurokognitywne model wiedzy niejawnej jest nie tyle
modelem przyswajania i stosowania tejże wiedzy w procesie poznawczym, ile modelem jej dynamicznego, interaktywnego przetwarzania, jej
artykulacji, świadomej krytyki, oraz zwrotnego oddziaływania wiedzy jawnej
na mechanizmy tworzenia nowej wiedzy.
2. PROCESY POZNAWCZE Z NEUROBIOLOGICZNEGO
PUNKTU WIDZENIA
2.1. Rozwiązywanie problemów
w kategoriach funkcji wykonawczych

Podstawową kategorią współczesnych badań nad neurobiologicznymi mechanizmami procesów poznawczych są tzw. funkcje wykonawcze. Funkcje
wykonawcze warunkują możliwość rozwiązywania problemów o wysokim
stopniu skomplikowania, w tym problemów teoretycznych. Pełnią one zasadniczą rolę z punktu widzenia nie tylko poznania jednostkowego, nie tylko
z punktu widzenia sprzężeń zwrotnych między wiedzą jawną i niejawną, ale
też, jako narzędzie złożonych interakcji międzyjednostkowych warunkują
możliwość nauki.
W naukowej nomenklaturze, mianem funkcji wykonawczych określa się te
mechanizmy, które umożliwiają wykonanie określonych czynności plano wych w odpowiedzi na pewien wewnętrzny lub zewnętrzny bodziec, który
stanowi neurobiologiczny odpowiednik sytuacji problemowej. To właśnie w zapośredniczeniu odpowiedzi poprzez planowanie działania tkwi różnica między czynnościami wykonawczymi a zwykłymi, automatycznymi
reakcjami (lękowymi, na przykład), które korzystają z względnie stałego re3
pertuaru zachowań. Funkcje wykonawcze związane są anatomicznie z korą
mózgową wyższego rzędu, a ściślej, ze strukturami płata przedczołowego,
jednej z najważniejszych sfer kojarzeniowych mózgu [Cummings i Mega
2005, s. 46, 145]. Zaliczają się do nich, m.in. pamięć robocza, uwaga i umiejętność jej utrzymania podczas wykonywania zadań (vigilance).
Rola wzorców motorycznych w poznaniu
Badania nad funkcjami wykonawczymi sugerują w szczególności, że wyższe zdolności poznawcze, w tym myślenie abstrakcyjne, mają swe źródła
—————————
3 Pamiętajmy jednak, że nie jest to granica ostra. Każda reakcja motoryczna na bodziec angażuje
dość skomplikowane mechanizmy. Będzie o tym mowa w dalszej części tekstu.
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w prymitywnych wzorcach aktywności motorycznej (wzorcach planów działania). Niedostępne świadomości sekwencje ruchów, „magazynowane”
przede wszystkim w móżdżku mają, krótko mówiąc, wymiar kognitywny – to
właśnie one składają się w zasadniczej części na tzw. wiedz ę proceduralną, która jest wiedzą niejawną właśnie.
Bardzo schematycznie rzecz ujmując, z rozwojowego punktu widzenia
sytuacja przedstawia się następująco. Procesy poznawcze są inicjowane „sensomotoryczną” fazą ontogenezy w Piagetowskim sensie tego słowa. Na pierwszych etapach jego rozwoju, zachowanie dziecka jest determinowane przede
wszystkim bodźcami wewnętrznymi (jak głód), podczas gdy funkcje percepcyjne zorientowane na świat zewnętrzny (precyzyjny słuch, wzrok, dotyk itp.)
są względnie słabo wykształcone.4 Z czasem coraz bardziej rozwija się propriocepcja (ogólny obraz ciała i relacji między poszczególnymi członkami)
i eksterocepcja (coraz bogatsza w szczegóły reprezentacja obiektów zewnętrznych). Pod wpływem ruchów ciała w trakcie śledzenia wybranego
obiektu (ruchy gałek ocznych, głowy i szyi5) najprawdopodobniej wykształcają się proste wzorce działania oraz pierwotne schematy relacji czasoprzestrzennych.6 Reprezentacje stanu tzw. portali zmysłowych (gałek ocznych,
małżowin usznych, itd.) dostarczają perspektywy [Damasio 2010, s. 207–
209, por. Johnson 2007, liczne fragmenty] poznawczej, dzięki której możliwe
jest określanie położenia obserwatora względem obiektu, a co za tym idzie,
aktywne jego eksplorowanie. Ruchy są więc pierwotnym narzędziem poznawania świata zewnętrznego.
Dalszy rozwój zdolności motorycznych, pozwalających na śledzenie
obiektu i ruch względem niego, czyni możliwymi reprezentacje dynamicznych, relacyjnych własności obiektów, jak trajektoria w przestrzeni, pęd.
Aby pogłębić i rozszerzyć wiedzę o świecie zewnętrznym, podmiot musi być
w stanie manualnie manipulować przedmiotami, co z kolei wiąże się
z umiejętnością przewidywania najbliższych zdarzeń i tworzenia prostych
planów działania, reprezentowanych w korze motorycznej w postaci odpowiednich schematów (fragmentów ruchów: dłoni, nóg itp.). Dzięki temu, że
wzorce te mogą być „wyświetlane” w formie obrazów (zob. poniżej), stają się
one podatne na manipulacje, a więc i myślowe operacje, co umożliwia
doskonalenie umiejętności wykonywania i rozumienia różnych działań.
W związku z tym, że kora motoryczna najwyraźniej zawiaduje nie tylko procesami inicjowania i egzekucji działań, ale też składuje elementarne schema—————————
4 Nie chodzi o to, że, jak się czasem twierdzi, dziecko ma problem z integracją poszczególnych
bodźców w spójny schemat; lecz o to, że postrzegane obiekty są mało zróżnicowane.
5 Obsługiwane przez korowe i podkorowe centra integracji bodźców somatosensorycznych: tzw.
wzgórki górne, oraz korę somatosensoryczną płata ciemieniowego SI i SII.
6 Dzieje się to głównie dzięki starym ewolucyjnie tzw. wzgórkom górnym, będącym podkorowymi
centrami integracji multimodalnej oraz koordynacji czasoprzestrzennej. Zob. np. [Holmes i Spence
2005].
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ty działań [Gallese 2009], niektórzy autorzy są skłonni mówić o „ideach motorycznych” (motor ideas: [Fadiga i in. 2000; Hatsopoulos i Suminski 2011])
oraz „poznaniu motorycznym” (motor cognition: np. [Jeannerod 2006,
Gallese i in. 2009]).
Pokazuje to, jak bardzo nabywanie wiedzy jest warunkowane zdolnością
mózgu do zestawiania ze sobą wzorców sensorycznych i motorycznych
[Damasio 2010, s. 143–144; cf. Churchland, 1989, s. 76–110; zob. też niżej].
Zaprezentowany schemat wyjaśniania źródeł i specyfiki wyższych funkcji
poznawczych dostarcza podwalin tzw. sensomotorycznej teorii czynności
poznawczych, która głosi, w dużym skrócie, że poznanie jest ewolucyjne oraz
genetycznie i funkcjonalnie powiązane z planowaniem czynności celowych
[zob. np. Bechtel 2008, s. 190–200].
Neurologiczne podstawy interaktywności
Wiele wskazuje na to, że znaczącą rolę w rozumieniu działań odgrywają
tzw. neurony lustrzane, czyli neurony – u ludzi umiejscowione przede
wszystkim w płatach przedczołowym i ciemieniowym [Rizzolatti i FabbriDestro 2008] –, które aktywują się zarówno podczas samodzielnego wykonywania danego aktu jak i obserwacji jego wykonania przez inne osoby, i tym
samym stanowią ważny interfejs między percepcją a motoryką. Innymi słowy, system neuronów lustrzanych (MNS: mirror neuron system) odwzorowuje obserwowane czynności w układzie motoryczny obserwatora. Zdaniem
jednego odkrywców neuronów lustrzanych i do dziś wybitnego specjalisty w
tej materii, Vittorio Gallese, to właśnie dzięki tej grupie neuronów lustrzanych kształtują się wzorce relacji środek–cel, mniej lub bardziej abstrakcyjne
[Gallese 2009, s. 492]. Badania przy użyciu różnych form neuroobrazowania
wskazują też, iż niektóre neurony lustrzane kodują także związki logiczne
między różnymi czynnościami oraz ich znaczenie [por. Catmur 2012].
W zależności od dostępnych informacji sensorycznych i somatosensorycznych, tj. od kontekstu, rozkład aktywności w obrębie MNS będzie
różny, co odpowiada różnym celom obserwowanego czy wykonywanego działania (np. podniesienie kieliszka w celu wypicia wina versus podniesienie
kieliszka w celu wzniesienia toastu). Złożoność systemu neuronów lustrzanych warunkuje możliwość symulacji wielu skomplikowanych działań w
toku interakcji z innymi podmiotami, które to działania mogą być przekształcane we implicytne i jawne wzorce badawcze.
Najogólniej rzecz ujmując, studia nad neuronami lustrzanymi sugerują, iż
zdolność reprezentowania i symulowania własnych stanów i działań w znaczącym stopniu warunkuje możliwość rozumienia działań innych, planowania i przewidywania. Studia pokazują ponadto, że obserwowanie działań innych ludzi stymuluje rozwój naszych własnych obszarów motorycznych, tym
samym umożliwiając doskonalenie myślenia teleologicznego (instrumental-
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nego) oraz przewidywania zdarzeń, podczas gdy samoobserwacja na tle ruchów i działań innych prowadzi do powstawania szczegółowych reprezentacji
zmienności (odchyleń) w obszarze schematów motorycznych, co przyczynia
się do doskonalenia umiejętności uczenia się i planowania [Daprati i in.
2007]. W sprzyjających okolicznościach, mózg zaczyna tworzyć zróżnicowane
reprezentacje relacji między różnymi reprezentacjami, na bazie których najprawdopodobniej powstają schematy porządkowe wyższego rzędu: rodzą się
idee równoczesności i następstwa zdarzeń, zależności, przyczynowości itp.
(por. [Johnson 2007, zwłaszcza s. 27–31; 188–195]). Owe „schematy obrazowania” (image schemas: [Johnson i Lakoff 1999, Johnson 2007]) tworzą
podwaliny wyższego rządu koordynacji pojęciowej doświadczenia. W trakcie
procesu uczenia się i manipulowania obiektami fizycznymi i mentalnymi,
wszystkie te schematy i wzorce stają się coraz bardziej złożone. W rezultacie
powinny pojawić się bogata sieć pojęć abstrakcyjnych i modeli wnioskowania
na nich opartych [Damasio 2010, Gallese 2009; Johnson 2007, s. 170–175].
Krótko mówiąc, neurony lustrzane walnie przyczyniają się do stopniowego wykształcania się coraz lepszej i bardziej zaawansowanej koordynacji czasoprzestrzennej, będącej warunkiem rozwoju eksterocepcji i zdolności rozwiązywania problemów (zdolności strategicznych), i zarazem stanowi podstawę złożonych interakcji społecznych (zdolności komunikacyjne), które
zwrotnie oddziaływają na rozwój narzędzi kulturowych, w tym nauki
[Damasio 2010, s. 113–114].
2.2. Hierarchiczna struktura poznania

Dyspozycje a obrazy
Antonio Damasio, autor jednej z najbardziej rozbudowanych i najczęściej
dyskutowanych ostatnio teorii świadomego umysłu, zaproponował rozróżnienie pojęciowe, które jest wyjątkowo poręczne z punktu widzenia rozważań
nad mechanizmami przekształcania wiedzy niejawnej i pozwala ująć powyższe rozstrzygnięcia w spójny schemat.
Damasio różnicuje między obrazami i dyspozycjami, będącymi dwiema
odrębnymi funkcjonalnie i anatomicznie, acz wzajemnie się dopełniającymi
i warunkującymi swój rozwój rodzajami czynności.
Przestrzeń obrazowa jest według Damasio swego rodzaju sceną – obrazy
są niczym innym, jak tylko topograficznymi, jawnymi (co nie znaczy: wyłącznie świadomymi, zob. dalej) reprezentacjami obiektów wewnętrznych
i zewnętrznych:
Terminem „obrazy” obejmuję wzorce umysłowe o strukturze złożonej z elementów dowolnej modalności zmysłowej – wzrokowej, słuchowej, węchowej
oraz somatosensorycznej (…) Słowo „obraz” nie odnosi się tylko do obrazów
wizualnych, a same obrazy nie są wcale statyczne. [Damasio 2000, s. 342]
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Obrazy „wyświetlane” są na różnych piętrach układu nerwowego: od
struktur górnej części pnia mózgu – jądra pasa samotnego oraz jądra okołoramiennego – przez wzgórki górne i dolne, po korę wyspy i wczesną korę
sensoryczną [zob. np. Damasio 2010, s. 144–147; 162–64].
W odróżnieniu od rejonów związanych z obrazowaniem, przestrzeń dyspozycyjna jest miejscem kodowania rozmaitych wzorców aktywności neuronalnej, zawierającym „abstrakcyjne zapisy możliwości” [Damasio 2010,
s. 154]. Damasio wyjaśnia:
W przestrzeni dyspozycyjnej mieszczą się dyspozycje zawierające podstawy
wiedzy oraz mechanizmy, dzięki którym obrazy mogą być przywoływane z pamięci, z których pomocą mogą być wywoływane ruchy oraz które ułatwiają
przetwarzanie obrazów. [Damasio 2000, s. 356; por. Damasio 2010, s. 153]

Dyspozycje są mechanizmem pierwotnym i służą zawiadywaniu najbardziej podstawowymi funkcjami życiowymi. Są one zakodowanymi programami działania, które organizmom prymitywnym umożliwiają, na przykład, poruszanie się, w tym omijanie przeszkód, unikanie źródeł zagrożenia,
zdobywanie pokarmu. O ile więc obrazy odwzorowują z mniejszą lub większą
dokładnością7 reprezentowane obiekty, o tyle rolą dyspozycji jest kodowanie
samych wzorców w ramach i pomiędzy poszczególnymi rejonami obrazowania. Dyspozycje zapisane są w tzw. rejonach konwergencji–dywergencji [ibidem s. 152–155; por. LeDoux 2003, s. 42], w których łączą się i przeplatają
pobudzenia pochodzące z różnych rejonów mózgu. Dyspozycje, zwłaszcza te
składowane w korze wyższego rzędu, tworzą swego rodzaju „węzły komunikacyjne” pomiędzy różnymi przestrzeniami obrazującymi oraz dyspozycjami
niższego rzędu [Damasio 2010, 158].8 Krótko mówiąc, dyspozycje są niezbędne do pobudzenia we wcześniej wyuczony sposób neuronów składających się na przestrzeń obrazową, i tym samym warunkują możliwość przeprowadzania skomplikowanych operacji, w tym operacji intelektualnych.
Rozkład „kompetencyjny” opisanego rodzaju wydaje się rozwiązaniem
optymalnym: mózg nie mógłby stanowić efektywnego narzędzia regulacji
procesów życiowych, gdyby poszczególne obrazy były zwyczajnie składowane
w obszarach obrazowania. System nerwowy jest znacznie bardziej wydolny
wykorzystując tę samą przestrzeń obrazową do tworzenia zróżnicowanych,
mniej lub bardziej rozbudowanych, reprezentacji pod wodzą dyspozycji
współkształtowanych przez procesy ewolucyjne i rozwój osobniczy [Damasio
2010, s. 77–78].
—————————
7 Dyspozycje i obrazy znajdują się na różnych szczeblach przetwarzania mózgowego, od pnia mózgu, po korę mózgową, i w miarę rozwoju onto- i filogenetycznego, ulegają wyrafinowaniu, choć
dyspozycje i obrazy wyższego rzędu nigdy nie przejmują roli dyspozycji i obrazów niższego rzędu, tzn.
te drugie są nieredukowalne do pierwszych, ani odwrotnie.
8 Przy czym, strefy konwergencji wyższych szczebli kojarzą ze sobą strefy dyspozycyjne niższych
poziomów.
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Podsumowując: na samym dnie hierarchicznie zorganizowanego układu
nerwowego znajdują się prymitywne dyspozycje, których zadaniem jest
podtrzymywanie integralności cielesnej (w tym homeostazy). Obrazy znamionują kolejne stadium ewolucyjnego rozwoju jako związane z zaawansowanymi systemami kontroli, których główna funkcja polega na modelowaniu
różnego rodzaju interakcji między organizmem i obiektem. Tego rodzaju
systemy, wprowadzając element przewidywania zdarzeń i planowania aktywności, udoskonalają regulację stanów organizmu i czynią możliwym zachowania zorientowane na cel, tak motoryczne, jak i te bazujące na pracy
wyobraźni. Są one też najpewniej narzędziem autoreprezentacji [zob. Churchland 2002].
Warstwy obrazowania
Tym, co ma szczególne znaczenie jest fakt, iż złożony system nerwowy, taki, jakim dysponuje człowiek, jest zdolny do tworzenia całej hierarchii obrazów, które odnoszą się do stopniowych zmian, jakim organizm – tj. ciało
właściwe oraz sam mózg – podlega w rozmaitych okolicznościach. Każdy
obraz, na mocy pętli sprzężenia zwrotnego jest potencjalnym źródłem interakcji, ostatecznie prowadząc do powstania struktur coraz wyższego rzędu,
które z kolei zwrotnie oddziaływają na niższe warstwy reprezentacji i same
dyspozycje do ich tworzenia itd. Jak ujmuje to Damasio: „Mózg wyposażony
w odpowiednie mechanizmy wykraczające poza dobrze znane mechanizmy
zmysłowe i ruchowe potrafi tworzyć obrazy organizmu uchwyconego w akcie
tworzenia obrazów innych przedmiotów i reakcji na te obrazy” [Damasio
2000, s. 205].
Krótko mówiąc, procesy poznawcze mają swoje źródła w działaniach
opartych na wartościowaniu (ocenie). Czynnościowy aspekt poznania ulega wraz z rozwojem ewolucyjnym (i osobniczym) znacznemu niuansowaniu,
lecz nigdy nie zanika. Pojawienie się funkcjonalności obrazowania, odpowiedzialnego za reprezentacjonistyczne aspekty poznania, jest związane z doskonaleniem tego podstawowego mechanizmu.
Źródła myślenia abstrakcyjnego
Pierwotne obrazy (reprezentacje)9 są obrazami wewnętrznych parametrów ciała (tzw. interocepcja). Bardziej zaawansowane ewolucyjnie są schematy ciała uwzględniające wszystkie jego członki (wraz z mięśniami prążkowanymi) w postaci map somatosensorycznych (prioprocepcja), stanowiące
płaszczyznę, na którą rzutowane są schematy ruchu. Te ostatnie tworzą coś
—————————
9 Różnica między tymi trzema terminami jest kontekstualna, nie zasadnicza: słowo „obraz” odnosi
się do mentalnego wymiaru obrazowania mózgowego, termin „mapa” i „reprezentacja” zaś do fundującego życie umysłowe neuronalnego podłoża [Damasio 2000, s. 342–346; zob. też Damasio 2010,
s. 74–75].
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w rodzaju kolejnej modalności sensorycznej,10 obok zmysłu wzroku, słuchu,
węchu, smaku, współtworząc uniwersum obrazów, wartości i znaczeń.
Zakładając więc, iż system nerwowy jest wystarczająco rozwinięty strukturalnie by tworzyć wielowymiarowe, międzysektorowe powiązania i że nie
mamy do czynienia z poważniejszymi zaburzeniami neurologicznymi, produkcja obrazów coraz wyższego poziomu jest w zasadzie nieunikniona. Mózg
mapuje też same schematy przetwarzania istniejących reprezentacji, które
oczywiście stają się reprezentacjami kolejnych poziomów.11 To właśnie procedurę mapowania przez mózg jego własnych działań uważa się za źródło
abstrakcyjnych idei, dostarczających rusztowania niezbędnego do wnoszenia
złożonych konstrukcji intelektualnych: muzycznych, matematycznych, teoretycznych itd. [Damasio 2010, s. 198; Damasio i Damasio 1992]. Joseph
LeDoux następująco opisuje tę właściwość mózgu w kategoriach konwergencji: „Strefy konwergencji pozwalają również na to, aby reprezentacje postrzeżeniowe (perceptions) stawały się koncepcjami (conceptions) – umożliwiają
one powstawanie abstrakcyjnych reprezentacji, które są niezależne od konkretnego bodźca” [LeDoux 2003, s. 105].
Zgodnie z zarysowaną logiką, pojęcie „obiektu mentalnego” obejmowałoby wszelkiego rodzaju konstrukcje mentalne kodowane w formie dyspozycji
do tworzenia określonych obrazów, począwszy od prostych zastawień unimodalnych, jak obrazy stołu czy krzesła, przez multimodalne i narracyjne
(tzn. wymagające sięgania do zasobów pamięci epizodycznej czy autobiograficznej i osadzenia obrazów na osi czasu) reprezentacje osób, które znamy, po
abstrakcyjne schematy (w tym schematy samych relacji czasoprzestrzennych
i zależności przyczynowych), których nie sposób bezpośrednio powiązać
z żadną z modalności sensomotorycznych. Każdy obraz mentalny jest więc
schematem, czy też wzorcem lub modelem działania organizmu pod wpływem bodźca, co oznacza, że pojęcie schematu oddziaływania jest z neurobiologicznego punktu widzenia pierwotnym znaczeniem terminu „obraz”12.
Obiekt teoretyczny, jak elektron na przykład, jest w dokładnie w takim samym stopniu obiektem mentalnym jak krzesło czy stół, choć oczywiście jego
konstrukcja wymaga zaangażowania struktur wyższego rzędu. Każdy obiekt
teoretyczny jest z kolei narzędziem służącym rozwiązywaniu określonej klasy
—————————
10 Kwestia ta jest obecnie przedmiotem debat [zob. np. Frindland 2011]. Racje przytaczane na
rzecz tezy, iż propriocepcja nie spełnia warunku bycia kolejną modalnością zmysłową, nie wydają się
jednak przekonywające.
11 Powtórzmy: struktury neuronalne odpowiadające za tworzenie kolejnych pięter konstrukcji menytalnych nie muszą tworzyć nieskończonej drabiny, na której szczeblach odkładałyby się kolejne
poziomy abstrakcji. Jak powiedziano, wszystko wskazuje na to, że reprezentacje wyższych poziomów
zagospodarowują tę samą przestrzeń neuronalną, co reprezentacje bardziej podstawowe; ich wyższość leży w tym, że odpowiadające im wzorce aktywności przecinają (cut cross) różne modalności
oraz poziomy obrazowania i są koordynowane przez dyspozycje odpowiednio wysokiego poziomu.
12 Obraz w sensie konwencjonalnym – konfiguracja jakości, percypowana głównie za pomocą zmysłu wzroku – jest w istocie złożeniem różnych wzorców. Rudolf Arnheim już pod koniec lat 60. wykazał, że percepcja opiera się na abstrakcji [zob. np. Arnheim 2012, s. 200n.].
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problemów (teoretycznych). Schematy rozwiązywania problemów również
mają charakter reprezentacji kodowanych w formie dyspozycji.
Myślenie w perspektywie neurobiologicznej
Proces myślowy przebiega w odwrotnym kierunku niż przetwarzanie zmysłowe; możemy określić go mianem przetwarzania wstecznego [por.
LeDoux 2002, s. 319, por. Churchland 1989], nie wiedzie on bowiem od
zmysłów do reprezentacji i asocjacji, lecz przebiega na poziomie wyższych
dyspozycji i stąd steruje pobudzeniami odpowiednich partii kory niższych
rzędów (w tym pierwotnej kory sensorycznej) i z powrotem. Gdy myślimy,
w wyższych rejonach kory mózgowej różnorako zestawiane są różne wzorce
aktywacji (pamięć robocza), niejako pobierając materiał z kory niższego
rzędu i prowokują wyświetlanie się odpowiednich zestawów (tak szeregowych jak i równoległych) obrazów.13 Ostatecznie, po wielokrotnych powtórzeniach, powstałe zestawienia zostają zapisane w formie dyspozycji i ustanawiają nowe wzorce aktywacji neuronalnej zwrotnie wpływające na sposób
przetwarzania informacji sensorycznych i zastane schematy działania.14
Mamy do czynienia z wyraźną pętlą wzajemnych oddziaływań między wiedzą
proceduralną i deklaratywną.
3. OD WIEDZY SUBIEKTYWNEJ DO OBIEKTYWNEJ
I Z POWROTEM
3.1. Poziomy nieświadomego oraz ich wzajemna koordynacja

Hierarchiczna struktura nieświadomości
Z neurobiologiczngo punktu widzenia, wiedza niejawna to wiedza
nieuświadomiona, przy czym nieświadomość jest stopniowalna. Powyższe
rozstrzygnięcia pozwalają na wyodrębnienie kilku zasadniczych poziomów
wiedzy niejawnej:
1) Obrazy intero- i proprioceptywne. W interocepcji zasadniczą rolę odgrywają struktury wyższej części pnia mózgu, podczas gdy struktury neuronalne odpowiadające za przetwarzane informacji na temat przestrzennego
usytuowania ciała są już znacznie rozproszone.15 Tym, co łączy oba typu
—————————
Pomijam w opisie procesy konsolidacji, które zachodzą bez udziału uwagi i pamięci roboczej.
Ściślej rzecz ujmując, byłaby to propagacja wsteczna z odroczoną motoryczną: w standardowych
okolicznościach, pojawienie się obiektu w „polu doświadczenia” danego osobnika powoduje określoną reakcję motoryczną – choćby ruch gałek ocznych, tułowia czy głowy. W przypadku myślenia motoryka znajduje się natomiast w dalekim tle i niekoniecznie ma związek z „myślanym” obiektem. Trzeba
jednocześnie mieć na uwadze, że wzorce motoryczne stanową równoprawną składową każdej złożonej
reprezentacji, a myślenie ostatecznie skutkuje zmianami w planach reakcji motorycznych.
15 Do organów propriocepcji zalicza się m.in. ucho środkowe oraz drogi nerwowe prowadzące od
kończyn, przez rdzeń kręgowy do centrów przetwarzania somatosensorycznego. Do systemów
mózgowych odpowiadających za propriocepcję należą m.in. móżdżek, wzgórki górne, oraz „konwencjonalne” mapy zlokalizowane w płacie ciemieniowym.
13

14
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reprezentacji jest to, że w żadnych okolicznościach nie mogą stać się one
przedmiotem konwencjonalnego postrzegania, tj. nie mogą one zaprezentować się na poziomie wczesnej kory czuciowej, nie „w pełnej krasie” w każdym
razie. Kolejny poziom nieświadomego wyznaczają te obrazy, które zasadniczo
mogą stać się przedmiotem świadomego postrzegania, ale w danym momencie znajdują się jedynie w formie dyspozycyjnej, tzn. mają postać nieużywanych szlaków nerwowych.
2) Jeszcze wyższy poziom wyznaczają obrazy tła, ku którym w danej
sytuacji nasza uwaga z jakichś powodów nie jest kierowana.
Trudność z dyspozycjami
Dyspozycje są z punktu widzenia jawności wiedzy o tyle kłopotliwe, że
nigdy nie stają się one przedmiotem doświadczenia, a przy tym doświadczenie warunkują. Tym, co obserwujemy, bądź czego doświadczamy w formie
uczuć, są jedynie produkty działalności rejonów konwergencji-dywergencji.
Dyspozycje zapisane są za pomocą kodu, do którego nie mamy introspektywnego dostępu. Dotyczy to w podobnym stopniu dyspozycji wyższego i niższego poziomu. W tym sensie, dyspozycje wydają się wyznaczać najgłębszy
poziom wiedzy niejawnej.
3.2. Zasadnicze mechanizmy przetwarzania
wiedzy niejawnej

Z każdym z wymienionych poziomów wiedzy niejawnej wiążą się swoiste
wyzwana epistemologiczne. Odpowiadają one mniej więcej typom problemów, z jakimi stykamy się w historycznie pojmowanym procesie rozwoju
wiedzy. Wbrew pozorom, żaden z wymienionych rodzajów wiedzy niejawnej
nie wyznacza jednak nieprzekraczalnej granicy poznania.
Obrazy ciała
Obrazy i prioproceptywne są z gruntu niejawne: nie możemy ich w wyobraźni „oglądać”. Ponieważ jednak interocepcja jest, jak powiedzieliśmy,
źródłem uczuć pierwotnych, a uczucia ex definitione są doświadczane,
granica między tym, co świadome, a tym, co nieświadome zdaje się zacierać.
Intercepcja, wbrew pozorom, nie stanowi nieprzekraczalnego progu nieświadomości. Jeszcze wyraźniej dotyczy to propriocepcji, która jest źródłem
poczucia własnego ciała.
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Niewypowiedziane założenia16
Obrazom tła są już względnie niekłopotliwym z teoretycznego punktu
widzenia przypadkiem wiedzy niejawnej. Są to obrazy, które są obecne
w naszym polu widzenia, lecz określają one jedynie kontekst dla obiektów,
których eksploracją jesteśmy w danym momencie pochłonięci. Uwaga może
w każdej chwili zostać zwrócona ku tym obiektom, to jednak powoduje, że
w tło usuwa się pierwotny obiekt postrzegania. Mamy więc do czynienia
z dwoma klasami obiektów, które mogą być świadomie recypowane, lecz nie
mogą być przetwarzane jednocześnie. Praktyce naukowej mamy do czynienia
z podobną dwoistością. Obiekty teoretyczne dzielimy na te centralne i peryferyjne (obiekty tła). Jakkolwiek nie staralibyśmy się przeformułować problemu badawczego, zawsze pozostaje jakiś element, który, choć istotny w danej
sytuacji, musi być percepcyjnie czy analitycznie zaniedbany. Bądź wręcz
domniemany, jak obiekty znajdujące się za przesłoną lub widoczne jedynie
częściowo. Słowem, obrazom tła w płaszczyźnie pojęciowej odpowiadają te
narracje, w których przyjmujemy pewne założenia jako na danym etapie nieproblematyczne; reprezentacje tła17 są neurobiologicznym odpowiednikiem
wiedzy zastanej w sensie Poppera. Ponieważ jednak obiekty peryferyjne
w jednej dziedzinie będą stanowić przedmiot zainteresowana innej dziedziny
(czy projektu badawczego), oczekuje się, że prędzej czy później dojdzie do
zderzenia obu perspektyw i powstania wyższego rzędu struktur teoretycznych
koordynujących dalsze procesy badawcze.
Ciekawy przykład postępowania mającego na celu krytyczne odniesienie
się do silnie zinternalizowanych schematów myślenia przytoczył jakiś czas
temu Stone [2011]. Hipotetyczny problem dotyczył możliwość zaprojektowania spójnej polityki szpitala w zakresie leczenia bólu. W przedsięwzięciu
wzięli udział specjaliści różnych dziedzin, w ten czy inny sposób zaangażowani w odnośny proces: prawnik, administrator szpitala, pielęgniarka oraz
tzw. process engineer.18 Pierwszej runda zaaranżowanej dyskusji ujawniła
daleko idące różnice stanowisk. Różnice były na tyle znaczące, iż postronnym
obserwatorom mogło się wydawać, iż poszczególne osoby odnoszą się
w gruncie rzeczy do odmiennych zjawisk. Jak zaznacza Stone: „nie jest to
wyłącznie kwestia rozbieżnych metodologii i epistemologii, ale różnica tkwią—————————
16 Stone [2011] w oparciu o założenia fenomenologii Heideggera wyróżnia trzy poziomy wiedzy niejawnej, odpowiadające mniej więcej hierarchii tu przedstawionej: to, co implicytne – całość znaczeń
(implicit), niejawne (tacit) – schematy i sposoby działania, oraz właśnie niewypowiedziane (unsaid)
– milczące założenia, przyjmowane przez każdą ze stron interakcji.
17 Pamiętajmy, że zgodnie z zaprezentowaną w poprzednich punktach neurobiologiczną koncepcją
podstaw poznania, rozróżnienie między pojęciami i perceptami jest kwestią stopnia, nie rodzaju. Tak
percepty, jak i koncepty są obrazami – reprezentacjami na podłożu neuronalnym.
18 W tej zaaranżowanej sytuacji wzięli udział też studenci (jako obserwatorzy, później uczestnicy
wymiany zdań), ponieważ to właśnie pod kątem ich edukacji pomyślane było opisywane ćwiczenie.
Dla uproszczenia, pominę ich udział, nie ma on bowiem większego znaczenia z punktu widzenia
mojej argumentacji.
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ca w ontologicznych zobowiązaniach, zaangażowaniach, i relacjach istotności” [ibidem, s. 19]. Po paru tygodniach wszakże, w czasie kolejnego spotkania, uczestnicy byli już świadomi specyfiki przyjmowanych założeń tła i byli
w stanie je zwerbalizować. Pielęgniarka wyłożyła swoje priorytety, do których
zaliczają się czynności związane z opieką nad pacjentem, prawnik wyłuszczył
kategorię ryzyka jako kluczową dla jego pracy, inżynier podniósł kwestię wydolności systemu, itd. [ibidem, s. 19–20]. Dzięki wydobyciu tych obecnych,
acz niewyartykułowanych założeń, możliwe stało się skoordynowane rozmaitych perspektyw, prowadzące do powstania spójnej strategii postępowania.
Co ważne, nie mamy tu do czynienia z żadną redukcją różnorodności stanowisk do jednego algorytmu działania. Chodzi raczej o koordynowanie działań
i podporządkowanie różnych aktywności naczelnemu celowi.
W opisanym przypadku, specjaliści zostali poddani czemuś na kształt terapii grupowej, podczas której mogli nie tylko wydobyć milczące założenia,
na których się w swej codziennej praktyce opierają i na których ujawnienie
pozwala autoanaliza, lecz także mają możliwość wzbogacenia wiedzy poprzez
skonfrontowanie własnych doświadczeń z doświadczeniami innych. To oczywiście umożliwia wzajemne koordynowanie działań bez konieczności unifikacji na poziomie metodologii. Tego rodzaju współpraca może też ułatwić
aktywizację ważnych kodów, które niegdyś zostały przyswojone, ale w danej
chwili nie są używane z uwagi na domniemany brak istotności z punktu
widzenia rozważanego problemu.
Rekonstrukcja neurologicznych programów działania
Aby zrozumieć, co na poziomie neurobiologicznym umożliwia koordynację czynności poznawczych, należy odwołać się do głębszych pokładów
wiedzy niejawnej, czyli do samych dyspozycji. Jak wspominałam, dyspozycje
są tym, co warunkuje nasze zachowania, ale samo się w tych działaniach nie
ujawnia, co może sugerować, iż rzeczywiście istnieją pewne pokłady naszej
wiedzy niepodatne na krytyczny osąd. Sens danego działania oraz stojące za
nim motywacje w gruncie rzeczy sytuowały się poza podmiotem poznawczym, ten zaś byłby zaledwie narzędziem realizacji wyższego, biologicznego
na przykład, interesu.
Wiedza na temat mechanizmów poznawczych sugeruje jednak, że stawianie sztywnych granic między danym działaniem a jego motywami i związanym z nimi wartościowaniem jest nieuzasadnione. Rzeczywiście, dyspozycje,
określające naszą postawę wobec świata wewnętrznego i zewnętrznego, są
programami działania podporządkowanymi realizacji wartości biologicznej,
czyli, po prostu, umożliwiającymi przeżycie jednostce czy nawet całym grupom (dobór krewniaczy, narzędzia kulturowe). Jako takie jednak niosą one
pewne treści dotyczące związków między podmiotem i jego środowiskiem.
Dyspozycje, jako programy działania, należałoby uznać za neurobiologiczny
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odpowiednik teorii. Jak wszystkie teorie, dyspozycje mogą być oceniane
jedynie pośrednio, czyli na podstawie skutków, jakie niesie ich realizacja.
Mogą być też pod wpływem doświadczenia modyfikowane.
Nasza wiedza o dyspozycjach jest więc rzeczywiście pośrednia, nie znaczy
to jednak, że musi ona być nierzetelna czy rozmyta. Możemy, po pierwsze,
refleksyjnie zwracać się ku rozmaitym schematom działania, tak, jak manifestują się one w praktyce. Im większa próbka zachowania, tym dokładniej
poznajemy to, co nami kieruje. Jak pokazuje powyżej przytoczony przykład,
poszczególne jednostki w odpowiednich okolicznościach mogą wydobyć na
światło dzienne własne postawy wobec wybranego przedmiotu i je kooperatywnie niuansować bądź modyfikować. Dyspozycje najwyższego rzędu są
właśnie takimi kodami meta-wiedzy, które pozwala nam uzyskiwać wiedzę
o tym, co na co dzień umyka naszej uwadze, i w razie potrzeby, dołożyć
starań w celu dokonywania stosownych korekt.19
Pewną trudność mogą stanowić dyspozycje niskiego rzędu, o których faktycznie nie można powiedzieć, że podlegają świadomej kontroli. Trzeba jednak pamiętać, iż czynności wyższego rzędu, choć nie są w stanie rewidować
sposobów ekspresji najbardziej podstawowych programów działania, pośrednio kierują logiką ich aktywacji. Dobry przykład takiego pośredniego
wpływu stanowi mechanizm strachu. Nasz repertuar reakcji na zagrożenia
jest ograniczony – w obliczu domniemanego niebezpieczeństwa, możemy
odpowiedzieć agresją bądź rzucić się do ucieczki (unikanie), lub też zastygnąć
w bezruchu.20 Co więcej, większość tego rodzaju „wyborów” dokonuje się
podświadomie. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń terapeutycznych możemy
jednak znacząco zmodyfikować katalog bodźców, na które będziemy reagować strachem. Krótko mówiąc, choć nie mamy świadomego wpływu na
sposób naszego reagowania na już stwierdzone zagrożenia, możemy w znaczącym stopniu sterować tym, jakiego rodzaju bodźce będą wyzwalaczami
reakcji lękowych, a pomocne w tym procesie mogą być rozmaite sposoby
oddziaływania: psychoterapeutyczne (włączając w to techniki dziś uznawane
za przejaw zabobonu, a jednak w określonych uwarunkowaniach skuteczne,
jak czary czy egzorcyzmy [zob. Torrey 1981], chirurgiczne, farmakologiczne.
Zwłaszcza złożony aparat poznawczy współczesnej nauki pozwala wyjątkowo
głęboko wniknąć w fundamentalne mechanizmy wyzwalania reakcji lękowych, a opracowane z uwzględnieniem dobrze ugruntowanej wiedzy na
temat ludzkiego umysłu działanie terapeutyczne pozwala modyfikować ekspresję pierwotnych dyspozycji, w nieco podobny sposób do tego, w jaki czynniki zewnętrzne (tryb życia, wychowanie, socjalizacja) wpływają na ekspresję
—————————
19 Samo uświadomienie sobie schematu własnego postępowania go nie odmienia: wypracowanie
i zakodowanie nowych dyspozycji wymaga nieraz czasochłonnego, a w każdym razie, intensywnego,
treningu. To zaś uzasadnia potrzebę systematyczności i praktyki w przyswajaniu i stosowaniu schematów poznawczych, na którą zwracał uwagę Kuhn.
20 Więcej na ten temat, zob. np. [LeDoux 2003, s. 121n.]
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poszczególnych genów. Pokazuje to dobitnie, że to, co najbardziej złożone
(nauka), jest środkiem odkrywania i modyfikowania tego, co najbardziej
podstawowe (pierwotne dyspozycje).
4. UWAGI KOŃCOWE

Powyższe rozstrzygnięcia sugerują przeprowadzenie dość schematycznej
dystynkcji pojęciowej między wiedzą, poznaniem a nauką. Rozróżnienie to
jest czysto analityczne, jest jednak przydatne z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia.21
W świetle powyższych rozstrzygnięć, termin „wiedza” należałoby w pierwszej kolejności odnosić do subiektywnych, czynnych (względnie łatwo podatnych na reaktywację, a nie uśpionych) zasobów, ściślej zaś, wzorców
aktywności neuronalnej, zapisanych w korowych sferach konwergencji/dywergencji w postaci dyspozycji do tworzenia multi- oraz intersensorycznych oraz abstrakcyjnych reprezentacji (co oczywiste, pojęcie wiedzy tak
eksplikowane jest ściśle związane z pojęciami pamięci oraz uczenia się).
Możemy oczywiście dyskutować, czy dyspozycjom pierwotnym, sterującym najbardziej prymitywnymi zachowaniami, można przypisać status
wiedzy. Wydaje się, że rozsądniej byłoby termin ten stosować na określenie
kodów wyższego rzędu operacji mentalnych, związanych z korowym przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazów, a te bardziej podstawowe nazywać, za
Damasio, proto-wiedzą czy proto-poznaniem. Niezależnie jednak od
decyzji terminologicznej, jakiej dokonamy, dyspozycje niższego szczebla nie
mogą zostać zupełnie pominięte w procesie konstruowania teorii wiedzy.
Reakcje automatyczne, takie jak podstawowe emocje, odpowiadają za wstępne wartościowanie bodźców i wpływają na procesy uwagi. Wyższe dyspozycje, jak pokazano, nie tyle zastępują podstawowe mechanizmy przetwarzania
bodźców, ile – pod warunkiem odpowiedniego treningu – sterują ich aktywnością.
Odpowiednio, procesy poznawcze to operacje na wiedzy raczej niż pozyskiwanie wiedzy od zera. Potwierdza to słynne twierdzenie Poppera, że
poznanie nigdy nie zaczyna się od zera, lecz bazuje na uprzednio istniejącej
wiedzy, włączając w to wiedzę ucieleśnioną w „dyspozycjach wrodzonych”
[por. Popper 1992, s. 101]. Poznanie wywodzi się z czynności układu nerwowego związanych z regulacją procesów życiowych, które stosunkowo szybko
wchodzą w fazę manipulacji obiektami świata zewnętrznego. Na wyższym
—————————
21 Tego rodzaju projekty są dziś proponowane stosunkowo popularne. Wystarczy wymienić, prace
Nancy Nessesarian [zob. np. 2002, 2008] i Petera Barkera [np. 2002], poświęcone psychologicznym
i neurobiologicznym mechanizmom zmian pojęciowych. Podobne podejście, choć nieco odmienne
w szczegółach, prezentuje William Bechtel [zob. np. Bechtel 2008]. Za pioniera projektu unifikacji
nauk kognitywnych i filozofii nauki należy oczywiście uznać wychodzącego z pozycji komputacjonalistycznych Paula Churchlanda [zob. zwłaszcza Churchland 1989].
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poziomie, czyli na poziomie poznania sensu stricto, mamy do czynienia
z operacjami przeprowadzonymi na samych obiektach mentalnych.
W świetle tych faktów, znane filozoficzne rozróżnienie Gilberta Ryle’a na
„wiedzę, że” (knowing that) i „wiedzę, jak” (knowing how), znacząco traci na
ostrości. Nie chodzi o to, że jeden rodzaj wiedzy może być zredukowany do
drugiego; rzecz w tym, iż w przypadku tak złożonej struktury, jak ludzki
umysł, oba rodzaje wiedzy – deklaratywna i proceduralna – są dwiema stronami tego samego medalu. Za wiedzę o charakterze proceduralnym oraz
wiedzę deklaratywną odpowiadają co prawda różne sektory mózgu: w przypadku wiedzy proceduralnej są to głównie móżdżek i jądra podstawy,
odpowiadające za uczenie się nowych umiejętności, podczas gdy wiedza deklaratywna (związana z tzw. pamięcią epizodyczną i semantyczną), angażuje
przede wszystkim hipokamp i pewne sektory kory mózgowej.22 Zgodnie jednak z sensomotoryczną koncepcją uczenia się, wyższe czynności poznawcze
mają swe źródła w koordynacji sensomotorycznej za pomocą dyspozycji
odpowiednio wysokiego rzędu, a percepcja nie może być ściśle oddzielona od
motorycznych modeli czynności organów ciała zaangażowanych w procesy
percepcyjne i poznawcze. Ponadto, sama wiedza deklaratywna zapisana jest
formie dyspozycji do określonego przetwarzania (szeregowego i równoległego) reprezentacji. Dzięki zaawansowanej korze kojarzeniowej płatów przedczołowych, możliwe jest tworzenie obrazów samych tych procesów przetwarzania, a tym samym, dostępna staje się wiedza na temat procesów
poznawczych, która może być wykorzystana w procesie kształtowania
nowych wzorców proceduralnych, w tym wzorców wytwarzania wiedzy.
Funkcja, nazwijmy to, meta-obrazowania, oraz związane z nią zdolności
komunikacyjne, świadczy o możliwości aktywnego i świadomego przetwarzania samych reguł i zasad, na których opiera się działalność poznawcza,
włączając w to schematy relacji interpersonalnych. Wyróżnionym narzędziem takiego przetwarzania jest właśnie nauka, rozumiana szeroko, jako
historycznie kształtowany, wspólnotowy, zorganizowany, systematyczny
namysł nad pewnym wycinkami rzeczywistości, obejmujący obie fazy działalności poznawczej wyróżnione przez Kuhna: naukę normalną i badania
ponadstandardowe.
Sposób, na jaki poszczególne sektory wiedzy ucieleśnionej w mózgu, zachowując ograniczoną autonomię pozostają w ścisłej współpracy ze sobą,
naprowadza na określony sposób postrzegania roli specjalizacji w nauce.
Sensomotoryczna koncepcja poznania nie kieruje uwagę ku wzajemnym
wpływom, jakim podlegają poszczególne sektory wiedzy.23 W samej nauce
—————————
22 Przypomnijmy: zgodnie z koncepcją konwergencji/dywergencji, obszary dyspozycyjne, jak tu
wymienione, „pobierają” materiał z wczesnych pól sensorycznych.
23 Teoria ta, krótko mówiąc, jest niezgodna z „modułowym” podejściem, promowanym m.in. przez
Stevena Pinkera [2002].
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takie oddziaływania międzydziedzinowe stają się coraz bardziej widoczne.
Mogą mieć charakter czysto metodologiczny, gdy rozstrzygnięcia jednej dziedziny wykorzystywane są w roli narzędzi badawczych w innych dyscyplinach
[zob. np. Bechtel i Hamilton 2007]. To jednak nie wszystko. Wzajemne interakcje mogą sięgać również warstwy pojęciowej. Jednego z najświeższych
przykładów próby poddania pod dyskusję problemu pojęciowego dostarczyli
polscy uczeni, kwestionując sens dobrze ugruntowanego w praktyce badawczej biochemii pojęcia pH [Bal 2012], w nadziei na zainicjowanie pogłębionych badań nad mechanizmami oddziaływań wewnątrzkomórkowych.
Autorzy poddali krytyce chemiczny sens pojęcia pH w odniesieniu do procesów zachodzących w jądrze komórkowym, podejrzewając, że dalsze badania
pozwolą na udoskonalenie stosowanych w biochemii metod.
Ostatnim szczeblem możliwych interakcji jest poziom metapojęciowy,
składający się już nie tyle z pojęciowych założeń, ale podatnych na świadomą
krytykę postaw, hierarchii wartości itp., tak jak opisano to na przykładzie
eksperymentu na grupie opracowującej strategię walki z bólem. Procesy
przetwarzania tego typu wiedzy niejawnej wymagają czegoś więcej niż specjalistycznej wiedzy i spostrzegawczości – wymagają najwyższego zaangażowania mechanizmów autorefleksji oraz empatii, rozumianej nie jako dar mistycznego wczuwania się w drugą osobę, lecz jako świadomość własnego usytuowania, umiejętność manipulowania perspektywą i spojrzenia na dany
problem z punktu widzenia partnera w dyskusji, które umożliwiają tworzenie
nowych, szerszych i bardziej złożonych niż dotychczasowe konstruktów poznawczych. Tego typu rozważania są obecnie dość powszechnie rozpoznawane jako niezbędne uzupełnienie technicznych umiejętności rozwiązywania
problemów intelektualnych i technologicznych oraz analiz przyjmowanych
w praktyce założeń. Rozstrzygnięcia nauk neurokognitywnych sugerują, iż
wyposażenie ludzkiego mózgu jest więcej niż wystarczające do ich snucia.
W celu natomiast realnego podniesienia jakości badań interdyscyplinarnych,
dostępna wiedza neurobiologiczna winna być systematycznie wykorzystywana dla wypracowania odpowiednich technik i programów quasiterapautycznych i coachingowych, adresowanych do samych badaczy oraz
nakierowanych na usprawnienie interakcji między uczonymi oraz pozostałymi twórcami i użytkownikami kultury.24
Podsumowując, architektonika umysłu, tak jak ją zarysowują nauki neurokognitywne, wskazuje, iż prowadzenie skoordynowanych badań interni multidyscyplinarnych, wymagających umiejętności ujawniania milcząco
przyjmowanych założeń oraz zmiany perspektywy, jest nie tylko możliwe, ale
i konieczne. Aktywność wspólnotowa tego rodzaju stanowi z jednej strony
—————————
24 Opracowanie takich programów nie jest, rzecz jasna, zadaniem filozofa, choć filozofia może być
wielce pomocna w tym procesie.
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czynnik warunkującym dalszy rozwój wiedzy naukowej, z drugiej zaś, umiejętności z jej punktu widzenia niezbędne są w trakcie owego procesu doskonalone. Do istoty procesów poznawczych należy bowiem świadome przetwarzanie wiedzy niejawnej, prowadzące do powstawania nowej wiedzy deklaratywnej, oraz pośrednio, do kształtowania się nowych schematów działania
(nowej wiedzy proceduralnej, również interpersonalnej). Wyniki te wskazują
również, że problem socjalizacji, tak jak go pojmuje Collins, w rzeczywistości
nie istnieje. Tym, czego potrzebujemy, by pojąć zasady badań inter- i multidyscyplinarnych i usprawnić ich mechanizmy, jest nie tyle teoria socjalizacji,
ile rzetelna i ciągle pogłębiana wiedza na temat wzajemnych zależności
między zdolnościami komunikacyjnymi i poznawczymi. Istotę mechanizmu
aktywnego eksplorowania i transformowania wiedzy niejawnej lepiej niż
pojęcie kontroli nad procesami poznawczymi, oddaje idea (dwukierunkowej) koordynacji między wiedzą i kompetencjami niejawnych i wiedzą
jawną.
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THE TACIT KNOWLEGE PROBLEM TODAY.
A NEUROCOGNITIVE PERSPECTIVE
ABSTRACT

Since its first introduction into the field of philosophy by Michael Polanyi, the
problem of tacit knowledge has undergone a transformation. Nowadays the question
is not so much whether the rules and assumptions governing theory choice are amenable to articulation and critical assessment, as it is if the methods of multi- and
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interdisciplinary research can be laid down and improved upon. The article addresses the problem of tacit knowledge in general, and the above-mentioned issue in
particular, from the vantage point of cognitive neurosciences. More specifically, it
considers the question of the possibility of coordination and management of corporate scientific activity in the light of the so called sensorimotor conception of learning
and cognition. The paper is thought of as providing an example of the employment of
neuroscientific conceptual framework in the domain of philosophy of science and
epistemology.
Keywords: tacit knowledge, executive functions, interdisciplinary research, cognitive neuroscience.
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INFORMACJA, FORMALNA CELOWOŚĆ
I SPONTANICZNOŚĆ
W PODSTAWACH DEFINICJI ŻYCIA1
(I ODCINEK SZKICU DEDUKCYJNEJ TEORII ŻYCIA)

STRESZCZENIE

„Szkic dedukcyjnej teorii życia” to planowana seria artykułów obejmująca tematykę moich badań od zdefiniowania procesu, poprzez modele i ich symulacje w dziedzinie sieci złożonych, do wniosków w zakresie ewolucyjnych prawidłowości ontogenezy. Zdefiniowanie procesu w oparciu o wiedzę i założenia pozabiologiczne – to temat
tego pierwszego odcinka. Proces ten okazuje się bardzo podobny do procesu życia.
W definicji tej używa się nieco rozszerzonych pojęć: „informacja” i „kodowanie”,
nastepnie definiuje się „informację celową” odpowiadającą terminowi: „informacja
biologiczna”. W dalszych odcinkach, na tak zbudowanej podstawie, określana jest
„informacja dziedziczna”. Po drodze do skrajnie kontrowersyjnej rekapitulacji Haeckla bronione będą tezy wyraźnie odmienne od obecnie szeroko przyjmowanych,
w tym: rozumienie „życia na granicy chaosu” i znaczenia „samoorganizacji”. Całość
stanowi spójną wizję teorii, ale do osiągnięcia poziomu teorii wiele jeszcze brakuje,
dlatego jest to jedynie szkic. Szczególną uwagę przykłada się do interpretacji,
a formalizm jest jedynie szkicowany. Oryginalność podjętej drogi, jej rozpiętość
i bezkompromisowe podejmowanie tematów tabu, takich jak celowość i rekapitulacja, niewątpliwie stanowią istotną trudność w jej opisaniu i percepcji. Duża część tej
tematyki nie jest obecnie tolerowana w ramach biologii i inni autorzy także umieszczają te tematy w pismach filozoficznych.

—————————
1 Niniejszy artykuł jest uaktualnioną i zmodyfikowaną wersją artykułów w języku angielskim:
A. Gecow, The purposeful information. On the difference between natural and artificial life, Dialogue & Universalism 18, 2008, s. 191–206; A. Gecow, The differences between natural and artificial
life. Towards a definition of life, http://arxiv.org/abs/1012.2889, 2010.
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1. WSTĘP

1.1. Początek serii „Szkic dedukcyjnej teorii życia”
Niniejszym artykułem rozpoczynam prezentowanie po polsku mojej dosyć
obszernej koncepcji opisu życia. Całość prezentacji tej koncepcji nosi tytuł
Szkic dedukcyjnej teorii życia. Nie jest to jeszcze teoria, a jedynie jej szkic,
ale obejmuje już sporą część najistotniejszych problemów. Oczywiście,
dedukcję trzeba rozpocząć od zdefiniowania elementów podstawowych na
bazie pojęć nie wymagających wiedzy o życiu. Takie właśnie zadanie ma ten
artykuł.
Jak widać z jego tytułu, rozważa się w nim definicję życia na bazie pojęcia
„informacja”, które do tego celu musi być, moim zdaniem, nieco rozszerzone.
Następnie wprowadzona zostanie definicja celu, czego nie należy dłużej unikać, ale nie będzie to definicja finalistyczna ani odnosząca się do sztucznego
życia skonstruowanego przez Kogoś, a ujmująca spontaniczne, naturalne
życie, bez Kogoś, Kto mu zadaje cel. Formalnie opisana celowość posłuży do
zdefiniowania „informacji celowej”, czyli pojęcia zbliżonego w swej treści do
używanego już pojęcia „informacja biologiczna”, którego definicje według
mnie nie są wystarczające. Uzyskana definicja życia dotyczy pewnego procesu. Zawiedzie ona tych, którzy oczekują metody sprawdzenia, czy znalezione
coś jest żywe, czy martwe. Ponadto, pozostają do wyjaśnienia pewne problemy o charakterze filozoficznym, które sieją niepewność, czy aby nie jest to
definicja zbyt szeroka. Po ich pomyślnym rozwiązaniu szkic stanie się kiedyś
teorią.
Następny artykuł z tej serii dotyczyć będzie informacji dziedzicznej. Ten
temat powinien być w zasadzie elementem pierwszego odcinka, gdyż wiąże
dość abstrakcyjne rozważania z konkretami w biologii, jednak wtedy rozmiar
pierwszego odcinka byłby za duży. W trzecim odcinku pokazany będzie możliwie prosty, ale ścisły model ewolucji. Może wydawać się on banalny, ale
wprowadzi niezbędne podstawy do następnych rozważań, które wejdą w obszar sieci złożonych, chaosu, samoorganizacji i postawią tezy wyraźnie odmienne od obecnie powszechnie przyjmowanych. Ta odmienna od uczęszczanych droga doprowadzi dalej do wyjaśnienia źródeł najbardziej kontrowersyjnej prawidłowości w biologii ewolucyjnej – rekapitulacji filogenezy w
ontogenezie, do czego użyte zostaną metody symulacji komputerowej. Plany
wiodą dalej, ale na razie wystarczy ta perspektywa.
Może powstać wątpliwość: czy taki program jest domeną filozofii, czy biologii, a może nauk ścisłych, w tym burzliwie rozwijającej się nauki o sieciach
złożonych? Obecne dyskusje o informacji biologicznej prowadzone są w pismach filozoficznych, głównie przez biologów. Biologia zajmuje się „bardziej
konkretnymi problemami”. Celowość jest przez biologów tematem omijanym, niewątpliwie filozofia się do niego przyznaje. Tak podstawowe zagad-
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nienia, jak miejsce życia na granicy chaosu, rola samoorganizacji, kreacjonizm (w dowolnej formie) kontra darwinizm, to niewątpliwie tematy podstawowe dla światopoglądu. Metodologia, na przykład w biologii, to też temat
filozoficzny, który będę dyskutował w rozmaitych aspektach. Jest jeszcze
inny, bardziej historyczny argument: początkowo filozofia zawierała całą
naukę, później wydzieliły się z niej dobrze określone dziedziny, ale pozostały
w ramach nauki. Te obszary nauki, które nie należą do owych dobrze określonych dziedzin, lub aktualnie nie są tam dobrze widziane, albo też leżą pomiędzy różnymi dziedzinami, nadal pozostają w filozofii. Chyba, że i „matka”
wszelkich nauk też „je z domu wyrzuci”.
1.2. Umocowanie początku
Mechanizm darwinowski wyjaśnił racjonalnie podstawową cechę żywych
organizmów, jaką jest rzucająca się w oczy „celowość” ich budowy i funkcjonowania. My, ludzie, jesteśmy na ten aspekt z natury szczególnie wyczuleni.
Różnie jest definiowane „życie” [patrz: Lahav, 1999]. Do dziś nie mamy
dobrej takiej definicji [Rizzotti, 1996, Taylor, 1999, Lahav, 1999]. Zwykle do
jej konstruowania autor wylicza kilka własności, które posiadają wszystkie
obiekty uznawane przez niego za żywe. Typowo jest w tym rozmnażanie, bywa mechanizm darwinowski [McKay, 2004, 1991], jednak owa „celowość”
jest unikana, bo kojarzy się z Kimś, kto ten cel postawił i z błędem finalizmu.
Większość biologów woli zajmować się bezpieczniejszymi zagadnieniami i nie
tykać tego trudnego i groźnego problemu. By opanować bardzo rozbieżne
rozumienie tego pojęcia, zbyt często błędne i pozbyć się przyrosłej do niego
fobii, Colin Pittendright [1958] wprowadził zastępcze pojęcie „teleonomia”2.
W zakresie działania i techniki człowieka odniesienie do założonego celu jest
naturalne, oczekiwane i nie budzi zastrzeżeń, tak więc wszystko co sztuczne,
w tym i sztuczne życie, ma prawo być celowe, ale jeżeli przyjmiemy, że celowość życia naturalnego bierze się z takich samych powodów co sztucznego, to
przyjmiemy jednocześnie akt stworzenia przez Boga. Wyjaśnianie w biologii
nie może sprowadzać się tylko do wykazania celowości – musi zostać wskazany mechanizm nie odwołujący się do celu, ale tworzący go. Taki mechanizm wskazał Darwin, jednak użycie go do definiowania życia tworzy problem – niezbędne pojęcie eliminacji, po której obiekt nie jest już żywy,
wymaga zdolności do określenia co jest żywe. Rozumienie mechanizmu dar—————————
2 Obserwowana od początku celowość wielu aspektów obiektów żywych wymagała doraźnej interpretacji. Zanim Darwin wskazał jej źródło, doszukiwano się go w czynnikach niematerialnych, na
przykład w sile życiowej, o charakterze arystotelesowskiej przyczyny celowej odnoszącej wyjaśnienia
do założonego finału, a nie do dostępnych mechanizmów jego osiągania. Stąd finalizm, określany
także terminem „teleologia”. Aby odciąć się od mistycznych sił kontrolujących osiąganie celu, ale
pozostawić wygodne sformułowania związane ze znanymi mechanizmami, wprowadzono termin
„teleonomia”, z założenia wolny od błędu finalizmu. [zob. hasło "finalizm" w Słowniku pojęć etologicznych, Jerzy Andrzej Chmurzyński http://www.nencki.gov.pl/ptetol/s_finalizm.htm.]
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winowskiego może być znacznie szersze, nie koniecznie w odniesieniu tylko
do procesu życia [np.: Jankowski, 2010],3 ale nas interesuje ten klasyczny
zakres.
Czy dałoby się tak umocować wyjściowe założenia poza obszarem życia, by
otrzymać mechanizm darwinowski? Przy okazji uzyskałoby się obiektywne
umocowanie ewidentnie występującego tu „celu”, co oczyściłoby to cenne
pojęcie z rozmaitych niejasności. Tak wyprowadzony mechanizm darwinowski miałby klarowną zawartość i można by wtedy postawić pytanie, czym go
uzupełnić, by dobrze definiował życie. Konieczność rozmnażania jest oczywista i nie budzi obaw, ale groźny aspekt celowości wydaje się tak podstawowy,
że nie da się go pominąć. By poprawnie zdefiniować eliminację, trzeba będzie
poszukać naturalnego kryterium tożsamości. Szkicowe rozwiązanie tak postawionego problemu jest tematem tego artykułu.
Badając życie sztuczne można wiele dowiedzieć się o życiu naturalnym,
jednak trzeba mieć świadomość ograniczeń w stawianiu pytań, jakie wynikają z samej istoty rozróżnienia pomiędzy sztucznym i naturalnym pochodzeniem badanego procesu. W życiu sztucznym najbardziej podstawowe cechy
są zazwyczaj jawnie lub skrycie zakładane i pytanie o nie w takim eksperymencie nie ma sensu.
Przyjmiemy za punkt wyjścia właśnie tę różnicę, gdyż oczekujemy
samoistnego, a nie zadanego pojawienia się celu. Załóżmy więc roboczo, że
życie naturalne to samoistny, długi i możliwie efektywny proces
zbierania informacji celowej i spróbujmy ściśle zdefiniować wszystkie
elementy tego sformułowania. Najpierw jednak wytłumaczę się z każdego
z tych elementów. Pojęcia „samoistny” i „długi” są już jasne. „Efektywny” ma
pozwolić na porównanie jego efektów z obserwacją – możliwe, że są istotnie
mniej efektywne warianty tego procesu, ale obserwujemy tylko te najbardziej
skuteczne, które zajęły jedyne dostępne miejsce i uniemożliwiły zauważalną
obecność owych mniej efektywnych.
Dalsze elementy analizowanego sformułowania to „zbierania” i „długi”,
oba mają określać, że proces jest w swoich przedziałach „jednorodny”, a nie
składa się z jednego lub nawet kilku aktów.
„Informacja celowa” to jawna nazwa „informacji biologicznej”, nazwy
wprowadzonej przez Küppersa [1986], jak powyżej wspomniana „teleonomia”, by nie używać obarczonego błędami pojęcia „cel”. Obecnie termin
„informacja biologiczna” istotnie zmienił znaczenie i używa się go głównie
w dwóch innych aspektach – jako synonim informacji genetycznej, co jest
związane z ograniczeniem się do pierwszego przybliżenia [Gecow, 2010a],
i jako bazy biologicznych danych składowanych w Internecie. Już w samym
—————————
3 „Ewolucja Darwinowska jest to proces dynamiczny, odbywający się w dowolnej populacji, polegający na losowej generacji wariantów elementów tej populacji – o zmieniających się cechach, oraz
na nielosowej selekcji elementów tej populacji, według pewnej funkcji kryterialnej.”
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pojęciu „informacja” wyraźnie plącze się aspekt celowości, którego brak
w teorii Shannona. Próbował go uchwycić Eigen [1971] wprowadzając oprócz
Shannonowskiej ilości informacji także wartość informacji w sensie przydatności jej dla odbiorcy. Oczywiście przydatność wiąże się z celami odbiorcy.
Problem ten, tak jak cały problem celowości w opisach przyrody ożywionej,
szczególnie interesuje filozofów. Zaproponowanie ścisłej teorii celowości,
poprawnie definiującej i interpretującej pojęcia występujące w tej teorii, pozwoli, by teleonomia przestała być sferą jedynie intuicji i przycumowała do
konkretnych terenów fizyki i innych nauk ścisłych. Mimo burzliwej dyskusji
i wielu prób na razie takiej uznanej teorii brak. Podobną próbą ma być niniejszy pierwszy odcinek Szkicu. Wśród tych prób wymienić należy ucznia
Eigena, wspomnianego Küppersa [1986], który analizując „fundamentalne
pojęcie – informacja biologiczna” wprowadza trzy jej „wymiary”: syntaktyczny (shannonowski), semantyczny i pragmatyczny, ale nie wychodzi w tych
rozważaniach poza ramy filozofii. Rodzimą próbę w tym kierunku przedstawił Marian Mazur [1970]. Współczesne podsumowanie rozumienia hasła
„informacja biologiczna” autorstwa P. Godfrey-Smith i K. Sterelny [2007]
można znaleźć w internetowej Stanford Encyclopedia of Philosophy. Jak
większość wypowiedzi na ten temat nie jest to opracowanie wolne od stronniczości. Współautor, Sterelny związany jest z „bogatszą koncepcją” informacji zwracającą uwagę na jej intencjonalny, semantyczny aspekt, nazwaną
przez Millikan [1984] teleosemantyczną. Próbuje ona opisać aspekt znaczenia informacji genetycznej, choć Jablonka [2002] wskazuje tu także inne
podobne nośniki [Gecow, 2010a], w tym także środowisko. Tu pojawia
się problem definicji informacji dziedzicznej lub przynajmniej jej miejsca
w tworzonej teorii, będzie to tematem drugiego odcinka Szkicu. Rozpowszechnione rozumienie informacji dziedzicznej jako informacji zapisanej
w genach jest beztroskim grubym błędem, co bliżej wyjaśniam w artykule
[Gecow, 2010a].
Wpierw więc definiować będziemy pojęcie „informacja celowa” przy użyciu takich terminów jak kodowanie i informacja, nieco uogólnionych (ale
nadal ścisłych) tak, by nadawały się do opisu zjawisk, a nie tylko do opisu
problemów technicznych. Użyte pojęcia należą do podstawowych. Ich
poukładanie w spójną całość wymaga tych drobnych korekt znaczenia, do
którego czytelnik jest już przyzwyczajony. Będzie to więc wiązać się z trudnościami w percepcji proponowanej „teorii”, jednak lepszej metody nie widzę.
Proponowany sposób definiowania wydaje się być istotnie odmienny od
innych, przez co dokładniejsza ich analiza wydaje się tu zbędna. Wśród
podstawowych cech obiektu realizującego taki proces zbierania informacji
celowej pojawi się rozmnażanie i losowa zmienność z tendencją do preferowania mniejszych zmian, a stąd wyłoni się naturalne kryterium tożsamości
tworzące sam ewoluujący obiekt. Możemy powtórzyć za Chaitinem [1979]
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“Ten artykuł jest wkładem do programu von Neumanna [1963, 1966] matematycznego sformułowania ogólnych podstaw biologii”.
1.3. Uwagi organizacyjne
Oprócz wspomnianej wyżej trudności czytania tego tekstu, wynikającej
z niezbędnej modyfikacji znaczenia terminów podstawowych, Czytelnik napotka kilka dalszych trudności, których nie udało się uniknąć. Bardzo za nie
przepraszam. Dwie najpoważniejsze to długość artykułu, i upakowanie informacji. Problem w tym, że wiele z tez tu postawionych wynika z uzgodnienia wielu aspektów na raz. Ich siła leży właśnie w zakresie tego uzgodnienia
i pominięcie istotnych aspektów to pominięcie ważnych argumentów. Tych
aspektów jest jednak rzeczywiście wiele, ale „rozsypanie” ich w osobnych
artykułach znacznie zmniejszyłoby siłę przekonywania. Stąd też bierze się
upakowanie treści, które wymaga od Czytającego podobnej koncentracji,
jakby czytał tekst matematyczny. Tekstu nie da się po prostu przeczytać, aby
odebrać jego przekaz, trzeba go studiować.
2. DROGA DEFINIOWANIA CELOWOŚCI

Żeby zdefiniować terminy „cel” i „informacja celowa” nadające się do opisu zjawisk fizycznych i mieć pewność, że te opisy, w których je użyjemy, są
wolne od błędu finalizmu i potrzeby Kogoś, kto te cele stawia, potrzebować
będziemy wygodnej definicji przyczyny i skutku. Uzyskamy je używając
uogólnionego kodowania informacji, związanego z realizacją przekształcenia
przez prawa fizyczne, które nazwiemy kodem naturalnym. Cel zdefiniujemy
jako skutek, do którego poszukiwane są przyczyny, czyli argument w kodzie
odwrotnym do kodu naturalnego. Następnie postawimy pytanie: czy możliwe
jest spontaniczne zaistnienie takiego kodu odwrotnego w naturze? Jeżeli tak,
to jakie ma on własności? Na końcu okaże się, że te własności są bardzo
podobne do procesu życia.
2.1. Interpretacja pojęć informacja i kod w podstawach podejścia
Do zdefiniowania pojęcia celu użyte zostaną skrajnie uproszczone pojęcia
informacji i kodu. Interpretacja w odniesieniu do opisu przyrody tych podstawowych pojęć w obecnym ujęciu wymaga korekty, to jest uogólnienia,
gdyż planowane zastosowanie ma odnosić się przede wszystkim do opisu
zjawisk zachodzących zanim powstał człowiek, a nie zadań służących człowiekowi do osiągnięcia założonych celów.
Pojęcie informacji wprowadzone przez Shannona w połowie XX w.
w celach technicznych jest intuicyjne i dobrze pasuje do zjawisk biologicz-
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nych, co prowokowało wspomnianych powyżej Eigena i Küppersa oraz
współczesnych badaczy, a także i mnie do analizy pojęcia „informacja biologiczna”. Informacja to inna postać entropii znanej już i badanej w fizyce w
XIX w. przez Clausiusa, Boltzmanna i Gibbsa. W tej starszej postaci powstałej do celów opisu przyrody brak było aspektu celowości, naturalnego w zastosowaniach technicznych, ale właśnie ten aspekt, choć tak niebezpieczny,
jest szczególnie pociągający w biologii. Unikanie tej wskazówki to lekceważenie jednego z najbardziej czytelnych drogowskazów. Informacja i entropia to
jedynie inne postacie prawdopodobieństwa, utworzone do analizy określonych problemów – transferu wyróżnienia i jego spontanicznej utraty. Proponowane tu podejście to spojrzenie na informację od jej podstaw zapomnianych w wyniku ograniczenia się do zastosowań użytkowych.
Informacja to wyróżnienie w zbiorze dostępnych możliwości
Przyzwyczailiśmy się, że informacja zwykle jest w postaci pośredniej
i symbole, którymi operuje, jedynie reprezentują „właściwy” wybór. Na przykład informacja u Maynarda Smitha [1999] nie jest rozpoznawana, gdy nie
jest zakodowana. Tu interesuje nas także wybór od razu w ostatecznym „właściwym” zbiorze. U nas informacja istnieje nie tylko w trakcie przekazywania.
Obiekt posiada w swojej budowie fizycznej informację: jak reagować na zadane warunki zewnętrzne – środowisko.
Brak takiej informacji to na przykład stan równowagi nietrwałej: kulka na
szczycie drugiej kuli (razem tworzące obiekt) stoczy się, jak tylko będzie
„wiedzieć” (posiadać informację, zaistnieje informacja), w którym kierunku.
Żarówka zaświeci się, kiedy przyłożymy do niej odpowiednie napięcie. Już
zanim przyłożymy to napięcie, informacja: czy żarówka może się zaświecić,
znajduje się w budowie żarówki.
Kod to przekształcenie (związek) zgodnie z dowolną relacją
a nawet prawdopodobieństwem warunkowym, pozwalające związać dwa zbiory tak, że wyróżnienie w pierwszym powoduje wyróżnienie w drugim.
Kod pozwala na pośrednie
Y
wyróżnienie, czyli zapis informakodowanie
R - relacja, kod cji w innym zbiorze. Związek
między zapaleniem się żarówki
i odpowiednim napięciem jest
kodem. Chcąc otrzymać informasymbol
cję, czy dana bateria jest dobra,
przykładamy do niej żarówkę i ta
albo
zaświeci się, albo nie. Stan
X
pierwotna
treść, wiadomość
baterii
zostanie przekształcony
zdekodowana
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na stan żarówki – informacja o stanie baterii zostanie zakodowana w stan
żarówki, a my widząc stan żarówki otrzymamy informację o baterii. W chwili
oglądania stanu żarówki widzimy symbol stanu baterii. Kodem jest dowolna
funkcja matematyczna, czyli sam związek bez aspektu czynności (kodowania)
na przykład: y = 4x+2.
2.2. Kod naturalny
Na takiej podstawie określamy pojęcie kodu naturalnego jako
przekształcenia wynikającego z praw fizycznych w kierunku zgodnym z upływem czasu.
Kod naturalny to nie tylko związek; on także koduje, czyli to mechanizm
kodowania. Funkcja matematyczna nie jest kodem naturalnym, bo nie ma
związku z kierunkiem czasu i prawami fizycznymi. Jednak obliczając ją dla
konkretnego x potrzebujemy czasu, tak jak i komputer dla instrukcji
y:=4*x+2;. Matematycznie postać zwana funkcją odwrotną: x = (y-2)/4
jest równoważna, bo to jedynie związek, ale dla komputera instrukcja:
x:=(y-2)/4; to całkiem inna instrukcja, czyli inny kod. Wyładowanie atmosferyczne jest przyczyną huku, który jest jego skutkiem, ale wytwarzając huk (na
przykład przez wybuch petardy) nie wywołamy pioruna.
Niech stanami układu odosobnionego będą sytuacje, w których na podstawie jakiegoś kryterium może być wyodrębniony obiekt, a ogólniej – jakaś
część sytuacji. Reszta sytuacji po odjęciu obiektu to jego środowisko –
warunki zewnętrzne. A więc prawa fizyczne działając na sytuację z chwili 1
tworzą sytuację w chwili 2 – następnej:
Prawa fizyczne: (sytuacja1 = obiekt + środowisko) → sytuacja2.
Wskazując (ustalając) jedną z tych części sytuacji (środowisko lub obiekt)
tworzymy kod naturalny, który na podstawie pozostałej części, przy
współudziale praw fizycznych (które są zawsze te same więc można je pominąć w opisie) wyznacza sytuację następną.
środowisko: (obiekt) → sytuacja2
W niej niekiedy także da się wyróżnić obiekt (lub to samo środowisko) na
postawie owego kryterium, lub ten sam kod naturalny. Statystyczny opis
kodu naturalnego (w domyśle – środowiska) istotnie zwiększa szansę na
przybliżoną stałość w kolejnych sytuacjach. Obiekt i środowisko są w pełni
symetryczne, każde z nich można traktować jako kod i jako przekształcaną
informację: argument – przyczynę i wartość – skutek. Dalej jednak chcemy
widzieć możliwie stały kod – środowisko, na które zmiany obiektu niemal nie
wpływają („założenie o pomijalności”). Zwykle środowisko jest znacznie
większą częścią sytuacji, a opis środowiska ma charakter uproszczony
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i statystyczny. (Ta dysproporcja i statystyczny, czyli niejednoznaczny charakter środowiska będą później niezbędne, żeby zmieścić w środowisku bez jego
zauważalnej zmiany zapasową kopię obiektu po rozmnożeniu, by móc kontynuować proces po eliminacji.)
środowisko: (obiekt1) → środowisko + obiekt2
obiekt2 := środowisko(obiekt1)
Niech naszym układem w chwili 1 (sytuacja1) będzie szklanka z wodą, do
której właśnie wpada maleńka grudka tlenku sodu. W chwili 2 w zasadzie
będziemy nadal mieli szklankę z wodą, ale tlenek sodu zamieni się w rozpuszczony wodorotlenek sodu:
Na2O + H2O → 2NaOH co nieistotnie (zależy do czego) zmieni wodę
(sytuacja2). Rozważając samą reakcję nie jest istotne, co przyjmiemy za kod,
a co za przekształcaną informację – Na2O czy H2O. Dokładniej mamy: Na2O
+ wieleH2O → 2NaOH + wieleH2O czyli 2NaOH:= wieleH2O(Na2O). To samo
stanie się z drugą i trzecią grudką Na2O, które możemy uważać za obiekty,
a wodę za środowisko, które możemy (z dobrym przybliżeniem) przyjąć za
stałe, więc wygodniej rozumieć je jako kod.
Zbudujmy układ składający się
z żarówki, baterii i połączeń z drutu
obiekt
przewodzącego prąd. W obwodzie
środowisko
jest jednak przerwa, którą zwieramy
różnymi ciałami, także należącymi
do układu. Nazwijmy obiektem ciało,
którym zwieramy, a obwód – środowiskiem. Jeżeli zmieniamy ciała,
którymi zwieramy obwód, to kodem
jest obwód a kodujemy własność przewodzenia ciała w świecenie żarówki.
Badamy własności ciał (obiektów). Jeśli badamy wiele wyprodukowanych
obwodów, czy są sprawne, zwierając je tym samym przewodzącym ciałem, to
w świecenie żarówki, gdy obwód jest zamknięty, kodujemy stan obwodu,
a kodem naturalnym jest owo przewodzące ciało.
Wymienność kodu i jego argumentu – przekształcanej informacji wynika
z naszej nieumiejętności potraktowania ich naraz jednakowo, tak, jak traktujemy chemiczne substraty. Dynamiczny charakter informacji upodabnia ją
do algorytmu realizowanego na komputerze – kodzie. Takie ujęcie jest wyjątkowo podobne do lansowanej przez Chaitina [1970, 1979, 1987] algorytmicznej teorii informacji.

+ -
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2.3. Podstawowe pojęcia celowości – cel, informacja celowa,
konstrukcja
2.3.1. Cel to założony skutek, do którego poszukiwane są przyczyny

czyli argument w kodzie odwrotnym do kodu naturalnego. Ten kod odwrotny, zwany dalej konstrukcją, ma jednak działać zgodnie z czasem i ma
być określony przynajmniej dla tego jednego argumentu – celu.
2.3.2. Informacja celowa to zapis przyczyny kodującej cel

Informacja celowa to wyróżnienie (zapis) znalezionej przyczyny kodującej
zadany skutek – cel.
1 – Należy podkreślić, że ten zapis jest informacją celową dopiero po
sprawdzeniu i odnotowaniu tego, że dana przyczyna prowadzi do celu; bez tej
uzupełniającej informacji samo wskazanie tej samej przyczyny nie jest jeszcze informacją celową.
2 – Informacja celowa jest zdefiniowana dla określonego stałego kodu.
Założenie stałości kodu jest pierwotne względem definicji informacji celowej.
Tym kodem mogą być same prawa fizyczne F. Zmiana kodu jednoznacznego
formalnie prowadzi do straty informacji celowej; w innym kodzie ten sam
argument może dać dowolnie inny wynik. Jednak powolne zmiany kodu środowisko określonego statystycznie dają zwykle drobne zmiany wyniku, który
także może być określony statystycznie. Pozwala to w krótkich odcinkach
czasu zachować (także statystycznie) większość informacji celowej.
Informacja biologiczna jest przykładem informacji celowej, a ilość informacji celowej odpowiada wartości informacji Eigena.
Kiedy mamy znaleźć x dla zadanego y, to w przypadku powyżej przedstawionej funkcji po prostu przekształcamy ją w funkcję odwrotną i wygodnie
obliczamy. Jeżeli jednak funkcja jest bardzo złożona, a mamy znaleźć x tylko
dla jednego y i wystarczy w przybliżeniu, to odwracanie funkcji zastępujemy
zgadywaniem: używamy nieodwróconej funkcji i dobieramy tak x, by
dawał wynik bliski zadanego y. My stawiamy hipotezy – kolejne x, obliczamy
i sprawdzamy, na ile otrzymaliśmy pożądany y. Gdy kod odwrotny jest niedostępny (a także gdy jest dostępny), to zawsze możemy zastosować taką
ogólną konstrukcję. Jest ona równoważna kodowi odwrotnemu – przekształca y na odpowiedni x, czyli skutkowi przyporządkowuje jego przyczynę, ale
nie jest wygodna. Chcemy zapalić światło w naszym obwodzie, ale nie wiemy,
którym z dwudziestu dostępnych ciał należy zewrzeć obwód. Musimy to
sprawdzić, testując kolejne ciała, aż znajdziemy przyczynę naszego celu i zastosujemy ją.
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2.3.3.Uniwersalny kod odwrotny – konstrukcja stawia
i testuje hipotezy, zapisuje informację celową

Rozpoznane więc zostały podstawowe ogólne własności takiej konstrukcji:
jest to testowanie hipotez przekształcanych przez kod. Wynikają one z ogólnej
niedostępności kodu odwrotnego (do kodu naturalnego) działającego zgodnie
z czasem, czyli z konieczności skonstruowania takiego kodu odwrotnego
w interesującym zakresie z tego co jest dostępne, to jest z kodu naturalnego.
Konstrukcja musi więc stawiać hipotezy, testować je, to znaczy,
pozwolić przekształcić przez kod naturalny, a następnie porównać
skutek z celem, oraz zapisać pozytywny wynik, czyli zapamiętać hipotetyczną przyczynę celu i to, że prowadzi ona do celu. Ten zapis
to informacja celowa. Jest to, jak widać, podstawowy schemat mechanizmu
ewolucji wskazanego przez Darwina; brakuje w nim jeszcze wykazania
konieczności rozmnażania, celu: „istnieć nadal” i do tego kryterium tożsamości.
2.4. Różne warianty ilości informacji celowej,
proces udoskonalania
Ilość informacji celowej związana jest ze wskazaniem (wyróżnieniem)
szukanych przyczyn zadanego skutku – celu. Możliwość jej obliczenia jest
niezbędna do oceny jej wzrostu (informacja celowa ma być zbierana).
2.4.1. Kod jedno-jednoznaczny

Dla rozpoznania zbadajmy przypadek jedno-jednoznacznego kodu (czyli
bijekcji) k ⊂ X×Y tzn.: y = k(x), gdzie x jest przyczyną, a y jej skutkiem. Cel
oznaczmy przez g. Zatem konstrukcja to xg = k−1(g). Wskazanie jedynej
w tym przypadku przyczyny xg celu g niesie pełną informację o sposobach
osiągnięcia tego celu. Zgodnie z teorią Shannona: I(xg) = -log p(xg), gdzie
p(x) to prawdopodobieństwo losowego wybrania właśnie tej przyczyny x.
2.4.2. Co to jest p(x), ujęcie globalne i lokalne oraz obiektywne
i subiektywne

Powstaje tu problem interpretacyjny: co to jest rozkład p(x)? Możliwość
bardziej obiektywnego wyznaczenia takiego rozkładu wynika ze specyficznego stanu układu, jakim jest maksymalna entropia, czyli bezład. Stan ten
nazwijmy abiotycznym stanem równowagi statystycznej. Dla wyrobienia intuicji warto prześledzić skrajnie prosty model opisany w [Gecow, 2009c].
Chodzi tu o stan, w którym brak jest zgromadzonej informacji celowej;
wzrost entropii do maksimum ma być związany z jej utratą. Rozkład ten jest
podstawą naszej oceny szansy spontanicznego pojawienia się danego obiektu
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w układzie (w danej sytuacji = x + k). Ujęcie wykorzystujące taki rozkład
nazwijmy globalnym.
Obiektywny rozkład p(x) wynika z pytania: skąd się wziął obiekt x, jak
trudno go „zrobić”? Bierzemy więc układ bez obiektu x i pytamy, jak łatwo się
w nim pojawi. Tu jednak, w zależności od tego, co nas interesuje, możemy
usunąć obiekty żywe w ogóle, lub tylko dany gatunek lub cechę obiektu.
Drugie ujęcie, nazwane lokalnym, związane jest z realnym mechanizmem stawiania hipotez wewnątrz układu oferowanym przez sam kod: ciąg
{xi}: xi+1=k(xi) interpretowany jest jako proces, w którym kolejny
skutek traktowany jest jako hipotetyczna przyczyna celu.
Interesuje nas pi(xi+1) w konkretnym stanie xi (gdy celem okazał się xi+2),
czyli rozkład prawdopodobieństwa warunkowego p(x|xi). Jest to pierwszy
wybór xi+1. Kiedy informacja celowa będzie wykorzystywana, to stan może
i raczej będzie inny, na przykład xi+2 lub xi+3. Wtedy należałoby użyć właściwego rozkładu, ale na razie pozostańmy przy xi spodziewając się, że będzie to
rozkład podobny.
W kodzie jednoznacznym nie ma obiektywnego wyboru; tylko xi+1 ma
prawdopodobieństwo 1, a pozostałe prawdopodobieństwo 0. Nie można więc
na tym rozkładzie opierać ilości informacji celowej. Ale poszukujący informacji celowej nie zna xi+1, dopóki nie zapuści kodu naturalnego. Wtedy każdy
możliwy skutek jest dla niego równoprawdopodobny, chyba, że poszukujący
coś już wie, i może to prawdopodobieństwo zróżnicować. Takie odniesienie
można nazwać subiektywnym w przeciwieństwie do wcześniej rozważanego obiektywnego. Wymóg sprawdzenia wskazanej przyczyny, że koduje cel
w definicji informacji celowej ma w sobie coś z takiego subiektywizmu, co
dobrze byłoby głębiej zrozumieć.
Dalej rozważamy niejednoznaczny kod W, który jest tym prawdopodobieństwem warunkowym p(x|xi) w postaci W(xi+1|xi) i w zasadzie ten
rozkład konkuruje o rolę pi(xi+1) w wyrażeniu określającym ilość
informacji celowej. Obiektywna niejednoznaczność wynikająca z uśrednienia
pozwala na wybór, a więc na obiektywną informację.
2.4.3. Ograniczenie w zbiorze lub konkretny element

Nie tylko wskazanie konkretnych przyczyn kodujących cel, ale każde ograniczenie w zbiorze przyczyn od X do A⊂X, czyli odrzucenie części możliwych
przyczyn, które nie dają celu lub dają go w niedostatecznym stopniu, także jest
informacją „przybliżającą do celu”. Informacja celowa uzyskana przez takie
ograniczenie wynosi: IX(g;A) = -log ΣA pX(x). Nazwijmy ją zbiorową
informacją celową (set-type) w odróżnieniu od informacji związanej ze
wskazaniem konkretnej przyczyny x, którą możemy nazwać jednostkową
(element-type). Jeżeli ze zbiorem A wiąże się jakaś wspólna cecha tworzących
go obiektów, to stwierdzenie tej cechy niesie ze sobą IX(g;A) informacji celo-
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wej. Stopień owego „zbliżenia do celu” obiektu posiadającego tą cechę może
być mierzony na rozmaite inne sposoby. Rozróżnienie między jednostkową
a zbiorową informacją celową ma charakter umowny, gdyż obiekt zwykle opisany jest poprzez wskazanie zbioru jego cech i reprezentuje cały zbiór realnych
obiektów, których pozostałe cechy mogą się różnić.
2.4.4. Niejednoznaczny kod W, doskonałość

W powyżej przedstawionym niejednoznacznym kodzie W każda przyczyna może kodować cel, ale fakt kodowania celu ma tu miarę W(g|x). Jest to
miara zachodzenia celu g jako skutku przyczyny x, którą nazwijmy doskonałością obiektu x. W wyniku testu obiekt może otrzymać informację mówiącą, że jego doskonałość przekroczyła zadany próg q i wtedy uzyskuje określoną ilość zbiorowej informacji celowej. Ilość informacji celowej i doskonałość rosną jednocześnie.
Proces {xi}: W(xi+1|xi) nazywamy procesem udoskonalania, gdy
spełnia warunek udoskonalania – doskonałość w nim nie maleje.
Taki proces jest obiektywnie zdefiniowany jedynie dla kodu niejednoznacznego.
3. SAMOISTNY PROCES ZBIERANIA INFORMACJI CELOWEJ

Zgodnie z zadaniem wyznaczonym na początku powstało pytanie: czy w
przyrodzie może samoistnie powstać konstrukcja gromadząca informację
celową? Niniejszy rozdział przedstawia szkic rozumowania prowadzącego do
odpowiedzi na to pytanie. Z najprostszych założeń okaże się, że narzuca to na
cel silne ograniczenie – może to być jedynie trwanie, a ono wymaga kryterium tożsamości. Zbyt proste założenia nie dają gromadzenia, a jedynie jednorazowe znalezienie informacji celowej. Żądając długiego i jednorodnego
procesu zauważamy, że kryterium tożsamości nie może być dokładne, a dobrym kodem jest wyżej wprowadzony kod W. Wskazuje to naturalne kryterium tożsamości oraz konieczność rozmnażania. Poszukując dalej realnych
mechanizmów prowadzących do wzrostu informacji celowej zauważamy „dyfuzję poziomą” dającą dużą ilość jednostkowej globalnej informacji celowej, a
postulując efektywność napotykamy wzrost słabej doskonałości podczas eksplozji ilościowej. Wprowadzając barierę pojemności środowiska otrzymujemy konkurencję i „pozorny” wzrost mocnej doskonałości przy przełamywaniu tej bariery.
3.1. Konstrukcja samoistna – ma mieścić się w układzie
Zazwyczaj spotykane konstrukcje są tworami zewnętrznymi względem
układu, w którym operuje kod. Tak na przykład zdobywa doświadczenie
człowiek, ale poszukiwanie konstrukcji samoistnej to przede wszyst-
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kim zmieszczenie jej w układzie. Zbadajmy więc warunki, jakie narzuca
żądanie zmieszczenia jej w układzie na konstrukcję i cel.
3.1.1. Wniosek: celem jest punkt stały kodu, czyli „istnieć nadal”

Analizując najprostszy pojęciowo przypadek, czyli stały kod jednoznaczny,
zauważmy: Żeby zaznaczana przyczyna celu istniała w ramach
układu także po przekształceniu jej przez kod w skutek równy z
celem, gdy wtedy istnieje już tylko ten skutek (i ten sam kod), ta przyczyna musi być tożsama z celem. (Dokładniej, musi być zawarta w celu.
Jest to nieco słabszy warunek, co dalej zobaczymy rozpatrując paradoks rzeki. Pozostańmy tu jednak przy pierwszym, prostszym intuicyjnie wariancie.)
Bowiem gdy istnieje już tylko cel, a ma istnieć informacja celowa zawierająca
jego przyczynę, to tylko cel może reprezentować swoją przyczynę w informacji celowej. W takim przypadku zaznaczanie jest automatyczne; w odróżnieniu od pozostałych hipotez ta przyczyna trwa. Przekształcenie w ramach kodu wykonuje więc wszystkie „obowiązki” konstrukcji: stawia hipotezy, porównuje z celem i zaznacza pozytywny wynik, ale tylko dla takiego celu, który
jest punktem stałym kodu. Ten wyjątkowy zbieg okoliczności pozwala zmieścić konstrukcję w układzie.
Otrzymaliśmy więc wniosek, że jedynym możliwym celem (w nieco szerszym znaczeniu) jest „istnieć nadal”. Jest to nieistotne przekształcenie
mało czytelnego sformułowania „punkt stały kodu”.
Z uwagi na założoną stałość kodu nośnikiem informacji celowej w konstrukcji mieszczącej się w układzie jest jedynie argument kodu – ów punkt
stały kodu.
3.1.2. Z dokładnym kryterium tożsamości nie ma „zbierania”
– jest jedno znalezienie po poszukiwaniu

Stwierdzenie tej stałości punktu, czyli tożsamości obiektu podczas testu
wymaga użycia kryterium tożsamości, ale zbyt dokładne kryterium tożsamości blokuje dalsze zbieranie informacji celowej po pierwszym jej znalezieniu. Ogólnie taki proces, czyli ciąg odpowiedzi negatywnych zakończony jedną
odpowiedzią pozytywną, a później już tylko trwanie celu, nazwijmy negatywnym procesem tworzenia informacji celowej. Jak dalej zauważymy,
takim procesem było poszukiwanie rozmnażania o dostatecznej prędkości.
3.2. Proces zbierania informacji celowej ma być długi
i jednorodny
Wzorując się na znanych własnościach naturalnego procesu życia, żądaliśmy na wstępie, by proces zbierania był długi i jednorodny w tym sensie, że
nie jest to pojedynczy akt znalezienia informacji celowej, ale cały ciąg podob-
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nych aktów. Taki proces złożony z pozytywnych odpowiedzi testu nazwijmy
pozytywnym procesem zbierania informacji celowej.
Założenia te w konfrontacji z wcześniejszymi wnioskami sugerują, że kryterium tożsamości nie może być dokładne, musi dopuszczać zmienność konieczną do zmiany ilości informacji celowej.
Zwiększenie ilości informacji celowej podczas tego zbierania może odbywać się na dwóch drogach:
3.2.1. *1. Cel jest osiągnięty „w całości”

(obiekt jest trwały), ale następuje zmiana obiektu na mniej prawdopodobny.
Wzrost dotyczy więc jednostkowej (np. globalnej) informacji celowej.
Zmiana obiektu trwałego wydaje się sprzecznością, trwałość może jednak
dotyczyć określonej cechy (która stanowi podstawę kryterium tożsamości), a
nie wszystkich parametrów obiektu, z których na przykład czas ulega zmianom z założenia. W pierwszym przybliżeniu lub z określonej perspektywy jest
to ciągle ten sam (i taki sam) obiekt, a w drugim przybliżeniu lub innym
aspekcie jest to zbiór wielu różnych obiektów. Jak dalej zauważymy, takim
procesem jest utrzymanie rozmnażania o dostatecznej prędkości przy
jednoczesnych zmianach budowy na coraz mniej prawdopodobne (dyfuzja
pozioma). W pierwszym aspekcie (owej wyróżnionej cechy, pierwszym przybliżeniu) informacja celowa została znaleziona w procesie negatywnym i trwa
na (przynajmniej) stałym poziomie, dlatego dyfuzja w drugim aspekcie
(dotyczącym innej własności) jest (przynajmniej) „pozioma” w aspekcie
pierwszym.
3.2.2. *2. Cel nie jest w pełni osiągnięty

i może być osiągnięty w większym stopniu, czyli obiekt może bardziej zbliżyć
się do celu. Jest to więc zbiorowa informacja celowa.
Obiekt o informacji celowej (lub doskonałości) mniejszej od aktualnego
poziomu nie należy do zbioru potencjalnych następnych kroków procesu
gromadzenia (zbierania) informacji celowej; informacja celowa (lub
doskonałość) ma przynajmniej nie maleć. (Nie ma tu miejsca na dokładne
rozpatrywanie wielu możliwych wariantów, w tym gubienia i zbierania jednocześnie.)
*2.1. Jeżeli kod naturalny automatycznie dobiera hipotezy tylko z tego
zbioru (o równych lub większych doskonałościach), to konstrukcja jest
obiektywnie zbędna, a każda hipoteza jest zaakceptowana (przypadek
„procesów ukierunkowanych”). Z subiektywnego punktu widzenia obiektu
zbierającego informację celową nie musi to być pewne; on dysponuje jedynie
indukcją niezupełną i dopiero to sprawdza.
*2.2. W przeciwnym przypadku doskonałość musi być zawsze (w obiektywnym i subiektywnym przypadku) kontrolowana przez test i eliminację,
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czyli przez elementy konstrukcji. Jest oczywiste, że aby taki proces (z możliwą eliminacją) był długi, konieczne jest rozmnażanie (tę kwestię rozważać
będziemy poniżej). Jeżeli ten sam argument (jednakowe rodzeństwo) ma być
przekształcany przez kod na kilka sposobów, to z definicji kod ten nie jest
jednoznaczny. To wskazuje na niejednoznaczny, statystyczny kod W. Używając go otrzymamy tendencję małej zmiany i naturalne kryterium tożsamości.
3.3. Procesy ukierunkowane i paradoks rzeki
Takie [*2.1 w 3.2.2] dobieranie hipotez przez kod naturalny tylko ze
zbioru o niemniejszej od aktualnej informacji celowej (lub doskonałości)
wydawałoby się niemożliwe, finalistyczne. Bywa jednak wcale nie rzadko
tworząc poważny problem interpretacyjny. Wierzę, że ten problem da się
pokonać korzystając ze zbędności konstrukcji, jednak do tego konieczne jest
zbudowanie konkretnego otoczenia, co właśnie jest zadaniem niniejszego
podejścia.
Przykładem takiego dobierania są procesy fizyczne, także statystyczne, na
przykład termodynamiczne, zmierzające do przewidywalnego stanu, który
może być potraktowany jako cel. Ten stan zdefiniowany jest już na początku
procesu, informacja ta więc cały czas obiektywnie (ale nie subiektywnie)
istnieje a nie jest generowana. Takie procesy o określonym stanie końcowym
(lub granicznym) nazwijmy ukierunkowanymi.
Trudniejszym przykładem wydaje się być woda szukająca drogi do ujścia,
choć schemat zjawiska jest ten sam. Niech na nowej wyspie lub w labiryncie
istnieje źródło wody. Woda ta zawsze znajdzie drogę do morza lub wyjścia z
labiryntu. Droga ta zapisywana jest nawet w czytelnej formie, na przykład
kanionu, a w labiryncie nurt wskazuje najkrótszą drogę. Zjawisko opisywać
można zarówno procesem pozytywnym jak i negatywnym. W tym drugim
przypadku kolejne hipotezy (gdy poziom wody się podnosi) zapisywane są
w następnym stanie (patrz: 3.1.1 słabszy warunek „zawarta w celu”) „by nie
wracać do ich ponownego testowania”. Czy jest to zbieranie informacji celowej? Chyba obiektywnie nie; taka informacja jest obecna od początku, ale
wtedy czyżby życie wymagało determinizmu probabilistycznego? Co wtedy
z procesami pseudolosowymi? Uchwycenie tej różnicy wymaga głębszej dyskusji i lepszego zrozumienia miejsca subiektywności (w wyżej zdefiniowanym
ujęciu) w pojęciu informacji celowej. Ten nienowy problem, ale w nowym
otoczeniu, nazwijmy paradoksem rzeki.
3.4. Naturalne kryterium tożsamości
3.4.1. Tendencja małej zmiany i naturalne kryterium tożsamości

Doskonałość W(g|x) dla konstrukcji wewnętrznej układu jest prawdopodobieństwem przetrwania, co w biologii związane jest z terminem „fitness”.
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Na jej bazie można określić odległość D(x1,x2) = |W(g|x1) -W(g|x2)|. (Dla
W(g|g) przyjmijmy max W(g|x).) Zauważmy, że zmiany większe niż odległość
od celu D(xt+1,xt) > D(g,xt) muszą być odrzucone przez warunek udoskonalania W(g|xi) ≤ W(g|xi+1). Jest to bardzo proste i zgrubne wskazanie, że wraz
z zaawansowaniem procesu udoskonalania (zbierania informacji celowej w
kodzie W) zmiany (tu zmiany doskonałości) tworzące ten proces muszą być
coraz mniejsze. Nawet w zakresie tej odległości większe zmiany znacznie
rzadziej spełniają warunek udoskonalania. Doskonałość W jest wynikiem
budowy obiektu. Można z grubsza oczekiwać, że mniejsze zmiany budowy
dają zwykle mniejsze zmiany doskonałości i ilości informacji celowej.
Ten ważny efekt, nazwany „tendencją wyboru mniejszych zmian”, (krócej,
„tendencją małej zmiany”, szerzej opisany na prostym modelu w [Gecow,
2009c], kreuje „naturalne kryterium tożsamości”. Polega ono na
stwierdzeniu ciągłości przemian – braku zmiany dużej. Ocena granicznej
wielkości zmiany jest rozmyta i związana z oceną prawdopodobieństwa „pomyłki”.
3.4.2. Lawina damage w sieciach chaotycznych
– mechanizm naturalnego kryterium tożsamości

Powstaje pytanie: czy istnieje mechanizm realizujący to kryterium?
Owszem, istnieje, trudno jednak go dokładniej opisywać w niniejszym artykule. W następnych odcinkach opisany będzie model zmienności strukturalnej funkcjonującego obiektu przedstawionego w postaci sieci. W funkcjonujących sieciach, na przykład Kauffmana [1993], występuje pojęcie chaosu i
uporządkowania. W sieciach chaotycznych małe zaburzenie, na przykład
wywołane małą zmianą struktury, zazwyczaj powoduje lawinę zmiany funkcjonowania (damage avalanche), co prowadzi do wielkiej wynikowej zmiany.
Tak wielką zmianę musimy interpretować jako śmierć, czyli eliminację. Bywają jednak zmiany małe, ale pośrednich zmian wynikowych praktycznie
dokładnie brak [Gecow, 2009a,b,d,e, 2011]. Tylko sieci o skrajnych, wyjątkowych parametrach nie są chaotyczne. Życie toczy się w specyficznych (wyselekcjonowanych doborem naturalnym) sieciach chaotycznych, o dużym
stopniu uporządkowania. Tworzy to bardziej zaawansowany i inny obraz od
znanej hipotezy „życie na granicy chaosu” dla sieci losowych. Ten ważny temat zostanie omówiony w odcinku czwartym.
3.4.3. Miara zachodzenia celu „istnieć nadal” – W(y)

to prawdopodobieństwo zachowania takiej właśnie naturalnej tożsamości, w
ramach której muszą być dopuszczone zmiany, to jest następne hipotezy.
Ponieważ y = x (z dokładnością naturalnego kryterium tożsamości), wystarczy więc W(y) (lub W(x)) zamiast W(y|x). Zauważmy, że kryterium tożsamości dotyczy ewoluującego obiektu poprzez pokolenia – jednej nitki ewolucy-
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jnej wybranej a posteriori. Jeszcze, co prawda, nie stwierdziliśmy rozmnażania, co zrobimy niebawem, ale spodziewamy się jego, a już tu należy odnotować istotny związek kryterium tożsamości z dziedzicznością (następny
odcinek Szkicu) cech, tak ważnej w definicji życia proponowanej przez
Maynard Smith i Szathmáry [1999].
Test oparty na kryterium tożsamości decyduje o konkretnym zdarzeniu,
które następnie jest uśredniane z podobnymi, by wyznaczyć wartość doskonałość W(y) i porównać ją z progiem. Mechanizm tej oceny i podwyższania
progu nie został jeszcze wskazany [rozdz. 3.6 i 3.7]. Zmiany w ramach kryterium tożsamości mogą zarówno podwyższać, jak i obniżać doskonałość
obiektu.
3.4.4. Kontrolowana informacją celową
i losowa składowa zmienności

Zgodnie z nagromadzoną w obiekcie informacją celową, przekształcenia
przez kod W mają utrzymać tożsamość obiektu, co udaje się z prawdopodobieństwem W(y), które rośnie z ilością informacji celowej. Jest ona więc źródłem stabilności obiektu. Zmiany kontrolowane informacją celową przede
wszystkim odtwarzają więc obiekt w chwili następnej i nie są one losowe.
Przyjrzymy się im w odcinku drugim, gdzie wprowadzimy drobniejszy krok
czasowy i cykl przemian. Obecne w tym cyklu rozmnażanie, o którym za
chwilę, pozwoli zdefiniować informację dziedziczną.
Przekształcenia przez kod W mają także stawiać losowe hipotezy zmian
obiektu nie kontrolowane informacją celową – losowe ze względu na kierunek prowadzący do celu. Ta część zmienności odpowiada głównie mutacjom.
Kontrolowane informacją celową mogą tu być najwyżej parametry, na przykład rozkłady wielkości i częstości zmian, miejsce lub czas. Taka złożona
zmienność losowa korelująca z potrzebami tworzy Lamarckowski wymiar
ewolucji [Jablonka & Lamb, 2005, też Gecow, 2010a].
Te losowe hipotezy mogą podnieść doskonałość obiektu, mogą ją obniżyć,
ale znaczna ich część nie zmieści się w ramach kryterium tożsamości, czyli
doprowadzi do przerwania procesu. To jest część eliminacji warunkiem udoskonalania (którego mechanizmu jeszcze nie dyskutowaliśmy). Warunek
udoskonalania powinien ponadto wyeliminować małe zmiany, ale obniżające
doskonałość.
3.5. Trzy powody konieczności rozmnażania
Powody te dotyczą ewoluującego obiektu zbierającego informację celową,
czyli testowanego. Zaistniałe z takich powodów rozmnażanie, wchłonięte
przez obiekt, na przykład do budowy somy [odcinek 2], ma już całkiem inne
uwarunkowania, co warto pamiętać przy analizie dziedziczenia.
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3.5.1. Pomiar statystycznych wielkości w warunku udoskonalania
wymaga wielu prób

Jednym z podstawowych zadań konstrukcji jest porównanie obiektu
z celem i zaznaczenie wyniku tego porównania. W procesie udoskonalania ma
to być spełnienie warunku W(y)≥W(x). Już pomiar statystycznej doskonałości
W(y), to jest prawdopodobieństwa przetrwania, wymaga rozmnażania i czasu
pomiaru. Pomiar ten wymaga procesu i grupy, to jest zbioru jednakowych
obiektów (populacji), a nie tylko obiektu. Zajmujemy się więc procesem, w
którym bierze udział wiele obiektów, a nie pojedynczym statycznym obiektem.
3.5.2. Długi proces wymaga kompensacji ubytków

Żądanie, aby proces zbierania informacji celowej był długi, praktycznie
wymaga rozmnażania z dwóch następnych powodów – odrzucania nietrafnych hipotez oraz potrzeby kompensacji ubytków wynikających z tego, że cel
nie jest jeszcze w pełni osiągnięty (trwanie nie jest pewnością), więc zdarzają
się „ubytki” z prawdopodobieństwem 1-W(y)>0.
3.6. Co ze wzrostem informacji celowej?
Wiemy już wiele o tym, jakie własności posiadać musi konstrukcja z racji
przyjęcia warunku, że ma być ona samoistna, a proces zbierania informacji
celowej ma być długi i jednorodny. Wiemy, że celem może być jedynie trwanie, a określające to trwanie kryterium tożsamości musi dopuszczać zmiany.
Głębszy obraz uzyskujemy stosując niejednoznaczny kod W – prawdopodobieństwo warunkowe; pojawia się wtedy naturalne kryterium tożsamości i
konieczność rozmnażania. Mamy test kryterium tożsamości, ale nie gwarantuje on wzrostu, ani nawet utrzymania informacji celowej. Oczekujemy wzrostu informacji celowej, ale na razie nie widać mechanizmu testu warunku
udoskonalania. Podsumujmy więc, czy i czego nam brak, by informacja celowa mogła wzrastać.
3.6.1. Mocne udoskonalanie

Wprowadźmy pojęcia liczebności N, prędkości rozmnażania V oraz bilansu B = N2-N1. Gdyby nie było eliminacji, to N2 = N1V, ale uwzględniając doskonałość4 mamy N2 = (N1V)W, czyli B=N1(VW-1). Żeby B>0, trzeba, aby
VW>1 czyli W>1/V. Otrzymujemy więc warunek na doskonałość określony
konkretnymi mierzalnymi wartościami. Tak określone W rośnie, gdy maleje
V przy stałym N. Rzeczywiście obserwuje się taki efekt w biologii i jest on
zgodny z oczekiwaniami interpretacyjnymi, ale wskazanie mechanizmu tego
—————————
4 Doskonałość W to prawdopodobieństwo dożycia do chwili rozmnożenia, czyli N2 = N1VW. Kozłowski [2009] rozważa podobny przykład przy użyciu stosowanych w biologii pojęć. Nasze VW
odpowiada w pracy Kozłowskiego współczynnikowi reprodukcji netto R.
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nie jest proste. Zajmiemy się nim niebawem w związku z barierą pojemności
środowiska i konkurencją. Nazwijmy takie udoskonalanie mocnym, a jego
doskonałość oznaczajmy przez W2.
3.6.2. Słabe udoskonalanie

Istnieje natomiast trywialny, automatyczny mechanizm pilnujący, by
wśród istniejących procesów nie było takich, które osiągnęły N = 0. Jest to
podstawowy darwinowski mechanizm eliminacji. W tym przypadku jednak
rozmnażanie wraz z dostatecznym V traktowane jest nie jako już obecny mechanizm, jak w udoskonalaniu mocnym, a jako dopiero poszukiwany
cel, to jest pierwsza podstawowa i w zasadzie zupełna informacja celowa.
Proces jej poszukiwania podobny jest do procesu opisanego dla kodu jednoznacznego – ciąg odpowiedzi negatywnych i jedna pozytywna, po której
następuje jedynie jej trwanie. Nazwaliśmy go procesem negatywnym
[rozdz.3.1.2]. Teraz głębiej rozważmy owe trwanie (rozmnażania wraz
z dostatecznym V), jedynie utrzymujące osiągnięty stan, obecnie jednak
w warunkach zmienności. Nazwijmy go udoskonalaniem słabym. Dla grupy
obiektów5 doskonałość słabą (W0) należy związać z liczebnością N i jej testem
N = 0 lub w innym ujęciu – ze współczynnikiem reprodukcji netto R=VW2.
Dla pojedynczego obiektu W1(x) jest to prawdopodobieństwo wynikające
z budowy tego obiektu i jego środowiska, czyli bilans B obiektu w sensie
statystycznym. Porównując to z biologią pamiętajmy, że nie rozważamy tu
jeszcze wielu czynników, m.in. konkurencji.
3.6.3. Wzrost globalnej jednostkowej informacji celowej
przez „poziomą dyfuzję”

Poglądowy rysunek dyfuzji poziomej - odcinek [e,f]. Punkt
f - obiekt „fantastyczny”. Punkt g -utrata B=0 i eliminacja [g,h].
[d,e] negatywny proces zbierania informacji celowej znalezionej
w punkcie e. Wykres b - p(W1) w elementach d,e,f histogramu
W1(x) na wykresie a.

Brak
wymagania
wzrostu
dosko-nałości
słabej w wyniku testu
N=0 nie musi jednak
oznaczać braku wzrostu
ilości jednostkowej infor-macji celowej. Dostatecznie szybkie rozmnażanie (utrzymujące B=0)
tworzy nowy, biotyczny
poziom (stan) równowagi. Pozbawia ono
—————————

Unikam dwuznacznego terminu „populacja”, gdyż nie ma tu wymiany informacji celowej pomiędzy elementami tej grupy tworzących mechanizmy kontroli frekwencji „genów”, co jest podstawowym
mechanizmem w genetyce populacyjnej. Będzie o tym szerzej w następnym odcinku Szkicu.
5

Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia

103

obiekt mechanizmów zbieżności do p(x) – rozkładu w maksimum entropii,
interpretowanego jako abiotyczny stan równowagi. Drobne zmiany
w ramach naturalnego kryterium tożsamości, bez wzrostu dosko-nałości W2,
czy pilnowanego poziomu doskonałości słabej, mogą wyprowadzić w obszary
X, gdzie p(x) wynosi prawie zero. Oznacza to bardzo dużą globalną jednostkową ilość informacji celowej, która wynosi I(x) = -log p(x). Zjawisko to nazwijmy poziomą dyfuzją. Ruch po przestrzeni X na poziomie biotycznym odbywa się losowo, jak ruchy Browna, ale obszary wcześniej niedostępne stają się w znaczącym stopniu dostępne. Ten zaskakujący obraz ma duże
znaczenie interpretacyjne; wyjaśnia zaskakujące postacie obserwowanych
obiektów, czyli odmienność ich rozkładu od oczywistego p(x). W związku
z kształtem p(x) pokrywającym zauważalnie większymi od zera wartościami
jedynie drobną część X, losowo wybrany obiekt x z dostatecznym V ma p(x)
niemal zerowe, czyli jest nieprawdopodobny – „fantastyczny”.
3.6.4. Postulat efektywności daje wzrost słabej doskonałości
podczas eksplozji ilościowej

Interesuje nas proces możliwie efektywny, najszybciej dający najsilniejsze
efekty, gdyż chcemy porównywać z jego wynikami obecne, najbardziej zaawansowane obiekty żywe. Chodzi o informację celową dla „celu istnieć
nadal”, więc założenie efektywności w zasadzie daje długość trwania procesu,
a tę długość wykorzystywaliśmy już na przykład do wskazania konieczności
rozmnażania. Teraz efektywność okaże się podstawą mechanizmu sortującego podczas eksplozji ilościowej wynikającej z przekroczenia dostatecznego progu prędkości rozmnażania. Mechanizm ten polega na najszybszym wzroście liczebności posiadaczy większej doskonałości W1 (bilansu jednostkowego) i daje już stały wzrost tej słabej doskonałości, ale zgodnie z jej
definicją wzrost ten może wynikać również z prostego zwiększenia prędkości
rozmnażania V.
Mechanizm słabego udoskonalania działa w trakcie eksplozji ilościowej.
Co jest zaskakujące, nie używa on ograniczającej W1 „od dołu” darwinowskiej
eliminacji opartej na N = 0, a polega na sortowaniu „od góry” wskazującym
najbardziej zaawansowanych, którzy szybko zwiększają swój udział niezagrożeni „wymarciem”.
Nieograniczona eksplozja ilościowa jest jednak nierealna i ten jakby niedarwinowski mechanizm nie oparty na eliminacji, w rzeczywistych warunkach okaże się zwykłym doborem naturalnym. Tu różnica pomiędzy terminami „eliminacja” i „dobór” nabiera znaczenia. Odrębność podstaw tego mechanizmu widoczna tu w jego czystej postaci, ma jednak istotne znaczenie
interpretacyjne, wyjaśniające zagadkowe stwierdzenie „eliminacja to nie
wszystko”. Dalej zbadamy to dokładniej. Należy zauważyć, że „efektywny”
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jedynie zwraca uwagę na pewien podzbiór procesów, które i bez tego statystycznie zaistnieją. Udoskonalania słabego należy więc oczekiwać (podczas
eksplozji ilościowej), ale nie musi ono zajść we wskazanym procesie.
3.6.5. Bariera pojemności środowiska tworząca konkurencję

Do zahamowania eksplozji ilościowej konieczne jest ograniczenie pojemności środowiska; bariera pojemności środowiska, na której słaba
doskonałość W1 (jako bilans) nagle spada. Bariera ta, działając jednakowo
na każdego (w pierwszym przybliżeniu), praktycznie eliminuje z gry wolniejszych w wyścigu i to jest konkurencja, która już używa testu N = 0.
Pojawienie się bariery nie jest zmianą budowy obiektu, lecz
zmianą środowiska (rozważymy to poniżej łącznie z udoskonalaniem
mocnym).
3.6.6. Pozorne udoskonalanie mocne tworzące złożoność

Mocne udoskonalanie dające chwilowy wzrost ilości informacji celowej i
stały wzrost złożoności może się pojawić dopiero w wyniku pokonywania
przez proces drabiny barier pojemności środowiska wynikających z ograniczonych zasobów. Na przykład, brakujący substrat można zastąpić dwoma
jeszcze nie używanymi substratami, wtedy prędkość rozmnażania V może
pozostać stała lub nawet zmniejszyć się, a W2 wzrośnie, ale ten wzrost będzie
chwilowy, do następnej bariery. Bariery te obniżają rzeczywistą ilość informacji celowej związaną z oceną doskonałości (mocnej i słabej), jednak ich
pojawienie się nie jest zmianą budowy obiektu, lecz zmianą środowiska, czyli kodu (który miał być stały). Zatrzymanie eksplozji ilościowej
na barierze, mimo spadku ilości informacji celowej, nie powoduje więc
zmniejszenia się długości zapisu informacji celowej w budowie obiektu, która
stale rośnie. Ta długość zapisu to złożoność obiektu. Wyjątkowość wyboru
wskazana tym zapisem także rośnie, ale dewaluacja skuteczności (ilości informacji celowej) ukrywa ten wzrost. Za tą dewaluację odpowiedzialne jest
środowisko, a nie obiekt. Taki związek z długością zapisu odnajdujemy także
u Chaitina [1970, 1979, 1987].
Zmiana kawałka obecnie niewykorzystywanego zapisu powoduje zwykle
jego niefunkcjonalność, gdyby miał być użyty, ale obecność nawet tego już
niefunkcjonalnego zapisu daje charakterystyczne wrażenie złożoności, które
nas zastanawia. Dyskusja złożoności i długości zapisu informacji
celowej wymaga jednak znacznej rozbudowy modelu i możliwa
jest dopiero na bazie wspomnianego już modelu sieciowego losowej zmienności funkcjonowania [Gecow, 2005, 2009a,b,d, 2010b,
2011], gdzie w pierwszym przybliżeniu złożoność wiązać można z wielkością
sieci. Elementy tej dyskusji pojawią się już w odcinku trzecim Szkicu.
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Silna i słaba doskonałość, długość zapisu informacji celowej jako złożoność i pozorne udoskonalanie – wszystkie te pojęcia są związane ze starym
i szerokim tematem rozwoju ewolucyjnego (evolutionary progress). „Pojęcie
rozwoju jest słabo zdefiniowane i może być rozumiane na wiele sposobów”
pisze Taylor [1999]. To samo można wyczytać z [Nitecki, 1988]. Gould nie
widzi rozwoju, który łączy z naszym mocnym udoskonalaniem W2, widzi natomiast praktyczną stałość W1.
3.6.7. Materiałowy aspekt substratu i ograniczenia
eksplozji ilościowej

Zarówno opanowanie eksplozji ilościowej przez postawienie bariery
pojemności środowiska, jak i późniejsze sforsowanie tej bariery wymaga odwołania się do fizycznej, materiałowej natury budulca obiektu. W przestrzeni
teoretycznej takich ograniczeń nie widać. W przestrzeni cybernetycznej
ograniczeniami mogą być zasoby sprzętowe i tu także napotykamy rozbieżności w rozważaniach nad realnym, naturalnym zjawiskiem „życie” i jego
sztucznym lub abstrakcyjnym odpowiednikiem.

4. INTERPRETACJA UZYSKANEGO OBRAZU
– ZAMIAST PODSUMOWANIA

4.1. Czy mechanizm darwinowski został wyprowadzony?
Jako zadanie tego artykułu padło we Wstępie pytanie: Czy dałoby się tak
umocować wyjściowe założenia poza obszarem życia, by otrzymać mechanizm darwinowski? Dobór tych założeń taki, aby założenia były w pełni zrozumiałe i określone poza obszarem życia, pozwala na konstruowanie teorii
dedukcyjnej, która, gdy jej przedmiot okaże się podobny do życia, ma szansę
definiować życie.
Postawiliśmy tezę, że życie to spontaniczne, długie zbieranie informacji
celowej. Otrzymaliśmy własności takiego procesu i teraz porównujemy je
z własnościami procesu życia.
Jedną z podstawowych cech życia jest mechanizm darwinowskiego doboru naturalnego tworzący ewolucję adaptacyjną. Adaptacja to przystosowanie
pozwalające przeżyć. Podstawowy schemat tego mechanizmu to zmienność
w rozmaitych kierunkach nie związanych z kierunkiem adaptacji i wybór
poprzez eliminację z tych propozycji jedynie tego, co nie pogarsza dostosowania, a więc pozwala przeżyć. Konkurencja w walce o byt wynikająca z nadmiaru rozmnażania w miarę nowych osiągnięć konkurentów nie pozwala na
brak inicjatywy – uciekających zbyt powoli dopada próg eliminacji.
Czy otrzymaliśmy ten mechanizm? Konstrukcja ma stawiać hipotezy,
ogólnie robi to bez ukierunkowania. Jedynym celem w spontanicznym proce-
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sie zbierania informacji celowej jest „istnieć nadal”; jest to więc adaptacja.
Test warunku udoskonalania – tak na prawdę test czy informacja celowa nie
zmalała, eliminuje poprzez utratę tożsamości. Tożsamość zachowuje mała
zmiana, a lawina damage w systemie chaotycznym daje zmianę wynikową
ogromną, co odpowiada eliminacji poprzez śmierć. Możliwość eliminacji i
żądanie długiego procesu daje rozmnażanie. Dostateczna prędkość rozmnażania jest to pierwsza informacja celowa, którą dalszy proces musi jedynie
utrzymać. Prędkość rozmnażania większa od wystarczającej daje eksplozję
ilościową, podczas której zachodzi sortowanie „od góry”. Eksplozję ilościową
zatrzymuje bariera pojemności środowiska, a sortowanie „od góry” przechodzi wtedy w konkurencyjny wyścig. Mamy więc pełny mechanizm darwinowski. Na razie nie rozważaliśmy wymiany informacji i rozmnażania płciowego,
nie doszliśmy więc w rozważaniach do krzyżowania i mechanizmów populacyjnych, ale jest to dopiero początek drogi dedukcyjnej.
4.2. Poskromienie celowości
Główne ryzyko tego podejścia polega na jawnym użyciu pojęcia celu. Obserwacja celowości w budowie i funkcjonowaniu obiektów żywych była dotąd
głównym i najbardziej drażliwym problemem, który musiała rozwiązać nauka biologii. Znakomitą większość tego problemu pokonał Darwin wskazując
swoje mechanizmy doboru naturalnego. Jednak mimo tego sukcesu termin
„cel” jest nadal w biologii na indeksie. Omijanie pojęcia celu wynika z ostrożności, ale prowadzi do omijania najwłaściwszej drogi prosto zmierzającej do
wyjaśnienia resztek problemu. Mam nadzieję, że przedstawiony tu, naturalny, obiektywny i ścisły sposób zdefiniowania celu nie budzi naukowych
zastrzeżeń. Jak widać, użycie tego pojęcia do zdefiniowania informacji celowej i analiza procesu jej zbierania okazują się owocne. Z osiągniętych pozycji
widać już, że jest to właściwa droga do zrozumienia obserwowanej złożoności
obiektów żywych, którą należy łączyć z długością zapisu informacji celowej,
nawet niekonieczne nadal skutecznej.
4.2.1. Typowa postać informacji celowej – regulatory,
ujemne sprzężenia zwrotne i homeostat

Można oczekiwać, że jednym z podstawowych zadań informacji celowej
gromadzonej w obiekcie jest utrzymywanie „odpowiednich” parametrów,
w których trwanie jest możliwe. W technice takie mechanizmy nazywane są
regulatorami, a ich konstrukcja opiera się na ujemnym sprzężeniu zwrotnym.
Komplet regulatorów tworzy homeostat, tak charakterystyczny w obiektach
żywych. Na tej właśnie podstawie oparł swoją definicję życia Bernard Korzeniewski [2001, 2005]. Nie wydaje się jednak, by informacja celowa dotyczyła
jedynie aktywnej regulacji.
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Sprzężenia zwrotne widoczne są w strukturze obiektu opisanej jako sieć
oddziaływań i zależności. Do badania strukturalnych tendencji zmienności
obiektu zbudowano wspomniany wyżej sieciowy model losowej zmienności
funkcjonowania, gdzie ewoluujący obiekt, opisany jako system złożony,
przejął rolę kodu. Sprzężenia zwrotne były jednym z głównych problemów,
z którymi uporać się musiała jego symulacja. Ogólnie pojęciu systemu przypisuje się pewną intencjonalność funkcjonowania (w tym sensie system
słoneczny nie jest systemem, tylko układem). Jest to więc nasz obiekt posiadający pewną informację celową. W systemie zwraca się uwagę na jego
dobraną do zadań wewnętrzną strukturę (budowę) jako na zapis tej informacji celowej.
4.3. Droga dedukcyjna definiująca życie naturalne
Przedstawiona właśnie z lotu ptaka droga dająca w efekcie
darwinowski mechanizm doboru naturalnego ma charakter
dedukcyjny – wyprowadza własności procesu i biorących w nim udział
obiektów z założeń umocowanych poza biologią. Punktem wyjścia jest spostrzeżenie, że celowość ma rację bytu jedynie w procesie życia i wynikające z tej sugestii pytanie: jak może wyglądać zbieranie informacji
celowej, jeżeli nie jest to (nie musi to być) proces sztuczny.
4.3.1. Elementy dynamiki w informacji i kodowaniu

Zazwyczaj pojęcie informacji wiąże się z procesem informowania, czyli
przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy. W przedstawianym ujęciu,
tak jak w poprzednim zdaniu, są to dwa różne zjawiska. Dynamiczny aspekt
informowania w zasadzie nie był tu rozpatrywany, a samo istnienie informacji, oraz jej innych postaci – entropii lub prawdopodobieństwa, nie posiada
już tej dynamiki. Nie posiada jej także kod rozumiany jako związek jednej
formy zapisu informacji z inną formą. Taki związek to matematyczna relacja,
która, co prawda, może mieć inną, odwrotną formę, ale jest to ten sam
związek.
Dynamika pojawia się w procesie kodowania, czyli przekształcania jednej
formy zapisu informacji w następną, szczególnie, gdy jest to realne zjawisko
fizyczne. Wprowadzone tu pojęcie kodu naturalnego określa nie tylko związek, jakim jest kod, ale i proces kodowania, do którego dodatkowy wykonawca nie jest już potrzebny. Pojęcie to eksponuje więc związek z kierunkiem
przekształceń przez prawa fizyczne, czyli z upływem czasu. W takim ujęciu
kodowanie i dekodowanie są całkiem różnymi procesami. Upływ czasu jest
niezbędny dla przyczynowości, w zdefiniowaniu celu i opisie procesu.
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4.3.2. Czy samoistny, długi i efektywny proces zbierania
informacji celowej to definicja życia naturalnego?

Otrzymujemy własności bardzo zbliżone do obserwowanych w ramach
naturalnego procesu życia, co upoważnia do przyjęcia tezy, że jest to opis
procesu życia. Jeżeli opis ten nie dotyczy przy okazji czegoś, czego życiem nie
chcemy nazwać, to definicje dotyczące rozważanego w tym podejściu procesu
i obiektu są definicją naturalnego życia. Pewien element niepokoju wprowadza tu wspomniany wyżej „paradoks rzeki”. Pomimo to jestem przekonany,
że jest to właściwa droga do rozumienia i definiowania procesu naturalnego
życia.
Zastanawiając się, czy dany obiekt jest żywym, w ujęciu tym należy sięgnąć do racji jego bytu. Odpowiedź nie ma oczekiwanego charakteru, gdyż
odpowiedź tak/nie ma sens tylko w skrajnych przypadkach. Zazwyczaj poprawną odpowiedzią jest: ten obiekt powstał i istnieje w ramach procesu
życia, poza nim wystąpić praktycznie nie może. W tym sensie młotek, rower
i komputer należą do obiektów z procesu życia. Podobny pogląd, że definicją
życia należy objąć oprócz tego, co wiemy, że żyje, także jego produkty uboczne, a w tym efekty jego działalności, wyraził Chaitin [1979], cytując go za
Orgelem [1973]. Ja proponuję posunąć się jeszcze dalej: to nie jest ważne, co
my chcemy nazwać żywym, wszystkie elementy procesu życia są podobnie
żywe, jeżeli mogą istnieć jedynie jako elementy tego procesu. Z naszego ludzkiego, subiektywnego punktu widzenia młotek jest martwy i nie rozmnaża
się, jednak młotków jest coraz więcej z racji ich cech ich budowy i cech ich
środowiska. Czym różni się to od rozmnażania? Jak ktoś wymyśli lepszy
młotek, niebawem nowe cechy opanują znaczącą część populacji młotków.
Z powodu drastycznych zmian środowiska sierpy już wymarły. Oprócz podstaw subiektywnych nie ma racji, by uznać to stwierdzenie za przenośnię.
4.3.3. Różne cele definiowania życia

Podana tu definicja procesu życia nie stawia sobie zadania prostej weryfikacji orzeczenia, czy dany obiekt jest lub nie jest żywy, które stara się osiągnąć większość prób zdefiniowania życia; Lahav [1999] podaje ich wiele. Takie typowe zadanie wydaje się błędnie postawione, gdyż życie jest specyficznym procesem, a żąda się w nich zdefiniowania obiektu. Powyżej przedstawiony został przede wszystkim kompleksowy system pojęć umocowany poza
obszarem specyficznym dla życia, usiłujący jak najracjonalniej opisać i zrozumieć zjawisko jakim ono jest, a nie jak je postrzega uwikłany w nie człowiek. Ten system pojęć różni się istotnie od zestawu pojęć obecnie używanych. Z nowej perspektywy inaczej widać wiele zagadnień.
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4.3.4. Znaczenie aspektów materiałowego i energetycznego

Problem entropii został wpierw zauważony i rozpoznany w termodynamice, gdy próbowano ocenić, jaką część ciepła da się przekształcić na użyteczną
pracę. Dopiero później okazało się, że ograniczenia te mają charakter statystyczny. Pojęcie informacji jest czystym pojęciem abstrakcyjnym, tak jak
równoważne inne jej postacie – prawdopodobieństwo i entropia, oraz inne
powszechnie znane pojęcia abstrakcyjne jak trójkąt czy liczba 2. Matematyka
posługuje się takimi pojęciami i póki nie jest to konieczne, nie należy mieszać
do wyjaśniania elementów z poza tego świata. Dołączanie fizycznych elementów powinno pozostawać pod kontrolą, by mieć pewność konieczności dołączenia tych elementów. Czy jednak nie trzeba dołączyć jakichś elementów, by
uzyskać opis dostatecznie podobny do rzeczywistości?
Pierwszym takim dołączonym elementem był czas, niezbędny do określenia pojęcia celu. Już kody naturalne mają w swojej definicji ten fizyczny parametr. Pojawia się on także podejściu Chaitina [1970, 1979, 1987] skonstruowanego do matematycznego opisu życia i złożoności, które zaowocowało
algorytmiczną teorią informacji.
Następnym koniecznym elementem fizycznym był aspekt „materiałowy” –
ograniczony zasób substratu niezbędny do ograniczenia eksplozji ilościowej i
uzyskania wzrostu doskonałości mocnej W2, choć to był wzrost „pozorny”.
Tak rozumianym substratem może być także przestrzeń.
Na razie nie wystąpiła konieczność wprowadzenia energii i metabolizmu,
choć analiza metod pokonywania barier może tego wymagać. Związek przekształcania informacji i energii w realnym świecie wydaje się potwierdzony, a
nasze rozważania opierają się na przekształceniach informacji. Wynika z tego, że implementacja „spontanicznego procesu zbierania informacji celowej”
ma uwarunkowania energetyczne, ale do wyprowadzonych już własności tego
procesu te uwarunkowania nie były konieczne i wydają się mieć podrzędne
znaczenie, znacznie mniejsze, niż dotąd uważano.
Teoretycznie rozmnażanie nie wymaga cyklu o zróżnicowanych postaciach, ale w fizycznym świecie obiekt ma masę, którą gromadzi stopniowo.
Taki cykl rozważany będzie w następnym odcinku.
4.3.5. Znaczenie rozmycia pojęć

Aby zrozumieć i opisać proces życia, zwykle musimy uciekać się do
uproszczonego obrazu jednoznacznego jak kod jednoznaczny, czy tożsamość
dokładna, czy też założenie o pomijalności. W wymienionych przykładach od
razu wiemy, że są to przybliżenia, ale trudność polega na tym, że te przybliżenia wycinają najważniejsze elementy rozważanego zjawiska. Najłatwiej
pojąć, że tożsamość naturalna musi dopuszczać zmiany, ale dostatecznie
małe. Kod nie może być jednoznaczny, by można było lepiej spełniać cel „ist-
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nieć nadal”, a przez to zbierać informację celową w wielu krokach. Możliwość
rezygnacji z jednoznaczności kodu i tożsamości z jednoczesnym pozostawieniem informacji celowej jest mniej intuicyjna. Informacja celowa określona
jest w jednym kodzie, a mianowicie w tym, w którym była przetestowana.
Stąd konieczne jest założenie o stałości kodu i o pomijalności wpływu obiektu
na ten kod, ale zmienność kodu – środowiska jest jednym z głównych czynników procesu. Tworzy ona między innymi osłanianie (w następnym odcinku) i mocne udoskonalanie. Statystyczna natura zjawiska „życie” wykorzystuje takie rozmycia porządnych pojęć, by w „szczelinach” tych rozmyć
ukryć/usadowić swoje podstawowe rozwiązania jakościowe. Tworzy tym
główne trudności w opisie i rozumieniu mechanizmów procesu. W opisach i
sformułowaniach w naturalny sposób pojawiają się uproszczenia, często
niemal niezauważalne, ale zauważalnie wprowadza to trudne do wyjaśnienia
sprzeczności z innymi stwierdzeniami i obserwacjami.
W adekwatnym opisie stosującym z naszej natury konkretne pojęcia, nie
wydaje się możliwe uniknięcie trudności z naturalnym rozmyciem tych pojęć
i wynikającą z tego możliwością powstania na tych szerokich granicach niespodziewanych, ale istotnych zjawisk. Twarda, dwuwartościowa logika, jedyne pewne nasze narzędzie wnioskowania, staje się na tym niepewnym polu
zwodnicza z uwagi na brak porządnych granic elementów, którymi operuje.
Badając ten obszar musimy być szczególnie czujni i zawsze pamiętać o tym
nieprzyjemnym charakterze zjawiska z natury statystycznego.
4.4. Różnice między naturalnym i sztucznym życiem
Podstawowa różnica pomiędzy życiem naturalnym i sztucznym zawarta
jest już w określających je nazwach.
Podstawowe własności życia naturalnego wynikają, jak to wywiedliśmy, z żądania, by było ono samoistne, czyli mieściło się w układzie. Stąd cel
„istnieć nadal” i naturalne kryterium tożsamości dopuszczające zmienność,
test eliminujący, oraz rozmnażanie, którego nie można zastąpić produkcją
lub algorytmem powracającym do stanu sprzed niecelnej zmiany, czyli razem
– mechanizm darwinowski.
Życie sztuczne ma z założenia swojego twórcę, który wszystkie te powyższe własności może zechcieć włożyć w swoje dzieło, ale może włożyć też
własności, które mogą być inne. Jeżeli ten twórca jest tylko człowiekiem (lub
innym wytworem życia naturalnego – myślę tu o inteligencji pozaziemskiej),
to każde skonstruowane przez niego sztuczne życie jest elementem życia naturalnego, które stworzyło jego twórcę. Bez tego nie ma ono racji bytu, jak
przywołane powyżej jako ilustracje rower, młotek czy komputer. Modelowanie życia w celach jego głębszego zrozumienia musi mieć te różnice na uwadze, by nie popaść w tautologię lub finalizm.
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Podstawowym problemem związanym z celowością jest pytanie: „Kto zadał ten cel?” czyli: „Czemu żywe ma być celowe?”. Problemem jest więc pytanie o źródło celu. Tym źródłem okazuje się spontaniczność życia naturalnego.
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INFORMATION, FORMAL PURPOSEFULNESS AND SPONTANEITY
IN THE BASIS OF LIFE DEFINITION
ABSTRACT

The purposefulness appears only in the area of a life process. I generalize the notion of information and encoding to apply them to a physical phenomena description. I use them to define the purposeful information—its example is a biological
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information, its quantity is an Eigen’s information value. Next, I investigate the
properties of the spontaneous process of purposeful information collecting. In effect,
I get such properties of this process as: a goal “to exist”, reproduction and Darwinian
mechanism of random changeability and elimination. In this process appears a natural identity criterion of evolving object connected to “small change tendency” and
chaotic phase of system. They looks like the properties of the natural life, they derive
from its spontaneity. If we will not find a difference, then we obtain definition of
natural life process. Artificial life is constructed by living objects, is a part of natural
life process and its properties are not an effect of own restrictions but of external
assumptions.
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WIELORAKA REALIZACJA I ŻYCIE
STRESZCZENIE

Analizuję problem wielorakiej realizacji życia. Refleksja nad samym zagadnieniem wielorakiej realizacji była wielokrotnie podejmowana na gruncie filozofii umysłu i ogólnej filozofii nauki, jednak filozofowie biologii na ogół omijali ten temat.
Z pewnego punktu widzenia, jest to zastanawiające, gdyż większość argumentów na
rzecz samej tezy o wielorakiej realizacji opiera się na wiedzy biologicznej (argument
z konwergencji, argument z neuroplastyczności). Moje filozoficzne badania koncentrują się w szczególności na fundamentalnych własnościach życia. Chociaż nie posiadamy uniwersalnej i niekontrowersyjnej definicji życia, do własności tych roboczo
zaliczam zdolność do samopodtrzymywania się (metabolizm) oraz zdolność do podlegania darwinowskiej ewolucji. Na tej podstawie rozpatruję różne argumenty na
rzecz wielorakiej realizacji istot żywych. Pochodzą one z różnych obszarów współczesnej biologii oraz filozofii tej dyscypliny. Analizuję m.in. argument z konwergencji
Jerry'ego Fodora, argument z arbitralności kodu genetycznego, argument z hipotetycznego istnienia tzw. biosfery cieni oraz pokrewny argument z analizy kalifornijskich bakterii GFAJ-1 z Jeziora Mono. Pokazuję także, dlaczego, pomimo dostarczania niewątpliwego wsparcia dla analizowanej tezy, obiekty tworzone przez badaczy
specjalizujących się w dziedzinie sztucznego życia, nie mają decydującego znaczenia
w sporze na temat wielorakiej realizacji życia w ogóle. Sygnalizuję ponadto znaczenie
refleksji nad wieloraką realizacją życia m.in. w takich obszarach jak: poszukiwanie
definicji i scenariuszy powstania życia, poszukiwania nowych form życia poza Ziemią,
dyskusja nad statusem obiektów sztucznego życia. Czynię także wzmiankę na temat
znaczenia tych analiz dla filozofii nauki i metodologii nauk.

1. WPROWADZENIE

Prowadzona od lat w filozofii umysłu dyskusja przyzwyczaiła nas do pytania, czy umysł podlega wielorakiej realizacji. Czy mogą myśleć komputery,
programy, hipotetyczni kosmici, niematerialne duchy i istoty z sera szwajcarskiego? Takie pytania – choć niekiedy mogą brzmieć kuriozalnie i wywoływać
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spontaniczną wesołość – nie są niczym niezwykłym (przynajmniej w ramach
tradycji filozofii analitycznej). O wiele rzadziej jednak stawiane i dyskutowane jest pytanie, czy wielorakiej realizacji może podlegać życie. Być może jest
tak dlatego, że dzięki filmom i powieściom science fiction przyzwyczailiśmy
się do wizji jakiegoś odmiennego (najczęściej krzemowego) życia i traktujemy
je jako pewnego rodzaju oczywistość. Prawda jest jednak taka, że w zagadnieniu tym wszystko jest niemal równie problematyczne jak w przypadku
wielorakiej realizacji umysłu. Czy pytanie o wieloraką realizację życia jest
sensowne? Czym jest życie skoro mówimy o różnych jego formach? Czy może
istnieć życie o odmiennej biochemii, skoro wszystkie znane nam formy wykazują olbrzymie biochemiczne podobieństwo? Jeśli tak, to jak bardzo mogą
być one odmienne? Czy można skonstruować sztuczne formy życia? Czy będą
one jedynie imitacją/symulacją życia, czy przeciwnie – winny się stać obiektem badań biologów na równych prawach z „normalnymi” organizmami?
Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim naświetlenie tych problematycznych kwestii (choć nie wszystkich w jednakowym stopniu). Choć
zamierzam zaproponować pewne ich rozwiązania, należy je traktować
przede wszystkim jako zarysy i sugestie stanowiące zachętę do dalszych
analiz i dyskusji.
Teza o wielorakiej realizacji głosi, że określona własność wyższego rzędu
może być realizowana przez różne (a zatem więcej niż jedną) własność
niższego rzędu. Innymi słowy: nie istnieje jedno-jednoznaczna odpowiedniość między własnościami z poziomu wyższego, a własnościami z poziomu
niższego.1
Idea wielorakiej realizacji jest łatwa do przedstawienia bez uciekania się
do sformalizowanego języka. Opiera się na intuicyjnym założeniu, że coś
(określona własność – najczęściej funkcjonalna) może być realizowane przez
różne realizatory. Na przykład kotleta można pokroić nożem metalowym,
ceramicznym, plastikowym, drewnianym, kamiennym, kościanym, a w ostateczności w ogóle można nie użyć do tego noża tylko np. widelca (który
również może być wykonany z wielu różnych materiałów).
Teza o wielorakiej realizacji narodziła się i zadomowiła na dobre w filozofii umysłu. Stało się to za sprawą dwóch amerykańskich filozofów: Hilarego
Putnama i Jerry’ego Fodora. Oparty na niej argument, nazywany argumentem z wielorakiej realizacji wymierzony był przede wszystkim w teorię identyczności typów – koncepcję umysłu zakładającą, że określone typy stanów
mentalnych są tożsame z określonymi typami stanów neurofizjologicznych
(fizycznych). Koncepcja ta została następnie przeniesiona przez Jerry’ego
Fodora na grunt ogólnej filozofii nauki i posłużyła do zbudowania argumen—————————
1 J. Kim, Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 35; R. Poczobut, Wieloraka realizacja,
„Filozoficznie” 2007, wiosna, s. 2; R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 205, 235.
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tów przeciwko redukcjonistycznej wizji jedności nauki.2 W swoim słynnym
przykładzie Fodor przekonująco pokazywał, że jeśli weźmiemy pod uwagę
jakieś prawo nauki szczegółowej (nie-fizyki), na przykład ekonomiczne prawo
Kopernika-Gershama o wymianie monetarnej, to łatwo możemy pokazać, że
wymiana ta może być realizowana za pomocą różnych fizycznych realizatorów, od papierowych banknotów do koralików i muszelek.3
Mimo, że teza o wielorakiej realizacji pozyskała dla siebie istotne miejsce
we wspomnianych powyżej działach filozofii,4 to nie była szeroko dyskutowana w filozofii biologii. Tymczasem taka sytuacja może dziwić przede
wszystkim dlatego, że biologia była tą dziedziną, z której niejako wyrastały
podstawowe argumenty na rzecz przyjęcia tej tezy. W artykule Czym nie są
stany psychiczne? Fodor przedstawił trzy racje, dla których powinniśmy
uznać jej zachodzenie. Należały do nich: 1) teza o neuroplastyczności Lashley'a, 2) darwinowska doktryna konwergencji oraz 3) teza o stosowaniu pojęć
mentalnych do artefaktów.5 Jak widać dwa spośród trzech argumentów nawiązywały wprost do biologii. Pierwszy stwierdzał, że funkcje mentalne, za
które odpowiedzialne są określone obszary mózgu, mogą być w razie uszkodzenia tych ostatnich odtworzone przez inne fragmenty mózgowia. Drugi
z kolei stwierdzał, że te same własności mentalne mogą być konwergentne, to
znaczy mogą pojawiać się u gatunków ze sobą (relatywnie) nie spokrewnionych, dysponujących odmiennie zbudowanym układem nerwowym.6 Z mojego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że argument drugi jest o wiele
istotniejszy. Jest tak dlatego, że o ile „prawo” Lashley’a stosuje się do stosunkowo wąskiej dziedziny przedmiotowej, to konwergencja może zachodzić
w całej domenie świata ożywionego.
Nim jednak przejdę do omówienia płynących z tego faktu konsekwencji,
muszę poczynić pewną dygresję na temat tego, jak w niniejszym artykule
będzie rozumiana „filozofia biologii”. Niektórzy badacze mogliby bowiem
uznać, że stwierdzenie, iż teza o wielorakiej realizacji w biologii nie była szeroko dyskutowana jest błędne. Oczywiście należy się z nimi zgodzić, jeżeli
—————————
2 J. Fodor, Special Sciences (or: The Disunity of Science as a Working Hypothesis), „Synthese”
1974, nr 28.
3 J. Fodor, Special Sciences (or: The Disunity of Science as a Working Hypothesis), „Synthese”
1974, nr 28, s. 103–104.
4 Ponieważ teza o wielorakiej realizacji ma w istocie charakter ontologiczny jest ona, co oczywiste,
niezwykle istotna również dla ontologii. R. Poczobut, Wieloraka realizacja, „Filozoficznie” 2007,
wiosna, s. 1; R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 205.
5 J. Fodor (przy współpracy N. Blocka), Czym nie są stany psychiczne?, w: B. Chwedeńczuk (wstęp
i wybór), Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1995, s. 60–62.
6 J. Fodor (przy współpracy N. Blocka), Czym nie są stany psychiczne?, w: B. Chwedeńczuk (wstęp
i wybór), Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1995, s. 60–61.
Problem tego na ile zasadne są podstawowe przesłanki argumentacji Fodora na rzecz wielorakiej
realizacji świadomego umysłu, omawiam szerzej w moim wcześniejszym artykule: K. Chodasewicz,
Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacji, „Rocznik Kognitywistyczny” 2007, nr 1,
s. 17–23.
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będziemy traktować filozofię biologii jako część ogólnej filozofii nauki, czyli
dziedzinę, która podejmuje klasyczne problemy tej ostatniej w odniesieniu
do nauk biologicznych, na przykład zasadności redukcjonistycznego fizykalizmu. Ponadto, wiele istotnych dla tak rozumianej filozofii biologii kwestii
było analizowanych przy okazji refleksji nad wieloraką realizacją w filozofii
umysłu7. Przez „filozofię biologii” można jednak rozumieć również dyscyplinę
podejmującą swoje specyficzne problemy (często trudne do precyzyjnego
oddzielenia od zagadnień biologii teoretycznej).8 Kwestia wielorakiej realizacji była w tym kontekście zdecydowanie rzadziej dyskutowana. Tymczasem
może mieć ona istotne znaczenie dla takich problemów, jak definiowanie
życia, ocena statusu obiektów tworzonych w ramach sztucznego życia (artificial life, ALife), czy poszukiwanie życia w Kosmosie.
2. KONWERGENCJA

Konwergencja jest pojęciem wchodzącym w skład syntetycznej teorii ewolucji. Należy zaznaczyć, że konwergencję można rozumieć dwojako: jako proces lub jako cechę. W pierwszym przypadku przez konwergencję rozumiemy
proces, w wyniku którego powstają cechy konwergentne. Dzieje się tak na
skutek oddziaływania na różne (relatywnie niespokrewnione) grupy organizmów podobnej presji selekcyjnej. Natomiast powstające w wyniku tego procesu cechy konwergentne, to cechy podobne występujące u niespokrewnionych grup organizmów.9 Klasycznym przykładem konwergencji jest występowanie skrzydeł, a co za tym idzie zdolności do latania u ptaków, nietoperzy
i owadów. Należy jednak zaznaczyć, że konwergencja może dotyczyć cech
wszelkich typów: morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych.10 Lori
Marino wskazuje również na przekonujące dowody na konwergencję inteligencji i samoświadomości (u waleni i naczelnych).11
Warto podkreślić, że konwergencja może występować wyłącznie na poziomie funkcjonalnym (jak w podanym powyżej przykładzie) oraz funkcjonalno-strukturalnym. Przykładem tego drugiego typu jest utrata zdolności
widzenia niektórych kolorów u waleni i fok na skutek zaniku tej samej określonej grupy czopków.12 Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że cechy konwergentne są na ogół strukturalnie różne.13 Z drugiej strony, współcześnie coraz
—————————
7 Zob. np. J. Kim, Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 28–37.
8 P. Griffiths, Philosophy of Biology w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,
http://plato.stanford.edu/entries/biology-philosophy/ .
9 L. Marino, Konwergencja złożonych zdolności poznawczych u waleni i naczelnych w: W. Pisula
(red.), Psychologia porównawcza, Academica –Wydawnictwo SWPS, PWN, Warszawa 2006, s. 93.
10 Ibidem, s. 94.
11 Ibidem, s. 101–110.
12 Ibidem, s. 94.
13 J. Rafiński, Badanie przebiegu filogenezy w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 298.
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więcej grup organizmów monofiletycznych (pochodzących od wspólnego
przodka) zaczyna być „podejrzewanych” o polifiletyzm, co sugeruje – wbrew
poglądom samego Darwina – że konwergencja może być tak doskonała, że
może nas zmylić.14
Przyglądając się argumentacji Fodora można pokusić się o stwierdzenie,
że wieloraka realizacja zachodzi skoro przyroda zna tyle przykładów konwergencji, a także o stwierdzenie niejako odwrotne, że skoro konwergencja jest
modelowym przykładem wielorakiej realizacji, to życie jest wielorako realizowane. Okazuje się jednak, że ta ostatnia teza nie jest wcale tak prosta do
obrony jak się wydaje.
Przeciwnicy wielorakiej realizacji życia mogą bowiem powoływać się na
tak zwaną zasadę uniwersalności. Głosi ona, że to, co na pewnym poziomie
postrzegamy jako wieloraką realizację, na niższym poziomie ontycznym może
okazać się zadziwiająco jednorodne (cechować się wspólnymi parametrami
lub własnościami).15 Co ciekawe, życie również wydaje się być modelowym
przykładem uniwersalności – na najniższych (molekularnym i biochemicznym) poziomach organizacji wykazuje zdumiewającą jednorodność. Maszyneria wykonawcza wszystkich (znanych) żywych organizmów zbudowana jest
białek, które tworzy te same dwadzieścia aminokwasów, zaś ich informacja
genetyczna zapisana jest DNA budowanym przez cztery nukleotydy. Na poziomie molekularnym mamy do czynienia z zadziwiającą jednością życia.
Z powyższych analiz nasuwają się dwa wnioski. Pierwszy jest taki, że
wieloraka realizacja nie może być rozpatrywana w oderwaniu od poziomu
ontycznego, który badamy. Dotyczy to nie tylko poziomów hierarchii organizacji biologicznej, ale „warstw rzeczywistości” w ogóle, gdyż inaczej zawsze
będzie można argumentować, że określone cechy są jedynie pozornie wielorako realizowane, ponieważ na jakimś niższym poziomie (na przykład
cząsteczkowym, atomowym) posiadające je obiekty są zbudowane nadzwyczaj podobnie i rządzą nimi te same prawa podstawowe. Ta w istocie trywialna uwaga ucina tego typu sofistyczną argumentację. Nie oznacza to jednak,
że wieloraka realizacja rozpatrywana na określonym poziomie staje się mniej
realna. Różne struktury stojące za realizacją określonych cech funkcjonalnych nie stają się mniej różne przez to, że ich budowa wynika z tych samych
praw fizyki. Oto prosty przykład z biologii. U dwóch (relatywnie) niespokrewnionych rodzajów płazów Oedipina i Linearion występuje wydłużenie
ciała (przedstawiciele obu rodzajów żyją w ściółce leśnej). Jednak u pierwszego rodzaju wydłużenie jest efektem zwiększenia liczby kręgów, u drugiego
wydłużeniem trzonów kręgów.16 Anatomiczne różnice między tymi rodzajami
—————————
R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 62.
Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 240–241.
16 J. Rafiński, Badanie przebiegu filogenezy w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 298.
14
15

Wieloraka realizacja i życie

119

pozostają, nawet jeśli (co oczywiste) zgadzamy się, że obie grupy organizmów
rządzone są przez te same prawa na poziomie molekularnym, a na poziomie
atomowym budują je identyczne atomy wodoru, węgla, fosforu etc.
Drugi wniosek dotyczy zasadności pytania o to, czy wieloraka realizacja –
i to w odniesieniu do dowolnego przedmiotu (na przykład życia, umysłu) –
może zachodzić? Innymi słowy: kiedy pytanie takie nie jest pozbawione sensu? Sądzę, że można tu śmiało pójść za sugestiami Tibora Gántiego dotyczących układów minimalnych. Minimalny system to taki, który pozbawiony
jakiejś konstytuującej go części przestaje być tym systemem (nie przejawia
już funkcji dla niego charakterystycznych).17 Jeśli więc chcemy pytać o wieloraką realizację życia, powinniśmy mieć na myśli pytanie: czy minimalny żywy
system może być wielorako realizowany? Prowadzi to nas jednak do kłopotliwego pytania: czym jest życie?
3. NATURA ŻYCIA

Nie ma powszechnie akceptowanej definicji życia.18 Fakt ten może wydawać się zabójczy dla wszelkich prób odpowiedzi na pytanie o jego wieloraką
realizację. W istocie jednak, jeśli przyjrzymy się reprezentatywnym definicjom, zauważymy, że są one zaskakująco zbieżne. Upraszczając nieco można
powiedzieć, że naukowcy wiedzą, czym jest życie, choć nie są w stanie ująć tej
wiedzy w jedną zwięzłą i elegancką definicję.19 Jest to sytuacja diametralnie
odmienna od tej znanej z filozofii umysłu, gdzie nie ma fundamentalnej
zgody co do tego, czym jest umysł. Różnica ta wynika z prostego faktu, że
życie w przeciwieństwie do świadomego umysłu może być całkowicie obserwowalne z perspektywy trzeciej osoby (Bremer 2005, s. 142).

—————————
17 T. Gánti, Podstawy życia, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1986,
s. 68.
18 P.L. Luisi, About Various Definitions of Life, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 1998,
v. 28, nr 4–6, s. 613; M.A. Boden, Autopoiesis and Life, „Cognitive Science Quarterly” 2000, nr 1, s.
117; R. Popa, Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life,
Heidelberg, Springer-Verlag, Berlin 2004, s. 1; K. Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A. Moreno, A Universal
Definition of Life: Autonomy and Open-ended Evolution, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 323; D. Schulze-Makuch, L.N. Irwin, The prospect of alien life in exotic
forms on other worlds, „Naturwissenschaften” 2006, nr 93, s. 155; Y.N. Zhuravlev, V.A. Avetisov,
The definition of life in the context of its origin, „Biogeosciences Discussions” 2006, nr 3, s. 157; A.
Lazcano, Towards a Definition of Life: The Impossible Quest?, „Space Science Reviews” 2008, nr
135, s. 5; G. Bruylants, K. Bartik, J. Reisse, Is it Useful to Have a Clear-cut Definition of Life? On the
Use of Fuzzy Logic in Prebiotic Chemistry, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2010, v. 40,
nr 2, s. 137–138.
19 Jest to oczywiście jak wspomniałem symplifikacja. Nawet, jeśli naukowcy wymieniają te same
cechy w definicji nie zawsze są zgodni, co do charakteru ich wzajemnych powiązań. Ponadto część
filozofów przypuszcza, że życie z różnych względów nie może zostać jednoznacznie zdefiniowane.
Więcej na ten temat piszę w moim artykule: K. Chodasewicz, Między optymizmem a sceptycyzmem.
Rozważania nad perspektywami uniwersalnej definicji życia, „Studia Philosophica Wratislaviensia”
2010, v. 5, fasc. 1, s. 75–96.
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Aby nie pozostawiać powyższych stwierdzeń bez potwierdzenia, przyjrzyjmy się kilku koncepcjom definiowania życia. Definicja darwinowska
głosi, że
życie jest samopodtrzymującym się systemem chemicznym zdolnym do podlegania darwinowskiej ewolucji.20

Definicja stworzona przez Kepę Ruiza-Mirazo i jego współpracowników
głosi, że „«żywą istotą» jest każdy autonomiczny system zdolny do podlegania nieograniczonej (open-ended) ewolucji”.21 Przy czym przez „autonomiczny system” rozumie tu się (m.in.) układ daleki od równowagi termodynamicznej, zdolny do podtrzymywania swojej organizacyjnej tożsamości.22
Definicja cybernetyczna Bernarda Korzeniewskiego wskazuje, że „życiem
(żyjącym osobnikiem) jest sieć podrzędnych negatywnych sprzężeń zwrotnych (mechanizmów regulatorowych) podlegających działaniu (służąca) nadrzędnego dodatniego sprzężenia zwrotnego (potencjału do ekspansji)”.23 Definicja ta jest w istocie pewną reinterpretacją definicji ewolucyjnej – zdolności do samopodtrzymywania się i rozmnażania zostały w niej ujęte w terminach cybernetyki. Nie oznacza to jednak, że jest to jedynie proste przełożenie
na inny język, gdyż pociąga ono za sobą liczne interesujące konsekwencje.
Najbardziej interesująca w tym kontekście jest taka, że definicja ta pozwala
na bardziej radykalne formy wielorakiej realizacji.24
Słynna propozycja stworzona w latach czterdziestych przez Erwina Schrődingera głosi, że dwie podstawowe cechy życia, to rozmnażanie i metabolizm.25 (Bardzo często zakłada się, że definicja życia podana przez Schrődingera odwołuje się jedynie do termodynamicznych własności organizmów:
do dążności do unikania stanu równowagi termodynamicznej, czyli do meta—————————
20 P.L. Luisi, About Various Definitions of Life, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 1998,
v. 28, nr 4–6, s. 617; K. Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A. Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy
and Open-ended Evolution, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 327.
[Tłumaczenie własne.]
21 K. Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A. Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy and Openended Evolution, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 330. [Tłumaczenie własne.]
22 K. Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A. Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy and Openended Evolution, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 330.
23 B. Korzeniewski, Cybernetic Formulation of the Definition of Life, „Journal of Theoretical Biology” 2001, nr 209, s. 278; B. Korzeniewski, Confrontation of the Cybernetic Definition of Living
Individual with the Real World, „Acta Biotheoretica” 2005, nr 53, s. 2.Tłumaczenie definicji podaję
za: P. Wojtaszek, Koncepcje pojmowania życia i komórki roślinnej w: P. Wojtaszek, A. Woźny,
L. Ratajczak (red.), Biologia komórki roślinnej. Struktura, PWN, Warszawa 2006, s. 321.
24 Nie zakłada np., że życie musi być systemem chemicznym, a więc pozwala na uznanie za żywe
różnych robotycznych i komputerowych form sztucznego życia. Trzeba jednak zaznaczyć, że sam
Korzeniewski twierdził, że jedynym typem życia, które może spontanicznie powstać jest życie zbudowane ze związków węgla. Za razem jednak nie wykluczył sztucznej kreacji życia „nie-węglowego”
przez istoty zbudowane z substancji organicznych. Zob. B. Korzeniewski, Confrontation of the Cybernetic Definition of Living Individual with the Real World, „Acta Biotheoretica” 2005, nr 53,
s. 14–15.
25 E. Schrödinger, Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki, Prószyński i S-ka, Warszawa
1998,
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bolizmu.26 Freeman Dyson pokazał jednak, że – w istocie – więcej miejsca
w swojej słynnej pracy Czym jest życie? Schrődinger poświęcił rozmnażaniu).27
W teorii chemotonu Tibora Gántiego wyróżnia się realne i potencjalne
kryteria życia. Do pierwszych należą: bycie inherentną całością (całości nie
można podzielić tak, aby część posiadała kluczowe cechy całości; zarazem
własności całości nie są sumą cech cząstkowych), przemiana materii, inherentna stabilność (zdolność do zachowania stałości systemu, mimo nieustawicznego funkcjonowania i zmian w jego środowisku), posiadanie podsystemu przechowującego informację, regulacja i sterowanie. Wśród drugich
znajdują się zdolność do rozmnażania i wzrostu, dziedziczenie (warunek dla
ewolucji) oraz śmiertelność.28
Jak widać większość z powyższych definicji (przynajmniej na określonym
poziomie abstrakcji) ujmuje życie dwuaspektowo. Te dwa aspekty możemy
określić mianem zdolności do samopodtrzymywania się (metabolizmu)
i ewoluowania (tu kluczowym wymaganiem jest rozmnażanie29). Oczywiście
istnieją definicje odwołujące się tylko do jednego z aspektów, na przykład
definicja „czysto” ewolucyjna lub słynna definicja autopoetyczna stworzona
przez Francisca Varelę i Humberto Maturanę. Głosi ona, że istota żywa jest
systemem autopoetycznym, a system autopoetyczny to taki, który jest siecią
„produkcji komponentów, które 1) zwrotnie uczestniczą w tej samej sieci
produkcji komponentów, która je wyprodukowała i 2) realizują sieć produkcji jako jednostkę w przestrzeni, w której istnieją”.30 Wyrażając się nieco
prościej można powiedzieć, że system autopoetyczny to jednostka, której
—————————
26 Taką interpretację pracy Schrődingera przyjmują m.in. Schejter i Agassi. A. Schejter, J. Agassi,
On the Definition of Life, „Journal for General Philosophy of Science” 1994, nr 25, s. 98.
27 F. Dyson, Początki życia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 11–12; R. Popa,
Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life, Heidelberg,
Springer, Berlin 2004, s. 198.
28 T. Gánti, Podstawy życia, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1986,
s. 81–89; T. Gánti, The Principles of Life. With a commentary of James Griesemer and Eörs Sztamáry, Oxford University Press, Oxford, New York 2003, s. 74–80.
29 Oprócz niego, aby zachodziła ewolucja drogą doboru naturalnego niezbędne są jeszcze zmienność (osobniki muszą różnić się między sobą) i dziedziczność (potomstwo musi być podobne do
rodzica/ów), a także założenie, że część zmienności musi wywierać wpływ na przetrwanie i reprodukcję. J. Maynard Smith, Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992, s. 19; A. Łomnicki, Dobór, dryf i
inne czynniki kształtujące częstości genów w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 156. Warto podkreślić, że nie wszystkie definicje odwołujące się do rozmnażania odwołują się zarazem do ewolucji. Nie jest tak np. w znanej każdemu ze szkoły
definicji fizjologicznej, która zakłada, że żywe jest, to, co się rozmnaża, oddycha, odżywia, wydala,
metabolizuje i rośnie. Inna kwestia, że akurat ta definicja jest modelowym przykładem nieadekwatnej
definicji życia, a to ze względu na (m.in.) redundancję, niską odporność na kontrprzykłady i brak
osadzenia w ramach teorii, która tłumaczy naturę powiązań między wymienionymi w niej cechami. K.
Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A. Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy and Open-ended Evolution, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 326; zob. też C.N. El-Hani,
Theory-based approaches to the concept of life, „Journal of Biological Education” 2008, v. 42, nr 4,
s. 147–148.
30 F.G. Varela, H.R. Maturana, R. Uribe, Autopoiesis: The Organization of Living Systems, its
Characterization and a Model, „BioSystems” 1974, nr 5, s. 188. [Tłumaczenie własne].
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funkcją jest generowanie jej samej, włącznie ze wszystkimi najdrobniejszymi
elementami.31
W mojej opinii jednak, definicje „radykalne”, to znaczy takie, które odwołują się tylko do jednego aspektu są na dobrą sprawę nie do przyjęcia. Wynika to z wielu powodów, ale najważniejszy z nich możemy nazwać nadmiernym liberalizmem. W obu przypadkach opierając się na wybranym typie
definicji „jednoaspektowych” jesteśmy zmuszeni zaliczyć do grona istot żywych obiekty, które zazwyczaj jesteśmy skłonni uważać za nieożywione.
Z jednej strony będą to np. komputerowe symulacje procesu ewolucji, czy
rosnące kryształy, z drugiej struktury dyssypatywne (jak na przykład komórki
konwekcyjne) albo biocenozy lub biosfery jako całości (patrz na przykład
hipoteza Gai).
Powyższego zarzutu nie należy oczywiście rozumieć w taki sposób, że definicja życia musi wyłącznie odzwierciedlać przekonania należące do naszej
„biologii potocznej”. Wręcz przeciwnie – jednym z najważniejszych powodów
poszukiwania uniwersalnej i powszechnie akceptowanej definicji życia jest
chęć rozpatrzenia statusu przypadków granicznych (takich jak wirusy, plazmidy, transpozony i podobne) oraz (a nawet przede wszystkim) dążenie do
projektowania i oceny eksperymentów poszukiwania życia w Kosmosie i laboratoryjnej syntezy życia de novo.32 Są to sytuacje, w których nasza potoczna ocena jest zupełnie zawodzi, a przez to nie może stanowić wystarczającej
podstawy do oceny definicji.33
Pozostawiając kwestie „biologii ludowej” na boku, pozwolę sobie stwierdzić, że, w mojej opinii, ontologiczny koszt przyjęcia jakiejkolwiek definicji
jednoaspektowej jest zbyt wielki. Innymi słowy: jej konsekwencje prowadzą
do zupełnego „wywrócenia do góry nogami” naszej siatki kategorialnej.
Zatem dla dalszych rozważań przyjmuję – choć jest to w pewnym sensie założenie robocze – że życie związane jest z przede wszystkim ze zdolnością do
samopodtrzymywania się i ewoluowania.
4. RODZAJE WIELORAKIEJ REALIZACJI

Nim przejdę do głównej części rozważań na temat wielorakiej realizacji
życia muszę poświęcić kilka chwili omówieniu jej rodzajów. Nie jest bowiem
tak, że możemy mówić o jedynie jednym typie wielorakiej realizacji. Co za
—————————
P.L. Luisi, Autopoiesis: a review and a reappraisal, „Naturwissenschaften” 2003, nr 90, s. 51.
P.L. Luisi, About Various Definitions of Life, „Origins of Life and Evolution of Biospheres” 1998,
v. 28, nr 4–6, s. 617, 621; C.E. Cleland, C.F. Chyba, Defining ‘Life’, „Origins of Life and Evolution of
Biospheres” 2002, v. 32, nr 4, s. 387; R. Popa, Between Necessity and Probability: Searching for the
Definition and Origin of Life, Heidelberg, Springer, Berlin 2004, s. 2; K. Ruiz-Mirazo,
J. Peretó, A. Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy and Open-ended Evolution, „Origins
of Life and Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 325–326.
33 E. Machery, Why I Stopped Worrying about the Definition of Life… And Why You Should as
Well, „Synthese” 2012, v. 185, nr 1, s. 159–160.
31

32
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tym idzie, dwóch filozofów dyskutując o wielorakiej realizacji życia może
diametralnie różnić się co do tego, jaki typ jego wielorakiej realizacji jest
możliwy.
W kontekście wielokrotnie już wspominanej w niniejszym artykule filozofii umysłu, typologię wielorakiej realizacji stworzył Thomas Polger. Jego koncepcja była co prawda mocno krytykowana (między innymi ze względu na
stosowanie terminów o niejasnym znaczeniu)34, jest ona jednak na tyle intuicyjnie jasna, a także łatwa do przekształcenia na potrzeby filozofii biologii, że
postanowiłem wykorzystać ją na potrzeby niniejszego tekstu. Poniżej zamieszczam dokonaną przeze mnie transformację wspomnianej typologii.
Wyróżnić zatem można:
— słabą wieloraką realizację – w tym ujęciu przez wieloraką realizację życia rozumiane są obiekty nieznacznie różne od „standardowych” form pod
względem fizykochemicznym; przykładem mogą być hipotetyczni przedstawiciele „biosfery cieni” (patrz niżej);
— astrobiologiczną wieloraką realizację35 – ten rodzaj wielorakiej realizacji odnosiłby się do organizmów istotnie różnych pod względem fizykochemicznym od znanych nam form życia; dobrym przykładem tej kategorii byłyby dyskutowane od dawna, choć jak na razie istniejące głównie w powieściach science fiction organizmy krzemowe;
— standardową wieloraką realizację – tutaj zakłada się, że zupełnie różne
pod względem mikrostruktury od „standardowego” życia obiekty mogą być
uznane za ożywione; być może nawet istnieje nieskończenie wiele różnych
typów struktur mogących realizować podstawowe funkcje życiowe; za sztandarowe przykłady standardowej wielorakiej realizacji mogłyby być uznane
różne robotyczne i komputerowe twory artificial life;
— radykalną wieloraką realizację – zgodnie z tym ujęciem życie może być
zrealizowane w dowolnym „budulcu”, którego elementy zostaną odpowiednio
uorganizowane; trudno wskazać jakiś typowy przykład tego typu realizacji,
gdyż, jeśli zgodzimy się uznać to stanowisko, to do przykładów tego rodzaju
wielorakiej realizacji będą się zaliczać wszystkie podane poniżej (choć zapewne również takie, które trudno nam sobie obecnie wyobrazić).36
Już pobieżny rzut oka na powyższe zestawienie pokazuje, że mówiąc o wielorakiej realizacji życia powinniśmy precyzować, podobnie jak w przypadku
—————————
34 R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 243.
35 Zainteresowany głównie problemami filozofii umysłu Polger, mówi o SETI WR. Z oczywistych
względów, dla problemu definiowania życia nie jest istotne, czy organizmy żywe odkryte poza Ziemią
będą inteligentne, czy nie.
36 Typologię Polgera zmodyfikowałem w oparciu o jej sformułowanie podane w pracach Roberta
Poczobuta. R. Poczobut, Wieloraka realizacja, „Filozoficznie” 2007, wiosna, s. 5; R. Poczobut,
Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 242.
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poziomu ontycznego zachodzenia wielorakiej realizacji, do jakiego jej rodzaju
się odnosimy. Jest to jednak spostrzeżenie trywialne. O wiele ważniejsze jest to,
że dyskutując o wielorakiej realizacji życia w ogóle (a taka sytuacja jest możliwa
w momencie, gdy argumentujemy przeciwko zwolennikom uniwersalności),
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na „środkowe” typy w tabeli, a w szczególności na astrobiologiczną wieloraką realizację. Jest tak dlatego, że posiadają
one największą moc przekonywania. Tam bowiem, gdzie różnice są niewielkie,
istnieje duże podejrzenie uniwersalności. Natomiast tam, gdzie różnice są
(przynajmniej na pierwszy rzut oka) znaczne, jak w przypadku tworów ALife,
istnieje silna intuicja, że mówimy o dwóch zupełnie różnych rzeczach, a określanie ich tym samym mianem (względnie oczekiwanie, że za nazywaniem idzie
podobieństwo ich natury) jest zwykłym nieporozumieniem. W swojej pracy
doktorskiej pozwoliłem sobie posłużyć się następującą metaforą.37 Nie przekonamy człowieka pierwotnego do tego, że ludzie potrafią latać, pokazując mu na
nocnym niebie międzynarodową stację kosmiczną, ani też pokazując mu skok
do wody z pięciometrowej wieży. W obu przypadkach jaskiniowiec będzie miał
podejrzenie, że został oszukany. Najlepiej oczywiście pokazać mu samolot, a w
naszym przypadku są nim przykłady pośredniego typu wielorakiej realizacji.
5. ARGUMENTY TEORETYCZNE

Jak to jednak często bywa w filozofii, gdyby można było wskazać prosty
rozstrzygający przykład, nie byłoby powodu do dalszej dyskusji. W naszym
przypadku również nie jest możliwe wytoczenie z hangaru wspomnianej maszyny. Możliwości jej istnienia można jednak dowodzić pośrednie opierając
się na istniejącej wiedzy filozoficznej i biologicznej.
Wielu naukowców wskazywało, że życie (a przynajmniej to, które może
spontanicznie powstać) jest zależne od organicznych związków chemicznych.38
Jest tak dlatego, że związki organiczne cechują się olbrzymią różnorodnością
i złożonością, co pozwala im na bycie nośnikami najróżniejszych funkcji biologicznych. Z drugiej jednak strony, jeśli (jak wyżej) przyjmiemy, że to właśnie
określone funkcje, a nie struktury stanowią istotę życia, to nie widać teoretycznych przeszkód, aby mogły być one zrealizowane w innych nośnikach.39
—————————
37 K. Chodasewicz, Filozoficzne trudności definiowania życia w świetle biologii współczesnej,
2011, niepublikowana rozprawa doktorska; praca do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.
38 V. Kunin, A System of Two Polymerases – A Model for the Origin of Life, „Origins of Life and
Evolution of Biospheres” 2000, v. 30, nr 5, s. 465; B. Korzeniewski, Confrontation of the Cybernetic
Definition of Living Individual with the Real World, „Acta Biotheoretica” 2005, nr 53, s. 14; zob. też
R. Popa, Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life, Heidelberg, Springer-Verlag, Berlin 2004, s. 7–8.
39 Choć czasami upraszcza się kwestię mówiąc, że DNA stanowi istotę życia, to teza ta stanowi raczej symplifikację stworzoną dla celów dydaktycznych. Sama cząsteczka, a nawet dowolna ich liczba
nie stanowi jeszcze żywej istoty, ani nie jest wystarczającym warunkiem jej istnienia. Podobnie jest z
dowolną inną mieszaniną związków organicznych. Dlatego stawienia znaku równości między życiem
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Rozważmy dla przykładu zdolność do ewoluowania.40 Aby mogła zachodzić ewolucja drogą doboru naturalnego, muszą być spełnione następujące
warunki. Przede wszystkim musimy mieć do czynienia ze zbiorem (populacją) obiektów cechujących się rozmnażaniem, dziedziczeniem i zmiennością.
Poprzez zmienność rozumiemy, że elementy różnią się między sobą. Przez
rozmnażanie, że jeden element może dać początek innemu. Zaś przez dziedziczność to, że element potomny jest podobny do rodzica. Jeśli przynajmniej część zmienności będzie mieć wpływ na przetrwanie i reprodukcję
elementów, to zbiór będzie zmieniał się w czasie, czyli innymi słowy ewoluował.41
Jak widać podstawowy mechanizm ewolucji (dobór naturalny) może
zostać opisany w wysoce abstrakcyjny sposób bez jakichkolwiek odwołań do
biochemii, czy biologii molekularnej. Co prawda, mechanizm ten implikuje
pewne określone właściwości dziedziczenia. Wielu autorów dziwiło się wręcz,
jak to możliwe, że Darwin sformułował zasady tego procesu bez znajomości
nowoczesnej genetyki.42 Są to jednak własności, które również mają wysoce
abstrakcyjny charakter. Należy do nich między innymi stwierdzenie, że dziedziczenie nie może mieć charakteru, takiego jak w „teorii rozcieńczania”,43
a DNA (lub innymi związkami chemicznymi) jest niepoprawne. T. Gánti, Podstawy życia, Państwowe
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1986, s. 27-32; C. Emmeche, Life as an Abstract
Phenomenon: Is Artificial Life Possible? w: P. Bourgine, F.J. Varela (red.), Towards a Practice of
Autonomous Systems. Proc. 1st European Conf. On Artificial Life, MIT Press, Cambridge 1992, s.
469; P.L. Luisi, Emergence in Chemistry: Chemistry as the Embodiment of Emergence, „Foundations of Chemistry” 2002, nr 4, s. 197; P.L. Luisi, Autopoiesis: a review and a reappraisal, „Naturwissenschaften” 2003, nr 90, s. 58.
40 Druga z kluczowych własności życia – zdolność do samopodtrzymywania się zostanie w dalszej
części rozważań pominięta. Wynika to z faktu, że dysponujemy dużą liczbą przykładów różnych strukturalnie obiektów, które w określonych warunkach wykazują tę własność (struktury dyssypatywne). J.
Maynard Smith, Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992, s. 16; zob. też K. Mainzer, Poznawanie
złożoności. Obliczeniowa dynamika materii, umysłu i ludzkości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 75–77. Wieloraka realizacja samopodtrzymywania wydaje się być
zatem mniej kontrowersyjna i problematyczna niż ewolucji. Nie oznacza to jednak, że nie wiążą się z nią
żadne problemy – kluczową kwestią pozostaje określenie szczegółowych relacji między zdolnością do
ewolucji a metabolizmem. J. Maynard Smith, Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992, s. 24; F. Dyson,
Początki życia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 11-17; K. Ruiz-Mirazo, J. Peretó, A.
Moreno, A Universal Definition of Life: Autonomy and Open-ended Evolution, „Origins of Life and
Evolution of Biospheres” 2004, v. 34, nr 3, s. 328. Kwestia ta może rzutować na problem wielorakiej
realizacji życia, dlatego też pominięcie jej w niniejszym artykule należy traktować jako rezultat przyjęcia
pewnego założenia idealizacyjnego. Jest to w każdym razie problem do dalszych analiz.
41 J. Maynard Smith, Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992, s. 19; A. Łomnicki, Dobór, dryf i
inne czynniki kształtujące częstości genów w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 156. Na dobrą sprawę, aby wyrazić się zupełnie ściśle
należałoby powiedzieć, że może ewoluować, gdyż w przypadku pewnych rzadszych typów doboru (np.
dobór stabilizujący usuwający osobniki skrajne) zbiór może pozostawać przez dłuższy czas niezmienny. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której, mimo zachodzenia doboru, nie zachodzi ewolucja. A. Łomnicki, Dobór, dryf i inne czynniki kształtujące częstości genów w: H. Krzanowska, A.
Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 156–158.
42 B.-O. Küppers, Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia, PWN,
Warszawa 1991, s. 170; A. Łomnicki, Spotkanie teorii Darwina z genetyką, „Kosmos. Problemy nauk
biologicznych” 2009, nr 3–4 (284–285), s. 317.
43 B.-O. Küppers, Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia, PWN,
Warszawa 1991, s. 170; A. Łomnicki, Spotkanie teorii Darwina z genetyką, „Kosmos. Problemy nauk
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a także takie własności jak to, że kod genetyczny musi mieć charakter dyskretny lub, to, że musi istnieć rozdzielenie fenotypu od genotypu.44 Jak widać, również te cechy mogą być w świetle teorii wielorako realizowane.
Argumentów na rzecz wielorakiej realizacji można zresztą szukać również
w genetyce, a konkretnie w znanych własnościach kodu genetycznego. Większość współczesnych naukowców jest zdania, że kod ma tak zwany arbitralny
charakter. Oznacza to, że nie ma żadnych przesłanek fizykochemicznej natury, dla których kod genetyczny nie mógłby być inny niż obecnie.45 Choć może
się to wydawać zaskakujące, w istocie stosunkowo łatwo ten fakt zrozumieć.
Kod genetyczny jest zestawieniem określonych trójek nukleotydów (kodonów) z określonymi aminokwasami – na przykład GGC koduje glicynę. Nie
istnieje jednak żadne chemiczne powinowactwo między określonym kodonem a kodowanym przez niego aminokwasem. Proces prowadzący od DNA
do białek ma charakter wieloetapowy i odbywa się z udziałem „pośredników”.
Ujmując rzecz możliwie najkrócej najpierw zachodzi proces translacji –
„przełożenia” informacji zawartej w DNA na cząsteczkę mRNA. Następnie
cząsteczka ta wędruje do rybosomu, gdzie po kolei (kolejność wyznaczona
jest przez trójki nukleotydów w mRNA) przyłączają się do niego cząsteczki
tRNA „przynoszące” ze sobą poszczególne aminokwasy. W ten sposób montowany jest łańcuch białkowy.46 Jednak aminokwas przynoszony przez określoną cząsteczkę tRNA nie powstaje wraz z nią. Jest przyłączany przez
określone białka, których charakter – co oczywiste – również wyznaczają
określone fragmenty DNA. Zmiana kodujących je odcinków prowadziłaby
więc w rezultacie do zmiany kodu genetycznego.47 Do ewolucji kodu genetycznego nie dochodzi jedynie z tego względu, że w tak złożonych systemach,
jakimi są współczesne organizmy, większość pojedynczych zmian tego typu
miałaby charakter letalny.48
Powyższe analizy teoretyczne wydają się być wspierane przez fakt, że kod
genetyczny nie ma w rzeczywistości charakteru uniwersalnego. Co prawda,

biologicznych”, nr 3–4 (284–285), s. 316. „Teoria rozcieńczania” (blending inheritance) była popularną w czasach Darwina koncepcją tłumaczącą dziedziczenie. (Na takiej wizji dziedziczenia bazował
również Lamarck). Zgodnie z nią cechy potomstwa stanowią uśrednioną wartość cech rodziców (B.O. Küppers, Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia, PWN, Warszawa 1991, s. 169–170; K. Łastowski, Dwieście lat idei ewolucji w biologii. Lamarck – Darwin – Wallace, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych” 2009, nr 3–4 (284–285), s. 260; A. Łomnicki, Spotkanie teorii Darwina z genetyką, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych” 2009, nr 3–4 (284–285), s.
315). Koncepcja ta stała się jednym z elementów stworzonej przez Darwina tymczasowej koncepcji
pangenezy, mającej stanowić próbę rozwikłania natury dziedziczenia. A. Łomnicki, Spotkanie teorii
Darwina z genetyką, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych” 2009, nr 3–4 (284-285), s. 315.
44 J. Maynard Smith, Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992, s. 42–43.
45 Ibidem, s. 40. Ponadto: U.E. Stegmann, The arbitrariness of the genetic code, „Biology & Philosophy” 2004, nr 19, s. 205.
46 J. Maynard Smith, op. cit., s. 36–38.
47 Ibidem, s. 39–40.
48 Ibidem, s. 40–41.
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bardzo często używa się w stosunku do niego tego określenia,49 jednak nie
jest to uniwersalność zupełnie ścisła. W przypadkach niektórych istot mamy
do czynienia z odstępstwami; występują one na przykład w DNA mitochondrialnym różnych organizmów.50 Różnice te tłumaczy się jednak na ogół odwołując się do teorii endosymbiozy – zgodnie z nią organelle posiadające
własne DNA (takie, jak mitochondria), to przekształcone symbionty, a różnice w kodzie stanowią relikt ze wczesnych etapów ewolucji. Z drugiej jednak
strony, odkryto wyjątki od kodu wzorcowego, które można – jak się wydaje –
tłumaczyć wyłącznie zmianami wtórnymi (na przykład u pierwotniaków
z rodzaju Paramecium).51
Uniwersalność kodu w połączeniu z jego arbitralnym charakterem stanowi przesłankę dla hipotezy, że wszystkie znane nam organizmy pochodzą od
wspólnego przodka.52 W poprzednim zdaniu należy zwrócić szczególną
uwagę na wyrażenie „znane organizmy”. Choć bowiem uniwersalność kodu
stanowi argument na rzecz jedności drzewa życia,53 to, ponieważ jego charakter nie jest wyznaczony przez prawa fizykochemiczne, możemy sobie wyobrazić wiele alternatywnych drzew. Innymi słowy: możemy sobie wyobrazić
sytuację, w której na Ziemi lub innym ciele niebieskim proces biogenezy
zakończył się powstaniem organizmów podlegających tym samym prawom
teorii ewolucji i genetyki, a jednak różniących się na poziomie molekularnym. Do niedawna jednak analizy tego typu nie były brane do końca poważnie. Wynikało to prawdopodobnie z przekonania badaczy, że aby uzyskać ich
empiryczne potwierdzenie, musimy odkryć jakąś formę życia pozaziemskiego. Postęp badań kosmicznych nie był jednak zadowalający. Rewolucję
w myśleniu przyniosło jednak założenie, że badania astrobiologiczne można
prowadzić na Ziemi.54

—————————
Tak też – dla zachowania ekonomii wyrażania się – będę postępował w dalszej części artykułu.
H. Krzanowska, Zapis informacji genetycznej w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 27.
51 Ibidem, s. 27.
52 J. Maynard Smith, op.cit., s. 40.
53 Był to jeden z istotnych postulatów teorii Darwina. J. Maynard Smith, op. cit., s. 21; H. Krzanowska, Zapis informacji genetycznej w: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów
ewolucji, PWN, Warszawa 2002, s. 27.
54 F. Ferrari, E. Szuszkiewicz E., Przedmowa w: F. Ferrari, E. Szuszkiewicz (red.), Astrobiologia:
poprzez pył kosmiczny do DNA, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2006, s. 6. Oczywiście główną motywacją wspomnianego zwrotu w myśleniu nie była chęć poszukiwania alternatywnych organizmów, ani tym bardziej chęć potwierdzenia filozoficznej tezy o wielorakiej realizacji w biologii. Głównym powodem była możliwość prowadzenia ściślejszych badań nad
warunkami powstania i wczesną ewolucją życia. Zob. F. Ferrari, E. Szuszkiewicz E., Przedmowa w:
F. Ferrari, E. Szuszkiewicz (red.), Astrobiologia: poprzez pył kosmiczny do DNA, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 6.
49
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6. BIOSFERA CIENI I SZTUCZNE ŻYCIE

Carol E. Cleland (filozof biologii) i Shelley D. Copley (biolog) postawiły
wpisujące się w nurt tego przewrotu przypuszczenie, że alternatywne życie
mogło powstać na naszej planecie. Innymi słowy, postawiły hipotezę, że biogeneza mogła mieć miejsce kilkukrotnie.55 Co więcej, obie badaczki postawiły
rewolucyjną tezę, że różniące się pod względem molekularnym, lecz podobne
pod względami funkcjonalnymi organizmy mogą istnieć do tej pory na Ziemi.
Badaczki zwróciły uwagę na fakt, że nasze metody badania i detekcji mikroorganizmów niejako z góry zakładają, że mamy do czynienia z jednym typem
budowy biochemicznej i, co więcej, olbrzymia liczba odkrywanych przez nas
drobnoustrojów nie została w ogóle pod względem biochemicznym przeanalizowana.56 Tymczasem, zdaniem wspomnianych autorek, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby w naszym otoczeniu istniały różne grupy organizmów charakteryzujące się różnym stopniem odmienności od znanych nam form życia.
Wśród nich należy wymienić między innymi istoty z alternatywnym kodem
genetycznym, organizmy wykorzystujące cząsteczki aminokwasów i kwasów
nukleinowych o odmiennej chiralności, istoty używające odmiennego zestawu aminokwasów i/lub par zasad w DNA57. Przedstawiciele tych hipotetycznych alternatywnych form życia zostali zbiorczo określeni jako „ziemska
biosfera cieni” (shadow Terran biosphere).58 Popularyzując poglądy
wspomnianych autorek, Paul Davies dodał do przedstawionego przez nie
zestawienia także organizmy zastępujące fosfor arsenem oraz organizmy
zbudowane ze związków krzemu.59
Cleland i Copley przedstawiły przekonujące argumenty na rzecz obrony
wysuniętej przez siebie tezy. W szczególności pokazały, że główny argument
przeciwko możliwości istnienia różnych form życia na tej samej planecie jest
niekonkluzywny. Zgodnie z nim, nawet jeśli życie powstało na Ziemi więcej
niż jeden raz, to istnienie obok siebie alternatywnych form jest niemożliwe ze
względu na konkurencję między różnymi typami życia. Argument ten nie jest
jednak, jak już wspomniałem, rozstrzygający, gdyż błędnie zakłada, że organizmy przynależne do różnych „drzew życia” będą (zawsze) rywalizować o te
same zasoby. Tak oczywiście mogło być, jednak wcale nie musiało (i nie musi). Współczesne badania mikrobiologiczne wykazuję, że niewielkie grupy
rzadkich mikrobów mogą bez większych problemów egzystować w środowisku zdominowanym przez „typowe” mikroorganizmy. Często jest tak dlatego,
—————————
55 C.E. Cleland, S.D. Copley, The possibility of alternative microbial life on Earth, „International
Journal of Astrobiology” 2005, nr 4 (3 & 4), s. 165–166.
56 Ibidem, s. 168–169.
57 Ibidem, s. 166–167.
58 Ibidem, s. 171. Wspomniane autorki używają także określenia „mikroby cienia” (shadow microbes). C.E. Cleland, S.D. Copley, The possibility of alternative microbial life on Earth, „International Journal of Astrobiology” 2005, nr 4 (3 & 4), s. 169.
59 P. Davies P., Czy są wśród nas obcy?, „Świat nauki” 2008, nr 1 (197), s. 53.
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że wykorzystują zasoby pomijane lub wydalane przez przedstawicieli bardziej
rozpowszechnionych taksonów60. Możliwa jest także sytuacja, w której alternatywne formy życia rozwijają się w środowiskach skrajnie niekorzystnych
lub zupełnie odizolowanych od tych zamieszkiwanych przez „standardowe”
organizmy.61 Warto też zwrócić uwagę na hipotetyczną sytuację, w której
alternatywne życie jest tak bardzo biochemicznie różne, że nie stanowią
„obiektu zainteresowania” (na przykład jako źródło substancji odżywczych)
dla zwykłego życia62. W istocie, im bardziej niestandardowe życie będzie się
różnić, tym mniejsze powody do rywalizacji ze „zwykłymi” organizmami (na
przykład organizmy krzemowe nie będą rywalizować z „normalnymi” o pozyskiwanie związków organicznych).
Za tym, że koncepcja wysunięta przez Copley i Cleland jest słuszna, wydają się przemawiać najnowsze odkrycia Felisy Wolfe-Simon i jej współpracowników. W kalifornijskim jeziorze Mono odkryli oni bakterie (GFAJ-1)
zdolne do zastępowania do zastępowania fosforu arsenem we wszystkich
strukturach molekularnych łącznie z DNA. Oczywiście bakterie te przejawiają
wszystkie standardowe czynności życiowe.63 Choć organizmy te nie mogą być
traktowane jako bezwzględne potwierdzenie istnienia biosfery cieni, gdyż nie
są obligatoryjnymi arsenofilami, a ich wzrost przebiega wolniej w środowisku
zawierającym wyłącznie arsen,64 to i tak odkrycie ich wydaje się być uwiarygadniać wspomnianą hipotezę i, niezależnie od tego, w istotny sposób zmienia też nasze spojrzenie na życie.
Osiągnięcie zespołu Wolfe-Simon może być traktowane zarówno, jako
krok w stronę uwiarygodnienia istnienia mocniejszych typów wielorakiej
realizacji życia, jak i odwrotnie, jako przykład tego jak akceptacja tezy o wielorakiej realizacji wpływa na badania empiryczne. Choć w artykułach WolfeSimon i jej współpracowników nie ma odwołań do założeń filozoficznych, to
jednak idea, że życie mogło zastąpić fosfor arsenem mogła narodzić się tylko
w określonym klimacie intelektualnym. Można zaryzykować tezę, że przekonanie o wielorakiej realizacji życia przeniknęło do – by użyć terminologii
Imre Laktosa – twardego rdzenia programów badawczych (przynajmniej
części dziedzin) biologii. Mimo, że trudno wskazać bezpośrednią ścieżkę
przepływu tej idei w analizowanym przypadku, to jednak jest zupełnie pewne, że astrobiolog Felisa Wolfe-Simon znała stworzoną przez Copley i Cleland
—————————
60 C.E. Cleland, S.D. Copley, op. cit., s. 168. Np. Davies wskazuje, że choć drogi ewolucyjne bakterii
i archeonów rozeszły się (co najmniej) 3 mld lat temu, to nie przeszkadza im to wzajemnie koegzystować. P. Davies P., op. cit., s. 51.
61 C.E. Cleland, S.D. Copley, op. cit., s. 168.
62 Ibidem.
63 F. Wolfe-Simon, J. Switzer Blum, T.R. Kulp, G.W. Gordon, S.F. Hoeft, J. Pett-Ridge, J.F. Stolz,
S.M. Webb, P.K. Weber, P.C.W. Davies, A.D. Anbar, R.S. Oremland, A Bacterium that Can Grow by
Using Arsenic Instead of Phosphorus, „Science” 2010, www.scienceexpress.org./2 December
2010/Page 1/10.1126/science.1197258.
64 Ibidem.
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koncepcję „biosfery cieni” (a także ściśle współpracowała z Paulem Daviesem) i traktowała swoje analizy teoretyczne65 jako rozszerzenie tej koncepcji.66 Nie jest natomiast jasne, jaką rolę w rozważaniach Cleland i Copley
odgrywało założenie o wielorakiej realizacji. Jednak wydaje się zupełnie
nieprawdopodobne, aby Carol Cleland – amerykańska filozof nauki ze szkoły
analitycznej – nie zetknęła się wcześniej z tą tezą. (W mojej opinii jest to więc
znakomity przykład zwrotnego oddziaływania między filozofią przyrody
a naukami empirycznymi).
Pewnych argumentów na rzecz wielorakiej realizacji życia może dostarczyć też sztuczne życie (artificial life, Alife).67 Jest to dziedzina stworzona
przez biologa Christophera Langtona w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Zgodnie z założeniami miała być to dyscyplina, której celem byłoby badania
życia-jakie-mogłoby-być (life-as-it-could-be), w przeciwieństwie do „klasycznej” biologii, która bada życie-jakim-je-znamy (life-as-we-know-it).68 Począwszy od pierwszych pionierskich badań w ramach tej dziedziny zaprojektowano i przebadano wiele przykładów systemów (na przykład symulacji
komputerowych, robotów) wykazujących rozmaite cechy znanych nam organizmów zdolnych do między innymi do replikacji i/lub samopodtrzymywania
(ewentualnie charakteryzujące się jakimiś bardziej specyficznymi cechami
typowymi dla „normalnych” organizmów). Przykłady wielu z nich można
znaleźć w przeglądowych artykułach Macieja Komosińskiego i Liz Stillwagon
Swan.69 Nie będę ich jednak w tym miejscu szczegółowo omawiał. Decyzja ta
wynika z faktu o podstawowym znaczeniu dla prowadzonych tu analiz. Twórcy sztucznego życia zakładali, że życie jest „abstrakcyjnym fenomenem”,
który może zostać odseparowany od „materialnego podłoża”. Innymi słowy,
twierdzili, że życie ma w istocie charakter funkcjonalny, a określone funkcje
mogą być implementowane w innym materialnym substracie.70 Oznacza to,
—————————
Mówię o stanie badań jeszcze sprzed odkrycia nietypowych bakterii z jeziora Mono,
F. Wolfe-Simon, P.C.W. Davies, A.D. Anbar, Did nature also choose arsenic?, „International
Journal of Astrobiology” 2009, nr 8 (2), s. 72. Bynajmniej w żaden sposób nie umniejsza to oryginalności jej koncepcji – życie wykorzystujące arsen nie figurowało bowiem w analizach dokonanych
przez Copley i Cleland. Mam na myśli – jeszcze raz to podkreślę – przepływ pewnej ogólnej idei, a nie
szczegółowych rozwiązań.
67 Nazwa dziedziny w tłumaczeniu na język polski jest dość niezręczna, stanowi bowiem kalkę wyrażenia angielskiego. Powoduje to, że „sztuczne życie” rozumiane jako gałąź nauki, może zostać niekiedy pomylone ze „sztucznym życiem” jako rozumianym jak przedmiot badań tej dyscypliny. Podobna sytuacja ma (niestety) miejsce w przypadku sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence).
68 C. Emmeche, Life as an Abstract Phenomenon: Is Artificial Life Possible?, w: P. Bourgine, F.J.
Varela (red.), Towards a Practice of Autonomous Systems. Proc. 1st European Conf. On Artificial
Life, MIT Press, Cambridge 1992, s. 467–468.
69 M. Komosiński, Sztuczne życie. Algorytmy inspirowane biologicznie, „Nauka” 2008, nr 4,
s. 9–19; L. Stillwaggon Swan, Synthesizing insight: artificial life as thought experimentation in
biology, „Biology & Philosophy” 2009, nr 24, s. 690–692.
70 C. Emmeche, Life as an Abstract Phenomenon: Is Artificial Life Possible? w: P. Bourgine,
F.J. Varela (red.), Towards a Practice of Autonomous Systems. Proc. 1st European Conf. On Artificial Life, MIT Press, Cambridge 1992, s. 468.
65

66
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że założenie o wielorakiej realizacji życia było przez nich explicite zakładane
(nawet jeśli nie używali tego określenia).
W tym miejscu niezbędna jest pewna istotna uwaga typologiczna. W filozofii sztucznego życia istnieje analogiczny podział do tego, który obserwujemy w ramach sztucznej inteligencji, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną
silną i słabą AI. Część badaczy – zwolennicy silnego sztucznego życia – jest
więc zdania, że skonstruowane w ramach ALife organizmy nie różnią się
niczym istotnym od swoich „standardowych” odpowiedników, innymi słowy:
są prawdziwymi organizmami. Druga część jest natomiast zdania, że tworzą
jedynie symulację żywych istot (słabe sztuczne życie).71 W tym drugim wypadku możliwe jest więc mówienie jedynie o wielorakiej realizacji pewnych
funkcji, czy procesów, nie ma natomiast mowy o wielorakiej realizacji życia
jako takiego.72
Z powyższych rozważań wynika, że gdyby ktoś teraz starał się argumentować, iż fakt istnienia sztucznego życia wspiera tezę o wielorakiej realizacji
(siłą rzeczy musiałby to być zwolennik mocnej ALife), to łatwo można byłoby
mu zarzucić błędne koło w rozumowaniu. Aby bowiem udowodnić, że życie
podlega wielorakiej realizacji, powoływałby się na dziedzinę, w której już
wcześniej takie założenie przyjęto jako jeden z pewników. Co prawda zwolennik takiej argumentacji mógłby bronić się mówiąc, że teza została przyjęta
jako założenie robocze, a następnie została potwierdzona przez zakończone
sukcesem skonstruowanie nowych form życia, to jednak takie rozumowanie
jest nieprzekonujące. Jest tak dlatego, że konstruowane w ramach Alife twory
same posiadają wątpliwy status (patrz przedstawiona powyżej metafora
z lataniem). Oczywiście problem ten zniknąłby, gdybyśmy posiadali uniwersalną, niekontrowersyjną i powszechnie akceptowaną definicję życia. Ponieważ jednak taką nie dysponujemy, argumentacja na rzecz wielorakiej realizacji życia prowadzona od strony sztucznego życia wydaje się być zbyt łatwa do
podważenia.
Nie oznacza to jednak, że sztuczne życie w ogóle nie ma znaczenia dla
rozważań nad wieloraką realizacją. Choć jego założenia i jego twory nie pomagają uzasadnić interesującej nas tezy, to jednak dostarczają bardzo silnych
intuicji na jej rzecz. Sam fakt, że Langton zdecydował się na postawienie tak
rewolucyjnej tezy i, co więcej, że jego projekt się powiódł – w tym sensie, że
dał początek całej nowej dziedzinie wiedzy o rozmaitych zastosowaniach –
daje bardzo mocno do myślenia. Sztuczne życie jest więc swoistą „pompą
—————————
71 C. Emmeche, Life as an Abstract Phenomenon: Is Artificial Life Possible? w: P. Bourgine,
F.J. Varela (red.), Towards a Practice of Autonomous Systems. Proc. 1st European Conf. On Artificial Life, MIT Press, Cambrige 1992, s. 466; L. Stillwaggon Swan, Synthesizing insight: artificial life
as thought experimentation in biology, „Biology & Philosophy” 2009, nr 24, s. 694.
72 Ze zrozumiałych względów na stanowisku silnego sztucznego życia stał twórca dziedziny Christopher Langton, a także wielu innych pionierów tego typu badań (np. Thomas Ray – twórca słynnej
komputerowej symulacji procesu ewolucji Tierra. M.A. Boden, Autopoiesis and Life, „Cognitive
Science Quarterly” 2000, nr 1, s. 119–120.
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intuicji”,73 która w niezwykle silny sposób motywuje dalsze badania zmierzające do przerzucenia pomostu między radykalną wizją wielorakiej realizacji
życia (explicite w nim zakładaną), a łagodniejszymi wersjami wielorakiej
realizacji bytów ożywionych, jak na razie jeszcze nie w pełni potwierdzonymi.
7. KONKLUZJA

W świetle powyższych analiz można z dużym prawdopodobieństwem
uznać, że wieloraka realizacja życia rzeczywiście może mieć miejsce. Ma to
istotne znaczenie dla wielu obszarów nauki i filozofii:
1) teza o wielorakiej realizacji życia ma bardzo duży wpływ na konstruowane na styku filozofii i nauki definicje życia; jej konsekwencją jest poszukiwanie definicji o charakterze funkcjonalnym, takich jak reprodukcja, ewolucja, czy samopodtrzymywanie się w przeciwieństwie do definicji o charakterze substancjalnym, odwołujących się do określonego budulca i/lub charakteru przemian fizykochemicznych;
2) ponieważ przyjmowana definicja życia ma znaczenie dla poszukiwania
życia w Kosmosie (w tym także alternatywnego życia na Ziemi), teza o wielorakiej realizacji ma istotne znaczenie dla stawiania hipotez, co do miejsca
jego występowania, projektowania eksperymentów mających potwierdzić
jego obecność i oceny uzyskiwanych w ich ramach wyników;
3) z podobnych względów interesująca nas teza rzutuje na badania w ramach protobiologii i biologii syntetycznej, gdzie pośrednio wpływa na ocenę
eksperymentów z tworzeniem życia in vitro, a także na konstruowanie scenariuszy jego powstania;
4) wreszcie teza o wielorakiej realizacji życia (w tym przypadku chodzi
o organizmy charakteryzujące się odmienną biochemią) wpływa wtórnie na
sztuczne życie dając nowe argumenty w ręce zwolenników silnego sztucznego
życia (jeśli wykażemy, że możliwa jest astrobiologiczna wieloraka realizacja,
to uzyskamy brakujący szczebel pośredni na drodze do jej radykalnej wersji);
5) ta ostatnia kwestia pociąga za sobą cały szereg konsekwencji ontologiczno-metodologicznych mogących mieć wpływ na wiele gałęzi filozofii
i nauki. Może więc istotnie wpłynąć na odpowiedzi na takie pytania, jak to,
jaki jest stosunek symulacji do obiektu symulowanego?, jaki jest stosunek
modelu do rzeczywistości, czy w rzeczywistości istnieją poziomy ontyczne,
a zwłaszcza, czy jednostki organizacji hierarchii biologicznej posiadają
charakteryzują się cechami emergentnymi, czy biolodzy powinni poświęcić
taką samą uwagę sztucznym organizmom i relacjom między nimi, jak „standardowemu” życiu, czy wiedza o sztucznym życiu wpłynie na kształt teorii
—————————
73

Wyrażenie z filozofii Daniela Dennetta.
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biologicznych. To oczywiście tylko nieliczne przykłady tego typu zagadnień
implikowanych pośrednio przez tezę o wielorakiej realizacji. Wiele z nich
(a także liczne tu nie wymienione) omawia Mark Bedau w przeglądowym
artykule na temat filozoficznej problematyki związanej ze sztucznym życiem
Philosophical Aspects of Artificial Life.74
Na zakończenie chciałbym poczynić krótką meta-uwagę. Choć przedstawiona w tym artykule argumentacja ma charakter „liniowy”, to w rzeczywistości przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia, takie jak tytułowy
problem wielorakiej realizacji, kwestia definiowania życia, status obiektów
artificial life, poszukiwanie życia poza Ziemią, charakter kodu genetycznego
i inne pozostają w skomplikowanych zależnościach, które najlepiej należałoby przedstawić w postaci sieci o różnej grubości połączeń w zależności od siły
wzajemnego oddziaływania między jej węzłami. Co więcej, jest to sieć zależności o charakterze dynamicznym i zmiany w różnych dziedzinach (w tym
także zmiany rozstrzygnięć filozoficznych), które mogą zwrotnie oddziaływać
na inne węzły sieci oraz na siłę powiązań między nimi. Proponowany przeze
mnie schemat rozumowania należy więc traktować, jak już zaznaczałem we
wprowadzeniu, jako roboczy. Zarazem jednak mam nadzieję, że okaże się on
poznawczo płodny w tym sensie, że zapoczątkuje on nowe, być może bardziej
szczegółowe analizy sygnalizowanych tu zagadnień teoretycznych.

MULTIPLE REALIZATION AND LIFE
ABSTRACT

The paper discusses the problem of multiple realization of life. This problem has
been broadly discussed in the philosophy of mind and the general philosophy of science, but most philosophers of biology ignored it. This is astonishing, because the
biology provides the majority of arguments for the thesis of multiple realization of
life (argument from convergence and argument from neural plasticity). My investigations concern the fundamental properties of life. Although we have not a universal
and broadly accepted definition of life, I assume, as a working hypothesis, that the
most important features of life are self-maintenance and the capability of the undergoing of the Darwinian evolution. Taking into account such a view of nature of life,
I present different arguments for the possibility of multiple realization of living beings. The arguments are taken from the different fields of modern biology and phi-

—————————
74 M. A. Bedau, Philosophical Aspects of Artificial Life w: P. Bourgine, F.J. Varela (red.), Towards
a Practice of Autonomous Systems. Proc. 1st European Conf. On Artificial Life, MIT Press, Cambrige
1992, s. 496–501.
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losophy of biology. The arguments are the following ones: Fodor’s argument from
convergence, an argument from the arbitrariness of genetic code, an argument form
so-called shadow biosphere and similar argument connected with GFAJ-1 arsenic
bacteria. I also show why artificial life’s objects are not of special significance, when
we search for the arguments for the thesis on the multiple realization of life. Finally,
I show the significance of this thesis for searching for the definition and creating the
scenarios of life’s origin, exploring the universe in the searching of alien life forms
and in the discussion about artificial life’s objects status and signification of this
status for different branches of philosophy of science and the scientific research.
Keywords: multiple realization, definition of life, evolution, convergence,
shadow biosphere, astrobiology.
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TEORETYCZNE MODELE EWOLUCJI PREBIOTYCZNEJ
STRESZCZENIE

Problem filozoficznych podstaw nauki o biogenezie był w ostatnich latach przedmiotem ożywionych dyskusji na łamach czasopism z zakresu biologii teoretycznej.
Jak się okazało, głoszony przez akademickich filozofów (orientacji pozytywistycznej)
pogląd, wedle którego „dojrzała” nauka może i powinna być wolna od filozoficznych
uwarunkowań, znajduje wciąż zwolenników wśród samych badaczy. Konsekwencją
przyjęcia takiego poglądu jest brak możliwości adekwatnego przedstawienia dokonań
tej dziedziny badań w wymiarze teoretycznym (nie zaś wyłącznie empirycznym).

Teoria samoorganizacji materii w wymiarze przyrodniczymukształtowała się w pierwszym zarysie w latach siedemdziesiątych głównie dzięki pracom dwóch laureatów Nagrody Nobla, Ilji Prigogine’a i Manfreda Eigena.
Filozoficzny wymiar tej teorii wciąż czeka jednak na opracowanie. Bez
świadomości filozoficznych fundamentów teorii samoorganizacji materii –
bez świadomości ich istnienia i bez trafnego rozpoznania ich charakteru
– nie sposób zdać sprawy z dokonań nauki w tym zakresie. Według moich
ustaleń (na przekór temu, co twierdzą niektórzy czołowi reprezentanci filozofii biologii1) w okresie minionego półwiecza ogłoszonych zostało w tym obszarze sto kilkadziesiąt modeli teoretycznych, coraz lepiej ugruntowanych
empirycznie.2
Otwarte pozostaje pytanie o możliwość rekonstrukcji teorii samoorganizacji materii w jej współczesnym kształcie. Jedno wszakże wydaje się pewne:
—————————
1 M. Ruse, The origin of life. Philosophical perspectives, “Journal of Theoretical Biology” 1997,
v. 187, s. 473–482. Ruse twierdzi, że przez ostatnie (bagatela) sto lat dokonań w tym zakresie nie ma
żadnych (sic!).
2 W. Ługowski, U podstaw teorii biogenezy. W kwestii filozoficznej świadomości przyrodników,
„Studia Humanistyczne”, t. 2, Wrocław 2009 Akademia Medyczna, s. 39–52; tenże, ‘Definiowanie
natury wiedzy’: ewolucja „tak”, biogeneza „nie”, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010, nr 1, s. 65–
83; tenże, Filozoficzne podstawy teorii biogenezy, w: A. Lemańska, A. Świeżyński (red.), Filozoficzne
i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 8, Warszawa 2010 wyd. UKSW, s. 170–190;
tenże, Życie jest zjawiskiem nieprawdopodobnym’? Modele ewolucji przedbiologicznej, w: „Archai.
Filozofia a Nauka” t. 1, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2011, s. 104–118.
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przed przystąpieniem do syntezy konieczne jest rozpoznanie stanu rzeczy, to
jest zidentyfikowanie istniejących teorii cząstkowych. Temu służą poniższe
szkice. W każdym z nich staram się krótko ująć główną ideę danej koncepcji
i jej oryginalność na tle innych, zwłaszcza tych (pozornie) najbardziej do niej
zbliżonych. Pokazuję niejako życie codzienne tej dyscypliny, odnotowując
zarówno mocniejsze jak i słabsze strony poszczególnych propozycji teoretycznych.
1. TEORIA STOCHASTYCZNEGO KOREKTORA INFORMACJI3
(Eörs Szathmáry, László Demeter, Department of Plant Taxonomy and Ecology, Roland Eötvös University, Budapest). Główna idea: aby przezwyciężyć
paradoks powstawania życia (który w tym przypadku brzmi: nie może być
dużego genomu bez enzymów, tych zaś – bez odpowiednio dużego genomu),
należy znaleźć sposób na zintegrowanie informacji pozostającej w stanie rozproszenia między konkurującymi ze sobą replikatorami. Model korektora
stochastycznego zaproponowany został jako alternatywa dla Eigenowskiego
modelu hipercyklu. Na gruncie teorii gier można wykazać, że selekcyjne charakterystyki hipercykli czynią z nich nieefektywne integratory informacji,
jako że nie mogą one skutecznie konkurować ze wszelkimi rodzajami mniej
efektywnych nośników informacji lub z hipercyklami sprzężonymi mutacyjnie. Tylko system wyższego rzędu, funkcjonalnie wiążący ze sobą matryce
(quasi-gatunki RNA) zdolny jest zintegrować taką ilość informacji, która jest
wystarczająca do spełnienia następujących warunków: (1) selektywna stabilność każdego z komponentów dzięki powodzeniu w konkurencji z kopiami
obciążonymi błędem; (2) kooperatywne zachowanie się komponentów zintegrowanych w nową jednostkę funkcjonalną; (3) powodzenie tej jednostki
w konkurencji z mniej efektywnymi systemami. Punktem wyjścia modelu
matematycznego są kompartmenty (czyli odpowiedniki protokomórek),
w których matryce ulegają replikacji i degradacji oraz wnoszą wkład w metaboliczną funkcję kompartmentu jako całości. W rezultacie ich działalności
katalitycznej następuje podział całego kompartmentu na dwie jednostki potomne. Podział ten dokonuje się w warunkach nierównowagi selekcyjnej, cały
proces zaś ma charakter stochastyczny – co pozwala na odtwarzanie najlepszego typu kompartmentu. Wedle określenia J. Maynarda Smitha, stochastyczność „generuje różnorodność, na którą działa dobór”. Jej źródła są
dwojakie: pierwszym jest replikacja i degradacja matryc („stochastyczność
demograficzna”), drugim zaś ich przypadkowa alokacja w kompartmentach
potomnych.
Swoistość. Ze względu na rodzaj zastrzeżeń wobec teorii hipercyklicznej
oraz postulat wczesnej kompartmentalizacji widoczna jest tu zbieżność
—————————
3 E. Szathmáry, L. Demeter, Group selection of early replicators and the origin of life, „Journal of
Theoretical Biology” 1987, v. 128, nr 4, s. 463–486.
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z teorią Brescha.4 Zbieżność ta nie odnosi się jednak do propozycji pozytywnych: przyjętego przez Brescha modelu „upakowania” genów autorzy nie
uznają za zadowalające rozwiązanie problemu integracji informacji. Dostrzegają natomiast zalety chemotonu Gántiego jako takiego właśnie kompartmentu, który mógłby ulegać podziałowi wg modelu korektora stochastycznego, nie zaś wskutek rozbudowy membrany.
2. TEORIA PROTOZOICZNA5 (Wolfgang Ebeling, R. Feistel, Sektion
Physik, Humboldt-Universität zu Berlin). Główna idea to sformułowanie
takiego matematycznego modelu powstawania protokomórek (nazwanych
protozoa), który zdolny byłby uniknąć głównego niedostatku klasycznej koncepcji hipercyklu, w myśl której hipercykle konkurują ze sobą na zasadzie
„wszystko albo nic”. Oznacza to, że zwyciężyć wszystkie pozostałe cykle może
jeden z nich z powodu przypadkowego układu warunków początkowych,
niekoniecznie zaś dlatego, że jest „najlepszym mutantem”. W rezultacie najbardziej udane "okazy" tracą możliwość wzrostu i reprodukcji; cały system
zaś w tych warunkach nie jest zdolny do ewolucji.
Teoria protozoiczna proponuje natomiast heterogeniczne warunki ewolucji prebiotycznej i rozważa prosty model hipercykli zlokalizowanych w kroplach koacerwatowych. Jak się okazuje, w tych warunkach można uniknąć
wskazanej trudności: hipercykle w koacerwatach wykazują cechy doboru
zbieżne z własnościami systemów autokatalitycznych. Pod działaniem doboru zwiększa się efektywność procesów katalitycznych, rośnie stężenie biomolekuł i zmniejsza się minimalna liczba „uczestników” hipercyklu niezbędna
do jego funkcjonowania. Inaczej mówiąc, „katalityczna doskonałość” hipercyklu umieszczonego w koacerwacie z większym prawdopodobieństwem
prowadzi do jego zwycięstwa nad mniej efektywnym konkurentem. Model
ten czyni więc zadość tym regułom doboru, które postuluje na gruncie swej
teorii Sznol.6
Specyfika. Swoistość wyraża się m.in. w tym, że teoria ta ujmuje ewolucję procesów gromadzenia i przekazywania informacji przez makrocząsteczki
w kategoriach gramatycznych - jako kształtowanie się „języka molekularnego” – i tu właśnie upatruje ona ów zasadniczy krok, który prowadzi poza obszar fizyki i chemii. Zasady gramatyki generatywnej Chomsky’ego stosuje ona
—————————
4 C. Bresch, U. Niesert, D. Harnasch, Hypercycles, parasites and packages, „Journal of Theoretical Biology” 1980, v. 85, nr 3, s. 399–405.
5 W. Ebeling, Strukturbildung bei irreversiblen Prozessen, Leipzig 1976; W. Ebeling, Physikalisch-chemische Grundlagen der Strukturbildung bei Entwicklungsprozessen, w: Struktur und Prozess, red. K.-F. Wessel, Berlin 1977, s. 151–171; W. Ebeling, R. Feistel, On the evolution of biological
macromolecules. I. Physico-chemical self-organization, „Studia Biophysica” 1979, v. 75, nr 2, s. 131–
146; W. Ebeling, R. Feistel, Physik der Selbstorganisation und Evolution, Berlin 1982; W. Ebeling,
I. Sonntag, L. Schimansky-Geier, On the evolution of biological macromolecules. II. Catalytic networks, „Studia Biophysica” 1981, v. 84, s. 87–88.
6 S.E. Sznol, Fiziko-chimiczeskije faktory biołogiczeskoj ewolucyi, Moskwa 1979 [The physicochemical factors of biological evolution, Chur 1981].
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z powodzeniem do syntaktycznej analizy polipeptydów i polinukleotydów.
„Wartość” biopolimerów w grach konkurencyjnych okazuje się ściśle związana z ich „gramatyczną” strukturą.
3. TEORIA SAJZERÓW7 (W.A. Ratner, Instytut Cytologii i Genetyki
RAN, Nowosybirsk). Główna idea: centralne miejsce w teorii powstawania
organizacji molekularno-biologicznej powinny zająć takie obiekty, które wykazywałyby wszelkie zalety Eigenowskich hipercykli, ale były ponadto także
systemami reprodukcji.
Hipercykl, będąc strukturą zdolną do reprodukowania wszystkich swych
elementów, sam jako taki nie jest jednak systemem autoreprodukcji. Synteza
białka w ramach hipercyklu możliwa jest tylko przy założeniu, że w całym
systemie funkcjonuje już – choćby na drugim planie – aparat translacji, który sam do hipercyklu nie wchodzi. Tymczasem zdolność do samoreprodukcji
jest najbardziej fundamentalną własnością obecnie istniejących systemów
genetycznych. Własność ta ma za podstawę uniwersalny aparat replikacji,
transkrypcji i translacji, który obsługuje wszystkie makrocząsteczki w komórce. Hipercykle tej własności nie mają, nie jest więc uzasadniony ich
wybór jako podstawowej struktury organizacji molekularno-biologicznej. Na
ich miejsce teoria ta proponuje sajzery (skrót od ich angielskiej nazwy:
systems of self reproduction), czyli elementarne systemy autoreprodukcji.
Dwa najprostsze przykłady sajzerów, to: (1) mini-sajzer z dwiema sprzężonymi matrycami; matryca I koduje dwa białka: białko replikacji E1 i białko
translacji E2; białko replikacji odtwarza matrycę, białko translacji zaś powiela
na matrycy zarówno białko replikacji jak i białko translacji; (2) matryca I
koduje l białek; matrycę reprodukuje białko replikacji E1, translacja zaś
wszystkich białek z matrycy dokonywana jest przez białko translacji E2.
4. TEORIA SPONTANICZNEJ EMERGENCJI METABOLIZMU8
(R.J. Bagley, J.Doyne Farmer, USA). Główna idea: sieć reakcji katalitycznych
w sprzyjających okolicznościach zdolna jest dokonać konwersji niemal całej
dostępnej w środowisku materii przedbiologicznej w kilka chemicznych „gatunków”. Aby tak się stało, system musi być odpowiednio oddalony stanu
równowagi, musi też odpowiadać pewnym parametrom kinetycznym; ponadto warunki panujące w środowisku powinny sprzyjać polimeryzacji (np. dopływ aktywowanych pirofosforanów). Rezultatem owej konwersji jest rady—————————
7 W.A. Ratner, Molekularno-geneticzeskije sistemy uprawlenija, Nowosibirsk 1975; W.A. Ratner,
Metodołogiczeskije aspekty samowosproizwiedienija molekularno-geneticzeskich sistem uprawlenija, w: Metodołogiczeskije woprosy teoreticzeskoj biołogii i biofiziki, Puszczino 1986, s. 82–90;
W.A. Ratner, A.A. Żarkich, N.A. Kołczanow, S.N. Rodin, W.W. Sołowjow, W.W. Szamin, Problemy
teorii molekularnoj ewolucyi, Nowosibirsk 1986.
8 R.J. Bagley, J.D. Farmer, Spontaneous emergence of a metabolism, w: Ch.G. Langton, C. Taylor,
J. D. Farmer, S. Rasmussen (red.), Artificial life II, Redwood City CA 1991 Addison-Wesley, s. 93–
140; R.J. Bagley, J.D. Farmer, W. Fontana, Evolution of a metabolism, op. cit., s. 141–158.
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kalna zmiana środowiska prebiotycznego. Utworzone w jej wyniku „gatunki”
przejmują kontrolę nad całym zbiornikiem, ich dominacja zaś uniemożliwia
powstawanie „gatunków” konkurencyjnych. Ze względu na analogię tego
zjawiska z metabolizmem uzyskało ono nazwę metabolizmu autokatalitycznego. W odpowiednich warunkach metabolizm autokatalityczny może ulegać
ewolucji – wychodząc z prostego, niezróżnicowanego stanu początkowego
i generując sekwencję wysoce zróżnicowanych stanów finalnych. Na podobieństwo współczesnych organizmów, owe stany finalne złożone są z wyspecjalizowanych, specyficznie działających polimerów.
Metabolizm autokatalityczny, co prawda, nie ma zdolności do replikacji
w sensie ścisłym, może jednak rozpowszechniać się przez opanowywanie
każdego środowiska o odpowiednich własnościach – utrzymując się w nim
tak długo, jak długo sprzyjają mu warunki. Może on również generować
szereg metabolizmów pokrewnych.
Specyfika. Przyjęta w tym modelu zasada ewolucji chemicznej różni się
zasadniczo od Eigenowskiej autoreplikacji matrycowej: autokatalityczna reprodukcja metabolizmu dokonuje się tu samoistnie, to znaczy bez udziału
matryc – co znajduje analogię w teorii Rösslera.
5. TEORIA AUTOKATALIZY9 (Melvin Calvin, Department of Chemistry, University of California, Berkeley). Główna idea to wykazanie, że kwestia
powstania życia może stać się przedmiotem wyjaśniania naukowego – bez
odwoływania się do jakichkolwiek kataklizmów czy innych zdarzeń mało
prawdopodobnych.
Podstawę takiego właśnie – naukowego – wyjaśniania początków życia
stanowić ma teoria ewolucji chemicznej. Calvin był jednym z pionierów
protobiologii, zrozumiałe jest więc, że formułując swą własną koncepcję biogenezy, obok wysunięcia i uzasadnienia pewnego mechanizmu ewolucji
(a mianowicie autokatalizy), który jest specyficzny akurat dla tej teorii, rozwijał jednocześnie metateoretyczne zasady całej dyscypliny. Idea ewolucji
chemicznej, tak, jak formułuje ją Calvin, stała się wspólną podstawą wielu
innych teorii (choć nie wszystkich).
Podstawowym postulatem tej teorii jest odniesienie pojęcia „ewolucja”,
pierwotnie zdefiniowanego wszak w terminach biologicznych, do obszaru
materii nieożywionej („What I would like to do is to extend the very same
terms into nonbiological systems”). Teoria ta formułuje kolejno (1) ramy
czasowe ewolucji chemicznej – w przeciwstawieniu do ewolucji nuklearnej
—————————
9 M. Calvin, Chemical evolution and the origin of life, „American Scientist” 1956, v. 44, s. 248–
263; M. Calvin, Chemical evolution, Eugene OR 1961; M. Calvin, Chimiczeskaja ewolucyja, w: Problemy ewolucyonnoj i techniczeskoj biochimii, Moskwa 1964, s. 34–53; M. Calvin, Chemical evolution, w: Evolutionary biology, v. 1, Amsterdam, 1967, s. 1–25; M. Calvin, Chemical evolution. Molecular evolution towards the origin of living systems on the Earth and elsewhere, Oxford 1969;
M. Calvin, Chemische Evolution, „Naturwissenschaftliche Rundschau” 1976, nr 4, s. 109–112.
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z jednej strony i ewolucji biologicznej, z drugiej – a więc już po ukształtowaniu się Ziemi jako planety, ale przed powstaniem żywych istot; (2) mechanizmy zapewniające powstawanie prostych biomolekuł drogą abiogenną;
(3) kryterium życia; (4) możliwość znalezienia chemicznych odpowiedników
biologicznych pojęć mutacji, co dla molekuł z natury rzeczy nie jest trudne,
oraz selekcji – i tu właśnie z pomocą przychodzi zjawisko autokatalizy.
Specyfika. Ekstrapolacja pojęcia ewolucji na obszar materii nieożywionej nie jest bynajmniej zabiegiem teoretycznie i filozoficznie bezproblemowym. Calvin, w odróżnieniu od autorów wielu innych teorii, dobrze zdaje
sobie z tego sprawę (stąd właśnie akcent na kwestach metateoretycznych).
6. TEORIA UOGÓLNIONEJ AUTOKATALIZY10 (O.E. Rössler,
Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Universität Tübingen). Główna idea
polega na wykazaniu, że możliwe jest ukształtowanie się autonomicznie rosnącego systemu chemicznego. Podobnie jak w technice wykorzystuje się
zasadę łączenia systemów pewnego typu uzyskując przy tym „systemy wyższego rzędu”, które pozostawiają pewną autonomię systemom rzędu niższego, taka sama zasada występuje także w biologii. Możliwa okazuje się też jej
realizacja na poziomie chemicznym: już stosunkowo proste układy reakcji
chemicznych potrafią wykazywać własności niezwykłe w zestawieniu z własnościami wchodzących w ich skład elementów, przy czym systemy takie
mogą tworzyć się spontanicznie.
Zaproponowany schemat „uogólnionej reakcji katalitycznej” świadczy
o tym, że z każdej czasteczki A po przebiegu cyklu reakcji powstaje znów cząsteczka A. Substancja A umożliwia zatem reakcję z B i utworzenie C, sama się
przy tym nie zużywając. Dotyczy to także substancji C, F, ..., X. Możliwa jest
więc „kataliza bez obecności katalizatora” (w sensie węższym). Szczególny
przypadek tego rodzaju katalizy zachodzi w takiej sytuacji, gdy współczynnik
stechiometryczny całkowitej reakcji A → A (oraz C → C itd.) staje się większy
od jedności, mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z „regeneracją”
uczestników cyklu: pojawia się fenomen autonomicznego wzrostu. I znów,
różnica ze zwykłą autokatalizą polega na tym, że nie ma tu żadnego katalizatora w węższym sensie tego słowa.
Poszukiwany proces „autonomicznego wzrostu drugiego rzędu” od przedstawionego przed chwilą modelu „zwykłego” wzrostu autonomicznego ma się
różnić tym, że wzrasta w nim – na zasadach autokatalitycznych – nie liczba
powstałych cząsteczek, lecz liczba utworzonych systemów. Warunkom tym
odpowiada następujący układ: n = f1(N); N = f2(n) gdzie n oznacza liczbę
—————————
10 O.E. Rössler, Ein systemtheoretisches Modell zur Biogenese, „Zeitschrift für Naturforschung”
1971, v. 26 B, nr 8, s. 741–746; O.E. Rössler, Chemical automata in homogeneous and reaction
diffusion kinetics, „Springer Lecture Notes in Biomathematics” 1974, v. 4B, s. 399; O.E. Rössler,
Recursive evolution, „BioSystems” 1979, v. 11, s. 193–199; O.E. Rössler, Deductive prebiology,
w: Molecular evolution and protobiology, New York 1984, s. 375–385.
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substancji wchodzących w skład sieci reakcji, N to liczba początkowo działających cyklów, f1 i f2 zaś to funkcje rosnące monotonicznie wraz ze wzrostem
N lub n. Gdy produkty f1 i f2 przekroczą wartość 1, ów układ z dodatnim
sprzężeniem zwrotnym osiąga stan „ponadkrytyczny”. Po przekroczeniu progu, czyli pewnej krytycznej liczby cyklów, nagle wzrasta prawdopodobieństwo tego, że pojawi się jeszcze jeden cykl, a potem już – coraz więcej.
Ów ogólny model ma zastosowanie do „ziemskiej” biogenezy – po spełnieniu pewnych minimalnych warunków odnoszących się do obecności
odpowiednich substancji w pierwotnym środowisku.
7. TEORIA KWANTYTATYWNA11 (Steen Rasmussen, Physics Laboratory and Center for Modelling, Nonlinear Dynamics and Irreversible
Thermodynamics, Technical University of Denmark, Lyngby).
Główna idea: najważniejszym krokiem w ewolucji prebiotycznej było
pojawienie się katalitycznego RNA, ponieważ umożliwiło to zapoczątkowanie
tworzenia się struktur kooperatywnych. Matematyczny model kreacji pierwszych realnych systemów genetycznych pozwolić ma miedzy innymi na
określenie ilości czasu niezbędnego do emergencji genetycznego systemu
autoreplikacji w warunkach prebiotycznych. Ogólnie biorąc, problemy dotyczące emergencji jakościowo nowych cech w systemach dynamicznych z trudem poddają się formalizacji. Tu zastosowanie znalazła teoria grafów przypadkowych, przy czym punkty zaczepienia grafów interpretowane są jako
specyficzne typy nośników informacji, strzałki zaś jako interakcje katalityczne. Model ten pokazuje, jak pojawiają się nowe własności systemu wraz
z kształtowaniem się sprzężeń autokatalitycznych. Sprzężenia takie pozwalają
systemowi prebiotycznemu na wytworzenie i nagromadzenie puli polimerów,
a następnie na stopniowe specjalizowanie ich funkcji.
Formalizm teorii grafów przypadkowych zaadaptowany do sytuacji, w
której mamy do czynienia z dużą liczbą różnorodnych samoreplikujących się
„gatunków” RNA, umożliwia ilościową ocenę średniego tempa tworzenia się
cykli sprzężeń autokatalitycznych a także dystrybucji tychże cykli. Po
uwzględnieniu aspektów kinetycznych otrzymuje się wyrażenie określające
tem, czyli „czas emergencji pierwszej sieci sprzężeń autokatalitycznych”.
W świetle tego modelu wydaje się wysoce prawdopodobne, że do ukształtowania się struktury pierwszych genów opartych na RNA mogło dojść w czasie
krótkim w zestawieniu ze skalą geologiczną i w reaktorze o objętości niewielkiego jeziora. Tak skromne wymagania temporalne i spacjalne pozwalają
przypuszczać, że możliwe okaże się laboratoryjne modelowanie tego procesu
—————————
11 S. Rasmussen, Toward a quantitative theory of the origin of life, w: Artificial life, Redwood City
CA 1989, s. 79–104; S. Rasmussen, R. Knudsen, R. Feldberg, M. Hindsholm, The coreworld. Emergence and evolution of cooperative structures in a computational chemistry, „Physica” 1990, v. 42
D, s. 111–134.
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(„life de novo”), co odpowiadałoby nadziejom zwolenników silnej wersji
„artificial life”.
Specyfika. Główne zagadnienie tej teorii, jakim jest emergencja układów
autokatalitycznych, za centralne uważają też między innymi Kauffman12 oraz
Bagley & Farmer (zob. powyżej). Główna różnica polega na tym, w jaki sposób w ramach danego modelu tworzą się długie nici. Tu mianowicie długie
nici mogą powstawać tylko przez dołączanie pojedynczych zasad do już
istniejących sekwencji, w innych modelach zaś mogą one powstawać także
drogą łączenia się poszczególnych nici między sobą, co powodowałoby, że
pula długich polimerów pojawia się niejako ab initio.
8. TEORIA PROTOZYMOWA13 (Anastasia Kanavariotti, Department
of Chemistry and Biochemistry, University of California, Santa Cruz). Główny zamysł tej teorii to znalezienie wyjścia z trudności, jaką dla wszelkich
koncepcji „świata RNA” (vide na przyklad Gilbert) stwarza konieczność uzyskania dużej i zróżnicowanej populacji cząsteczek RNA z aktywowanych
rybomononukleotydów na drodze nieenzymatycznej syntezy matrycowej
(template-directed, TD). Przyjęta w ramach tej teorii hipoteza protozymowa
głosi, że w ramach populacji powstających w warunkach abiotycznych peptydów i polinukleotydów oraz ich analogów, niektóre molekuły uzyskały pewne
własności katalityczne. Nadana im nazwa „protozymy” podkreślać ma to, że
stanowią one pierwsze (proto)katalizatory o naturze organicznej, przy czym
końcówka „-zyme” nie przesądza, czy chodzi tu o cząsteczkę peptydu, czy
RNA, czy też zbliżoną do RNA. W początkowych fazach procesu TD wystarczały krótkie protozymy o minimalnej aktywności enzymatycznej, natomiast
w późniejszych fazach potrzebne były dłuższe i bardziej efektywne. Hipoteza
o istnieniu protozymów znajduje poparcie w fakcie, że aktywność katalityczną mogą wykazywać już nawet bardzo krótkie peptydy i cząsteczki RNA.
Scenariusz prebiotycznej syntezy „świata RNA” obejmuje trzy stadia.
(1) Synteza oligonukleotydów katalizowana przez jony metali i powierzchnie
minerałów, prowadząca do powstania krótkich oligomerów zbliżonych do
RNA, liczących od dwóch do dziesięciu zasad azotowych (N2-N10), bez specyficznej sekwencji. Niektóre z nich mogły łączyć się w łańcuchy liczące do
dwudziestu zasad. (2) Oligomery te posłużyły jako matryce do syntezy oligonukleotydów i wydłużania krótkich łańcuchów. Niektóre z nich mogły okazać
się protozymami i katalizować takie procesy jak synteza rybonukleotydów.
(3) W obecności aktywowanych reagentów i przy udziale katalizatorów mineralnych niektóre z polimerów mogły osiągać długość rzędu stu jednostek.
—————————
12 S.A. Kauffman, Origins of order in evolution: self-organization and selection, “Journal of Theoretical Biology” 1986, v. 119, nr 1, s. 1–24.
13 A. Kanavariotti, Template-directed chemistry and the origins of the RNA world, „Origins of Life
and Evolution of the Biosphere” 1994, v. 24, s. 479–494.
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One z kolei działały jako matryce i przedłużały krótkie oligomery – przy asyście protozymu zbliżonego do polimerazy. Wraz z postępującą dywersyfikacją
pojawiały się też doskonalsze protozymy – ale przypadkowo, nie zaś wskutek
działania doboru.
Specyfika. W ramach tej teorii powstanie protokomórek nie było rezultatem jednej „potężnej” reakcji i nie daje się zamknąć w jednej formule, jak
chciałoby wielu badaczy.
9. TEORIA CYKLU CIEPLNEGO14 (David A. Usher, Chemistry Laboratory, Cornell University, Ithaca). Główna idea, to wykorzystanie cyklicznych (na przykład dobowych) zmian temperatury jako mechanizmu powstawania biopolimerów w pierwotnym środowisku. Ideę tę ilustruje taki oto
prosty schemat. W fazie gorącej makromolekuły pozostałe z poprzedniej fazy
cyklu cieplnego mają postać pojedynczych nici. Gdy Słońce zachodzi i temperatura spada, różnorodne nici (a także monomery) mogą łączyć się między
sobą (wiązaniami wodorowymi). Skoro brak jest jednak enzymów (a w każdym razie brak enzymów wystarczająco efektywnych), to należy przyjąć, że
stopa błędów jest wysoka. Gdy dwa monomery należące do różnych łańcuchów zostaną przytwierdzone do pewnej matrycy słabym wiązaniem wodorowym, mogą one utworzyć między sobą wiązanie kowalencyjne, tworząc
w ten sposób dłuższą nić. Tym sposobem długa nić może działać jako matryca w stosunku do samej siebie – umożliwiając swą własną replikację,
przynajmniej częściową. Gdy Słońce wschodzi i temperatura rośnie, słabe
wiązania wodorowe pękają, natomiast silne wiązania kowalencyjne pozostają
nienaruszone. Znów zatem mamy kolekcję pojedynczych nici, z tym, że
długie łańcuchy są teraz liczniejsze.
Swoistość. Idea cyklu cieplnego jako motora ewolucji przedbiologicznej
odgrywa ważną rolę także w teorii Kuhna15 oraz Andersona i Steina16, z tym,
że u Kuhna, podobnie jak tu, pełni ona funkcję głównej siły napędowej całego
procesu, dwaj pozostali zaś autorzy uznają teoretyczną atrakcyjność tej idei
tylko w sferze zjawisk gromadzenia informacji prebiotycznej, natomiast
w zakresie zróżnicowania zdolności przeżycia i mechanizmu selekcji odwołują się do formalizmu szkła spinowego.

—————————
14 D.A. Usher, Early chemical evolution of nucleic acids. A theoretical model, „Science” 1977, v.
196, s. 311–313; Usher D.A., McHalle A.H., Hydrolitic stability of helical RNA. A selective adventage
for the natural 3', 5' bond, „Proceedings of the National Academy of Sciences USA” 1976, v. 73, s.
1149–1153; D.A. Usher, A. H. McHalle, Nonenzymatic joining of oligoadenylates on a poliuridic acid
template, “Science” 1976, v. 192, s. 53–54.
15 H. Kuhn, Selbstorganisation molekularer Systeme und die Evolution des genetischen Apparates, „Angewandte Chemie” 1972, nr 9, s. 838–862.
16 P.W. Anderson, D.L. Stein, A model for the origin of biological catalysis, „Proceedings of the
National Academy of Sciences USA” 1984, v. 81, nr 6, s. 1751–1753.
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10. TEORIA SAMOORGANIZACJI SYSTEMÓW MAKROMOLEKULARNYCH17 (Lloyd Demetrius, USA). Głównym zadaniem teorii ewolucji prebiotycznej powinno być wyjaśnienie przejścia od przypadkowo tworzących się oligomerów do stabilnej samoreplikującej się jednostki. Teoria ta
proponuje matematyczny model samoorganizacji, uwzględniający w szczególności wyniki badań eksperymentalnych nad dwoma przypadkami makromolekularnego montażu (assembly): polimerazy DNA i replikazy Q-beta.
Przyjęty tu mechanizm samoorganizacji nie ogranicza się do przypadkowego
dryftu i doboru naturalnego – jak to ma miejsce na gruncie biologii populacyjnej w klasycznych pracach Wrighta i Fishera – ale uwzględnia także
organizujący wpływ przypadkowych czynników środowiskowych na dobór
naturalny. Do scharakteryzowania wpływu tych czynników na ewolucję
makromolekuł zaadaptowane zostało pojęcie wartości przystosowawczej
(adaptive value) używane wcześniej w genetyce populacyjnej. W kontekście
ewolucji prebiotycznej opisuje ono korelację między zmiennością środowiska
a tempem replikacji i mutacji makromolekuł.
Model samoorganizacji oparty został na analogii między mechaniką
statystyczną i genetyką populacyjną. W szczególności fundamentalna zasada
równowagowej mechaniki statystycznej, która głosi, że stan równowagi
charakteryzuje się minimalizacją energii swobodnej okazuje się odpowiednikiem podstawowej tezy teorii doboru naturalnego, zgodnie z którą stanowi
równowagi odpowiada maksymalna wartość parametru maltuzjańskiego
(obejmującego rozrodczość i wymieranie). Obie te zasady odnoszą się wszakże do systemów bez interakcji z otoczeniem.
Pojęcie wartości przystosowawczej pozwala na uogólnienie zasady doboru
naturalnego z uwzględnieniem wpływów środowiskowych na dynamikę
populacji. W rezultacie okazuje się, że możliwe jest powstawanie zorganizowanych struktur nie w rezultacie maksymalizacji parametru maltuzjańskiego,
lecz pod wpływem szumów środowiska: one to właśnie zmuszają system do
przejścia do nowego stanu, charakteryzującego się maksymalną wartością
przystosowawczą.
Specyfika. Uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych i potraktowanie ich jako siły organizującej różni tę teorię od innych modeli odwołujących się do związku między mechaniką statystyczną i biologią ewolucyjną,
w szczególności modeli Andersona i Dysona.

—————————
17 L. Demetrius, Selection and evolution in macromolecular systems, „Journal of Theoretical Biology” 1983, v. 103, nr 4, s. 619–643; L. Demetrius, Self-organization in macromolecular systems:
the notion of adaptive value, „Proceedings of the National Academy of Sciences USA” 1984, v. 81, nr
19, s. 6068–6072; L. Demetrius, The meaning of selective advantage in macromolecular evolution,
„Chemica Scripta” 1986, v. 26 B, s. 67–72.
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11. TEORIA STEREOCHEMICZNA, „C4N THEORY”18 (Mikio Shimizu, Institute of Space and Aeronautical Science, Tokyo University). Główna idea: powstanie życia było rezultatem fizyczno-chemicznej konieczności;
w szczególności, takie istotne cechy układów żywych jak kod genetyczny czy
aktywność optyczna mają przyczyny natury stereochemicznej nie są zaś dziełem „zamrożonego przypadku”. Najważniejsza teza głosi, że centralną rolę
w kształtowaniu się mechanizmów syntezy białka odegrał fakt, że kompleks
złożony z czterech nukleotydów (nazwany krótko: C4N), w tym trzech zasad
antykodonowych i jednej zasady rozpoznającej, miał taką budowę przestrzenną, że tworzył swego rodzaju kieszeń – zdolną do rozpoznawania
odpowiedniego aminokwasu. „Kieszeń” ta w prymitywnym tRNA miała
konstrukcję bardzo prostą, później dopiero uzyskała kształt precyzyjny, od
początku jednak zdolna była do rozpoznawania aminokwasów typu L. Rolę
prymitywnego tRNA odegrała „połówka” tRNA.
Specyfika. W przeciwieństwie do teorii „zamrożonego przypadku” (the
frozen accident theory), która głosi, że kodony przypisane zostały poszczególnym aminokwasom, co prawda, raz na zawsze, ale na zasadzie loterii,
teoria C4N stwierdza, że relacja ta została zdeterminowana względami strukturalnymi równie ściśle, jak dopasowanie klucza do zamka („a key hole – key
relation”).
Kluczowe stadium proponowanego scenariusza wygląda nastepująco.
Prymitywna cząsteczka rRNA (w formie tak zwanego hairpin) przyciągała
dwie T-pętle „pół-tRNA” na mRNA umożliwiając dwóm aminokwasom przytwierdzonym do końcówek „pół-tRNA” utworzenie wiązania peptydowego.
Współczesna syntetaza jest dimerem złożonym z dwóch takich samych monomerów, którą to funkcję mogła pełnić prymitywna syntetaza w stadium
„pół-tRNA”. W późniejszym stadium dwa monomery prymitywnej syntetazy
połączyły się antyrównolegle tworząc dimer, zdolny już do budowania dwóch
bloków C4N. Aby w drugim stadium mogło dojść do utworzenia się kompleksu prymitywna synteza „pół-tRNA” – prymitywny rybosom musiał wcześniej
istnieć najprostszy tRNA z pętlą antykodonową i zasadą rozpoznającą ale bez
pętli T – co nie wymagało obecności ani syntetazy, ani rybosomu. To właśnie
było stadium pierwsze.

—————————
18 M. Shimizu, Origin and evolution of the genetic code, w: Origin of life, Dordrecht 1981, s. 423–
430; M. Shimizu, Evolution of the terrestrial atmosphere and its fossils in biosystems, w: Origin
of life, Dordrecht 1981, s. 465–471; M. Shimizu, Origin of chirality. A structural theory, „Origins of
Life” 1984, v. 14, s. 397–404; M. Shimizu, Origin and evolution of heredity-metabolism system,
„Origins of Life” 1984, v. 14, s. 531–538.
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12. TEORIA PREBIOEKTONÓW19 (Noam Lahav, Faculty of Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem). Główna idea głosi, że biotyczna
synteza krótkich nici zbliżonych do RNA, nazwanych prebioektonami, dokonywała się na posiadanych przez nie domenach matrycowych pod działaniem
fluktuujących wpływów ze strony środowiska, przy czym wpływ ten miał być
dominujący również w następnej fazie ewolucji, czyli kształtowaniu się matrycowej syntezy białka. W myśl tej teorii, krótkie, samoformujące się łańcuchy prebioektonów posiadały pewne domeny zdolne do przyłączania aminokwasów i z tej racji stały się prekursorami tRNA (proto-tRNA). Narzucane
przez środowisko cykle, np. nawilżania i osuszania, prowadziły do tworzenia
się na prebioektonach domen komplementarnych, a następnie do oddysocjowywania ich domen matrycowych i wiązania (ligacji) z utworzeniem
prekursorów mRNA (proto-tRNA).
Specyfika. Teoria ta stanowi próbę syntezy popularnej w ostatnich
latach koncepcji "świata RNA" i odsuniętych przez nie nieco w cień wizji
"świata białek". Idea bardzo wczesnej kooperacji między prymitywnymi prekursorami RNA i peptydami uwzględnia dwa istotne fakty, z jednej strony –
brak eksperymentalnych świadectw na rzecz możliwości prebiotycznej syntezy RNA (vide Shapiro, Joyce, Kanavariotti), z drugiej zaś – łatwość syntezy
aminokwasów.

UWAGI KOŃCOWE

Nauka o powstaniu życia liczy sobie już kilka dziesięcioleci. Jej dorobek
z trudem jednak toruje sobie drogę nie tylko do szerszej świadomości, ale
nawet do kręgów specjalistów. Co więcej, podejmowane niekiedy próby
prezentacji teoretycznych badań nad biogenezą przynoszą efekty – delikatnie
mówiąc – zgoła niefortunne i to nawet (czy też: zwłaszcza) wówczas, gdy
podejmowane są przez uczonych-przyrodników twórczo pracujących w tej
dziedzinie. Nadzwyczaj wyrazistym przykładem jest (wydana przez renomowaną skądinąd oficynę) książka Noama Lahava;20 teorie biogenezy spotykamy w niej (głównie) w tytule. Pisałem już o tym w swoim czasie dość

—————————
19 N. Lahav, The synthesis of primitive 'living' forms: definitions, goals, strategies and evolution
synthesizers, „Origins of Life” 1985, v. 16, nr 2, s. 129–149; N. Lahav, Exon-intron-like pattern of the
first propagating molecule?, „Journal of Molecular Evolution” 1989, v. 29, nr 6, s. 475–479;
N. Lahav, Prebiotic co-evolution of self-replication and translation of RNA world?, „Journal of
Theoretical Biology” 1991, v. 151, s. 531–539; N. Lahav, S. Chang, The possible role of solid surface
area on condensation reactions during chemical evolution: reevaluation, „Journal of Molecular
Evolution” 1976, v. 8, nr 4, s. 357–380; N. Lahav, D. White, The possible role of clay-water systems
in the production of ordered oligomers and polymers, „Journal of Molecular Evolution” 1980, v. 16,
nr 1, s. 11–21.
20 N. Lahav, Biogenesis. Theories of life’s origin, Oxford University Press, New York 1999.
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obszernie,21 wskazując na jedną z przyczyn tego rodzaju zjawisk, jaką jest
brak filozoficznej samoświadomości uczonych. Niestety, wydana niedawno
encyklopedia astrobiologii22 (imponująca skądinąd w zamyśle i niewątpliwie
pożyteczna w warstwie empiryczno-faktograficznej) nie stanowi pod tym
względem wyjątku. Innym już jednak razem spróbuję napisać o tym, jak
sportretowana w niej została (a raczej: dlaczego, wbrew deklaracjom, nie
została) nauka o biogenezie w warstwie teoretycznej (i filozoficznej). Tu wyrażę tylko na zakończenie nadzieję, że inna encyklopedia (do której tekst
niniejszy stanowi jedną z przymiarek) brak ten będzie mogła wyrównać.

THEORETICAL MODELS OF PREBIOLOGICAL EVOLUTION
ABSTRACT

The problem of philosophical foundations of the theories of prebiological evolution and life’s origin has been vividly discussed in the recent years. As it outcomes,
the opinion according which a “mature” branch of science can and should be “philosophy-free” (expressed by academic philosophers of neopositivistic orientation) is,
unfortunately, shared sometimes also by scientists themselves. In the present article
it is argued that the lack of philosophical consciousness by some origin-of-life researchers may deeply cause an erroneous presentation of this branch of science.
Keywords: life’s origin, self-organization, theories of prebiological evolution.

—————————
21 W. Ługowski, Caveat emptor, czyli o naukowości teorii biogenezy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2004, nr 4, s. 713–728.
22 M. Gargaud (editor in chief), Encyclopedia of Astrobiology, Springer, Berlin 2011.
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PRAWDA O PRZYSZŁOŚCI I POJĘCIE OBLICZEŃ
STRESZCZENIE

Tekst jest poświęcony problemowi wykorzystania teorii obliczalności w naukach
empirycznych, które kierują swoją uwagę na zdarzenia przyszłe. Podstawowy rozważany problem jest taki: jak połączyć intuicyjne pojęcie nieprzewidywalności ze ścisłym pojęciem obliczalności? Centralną dla tej linii myślenia jest jednak następująca
kwestia: czy świat realny można modelować na komputerze? Autor zakłada, po
pierwsze, że wiedza o przyszłości magazynowana jest w zdaniach, po drugie, że jeden
ze sposobów jej uzyskania polega na wykorzystaniu matematycznych formuł opisujących ewolucję w czasie, to jest równań ruchu (zdania o przyszłości są więc zdaniami o
położeniach obiektów w przyszłości). Cel jest ujęty trywialnie: pokazać, że zdania o
przyszłości mogą być formułowane w sposób, który wymaga zaangażowania matematyki niealgorytmicznej. Bardziej precyzyjnie: pokazać, że dla każdego równia ruchu i
wszelkich możliwych warunków początkowych nie istnieje program, który odpowiada
tak/nie na pytanie, czy równanie posiada okresowe rozwiązania, czy nie. Schemat
rozumowania jest następujący: zakładamy (reductio od absurdum), że maszyna Turinga wyposażona jest w program, który wycina okresowość w rozwiązaniach równań
ruchu. Postulat testowania okresowości bierze się stąd, że jej obecność świadczy o
efektywności operacji/funkcji. Jest jasne, że warunki początkowe muszą być obliczalne/rekurencyjne. Z tego względu, że zbiór liczb rzeczywistych jest nieskończony/nieprzeliczalny możemy dopuścić, że któraś operacja (funkcja) z ich udziałem
będzie w końcu nieefektywna (rezultaty Banacha/Mazura, Turinga, PourEl/Richardsa, Chaitina, Battermana). To upoważni nas do wykorzystania „twierdzenia o stopie” dla maszyny Turinga i w rezultacie do stwierdzenia, że klasa równań
ruchu jest nierozstrzygalna.

1. WSTĘP

W myśleniu o przyszłości obecne jest silne poczucie dyskomfortu, które
ma źródło w tym, że na różne sposoby próbujemy przyszłość przewidzieć
i najczęściej się okazuje, że cel nie został osiągnięty. Obowiązuje też reguła,
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że mylimy się tym bardziej, im dalej wybiegamy w przyszłość, czyli gdy predykcje dotyczą dłuższych okresów czasu. Dlatego mówimy, że przyszłość jest
z gruntu nieprzewidywalna. Moim celem jest dodanie do intuicyjnego rozumienia nieprzewidywalności przyszłości tych znaczeń, które wiążą się z pojęciem nieefektywnych obliczeń w sensie deterministycznej maszyny liczącej.
Zakładam, rzecz jasna, że dwie płaszczyzny refleksji nad nieprzewidywalnością, intuicyjna i obliczeniowa, nie pozostają ze sobą w sprzeczności, a wręcz
przeciwnie, uzupełniają się. Skupiając się na obliczeniowej stronie fenomenu
będę starał się pokazać, że:
Formułując zdania o przyszłości w ten sposób, że narzędziem rozstrzygania ich
prawdziwości jest maszyna matematyczna wraz z wpisanymi w nią równaniami opisującymi zmianę położeń obiektów w czasie trzeba uwzględnić logiczną
nieefektywność.

Wspomnieć tu należy o następującym problemie. Otóż niektórzy filozofowie i logicy są zdania, że rozważania o „prawdzie przyszłej” należy odseparować od ontologii, ponieważ prowadzenie ich równolegle ze sporem determinizm-indeterminizm może inspirować rewizję logiki klasycznej (dla Łukasiewicza wartość 1 2 ma właśnie wyraźny „metafizyczny posmak”, bo ilustruje
rzeczywistość pozajęzykową, czyli zjawisko niezdeterminowania zdarzeń).1
Podejście takie warte jest uwagi choćby z tego powodu, że preferowane tu
spojrzenie na przyszłość zakładające wykorzystanie formuł matematycznych
opisujących zmianę położeń obiektów w czasie podpowiada stosowanie logiki
klasycznej, a ta jest tradycyjnie dwuwartościowa i autor będzie się tego trzymać. Z drugiej strony, równania ruchu wykorzystujemy do opisu świata
fizycznego, a w tym kontekście ucieczka od refleksji metafizycznej może być
kwestionowana. Tylko, że czyniąc zadość ostatniej sugestii, narażamy się
znów na niebezpieczeństwo, że zbyt długie pozostawanie pod jej wpływem
pociągnie próbę zreformowania logiki. Wyjściem z kłopotów może być izolacja tej części metafizycznej spekulacji, która ma niewygodne dla logiki
klasycznej implikacje.
Odnośnie prawdy i metod jej rozstrzygania, to przyjęciu założenia, że zdanie o przyszłości jest już dzisiaj prawdziwe bądź fałszywe, towarzyszyć będzie
przekonanie, że można podważyć efektywność pewnego typu procedur, które
uruchamiamy usiłując te wartości rozpoznać. Dokładnie rzecz biorąc, idzie tu
o ten rodzaj mechanicznych postępowań, które skutkują nieobliczalnością
w rozumieniu deterministycznej maszyny Turinga. Zaistnienie operacji
o takiej charakterystyce będzie w rezultacie prowadziło do stwierdzenia, że
dla każdego równania ruchu i wszystkich możliwych warunków początkowych
nie istnieje uniwersalny algorytm, który odpowiada t a k / n i e na pytanie, czy
równanie (układ równań) posiada okresowe rozwiązania, czy nie.

—————————
1

G. Malinowski, Logiki wielowartościowe, PWN, Warszawa 1990, s. 32.
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Rozumowanie, które ma to pokazać, jest następujące: zakładamy (reductio ad absurdum), że maszyna Turinga rozwiązując dowolne równanie ruchu,
wyposażona jest w program, który wycina okresowość w rozwiązaniach.
Postulat testowania okresowości bierze się stąd, że jej obecność świadczy
o obliczalności operacji (okresowość rozwinięcia liczby rzeczywistej jest spektakularnym przykładem obliczalności). Wiadomo, że warunki początkowe
kodowane w maszynie muszą być obliczalne. Od niealgorytmicznych ciągów
symboli binarnych maszyna z definicji nie startuje. Z tego znów powodu, że
jest ich nieprzeliczalnie wiele, jest pewność, że któraś operacja z ich udziałem
będzie w końcu nieefektywna. W artykule Obliczalność a świat realny2
w tym miejscu rozumowania pojawiły się wyniki z obszaru tak zwanej obliczalnej analizy, Banacha i Mazura3 oraz Pour-El i Richardsa.4 Teraz potrzebną nieobliczalność wyprowadzimy z teorii chaosu, via teoria algorytmicznej
informacji. To pozwoli nam wykorzystać twierdzenie o (rekurencyjnej) nierozwiązywalności problemu stopu dla maszyny Turinga i w konsekwencji
orzec, że klasa równań ruchu jest nierozstrzygalna. W odniesieniu do co
najmniej jednego równania nie istnieje bowiem program stwierdzający, czy
posiada okresowe rozwiązania, czy nie.
Efekty przedsięwzięcia polegającego na wykazaniu, że zdania o przyszłości
mają często postać niealgorytmiczną, mogą stać się głosem w sporze między
realizmem a antyrealizmem semantycznym. Może się bowiem okazać, że
w niektórych przypadkach łatwo daje się określić tak zwane warunki
prawdziwości matematycznej wypowiedzi o przyszłości, ale nie sposób tej
wypowiedzi dowieść, czyli efektywnie zrealizować operacji (obliczania), którą
ta wypowiedź zakłada. Fakt istnienia analitycznej nieobliczalności powinien
też prowadzić do wniosku, że tak zwany świat realny zawiera zadziwiający
„bezprawny” obszar, który opiera się cyfrowej reprezentacji. Taki stan rzeczy
jest oczywiście motywem poszukiwania niestandardowych sposobów liczenia, głównie komputingu analogowego, choćby w postaci neural nets. Trzeba
jednak podkreślić, że oczekiwane sukcesy obliczania analogowego nie przeszkadzają w sformułowaniu generalnego wniosku, że efektywna cyfrowa
komputacja stoi na przecięciu wszystkich możliwych modeli Uniwersum.
Dziedzina, w której daje się zrealizować, jest rozległa, a decydujące jest to, że
w matematycznych postępowaniach, które odsłaniają anomalię nieefektywności punktem wyjścia są zawsze obiekty podlegające obliczalnej cyfrowej
deskrypcji.

—————————
Artykuł ten zostanie opublikowany w następnym tomie czasopisma FILOZOFIA A NAUKA.
S. Mazur, Computable Analysis, Rozprawy Matematyczne XXIII, PWN, Warszawa 1963.
4 M.B. Pour-El, J. I. Richards, Computability in Analysis and Physics, Springer, Berlin–
Heidelberg 1989.
2
3
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2. REALIZM SEMANTYCZNY

Refleksja nad sporem realizm-antyrealizm semantyczny dotyczy jego
matematycznej wersji, ponieważ odpowiada to postawionemu tu zadaniu.
Przypomnijmy: jest nim wykazanie, że zdania o przyszłości można formułować z użyciem deterministycznego komputera przy zakodowanych w nim
formułach opisujących ewolucję w czasie, wraz z warunkami początkowymi.
Oznacza to, że korzystamy z maszyny matematycznej o określonym zbiorze
(rekurencyjnych/deterministycznych) instrukcji, wraz z (rekurencyjnymi)
liczbami rzeczywistymi reprezentującymi warunki początkowe. Innymi słowy, chcemy efektywnie obliczyć/dowieść przy pomocy maszyny, że przyszłość będzie taka a taka. Celowo pomijamy tu tę odmianę realizmu/antyrealizmu
semantycznego,
która
akcentuje
empirycznoweryfikacyjną stronę zagadnienia. Można przypuszczać, że jeżeli wyżej określone zadanie zostanie zrealizowane, to będzie głosem w sporze. Co ważne,
będzie nim głównie wtedy, gdy się okaże, że przyszłości nie można efektywnie
obliczyć.
Jak wiemy, intuicjonizm zaproponował
…nową odpowiedź na pytanie, czym jest rozumienie zdania matematycznego;
nie ma być ono znajomością tego, na czym polega prawdziwość owego zdania,
niezależnie od możliwości ustalenia przez nas jego prawdziwości czy fałszywości, lecz znajomością tego, co jest wymagane, by je dowieść. Ujmując to we
wcześniej wprowadzonych terminach, zdania matematyczne należy interpretować jako deklaracje, a nie jako afirmacje.5

Antyrealiści rozszerzyli dziedzinę, w której powinna funkcjonować intuicjonistyczna dyrektywa znaczeniowa, o zdania niematematyczne. Nie muszą to
być wyłącznie zdania o faktach; mogą to być zdania o przedmiotach intencjonalnych, a nawet sprzecznych. Składową matematyczną antyrealizmu dobrze
ilustrują słowa Heytinga (ucznia Brouwera, twórcy intuicjonizmu):
…Dowód jakiegoś stwierdzenia jest konstrukcją matematyczną, którą z kolei
można traktować w sposób matematyczny. Intencja takiego dowodu prowadzi
zatem do nowego zdania. Jeżeli oznaczyć przez + p zdanie: ”zdanie p jest
dowodliwe”, to + jest funkcją logiczną, mianowicie dowodliwością. Stwierdzenia (Behauptungen) > p i > + p mają to samo znaczenie. Istotnie, jeśli p
jest udowodnione, to udowodniona jest też dowodliwość p , a gdy udowodnione jest + p , to została spełniona intencja [podania] dowodu p , to znaczy
p zostało udowodnione. Mimo to zdania p i + p nie są identyczne, co najlepiej pokazać na przykładzie. Przy obliczaniu stałej Eulera C może się zdarzyć, że pewna liczba wymierna, powiedzmy A , zawarta jest nadzwyczaj długo

—————————
5 M. Dummett, Realism and Anti-realism, w: M. Dummett, The Seas of Lanquage, Clarendon
Press, Oxford 1993, s. 462–478, przekład: Realizm i antyrealizm, w: Filozofia brytyjska u schyłku
XX wieku, red., P. Gutowski, T. Szubka, TN KUL, Lublin 1998, s. 77.
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w przedziale, w którym przybliżamy coraz bardziej C , tak że dochodzimy w
końcu do przypuszczenia, że C jest równe A , to znaczy oczekujemy, że przy
dalszych obliczeniach ciągle znajdować się będziemy w naszym przedziale A .
Przypuszczenie takie nie jest jednak żadną miarą dowodem, że tak zawsze
będzie. Zdanie + (C = A) mówi więcej niż zdanie (C = A) .6

Co innego zatem znaczy „wiedzieć, na czym polega prawdziwość zdania
matematycznego”, a co innego znaczy „znać/przedstawić jego dowód”. Należy odróżnić tak zwane warunki prawdziwości od tak zwanych warunków
stwierdzalności. Dla antyrealisty przedstawienie (konstruktywnego) dowodu
zdania matematycznego stanowi coś więcej niż postulowanie jego prawdziwości bez możliwości jej ustalenia. Dla realisty prawda przekracza znów
możliwości jej rozpoznania. Jeżeli uwzględnimy racje antyrealisty, to otrzymamy wniosek, że matematycy przez trzysta lat nie rozumieli słynnej
nierówności Fermata, bo zdanie to zostało udowodnione dopiero w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Przykład ten jest też ciekawy z tego względu,
że przed podaniem pełnego dowodu istniały dowody cząstkowe. Wszyscy
zainteresowani mieli przy tym jakieś zrozumienie luk, które trzeba zapełnić.
Wracając do problemu algorytmiczności zdań o przyszłości formułowanych
przy pomocy maszyny, to może się okazać, że zapętlenie w które wpada program komputerowy uniemożliwia efektywne obliczenie przyszłości. Fakt taki
byłby zatem równoważny brakowi konstruktywnego dowodu (dowodu, że
przyszłość będzie tak a nie inaczej skonfigurowana). Stąd musimy liczyć się
z tym, że prawdziwość niektórych zdań o przyszłości nie zostanie nigdy rozstrzygnięta. Chyba, że empirycznie, gdy uzyskają one w końcu kwalifikacje
zdań o teraźniejszości.
3. PRAWDA O PRZYSZŁOŚCI I POJĘCIE
MECHANICZNEJ PROCEDURY

Ogólnie ujmując, mechaniczna procedura to zbiór reguł, które porządkują
jakąś aktywność gwarantując przy tym jej zakończenie. Łatwo zauważyć, że
żądanie zakończenia, czyli postulat efektywności, ma tu podstawowe znaczenie. Procedury nieefektywne, więc ciągnące się w nieskończoność, nie są procedurami w sensie właściwym. To samo powiedzieć trzeba o algorytmach.
Uważa się, że intuicyjnie oczywiste pojęcie mechanicznej procedury/algorytmu nie daje się zadowalająco sformalizować. Próbą jego formalizacji był, jak wiadomo, projekt maszyny matematycznej Turinga. Można
podzielić się jednak refleksją, że pojęcie mechanicznej procedury jest z pewnością nieformalne i nieprecyzyjne, ale jedynie w kanonicznym (rekurencyj—————————
6 A. Heyting, Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik, Erkenntnis, 1931, t. 2, s. 106–
115; tłum., Intuicjonistyczne podstawy matematyki, w: Współczesna filozofia matematyki, red.,
R. Murawski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 68.
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nym) matematycznym sensie. Model Turinga nie zawiera w gruncie rzeczy
nic nieprecyzyjnego: mamy pola z symbolami, czytnik, stan aktywny, stan
pasywny, zbiór deterministycznych instrukcji… Co najważniejsze, żadnego
marginesu dla dowolności. Nie ma więc mowy o jakiejś przednaukowej „intuicji”, czy przeświadczeniu, tylko raczej o zapisie, który nie jest podręcznikowo
rekurencyjny. Może być jednak i tak, że dla następnych pokoleń reprezentacja maszynowo-algorytmiczna będzie czymś bardziej naturalnym niż rekurencyjna.
3.1. Algorytm

Nieformalnie rzecz biorąc, algorytm to zbiór zasad niezbędnych do wykonania zadania obliczeniowego. A bardziej precyzyjnie:
Algorytm to skończonego rozmiaru abstrakcyjny przepis zarządzający
procesem, który może być przeprowadzony mechanicznie przez człowieka
lub maszynę liczącą w skończonym czasie.
Efektywne obliczenia albo efektywna procedura C jest mechaniczną procedurą, która może być zastosowana dla pewnej klasy symboli wejściowych
s , i która ewentualnie dostarczy dla nich symboliczne wyjście t . Proces ten
można opisać wzorem C ( s ) = t . Algorytm nie musi być zdefiniowany dla
wszystkich wartości wejściowych. W takim przypadku procedura ciągnie się
w nieskończoność. Zbiega się to z faktem, że istnieją funkcje częścioworekurencyjne. Chociaż sekwencje wejściowe i wyjściowe, jak również rozmiar
pamięci wewnętrznej muszą być ograniczone, to nie ma specjalnych restrykcji odnośnie ich rzeczywistego rozmiaru. To samo stosuje się do długości
deskrypcji algorytmu oraz czasu jego egzekucji; zdarza się, że relatywnie
„małe” programy wymagają „dużego” czasu wykonania i produkują „olbrzymie” wyjście. Przedstawione powyżej definicje algorytmu i efektywnych obliczeń są oczywiście nieformalne. Kwestia, czy istnieją formalne (matematyczne) pojęcia korespondujące z tymi heurystycznymi przybliżeniami, wydaje
się być kluczowa. Szczególnie idzie tu o termin „mechaniczna procedura”,
który powinien być ściśle formalnie zdefiniowany. Dodajmy, że „ściśle” w
sensie zastanych matematycznych konwencji. Pozytywną odpowiedź daje
teza Churcha-Turinga stanowiąc, że klasa funkcji określonych przy pomocy
intuicyjnego pojęcia „efektywnej mechanicznej procedury” jest identyczna
z klasą funkcji (częściowo) rekurencyjnych. Najbardziej znaną mechaniczną
procedurą jest algorytm Euklidesa, przy pomocy którego po wykonaniu
skończonej ilości operacji można znaleźć na przykład największy wspólny
dzielnik dowolnej pary liczb naturalnych. Po każdym kolejnym kroku oczywistym jest tu krok następny. Oczywiste jest również zakończenie procedury.
Daje się ją przy tym opisać w skończony sposób jako skończony zbiór dyrektyw, mimo że stosuje się do wszystkich liczb naturalnych.
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3.2. Prawda o przyszłości i równania ruchu

W prowadzonych tu rozważaniach przyjęto, że wzory matematyczne opisujące ewolucję w czasie, czyli równania ruchu, odpowiadają za transmisję
prawdy w czasie. Oparto się zatem na dość trywialnej konstatacji, że jeżeli
ktoś oblicza położenia obiektu w przyszłości, to w istocie buduje zdanie
o przyszłości. Zdanie, które okaże się prawdziwe wtedy, gdy dobrze dokona
pomiaru warunków początkowych oraz działań, a fałszywe wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych czynności będzie niepoprawna. Sama formuła opisująca dynamikę jest z założenia prawdziwa, to jest adekwatnie odzwierciedla
porządek rzeczy (kształt zmian). Prawda peregrynuje więc od zdań o warunkach początkowych do zdań o przyszłych położeniach obiektów. Podobnie
z fałszem. Zdania o przyszłości mogą mieć postać

S1 – obiekt o1 znajduje się w miejscu p1 w czasie t1
S 2 – obiekt o2 znajduje się w miejscu p 2 w czasie t 2

S n – obiekt on znajduje się w miejscu p n w czasie t n
a ich zbiór ( S1 ,...., S n ) jest z pewnością nieskończony i nieprzeliczalny. Tak
samo jak zbiór liczb rzeczywistych, które reprezentują warunki początkowe.
Mogą mu jednak przysługiwać jeszcze inne cechy, gdyby się na przykład okazało, że klasa równań ruchu nie jest rozstrzygalna.
4. ROZSTRZYGALNOŚĆ (ENTSCHEIDUNGSPROBLEM HILBERTA)

Zagadnienie rozstrzygalności związane jest z nazwiskiem niemieckiego
matematyka D. Hilberta i jego programem rekonstrukcji matematyki w terminach czysto syntaktycznych. Charakterystycznym dla tego programu było
takie rozumienie prawdy matematycznej, że funkcjonuje ona jedynie w granicach systemu formalnego, który podlega deskrypcjom finitarnym.7 Każdy
dowód matematyczny miał być skończoną manipulacją na liście symboli (w
szczególności dotyczyć to miało postulowanego dowodu niesprzeczności matematyki).8 Formalizacja, która zajmowała centralną pozycję w programie,
miała eliminować, z jednej strony, konieczność operowania pojęciem znaczenia zdania matematycznego, z drugiej strony, intuicję.
System formalny S jest systemem symboli wraz z zasadami ich użycia.
Symbole indywidualne są elementami alfabetu. Formuły są sekwencjami
symboli. Należy zdefiniować klasę formuł, które nazywa się formułami dobrze uformowanymi, oraz klasę dobrze uformowanych formuł, które nazywa
—————————
Za finitarne Hilbert uznawał te rozwiązania, które dziś nazywamy efektywnymi, algorytmicznymi.
Hilbert żądał, by twierdzenia, które wcześniej zostały udowodnione środkami niekonstruktywnymi uzyskały dowód w znaczeniu konstruktywnym (finitarnym).
7

8
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się aksjomatami (może ich być skończona albo nieskończona ilość). Dalej,
trzeba określić listę zasad, które nazywa się zasadami inferencji. Jeżeli zasadę
inferencji nazwiemy R , to będzie ona definiowała relację bezpośredniej konsekwencji R' między zbiorem dobrze uformowanych formuł M 1 ,...., M n ,
czyli założeniami, a formułą F , czyli konkluzją (twierdzeniem).
Jeżeli użyjemy języka nauk komputerowych, to system formalny powinien
być implementowany jako skończonych rozmiarów program komputerowy,
który na wyjściu dostarcza wszystkie prawdziwe twierdzenia matematyczne.
Z pojęciem hipotetycznego programu komputerowego, który generuje
wszystkie prawdy matematyczne, blisko związanie jest pojęcie uniwersalnej
procedury rozstrzygania, czy konkretna sekwencja symboli posiada dowód,
czy nie. Aby przybliżyć to drugie pojęcie, zacytujmy Tarskiego:
Przez procedurę rozstrzygania dla danej sformalizowanej teorii T rozumiemy
metodę, która pozwala nam rozstrzygnąć w każdym poszczególnym przypadku, czy dane zdanie, sformułowane w języku teorii T , da się udowodnić przy
użyciu środków dostępnych w T (lub ogólniej, może być rozpoznane jako
ważne w T ). Problem rozstrzygalności dla T to problem udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje procedura rozstrzygania dla T (i ewentualnie
kwestia pokazania takiej procedury). Teorię T nazywamy rozstrzygalną bądź
nierozstrzygalną w zależności od tego, czy problem rozstrzygalności dla niej
ma rozwiązanie pozytywne, czy negatywne.9

Tarski nie używa tu określeń „uniwersalna”, ani „mechaniczna”, ale mając na
uwadze to, że Hilbert chciał zmechanizować całą matematykę, mamy podstawowe znaczenie pojęcia „uniwersalnej procedury rozstrzygania”. Sądzi się,
że istnienie uniwersalnej procedury dowodowej znosiłoby zasadność aplikacji
uniwersalnej procedury rozstrzygania. Na pozytywny aspekt badań nad rozstrzygalnością zwraca uwagę Tarski przedstawiając następujący przypadek:
mamy maszynę do dowodów oraz maszynę do rozstrzygnięć. Maszyna do
dowodów produkuje zdania dowodliwe w czasie skończonym, ale nie dającym się z góry oszacować, maszyna do rozstrzygnięć odpowiada t ak/nie , czy
dane zdanie jest dowodliwe, w czasie skończonym i dającym się z góry oszacować. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że dysponujemy wyłącznie maszyną
do dowodów. W rezultacie:
…dla dowolnego danego twierdzenia, jesteśmy pewni, że w skończonym
okresie czasu, maszyna ta wyprodukuje to zdanie lub jego negację i przez to
odpowie nam, czy to zdanie jest dowodliwe, czy nie. Jednakże nie da się z góry
oszacować czasu potrzebnego na to. W ten sposób, spotykamy się z przypad-

—————————
9 A. Tarski, A. Mostowski, R. M. Robinson, A General Method in Proofs of Undecidability, w: Undecidable Theories, North-Holland Publishing Comp., 1–30, Amsterdam 1953; tłum.: Ogólna metoda dowodów nierozstrzygalności, w: A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 2, Metalogika, red.
J. Zygmunt, Warszawa 2001.
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kiem, w którym nie jest jasne, czy mamy pozytywne rozwiązanie problemu
rozstrzygalności.10

Tarski akcentuje tu trudności realizacji, ale co innego oznacza dysponować procedurą, która dostarcza dowód dla każdej formuły danej teorii, a co
innego oznacza korzystać z metody, która dla danej teorii sprawdzi, czy każda
formuła posiada dowód, czy nie. Można sprawdzać rozstrzygalność danej
teorii/klasy nie oferując zarazem metody dowodzenia dla każdego zdania tej
teorii/klasy. Przykładem jest proponowany sposób testowania rozstrzygalności klasy równań ruchu, który nie jest przecież sposobem dowodzenia tych
równań. Ogólnie rzecz ujmując, istnieją zadania, które nie ograniczają się do
udzielenia odpowiedzi t ak/nie. Należy choćby podać wartościowanie, które
spełnia formułę logiczną, a nie tylko odpowiedzieć, że ono istnieje. Pierwsze
zadanie nazywa się zadaniem funkcyjnym, drugie zaliczyć należy do grupy
zadań decyzyjnych. Zadania decyzyjne zastępują zadania funkcyjne jedynie w
przypadku wyników negatywnych. Łatwiej też pokazać, że jakaś teoria jest
nierozstrzygalna niż, że jest rozstrzygalna. W pierwszym przypadku trzeba
udowodnić, że zbiór jej twierdzeń jest rekurencyjnie przeliczalny, w drugim,
że jest rekurencyjny. Nierozstrzygalna może być teoria, problem, bądź zdanie. Teorią nierozstrzygalną jest np. arytmetyka liczb naturalnych, z mnożeniem i dodawaniem. Problemem nierozstrzygalnym jest problem równań
diofantycznych, czy też problem stopu dla maszyny Turinga. Zdaniem nierozstrzygalnym jest jedno z równań diofantycznych, albo jedno ze zdań Gödla. Krótko, jeżeli w obszarze pewnej klasy zagadnień istnieje przynajmniej
jedna kwestia, co do której nie można udzielić odpowiedzi tak/nie, to klasa
jest nierozstrzygalna. Odnośnie klasy równań ruchu również daje się skonstruować pytanie testujące jej rozstrzygalność/nierozstrzygalność. Może być
ono takie: czy dla każdego równania ruchu i wszelkich możliwych
warunków pocz ątkowych istnieje program separujący przypadki, gdy rozwiązania są okresowe od pozostałych? Należy podkreślić, że nie jest to pytanie o dowód dla równania ruchu. Jeżeli będzie miało
się odnosić do własności posiadania dowodu, to będzie brzmieć tak: czy
można dowieść, że dowolne równanie ruchu przy dowolnych
warunkach pocz ątkowych nie posiada okresowych rozwiązań?
4.1. Liczby nieobliczalne (rozumowanie diagonalne)

Nieformalnie ujmując, liczba rzeczywista jest obliczana wtedy, gdy zbliża
się do pewnego stopnia precyzji dzięki zadanemu z góry programowi. Liczba
π jest obliczalna, bo istnieje skończony algorytm generujący jej rozwinięcie.
—————————
10 A. Tarski, Remarks of Alfred Tarski, Revue Internationale de Philosophie, 27–8, s. 16–0; przedruk w: A. Tarski, Collected Papers, v. 1–2, rd. by J. McKenzie and Givant S., Birkhäuser Verlag,
Basel 1986; cytat z: J. Woleński, Epistemologia, PWN, Warszawa 2005, s. 265.

158

Andrzej Wilk

Jeżeli pożądany jest bardzo wysoki stopień precyzji, to obliczanie może trwać
ekstremalnie długo, lecz algorytm się nie zmienia. Aby wprowadzić nieobliczalne liczby rzeczywiste, trzeba wcześniej wprowadzić liczby rzeczywiste.
Jedna z metod opiera się na spostrzeżeniu, że każda liczba rzeczywista r jest
granicą pewnego ciągu {rn } liczb wymiernych. Utożsamia się więc liczby
rzeczywiste z ciągami do nich zbieżnymi. Są dwa aspekty efektywizacji konwergencji:
1. Ciąg liczb wymiernych musi być obliczalny. Czyli, że musi być obliczalny
przez skończony zbiór instrukcji zadany z góry.
2. Zbieżność tego ciągu do granicy musi być efektywna.
Funkcję (stałą lub zmienną) traktuje się jako ciąg wtedy, gdy przedmiotem zainteresowania są jej własności dla argumentów będących liczbami
naturalnymi. Teoria ciągów liczb rzeczywistych jest więc teorią funkcji w
twierdzeniach której wszystkie zmienne występujące jako argumenty w wyrażeniach funkcyjnych są zrelatywizowane do Ν . Funkcja α dla argumentów naturalnych może dać ciąg rosnący, malejący, monotoniczny, zbieżny w
sensie Cauchy’ego, mający granicę, itd. Dowodząc istnienia liczb rzeczywistych korzysta się z metod niekonstruktywnych (argument diagonalny).
Przykładem zastosowania metody niekonstruktywnej jest dowód następującego twierdzenia:
TWIERDZENIE 1. Istnieją liczby niewymierne x, y ∈ R − Q takie,
y
że x ∈ Q .
( R – zbiór liczb rzeczywistych, Q – zbiór liczb wymiernych)
Dowód: przypadek 1.

2

2

2

2

2

∈ Q ; przypadek 2.

2

2

∉ Q , wtedy

= 2∈Q.

Kwestia, który przypadek zachodzi, czyli która liczba jest wymierna, pozostaje nierozstrzygniętą. Istnienie nieobliczalnej liczby rzeczywistej, czyli liczby której rozwinięcie nie jest obliczalne sukcesywnie w wyniku efektywnych
obliczeń, można wykazać dysponując wpierw definicją obliczalnej liczby rzeczywistej.
DEFINICJA 1. Liczba rzeczywista x jest obliczalna wtedy, gdy istnieje obliczalny ciąg liczb wymiernych, który jest efektywnie zbieżny do x .
DEFINICJA 2. (efektywna zbieżność). Ciąg {rn } liczb wymiernych jest
efektywnie zbieżny do liczy rzeczywistej x wtedy, gdy istnieje funkcja rekurencyjna ε : Ν → Ν taka, że dla każdego n ∈ Ν
k ≥ ε (n) pociąga rk − x ≤ 2 − n
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DEFINICJA 3. (obliczalny ciąg liczb wymiernych). Ciąg {rn } liczb
wymiernych jest obliczalny wtedy, gdy istnieją trzy funkcje rekurencyjne
a(n), b(n), c(n) z Ν do Ν takie, że

r (n) = (−1) c ( n )

a ( n)
b( n)

TWIERDZENIE 2. Niech x będzie obliczalna liczbą rzeczywistą. Jeżeli
x > 0 , to istnieje efektywna procedura, która to pokazuje. Podobnie dla
x < 0 . Jeżeli x = 0 , to nie istnieje efektywny sposób pokazania tego.11
Istnieją przypadki, gdy konwergencja nie jest efektywna, wtedy potrzebne
są dwa preliminaryjne fakty:
TWIERDZENIE 3. Niech a : Ν → Ν będzie jedno-jednoznaczną funkcją
rekurencyjną generującą rekurencyjnie przeliczalny non-rekurencyjny zbiór
A. Niech w(n) denotuje „czas oczekiwania”

w(n) = max{m : a(m) ≤ n}
wtedy nie istnieje funkcja rekurencyjna c taka, że w(n) ≤ c(n) dla każdego
n .12
TWIERDZENIE 4. Niech a : Ν → A ⊂ Ν będzie jedno-jednoznaczną
funkcją rekurencyjną generującą rekurencyjnie przeliczalny ale nonrekurencyjny zbiór A . Rozważmy szereg
k

s k = ∑ 2 −a ( m)
m =0

i niech x = lim k →∞S k . Wtedy czas oczekiwania w(n) jest najmniejszą liczbą
n
całkowitą taką, że k ≥ w(n) implikuje x − s k ≤ 2 .
To pociąga, że wcześniej zdefiniowana liczba rzeczywista x jest obliczalnym ciągiem liczb wymiernych {s k } , który jest zbieżny nieefektywnie. Fakt
ten jest zgodny z następującymi wnioskami:
(i) Istnieją nieobliczalne liczby rzeczywiste korespondujące z nieefektywną konwergencją obliczalnego ciągu liczb wymiernych. Chociaż ciąg s k jest
obliczalny, to nie można powiedzieć, że granica x jest obliczalna, bo zbieżność jest nieefektywna. Chaitin pokazał LISP algorytm do obliczania Ω ,
którego konwergencja jest „bardzo słaba”. Tylko w takim sensie (w granicy
—————————
11 Dowód w: M. B. Pour-El, J. I. Richards, Computability in Analysis and Physics, Springer, Berlin–Heidelberg 1989, s. 14.
12 Dowód twierdzenia. w: Pour-El, Richards, op. cit., s. 15–16.

160

Andrzej Wilk

nieskończonego czasu) jest możliwe obliczanie ciągu o nieograniczonej
złożoności, w szczególności ciągu przypadkowego.13
(ii) Istnieją funkcje signum x oraz integer part x , które wyprowadzają
poza klasę ciągów liczb rzeczywistych obliczalnych.14
(iii) Maksymalna/minimalna wartość funkcji jest obliczalna, ale
punkt/punkty gdzie to minimum/maksimum występuje, nie musi być obliczalny. Koniecznym warunkiem jest obecność nieskończenie wielu punktów
max/min. Jeżeli funkcja obliczalna przybiera lokalne max/min w izolowanym punkcie, to punkt jest obliczalny.15
(iv) Różniczkowe równania ruchu mogą mieć nieobliczalne rozwiązania
(słabe) z obliczalnych wartości początkowych.16
(iiv) Ograniczone liniowe operatory w przestrzeni Banacha zachowują
obliczalność, ale nieograniczone nie zachowują obliczalności.17
Teraz można przeprowadzić (diagonalne) rozumowanie, które jest zarazem dowodem na istnienie nieobliczalnej liczby rzeczywistej.
TWIERDZENIE 5. Zbiór rekurencyjnych liczb rzeczywistych nie jest rekurencyjnie przeliczalny. Nie istnieje efektywna enumeracja wszystkich liczb
rzeczywistych.
Dowód przez diagonalizację. Zakładamy (nie wprost), że istnieje efektywnie obliczalna enumeracja rekurencyjnych liczb rzeczywistych [0,1].

r1 = 0, r11 r12 r13 r14 ...
r2 = 0, r21 r22 r23 r24 …
r3 = 0, r31 r32 r33 r34 ...
r4 = 0, r41 r42 r43 r44 ...
Utwórzmy teraz liczbę z diagonalnych elementów 0, r11 r22 r33 r44 ... Następnie zmieńmy każdą z tych cyfr w taki sposób, aby uniknąć 0 i 9. Jest to konieczne, ponieważ dwie liczby rzeczywiste o różnych rozwinięciach są identyczne, gdy jedna kończy się nieskończoną sekwencją 9, a druga 0, na przykład 0,09999…= 0,10000… Liczba r ' = r1 ' , r2 ' , r3 ' , r4 ' ,... , przy r ' ≠ rnn , różni
się od każdej innej z listy na przynajmniej jednej (diagonalnej) pozycji. Dlatego istnieje co najmniej jedna liczba, która wypada z oryginalnej enumeracji. Skoro założenie wyjściowe jest poprawne, a wszystkie operacje, które
zawiera argument diagonalny są obliczalne, to skonstruowana liczba powinna również być obliczalna i pojawić się na liście. Ale wcześniej otrzymaliśmy
—————————
G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1987.
S. Mazur, Computable Analysis, Rozprawy Matematyczne XXIII, PWN, Warszawa 1963.
15 Pour-El, Richards, op. cit., s. 42.
16 Ibidem, s. 73.
17 Ibidem, rozdz. 3.
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wiadomość, że nie jest zawarta w oryginalnej enumeracji. Mamy zatem
sprzeczność. Konkluzja płynie więc jedna: nie istnieje efektywnie obliczalna
enumeracja rekurencyjnych liczb rzeczywistych. Zbiór rekurencyjnych liczb
rzeczywistych nie jest rekurencyjnie przeliczalny. Rozumowanie przekątniowe wykorzystał Cantor dowodząc, że nie ma jedno-jednoznacznej relacji
między liczbami naturalnymi a liczbami rzeczywistymi. Tych pierwszych jest
przeliczalnie wiele a tych drugich jest nieprzeliczalnie wiele.
4.2. Równania diofantyczne
(obliczanie = wielomianowe równanie diofantyczne)

Dziesiąty problem z listy Hilberta dotyczył istnienia uniwersalnej algorytmicznej procedury pozwalającej rozstrzygnąć, czy równanie diofantyczne
posiada rozwiązania, czy nie. Równania te są z jedną lub z wieloma niewiadomymi, o współczynnikach całkowitych, rozwiązań szuka się wśród liczb
całkowitych. Można tych rozwiązań nie znaleźć, można znaleźć skończoną
ilość, można znaleźć nieskończenie wiele.
DEFINICJA 4. A(n) wielomianowe (wykładnicze) równanie diofantyczne
L( x1 ,..., x n ) = R( x1 ,..., x n ) jest zbudowane z nieujemnych całkowitych
zmiennych x1 ,..., x n , i z niecałkowitych stałych, przy użyciu operacji dodaB
wania ( A + B ) , mnożenia ( A ⋅ B ) , potęgowania ( A ) .
DEFINICJA 5. Predykat P ( a1 ,..., a n ) jest rekurencyjnie przeliczalny wtedy, gdy istnieje algorytm, który dla danych nieujemnych liczb całkowitych
a1 ,..., a n będzie (poprzez wygenerowanie wszystkich n -tek spełniających P )
odkrywał, że liczby te posiadają własność P . Predykat P jest rekurencyjny
wtedy, gdy w dodatku istnieje algorytm, który będzie odkrywał, że liczby te
nie posiadają własności P . Predykat P jest wielomianem (wykładniczym)
diofantycznym wtedy, gdy P stwierdza, że istnieją nieujemne liczby całkowite x1 ,..., x m takie, że L( a1 ,..., a n , x1 ,..., x m ) = R ( a1 ,..., a n , x1 ,..., x m )
TWIERDZENIE 6. Predykat jest wielomianowym/wykładniczym równaniem diofantycznym wtedy, gdy jest rekurencyjnie przeliczalny.18
Obliczanie może być zakodowane jako wielomianowe (wykładnicze) równanie diofantyczne, a precyzyjnie, jako konstrukcja wielomianów, która generuje/reprezentuje zbiór liczb pierwszych (wniosek ten można rozciągnąć
na liczby całkowite dodatnie).19 Mamy zatem arytmetyzację obliczania, a przy
tym pewną summę teorii liczb, bo (metaforycznie) liczby pierwsze stanowią
—————————
18 M. Davis, H. Putnam, J. Robinson, The decision problem for exponential diophantine equations, Annals of Mathematics 74, 1961, s. 425–436.
19 J. P. Jones, Diophantine representation of the set of prime numbers, Amer. Math. Monthly 83,
1976, s. 449-464, również: G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge Univ. Press,
Cambridge 1987.
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„cegiełki” z których składają się inne liczby. W 1970 r. rosyjski matematyk
Matijasiewicz kierując się wynikami uzyskanymi przez Robinson, Davisa
i Putnama udowodnił, że nie istnieje program komputerowy systematycznie
odpowiadający tak/nie na pytanie, czy dowolny układ równań diofantycznych posiada rozwiązania, czy nie.20 Jeżeli wykorzystamy następującą definicję:
DEFINICJA 6. Zbiór A ⊂ Ν jest rekurencyjnie przeliczalny wtedy, gdy
A = Ø, bądź A jest zakresem funkcji (częściowo) rekurencyjnej. Zbiór
A ⊂ Ν jest rekurencyjny wtedy, gdy zarówno on jak i jego dopełnienie
( Ν − A) jest rekurencyjnie przeliczalne.
oraz uwzględnimy rezultat Matijasiewicza, to musimy przyjąć, że zbiory diofantyczne są rekurencyjnie przeliczalne, ale nie są rekurencyjne. Zdanie „Nie
istnieje rozwiązanie równania diofantycznego D ” spełnia też własność zdania G w sensie I-go twierdzenia Gödla o niezupełności. Dodatkowo jest
prawdziwym zdaniem teorio-liczbowym, a nie metamatematycznym jak zdanie G . Praktyczne sformułowanie tego zdania jest jednak niewykonalne
z uwagi na ogromne współczynniki.21 Przykładem wykładniczego równania
diofantycznego jest słynne równanie Fermata

( x + 1) n +3 + ( y + 1) n +3 = ( z + 1) n +3
gdzie szukamy liczb całkowitych dodatnich w miejsce zmiennych i wykładników. Dodać trzeba, że negatywne rozwiązanie X problemu Hilberta jest równocześnie negatywnym rozwiązaniem ogólnego problemu rozstrzygalności
Hilberta. Jeżeli bowiem nie istnieje uniwersalny program (mechaniczna procedura) odpowiadający tak/nie dla wszystkich równań diofantycznych, to nie
istnieje również uniwersalny program odpowiadający tak/nie dla wszystkich
zagadnień matematycznych.
Hilbert uważał, że „…tak długo jak dziedzina nauki oferuje obfitość problemów, tak długo jest żywa; niedostatek problemów znaczy obumarcie lub
ustanie niezależnego rozwoju (przeł.. A.W)”.22 Spoglądając na zestaw problemów do rozwiązania, można odczytać to tak, że głównym problemem jest
skonstruowanie procedury, która rozwiąże wszystkie problemy matematyczne. Mimo niepowodzenia program Hilberta miał kolosalny wpływ na matematykę. Jeden z kierunków oddziaływania wiąże się ze sferą motywacji –
postulaty Hilberta były inspiracją dla wielu matematyków, głównie Gödla
—————————
20 J. V. Matijasiewicz, Diofantonost pierieczyslimych mnożestv, Dokl. Akad. SSSR, 191, 2, 1970;
dow w j. pol: Z. Adamowicz, P. Zbierski, Logika matematyczna, PWN, Warszawa 1991.
21 Zob. S. Krajewski, Twierdzenie Gödla a filozofia, Studia Filozoficzne, 6/7, 1988.
22 H. Weyl, David Hilbert and his mathematical work, Bulletin of the American Mathematical Society, 50, 1944, s. 612–654; cytowane za: K. Trzęsicki, From the Idea of Decidability to the Number

Ω , w: Issues of Decidability and Tractability, University of Bialystok, 2006, s. 80.
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i Turinga. Drugi koresponduje z ideą zmechanizowania dedukcji, która znajduje zastosowanie w naukach komputerowych. Maszyna Turinga to nic innego jak abstrakcyjny model matematyka, który pracuje zgodnie z formalistycznym programem Hilberta.
Pojawia się obecnie też taka myśl, że w przeciwieństwie do matematyki,
której dziedzina nie jest skończenie aksjomatyzowalna, w obrębie fizyki daje
się argumentować w ten sposób, że chociaż nie znamy wszystkich praw natury, to jest ich skończona liczba. Dlatego można wstrzymać eksperymentowanie – bo jesteśmy w posiadaniu ostatecznych i prawdziwych wzorów – i tylko
wyprowadzać ich konsekwencje. Co jest już syntaktycznym zadaniem dedukcji. Formalistyczna utopia Hilberta, nie do pomyślenia w matematyce, byłaby
zatem do zrealizowania w fizyce.
4.3. „Program” Laplace’a

Laplace pisał, że
…, gdyby dopuścić na chwilę myśl o inteligencji, która byłaby w stanie objąć
rozumem wszystkie siły ożywiające przyrodę i odpowiadające im sytuacje istot
składających się na nią – inteligencji wystarczająco pojemnej, by poddać te
dane analizie – ujęłaby w jeden wzór zarówno ruchy największych ciał, jak
i najlżejszego atomu; nic nie byłoby dla niej niepewne, a przyszłość jawiłaby
się jej przed oczami wyraźnie jak przeszłość.23

Używając dzisiejszego języka, „sytuacje istot składających się na nią [przyrodę]” denotują warunki początkowe otrzymane w pomiarach. Wyraźne widzenie przyszłości polega znów na tym, że się umieszcza te warunki początkowe w rekurencyjnym wzorze i oblicza przyszłe położenia. Pomysł Laplace’a
byłby do zrealizowania, gdyby nie to, że warunki początkowe można ustalić
wyłącznie ze skończoną dokładnością, a skończone części rozwinięć liczb
rzeczywistych są zawsze obliczalne. Nie da się więc wykluczyć, że „rzeczywiste” warunki początkowe są nieobliczalne, tylko skończone, czyli obliczalne
części liczb otrzymanych w pomiarach nic o tym nie mówią. Tym samym
poza polem analizy pozostaje nieprzeliczalna ilość potencjalnych danych. Z
jednej zatem strony, nie sposób zidentyfikować, czyli ująć liczbowo nieobliczalności warunków początkowych, z drugiej, jeżeli nawet imitując nieobliczalność wykorzystamy maszynę liczącą posiadającą generator liczb losowych, to nie ma gwarancji, że symulacji startowej coś realnie odpowiada.
Pozostaje startować od obliczalności. Ale i tu, jak się okazuje, plan Laplace’a
pada, bo istnieją nieobliczalne funkcje analityczne. Dobrym przykładem sytuacji, która najwyraźniej dostarcza logiczną nieefektywność jest problem
trzech i więcej ciał. Dotyczy on ruchu ciała o nieznacznej masie, które poru—————————
23 P. S. de Laplace, A Philosophical Essay on Probability, Dover, New York 1951; francuski oryginał: P. S. de Laplace, Essai philosophique sur les probabilites, 1814.
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sza się w polu grawitacyjnym dwóch ciał o dużej masie. W 1892 roku Poincaré odkrył, że ruch małego ciała może być bardzo dziwny, nieregularny.
Obecnie panuje przeświadczenie, że jeżeli nawet można pomyśleć rozwiązanie problemu trzech ciał, to w terminach standardowych, lecz „bardziej
wyszukanych funkcji”.24 Ilustracją problemu mogą być pozycje trzech idealnych planet w przypadku spełniającym następujące równanie różniczkowe:

∂ tt z[t ] == − z[t ] / z[t ] 2 + (1 / 2(1 + eSin[2πt ])) 2 ) 3 / 2
gdzie e jest ekscentrycznością orbity eliptycznej planet. Pomijając sytuację
gdy e = 0 , równanie nie ma rozwiązania w terminach standardowych funkcji
(rekurencyjnych). Kreisel uważał, że problem kolizji związany z problemem
trzech ciał można traktować jako potencjalne źródło nieobliczalności, a dokładnie, jako „…sytuację do analogowej komputacji funkcji nierekurencyjnych.”25
Trzeba dodać, że współczesne nauki komputerowe oddzielają pojęcie efektywnej obliczalności/rozstrzygalności od pojęcia wykonalnej obliczalności
(feasible computability). Wykonalną obliczalność można rozumieć jako
„obliczalność w praktyce”, albo „obliczalność w świecie realnym”.26
4.4. Samoodniesienie

Samoodniesienie stawia matematyków w trudnym położeniu. Raz bowiem
„szkodzi”, innym razem „pomaga”. W jednym przypadku odpowiada za
sprzeczność w traktowanej jako fundament matematyki teorii mnogości (antynomia Russella), w drugim zaś jest wykorzystywane w dowodzeniu (dowód
twierdzenia Gödla). Generalnie, mamy z nim do czynienia wtedy, gdy symbol
(słowo, zdanie, wypowiedź, język) odnosi się do własnej semantyki, znaczenia, interpretacji. Sądzi się, że występowanie paradoksów związane jest
z faktem, że istnieją obiekty, które nie mogą być zdefiniowane w pewnym
skończonym języku formalnym.27 Można to pokazać w prosty sposób: załóżmy, że istnieje ekwiwalentna skończonej maszynie Turinga tak zwana
UNIWERSALNA MASZYNA PRAWDY (UMP). Maszyna ta na wejściu
otrzymuje dowolne zdania, których prawdziwość musi ocenić. Na wyjściu
produkuje zaś proste komunikaty: PRAWDA lub FAŁSZ. Załóżmy teraz, że
na wejściu UMP pojawia się zdanie „UMP nie rozstrzygnie, że to zdanie jest
prawdziwe”. W rezultacie mamy ten sam problem jak w przypadku antynomii kłamcy: UMP nie może odpowiedzieć PRAWDA lub FAŁSZ bez popada—————————
S. Wolfram, New Kind of Science, Wolfram Media Inc., 2002, s. 972.
G. Kreisel, Church’s Thesis: a kind of reducibility axiom for constructive mathematics, w: Intuitionism and Proof Theory, North-Holland Publ. Comp., Amsterdam, London 1970, s. 143.
26 R. Murawski, The Present State of Mechanized Deduction, and Present Knowledge of its Limitations, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 9 (22), 2006, s. 48.
27 A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Warszawa 1933.
24
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nia w sprzeczność. Ale „ktoś z zewnątrz”, nie będący częścią maszyny, może
rozpoznać, że zdanie „UMP nie rozstrzygnie, że to zdanie jest prawdziwe” jest
prawdziwe. Oznacza to, że operuje „zewnętrznym” pojęciem prawdy. Mocniejszym niż to, którym dysponuje UMP. Nie zawsze też samozwrotność
wywołuje sprzeczność. Zdanie „To zdanie jest prawdziwe” nie niesie paradoksalnych konsekwencji.
5. MASZYNA TURINGA

Już Leibniz chciał, by wszelkie spory rozstrzygane były nie w ramach werbalnego starcia między adwersarzami, ale przez precyzyjną manipulację na
symbolach. Podobna do arytmetycznej mechaniczna kalkulacja znaleźć miała
poprawne stanowiska w kontrowersyjnych kwestiach, a koniecznym warunkiem jej przeprowadzenia było istnienie prerekwizytu – ujednoliconego
i sformalizowanego języka.28 W dwudziestym wieku idea zmechanizowania
rozumowania pojawiła się pod postacią maszynowego dowodzenia. Argumentowano, że maszyna oprócz operacji na liczbach może dokonywać operacji boolowskich. W rzeczywistości komputery raczej pomagają w dowodzeniu
niż same konstruują dowody twierdzeń. Zdarza się, że przy pomocy komputera można znaleźć kontrprzykład.
5.1. Komputery uniwersalne

Komputery uniwersalne to klasa automatów, w których jest możliwa implementacja funkcji (częściowo) rekurencyjnych. Maszyna Turinga i automat
komórkowy są elementami tej klasy. Trzeba odróżnić maszyny deterministyczne (maszyna Turinga, automat komórkowy) od maszyn nondeterministycznych (non-deterministyczna maszyna z wyrocznią oracle). Te
drugie są zdolne do rozwiązywania problemów nierozwiązywalnych dla maszyn pierwszego rodzaju, choćby problemu stopu. Teraz przeprowadzimy
rozumowanie, które dostarczy definicję uniwersalnego algorytmu.
Uniwersalny algorytm. Niech Px będzie zbiorem instrukcji związanym
z numerem gödlowskim x = # ( Px ) . Niech ϕ x będzie funkcją związaną z Px .
Przeprowadźmy teraz następujące postępowanie: dla dowolnie wybranych
liczb x, y ∈ Ν znajdźmy Px , na przykład poprzez enumerację wszystkich
zbiorów instrukcji aż do ( x + 1) -go miejsca. Dalej, wykorzystując Px dla wejścia y obliczmy ϕ x ( y ) . Jeżeli ϕ x ( y ) będzie miało wartość, to weźmy tą
—————————
28 Tendencję do ujednolicenia języka i redukcji pojęć da się zauważyć w matematyce od Kartezjusza. Zredukowano geometrię do analizy. Zarytmetyzowano analizę używając pojęcia liczby, funkcji,
zbioru. Liczbę rzeczywistą zdefiniowano przy pomocy pojęcia liczby naturalnej, ciągu, granicy. Samo
pojęcie liczby naturalnej sprowadzono do pojęć teoriomnogościowych. Przykładem rekonstrukcji
matematyki w ramach jednolitej teorii (mnogości) jest Principia Mathematica Russella i Whiteheada.
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wartość do obliczenia u ( x, y ) . Jeżeli to zrealizujemy, to otrzymamy efektywnie obliczalny algorytm (związany z u ), który produkuje ϕ x ( y ) przy wejściu
x, y . Przy tej definicji u , u ( x, y ) efektywnie imituje ϕ x ( y ) .
Przez tezę Churcha istnieje z ∈ Ν takie, że algorytm u koresponduje
z funkcją częściowo- rekurencyjną ϕ z ( x, y ) . W tym momencie możemy
podać definicję komputera uniwersalnego:
DEFINICJA 7 (komputer uniwersalny). System fizyczny albo inne urządzenie techniczne, w którym może być implementowana uniwersalna funkcja
u = ϕ z nazywa się uniwersalnym komputerem bądź uniwersalną maszyną
liczącą. Uniwersalny komputer może obliczać wszystkie funkcje obliczalne.
Wyrażenie U ( p, s ) = t będzie od tej pory używane do oznaczania uniwersalnego komputera U z programem p , wejściem s i wyjściem t . Ø denotuje puste wejście lub wyjście. s1 = s11 , s12 , s13 ,..., s1i oznacza ciąg wejściowy.
5.2. Maszyna Turinga29

Najbardziej znanym uniwersalnym komputerem jest maszyna Turinga
zawierająca skończoną pamięć na potencjalnie nieskończonej taśmie. Taśma
składa się z kwadratów. Informacja jest na tych kwadratach zapisywana lub
z nich odczytywana. Projekt maszyny sporządzony został na długo przed powstaniem pierwszych maszyn elektronicznych, a słowo „komputer” stosowało
się w oryginale bardziej do osoby wykonującej obliczenia niż do urządzenia
technicznego. Wiele wskazuje na to, że Turing stworzył model/przepis działania umysłu ludzkiego.
DEFINICJA 8 (maszyna Turinga). Przyjmijmy dyskretne cykle czasowe oznaczone przez 0,1,2,3,…. Maszyna Turinga jest automatem, który
posiada następujące cechy:
1. skończona liczba stanów wewnętrznych a1 ,..., a k tworzy zbiór
A = {ai } ; a0 jest zwane stanem pasywnym, stany a1 ,..., a k nazywa się stanami aktywnymi.
2. składająca się z kwadratów taśma przesuwać się może do przodu i do
tyłu w taki sposób, że w każdym momencie skanowany może być tylko jeden
kwadrat.
3. z każdego kwadratu można odczytać oraz w każdym kwadracie można
zapisać skończoną liczbę symboli s 0 , s1 ,..., sl gdzie s 0 jest niezapisanym
symbolem; l + 1 oznacza możliwe położenia kwadratu.
W każdym momencie czasowym sytuacja maszyny jest zdefiniowana
przez:
a. szczególny stan maszyny ai
—————————
29 A. Turing, On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem, Proc.
Lond. Math. Soc. Ser. 2, 42, 1936.

Prawda o przyszłości i pojęcie obliczeń

167

b. szczególną pozycję taśmy w maszynie (między innymi przez to, który
kwadrat jest skanowany)
c. szczególne zapisanie całej taśmy

[s ][s ][s ][s ][s ][s ][ ]
b

głowica odczytująco-zapisująca
stan wewnętrzny a j

Stan aktywny maszyny, czyli między t a t + 1 , zawiera trzy możliwe
ruchy:
(i) zapisywanie na taśmie symbolu s1 jako stanu kwadratu skanowanego
w momencie t ; później połączone z (ii) przesunięciem taśmy w ten sposób,
że w momencie t + 1 maszyna jest albo w kwadracie na prawo, albo w kwadracie na lewo od pozycji skanowanej w momencie t (opisuje się to L, C , R );
(iii) wybór nowego stanu wewnętrznego a j dla następnego cyklu czasowego
t +1.
Działanie maszyny może więc być opisane przez trójki:

⎡L⎤
⎡L⎤
⎢
⎥
s j ' ⎢C ⎥ a j ' lub i ' ⎢⎢C ⎥⎥ j '
⎢⎣ R ⎥⎦
⎢⎣ R ⎥⎦
Pary s i a j lub ij nazywa się konfiguracjami maszyny. Konfiguracja maszyny
determinuje jej późniejsze zachowanie. Jeżeli konfiguracja mówi „przesuń
w lewo”, a skanowany kwadrat jest już lewym kwadratem, to maszyna idzie
w stan pasywny a 0 . Istnieje (l + 1)k aktywnych konfiguracji. Szczególna
maszyna Turinga jest definiowana przez tablicę pokazującą dla każdej
aktywnej konfiguracji, które działanie ma być wykonane.30
5.3. Problem stopu

Problem stopu wiąże się z pytaniami: (i) Jak system mechaniczny będzie
ewoluował? (ii) Co będzie na wyjściu dostarczał program? (iii) Które twierdzenia są wyprowadzalne z systemu formalnego? Generalnie, problem stopu
związany jest ze sprawą przewidywania przyszłości w systemach mechanicznych.
DEFINICJA 9 (problem stopu). Rozważmy algorytm A oraz wejście
x . Problem stopu wiąże się z pytaniem, czy A( x) dostarczy specyficzne wyjście, czy nie. Równoważnie, można pytać, czy A zakończy się na x , czy nie.
—————————
30 Zob. S. C. Kleene, Turing’s Analysis of Computability, and Major Application of It, in The Universal Turing Machine, A Half-Century Survey, red. Herken R., Kammerer & Unverzagt, Hamburg
1988.
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Przypadek „ A zakończy się na x ” denotujemy A( x) ↓ . Przypadek „ A nie
zakończy się na x ” denotujemy A( x) ↑ .
TWIERDZENIE 7 (o rekurencyjnej nierozwiązywalności problemu stopu).
Nie istnieje efektywnie obliczalny algorytm/funkcja częściowo rekurencyjna,
który rozstrzyga problem stopu. Problem stopu jest nierozwiązywalny.
Dowód (przez zaprzeczenie) powyższego twierdzenia wykorzystuje metodę diagonalizacji Cantora: 31
Rozważmy dowolny algorytm A(x) z wejściem x ( x jest ciągiem symboli). Załóżmy (nie wprost), że istnieje „algorytm stopu” (STOP), który jest
w stanie rozstrzygnąć, czy A zakończy się na x , czy nie ( STOP( A( x)) ↓ ;
zakończenie obliczeń jest własnością fikcyjnego algorytmu). Wykorzystując
STOP( A( x)) łatwo teraz skonstruować inny algorytm, denotujmy go B ,
który zachowuje się następująco: B odczytuje program A jako wejście
i czyni jego kopię. Odtąd program A można przedstawić jako B (w pewnej
zakodowanej formie, to znaczy jako ciąg symboli). Kod # ( A) jest użyty jako
ciąg wejściowy dla A , to jest B formuje A(# ( A)) [na przyszłość oznaczone
przez A( A) ] i przekazuje do podprogramu STOP. Teraz B może się zachować dwojako:
przypadek a) jeżeli STOP( A( A)) rozstrzygnie, że A(A) staje, to B nie
staje.
przypadek b) jeżeli STOP( A( A)) rozstrzygnie, że A( A) nie staje, to B
staje.
Następnie trzeba pokazać, że jest coś nie w porządku z B , a co za tym
idzie, że jest coś nie w porządku ze STOP (wyprowadzenie B ze STOP jest
oczywiste i obliczalne). Podstawiamy zatem B za A , tj. na wejściu B pojawia się on sam, oraz przeprowadzamy rozumowanie jak wyżej:
przypadek a’) zakładając, że B ( B ) staje, to STOP( B ( B ) działając na

B(B) nie staje.

przypadek b’) zakładając, że B(B ) nie staje, to STOP( B( B)) steruje
B( B) w stronę W obu przypadkach osiągamy sprzeczność. Sprzeczności
można uniknąć tylko przez założenie o nieistnieniu B , a odkąd B jest konstrukcją STOP , przez założenie o niemożliwości istnienia algorytmu STOP .
Dodać należy, że syntaktyczna struktura dowodu jest ekwiwalentna strukturze dowodu twierdzenia Gödla o niezupełności. Siła twierdzenia o rekurencyjnej nierozwiązywalności problemu stopu związana jest z tym, że inne problemy nierozstrzygalne można zredukować do problemu stopu. Wystarczy
wtedy pokazać, że gdyby wskazany problem był rozstrzygalny, to musiałby
istnieć algorytm stopu. Przykład może być następujący: nie istnieje algorytm
—————————
31 Interpretacja dowodu za: K. Svozil, Randomness & Undecidability in Physics, Word Scientific,
Singapore, New Jersey, London, Hong Kong 1993, s. 115.
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oddzielający przypadki, gdy rozwiązania równań ruchu są okresowe od przypadków, gdy są nieokresowe, bo gdyby taki algorytm istniał, to musiałby
istnieć algorytm stopu.
Komputery uniwersalne o ograniczonych źródłach są mechanicznymi
systemami fizycznymi, których ewolucja jest nieprzewidywalna/nieobliczalna/nierozstrzygalna. Podstawą nieprzewidywalności jest (rekurencyjna)
nierozwiązywalność problemu stopu. Często uważa się, że Uniwersum jest
rodzajem skończonego automatu. Teza ta zawiera dwa żądania:
— prawa natury muszą być mechanistyczne, czyli obliczalne w sensie tezy
Churcha-Turinga;
— zdolności obliczeniowe systemów fizycznych muszą być skończone.
6. ALGORYTMICZNA INFORMACJA

Idea teorii algorytmicznej informacji opiera się na spostrzeżeniu, że
obiekt matematyczny można definiować przez długość najkrótszego programu, który na wyjściu dostarcza kod tego obiektu. Jeżeli więc przyjmiemy, że
ewolucję systemów fizycznych daje się reprezentować obliczeniowo, to wymieniony sposób deskrypcji stosuje się też do niej. Wprowadzenie kategorii
shorter length jest zasadne, ponieważ w następnej kolejności pojawi się pojęcie systemu chaotycznego, którego oryginalna deskrypcja nie może być
„ściśnięta” do postaci krótszej. 32
6.1. Kodowanie

Kodowanie jest niezbędne, ponieważ dane ze źródła muszą mieć algorytmicznie rozpoznawalną postać. Trzeba więc dokonać odwzorowania z alfabetu źródłowego w alfabet kodu. Sama technika kodowania musi zapewnić
unikalność kodu. W tym celu wprowadza się tzw. prefix-kody (self-delimiting
codes, prefix-free, instantaneous codes). Ich wykorzystanie znosi niebezpieczeństwo, że ta sama informacja, przy tej samej strategii kodowania będzie
miała różne znaczenie. Prefix-kody spełniają też funkcję natychmiastowego
dekodowania: symbole ze źródła mogą być dekodowane w trakcie transmisji
a nie dopiero po jej zakończeniu.33 Co się tyczy systemów fizycznych, to
kodowanie zapewnia odpowiednią reprezentację dla danych eksperymentalnych. W efekcie strumień danych ze źródła (eksperyment) przy pomocy
algorytmu (prawa natury) zmienia się w strumień danych, który koresponduje z zachowaniem układu fizycznego.
—————————
32 Teoria algorytmicznej informacji wiąże się z nazwiskami Chaitin, Solomonoff, Kolgomorov; por.
np. G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
33 R. J. McEliece, The Theory of Information and Coding, w: Encyclopedia of Mathematics and
its Applications, v. 3. London 1977.
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6.2. Algorytmiczna informacja

O(1) (czyta się „porządek 1”) denotuje funkcję, której wartość bezwzględna jest ograniczona przez nieokreśloną stałą dodatnią; ϕ ( x) = O(1) oznacza
ϕ < A , gdzie A jest stałą niezależną argumentów x funkcji ϕ ; s denotuje
długość obiektu s zakodowanego w notacji binarnej; U oznacza komputer
uniwersalny; H ' jest miarą „długości najkrótszego programu”, który na wyjściu dostarcza kod obiektu (apostrof ‘ oznacza nieokreślony program/kod);
H ' jest mierzona w bitach.
Jak wspomnieliśmy, obiekt matematyczny można charakteryzować przez
długość najkrótszego programu, który na wyjściu dostarcza kod tego obiektu.
Rozważmy teraz ciąg binarny x( n) o długości n . Przy pierwszym spojrzeniu
wydaje się, że zawartość informacyjna H ' ciągu x(n) nie może przekroczyć
długości tego ciągu. Czyli, że H ' ( x( n)) ≤ n + O(1) ; plus O(1) z dodatkowego
programu, na przykład z programu „DRUKUJ x( n) ”. Technika kodowania
umożliwia jednak wykorzystanie specyficznych symboli, takich jak niezapisany symbol _ , które nazywa się end-markerami (do kończenia enumeracji). Dzięki end-markerom program może skanować wszystkie cyfry x( n) ,
określić jego długość w realnym czasie wykonania, drukować x(n) oraz n ,
w końcu stawać. Wiadomość, że x( n) ma długość n bitów stanowi dodatkową informację, która ma wartość H ' ( n) bitów. W efekcie tego zabiegu
programistycznego w H ' (n) można „ścisnąć” informację o x(n) , następnie
dodać do x( n) , co powoduje, że jest jej więcej niż w n -bitach x( n) . Całościowa informacja równa się wtedy n + H ' ( n) . Rozumowanie można iterować. Teraz można podać definicję algorytmicznej informacji.
DEFINICJA 10 (algorytmiczna informacja albo algorytmiczna
złożoność). Zakładamy kodowanie z prefix-free. Kanoniczny program związany z obiektem s , reprezentowanym jako ciąg, jest denotowany przez s *
i definiowany przez

s* = min

p,

U ( p )= s

gdzie s * jest pierwszym elementem w uporządkowanym zbiorze wszystkich
ciągów takim, że program dla U oblicza s . Ciąg s * jest w ten sposób
kodem najkrótszego programu, który implementowany w U na wyjściu
dostarcza s . Jeżeli istnieją osobne programy binarne o równej długości, to
wybierany jest ten, który pierwszy przeprowadza enumerację wykorzystując
leksykograficzną porządkującą relację 0 <1. Niech x obiektu zakodowanego
jako ciąg binarny występuje jako długość tego ciągu. Algorytmiczna (statyczna) złożoność H (s ) obiektu s reprezentowanego jako ciąg jest zdefiniowana
przez długość najkrótszego programu p , który implementowany w U generuje wyjście s
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H ( s ) = s * = min p
U ( p )=s

Jeżeli żaden program w komputerze U nie dostarcza wyjścia s , to
H (s ) = ∞ . Wspólna algorytmiczna informacja H ( s, t ) reprezentowanych
jako ciągi bitów jest długością najkrótszego programu binarnego do obliczania konkatenacji s i t jednocześnie. Relatywna albo warunkowa algorytmiczna informacja H ( s / t ) obiektu s przy danym t jest długością najkrótszego programu do obliczania s z najkrótszego programu do obliczania t .

H ( s / t ) = min p
U ( p ,t ) = s

Z pojęciem relatywnej algorytmicznej informacji blisko związane jest pojęcie
relatywnej obliczeniowej złożoności zbioru A . Mierzy się ją porównując
zbiór A z innymi zbiorami przez wykorzystanie procedury zwanej redukowalnością ≤ r . Najogólniejszym rodzajem redukowalności jest redukowalność Turinga ≤ T , która formalizuje intuicję, że nasze rozumienie zdania „ X
jest przynajmniej tak złożony jak Y ”, sprowadza się do rozumienia zdania
„ X może być obliczony przy pomocy Y ” (albo „ X może być obliczony relatywnie do Y ”). Redukowalność ≤ r na zbiorach oznaczamy X ≡ r Y . Klasy
ekwiwalentne nazywa się r -stopniami. r -stopień X zawiera zbiory mające
tą samą złożoność co X , z uwzględnieniem ≤ r .34
6.3. Prawdopodobieństwo stopu

Ω (Chaitin)

Załóżmy, że program p (z prefix-free) dla komputera U reprezentowany
przez ciąg bitów o długości p dostarcza specyficzny obiekt s . Niech będzie
to przykładowo 00101110100….10100010100. Można teraz zadać pytanie,
jakie jest prawdopodobieństwo, że program p dostarczający obiekt s
otrzymamy w wyniku procesu losowego, takiego jak rzut idealna monetą
(orzeł/reszka ↔ 0 / 1 lub reszka/orzeł 1 / 0 ; prawdopodobieństwo pojedynczego rzutu = 1 2 ). Definicja algorytmicznego prawdopodobieństwa Ω
ujmuje tą sprawę ściśle.
DEFINICJA 11 (algorytmiczne prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo stopu Ω ). Jeżeli s jest obiektem zakodowanym jako ciąg binarny
i S = {si } jest zbiorem takich obiektów si , to algorytmiczne prawdopodobieństwo P definiuje się przez
1) P ( s ) =

∑2

− p

U ( p )= s

—————————
34 Zob. A. Nies, Computability and Randomness, Oxford Logic Guides 51, Oxford University Press
2009, s. 8–16 oraz 238–258.
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2) P ( s ) =

∑ P( s ) = ∑ 2
s∈S

3) Ω =

i

− p

U ( p )∈S

∑ P( s) = ∑ ∑ 2
s

s

U ( p )=s

− p

=

∑2

− p

U ( p )↓

Ω jest prawdopodobieństwem stopu, to znaczy miarą prawdopodobieństwa,
że dowolny program ewentualnie stanie. Dokładnie rzecz biorąc, Ω nie jest
żadnym prawdopodobieństwem, tylko miarą częstotliwości z jaką program
p generuje s . Chociaż Ω jest przypadkowe, w sensie Martin-Löf przypadkowości, to może być otrzymane z efektywnie obliczalnego algorytmu, w granicy nieskończonego czasu obliczeń. Zbiór wszystkich twierdzeń postaci
P(s) > 2 − n jest też rekurencyjnie przeliczalny, ponieważ można „empirycznie” znaleźć H (s ) przez przebiegnięcie wszystkich programów o rozmiarze
mniejszym lub równym n i sprawdzenie, czy dostarczają s (trwać to może
bardzo długo, ale nie wiecznie). Program do obliczania prawdopodobieństwa
stopu Ω można zakodować jako wykładnicze równanie diofantyczne.35
6.4. Algorytmiczna przypadkowość

Rozważmy ciągi binarne zawierające 0 i 1. Symbol ω występuje jako liczω
ba porządkowa nieskończoności. 2 denotuje zbiór wszystkich nieskończoω
nych ciągów (binarnych). Nieskończone ciągi x = x1 x 2 x3 ... w 2 mogą być
reprezentowane przez binarne liczy rzeczywiste z przedziału [0,1] , jeżeli
identyfikujemy x z r = 0, x1 x 2 x3 .... Należy odnotować, że przypadkowość
definiuje się dla ciągów o nieskończonej długości, czyli dla ciągów fizycznie
nie do wygenerowania. Definicja jest zatem nieoperacyjna (łatwiej ją sformułować niż podać przykład).
ω

DEFINICJA 12 (przypadkowość Chaitina)36 Ciąg x ∈ 2 jest przypadkowy wtedy, gdy statyczna złożoność segmentu początkowego
x(n) = x1 ,.., x n długości n , dwu-bazowego rozwinięcia x , jest i pozostaje
dowolnie większa niż n :

lim[ H ( x(n)) − n] = ∞
n→∞

lub ∀k∃N k ∀(n ≥ N k )[ H ( x(n)) ≥ n = k ].
Nieformalnie ujmując, informacyjna zawartość jednostki długości ciągu
przypadkowego nie może być „ściśnięta” do dowolnej reprezentacji, która ma
krótszą długość niż oryginalny ciąg. Liczba rzeczywista jest przypadkowa
dokładnie wtedy, gdy jej segment początkowy nie podlega kompresji. Gene—————————
G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
Albo Martin-Löf/Solovay/Chaitin-przypadkowość; o ekwiwalencji definicji w: G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
35

36
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ralnie, jeżeli algorytmiczna deskrypcja pewnych danych nie jest krótsza niż te
dane, to dane te są przypadkowe.
6.5. Obliczeniowa złożoność

Pojęcie obliczeniowej (dynamicznej) złożoności związane jest z czasem obliczeń, czyli liczbą dyskretnych kroków w procesie kodowania obiektu. Obiektem mogą być na przykład rozwiązania pewnego problemu matematycznego,
choćby rozwiązania równań ruchu, które wykorzystujemy do konstruowania
zdań o przyszłości. Niech N będzie liczb a określającą rozmiar problemu, x
binarną reprezentacją tego problemu/obiektu, x(N ) długością x .
DEFINICJA 13. Przyjmujemy problem z uporządkowanej listy N i jego
rozwiązanie x(N ) , jeżeli istnieje. Dynamiczna albo obliczeniowa złożoność
H D ( x( N )) jest czasem (liczbą cykli), w którym najszybszy program p dla
U oblicza x(N ) .

H D ( x( N )) =

min

czas p

U ( p )= x( N )

Jeżeli żaden program dla U nie daje wyjścia x(N ) , to H D ( x ( N )) = ∞ .
Ilustracją może tu być mechaniczna procedura sprawdzania uporządkowanej listy N -wpisów książki telefonicznej w celu odnalezienia wpisu/rozwiązania x(N ) , w minimalnym czasie H D = O (log N ) . Łatwo zauważyć, że H D ( x ( N )) ≤ O ( N !), chociaż stwierdzenie, że problem jest nieobliczalny w praktyce (intractable), czyli że nie może być rozwiązany w czak
sie wielomianowym, tj., że minimalny czas równy jest H D ( x( N )) = O( N ) ,
przy k < ∞ , pozostaje zawsze hipotezą. Nie istnieje bowiem uniwersalny
algorytm, który w każdym przypadku potrafi oszacować czas obliczeń. Wynika to z twierdzenia o (rekurencyjnej) nierozwiązywalności problemu stopu.
Alternatywnym do pojęcia obliczeniowej złożoności jest pojęcie logicznej
głębi (logical depth). 37
6.6. Klasa problemów P
(rozwiązywalnych w czasie wielomianowym)

Jest to klasa problemów/języków rozstrzygalnych w „rozsądnym” czasie,
przy „rozsądnym” zapasie danych. Z uwagi na to, że wielomiany rosną istotn
nie wolniej od dowolnej funkcji wykładniczej ( 2 , n! ) za rozsądny postanowiono brać czas wielomianowy, wielomianowe tempo wzrostu. Podział na
„czas wielomianowy” i „czas wykładniczy” jest jednak matematycznym
uproszczeniem, które w pewnych przypadkach może być mylące. Istnieją
—————————
37 C. H. Bennet, Dissipation, Information, Computational Complexity and the Definition of Organization, w: Emerging Synthesis in Science, Academic Press, New York 1985.
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efektywne w praktyce metody obliczania, które nie są wielomianowe, oraz
wielomianowe metody obliczania, które nie są efektywne.
DEFINICJA 14. Klasa wielomianowych algorytmów P zawiera algorytmy,
które mogą być rozwiązane w czasie wielomianowym. Problemy obliczeniowe, które mogą być rozwiązane przez wielomianowe algorytmy są nazywane
problemami „obliczalnymi w praktyce” (tractable), albo „wykonalnymi”
(feasible).
Problemem rozwiązywalnym w czasie wielomianowym jest wspomniane
już wcześniej poszukiwanie wpisu w książce telefonicznej.
6.7. Klasa problemów NP
(nierozwiązywalnych w czasie wielomianowym)

Istnieje interesująca klasa problemów/języków NP , których rozwiązanie
(rozstrzygnięcie) wymaga wprowadzenia maszyn niedeterministycznych (np.
niedeterministycznej oracle). Maszyny te są nieekwiwalentne standardowej
maszynie Turinga. Klasa
maszyn niedeterministycznych koresponduje z czank
sem wykładniczym 2 .
DEFINICJA 15. (algorytmy NP ) . Klasa niedeterministycznych wielomianowych algorytmów zawiera algorytmy, które mogą być rozwiązane przez
niedeterministyczną maszynę z wyrocznią (oracle) i zweryfikowane w czasie
wielomianowym.
W odróżnieniu od deterministycznej niedeterministyczna maszyna nie ma
jednoznacznie wyznaczonej kolejnej operacji do wykonania. Ma za to możliwość wyboru między kilkoma akcjami. Ujmując metaforycznie, maszyny
niedeterministyczne uzyskują swoją moc dzięki niewielkim wymaganiom
nałożonym na związek wejścia z wyjściem. Słowo wejściowe jest tu akceptowane już wtedy, gdy istnieje przynajmniej jeden ciąg wyborów niedeterministycznych, który doprowadza do stanu tak. Pozostałe wybory mogą dawać
w rezultacie odrzucenie. Odrzucenie słowa wejściowego jest też trudniejsze,
ponieważ wszystkie możliwe ciągi wyborów musza kończyć się odrzuceniem.
Przykładem problemu rozwiązywalnego przez niedeterministyczną maszynę
jest tak zwany problem komiwojażera (Travelling Selesman Problem). 38
6.8. P = ? NP

Problemy z klasy NP mają zwięzłe dowody i problemy z klasy dopełnienie NP mają zwięzłe dowody. W pierwszym przypadku są to dowody pozytywne. W drugim przypadku są to dowody negatywne, czyli dyskwalifikacji.
—————————
38 Zob. C. H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
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Żaden problem nie posiada dowodu pozytywnego oraz negatywnego równocześnie. Jest oczywiste, że dowolny problem z klasy P znajduje się również
w klasie NP ∩ dopełnienie NP . Istnieją jednak problemy z klasy NP dopełnienie NP , o których nie wiadomo, czy są w P .
Zgodnie z teorią algorytmicznej informacji kryterium wyboru między
alternatywnymi teoriami jest minimalna długość ich reprezentacji. Widać tu
związek z tak zwaną brzytwą Ockhama, gdzie kryterium była prostota.
W narracji teorii algorytmicznej informacji prawa przyrody zarządzające
ewolucją systemów fizycznych można reprezentować obliczeniowo (przez
tezę Churcha-Turinga rekurencyjnie). Algorytmiczna informacja jest miarą
długości takiej deskrypcji. Zatrudniając aparaturę pojęciową teorii algorytmicznej informacji, możemy stwierdzić, że prawa przyrody to „krótkie” kody
dla „długich” danych eksperymentalnych.
7. CHAOS I NIEOBLICZALNOŚĆ

Naszym celem jest wykazanie, że klasa równań ruchu jest nierozstrzygalna, co równa się temu, że nie istnieje program wycinający okresowość w rozwiązaniach równań ruchu. Aby to zrealizować, potrzebna jest nam nieobliczalność, którą otrzymamy teraz z algorytmicznie zinterpretowanej teorii
chaosu. 39 Trzeba tu przypomnieć, że problem istnienia algorytmu wycinającego okresowość sprowadzony został do problemu istnienia algorytmu stopu.
Argumentacja przebiega w ten sposób, że gdyby istniał algorytm wycinający
okresowość, to musiałby istnieć algorytm stopu.
7.1. Kodowanie teorii fizycznych

Istotną cechą teorii fizycznych jest istnienie obiektywnych zasad inferencji, które można reprezentować obliczeniowo, a przez tezę Churcha połączyć
z funkcją rekurencyjną, która zastosowana do aksjomatów produkuje twierdzenia. W tym ujęciu terminy „komputer” i „zasady inferencji”, „program” i
„aksjomaty”, „wyjście” i „twierdzenia” są synonimiczne. Schemat można rozbudować przez wkomponowanie pojęć takich jak „mechaniczny system fizyczny”, „obserwacja”, „prawo”, „predykcje”. Założeniem wyjściowym jest
hipoteza, że Uniwersum jest rodzajem skończonego automatu, która zawiera
dwa postulaty:
1. Prawa przyrody muszą być mechanistyczne, czyli reprezentowalne przez
algorytm.
2. Zdolności obliczeniowe systemów fizycznych muszą być skończone.
—————————
39 W innym miejscu interesowała nas nieobliczalność analityczna obecna w pracach Banacha/Mazura i Pour-El/Richardsa; patrz Obliczalność a świat realny (tekst zostanie opublikowany w:
II tomie czasopisma FILOZOFIA A NAUKA)
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Przez to otrzymujemy, że modelowi obliczeń opartemu na dyskretnych
cyklach egzekucji odpowiada dyskretny model zmiany. Podstawową ideą jest
jednak to, że teorie fizyczne można traktować jako źródło symboli, które mogą być „czytane” przez kogoś lub coś (abstrahujemy teraz od semantycznej
zawartości teorii). W drugim przypadku przez komputer wyposażony w efektywną procedurę, która rozwiązuje dany problem (na przykład podaje
rozwiązania równań ruchu). Jest oczywiste, że jednym z celów takiego przedsięwzięcia jest przewidywanie zachowania systemu fizycznego. Powinno się
je wiązać ze strumieniem danych na wyjściu algorytmu. Ze strumieniem
danych na wejściu algorytmu należy znów wiązać dane eksperymentalne.
Sam algorytm koresponduje z prawem natury. Dlatego na miejscu wydaje się
być stwierdzenie, że prawa przyrody to „krótkie kody dla długich danych eksperymentalnych”. Co do techniki gwarantującej unikalność kodu, to kodowanie przeprowadza się z wykorzystaniem oryginalnej konstrukcji Gödla.
Istnieje zatem unikalne odwzorowanie ze źródła symboli w zbiór ciągów
symboli z alfabetu kodu. Rezultat kodowania systemu fizycznego, który stanowi kolekcję zdań o eksperymentach, jest zawsze prawdziwy lub fałszywy.
DEFINICJA 16. Niech U j =1 pij = pj będzie zdarzeniem rozłożonym na
M

zdarzenia elementarne p ij . Dla zdarzeń elementarnych alfabet źródłowy
zawiera tylko dwa symbole s1 i s 2 korespondujące z PRAWDĄ (1)
i FAŁSZEM (0). Kod # ( pij ) dla pij jest w ten sposób zdefiniowany przez

# ( pij ) =

pij = 1
s1
gdy
s2
pij = 0

Identyfikowanie prawa natury z funkcją rekurencyjną nie powoduje jednak,
że można przeliczyć wszystkie prawa. Na przeszkodzie stoi twierdzenie
o (rekurencyjnej) nierozwiązywalności problemu stopu dla maszyny Turinga,
a równoważnie twierdzenie Gödla. W konsekwencji istnieją zdarzenia, które
są niedowodliwe, czyli że nie są efektem jakiegokolwiek prawa.
7.2. Przypadkowość

Zbiory obliczane przez maszynę Turinga są ekwiwalentne zbiorom rozstrzygalnym przez algorytm. Matematyczne pojęcie Martin-Löf przypadkowości odpowiada intuicyjnemu pojęciu przypadkowości zbioru Z , które ma
dwa aspekty:40
1. Z nie posiada (nie spełnia) wyjątkowych własności.
2. Z jest trudny do deskrypcji.
—————————
40 P. Martin-Löf, On the notion of randomness, w: Intuitionism and Proof Theory, North-Holland
Publishing Comp., Amsterdam, London 1970, s. 73–78.
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ad.1. Niech zbiór Z powstaje w wyniku idealnego procesu losowego,
który przebiega w czasie i dostarcza nieskończenie wiele bitów (0,1). Bity są
niezależne. Zero i jedynka mają to samo prawdopodobieństwo ½, jak przy
podrzucaniu idealna monetą. Prawdopodobieństwo, że ciąg x jest segmen−x
tem początkowym zbioru Z wynosi 2 . Własności wyjątkowe reprezentowane są przez null-klasy, w odniesieniu do jednostajnej miary λ w przestrzeni Cantora. Potrzebne jest tu wyjaśnienie, że zbiory liczb naturalnych
można widzieć jako atomowe obiekty i identyfikować z nieskończonymi
N
ciągami nad {0,1}. Ciągi te są elementami przestrzeni Cantora {0,1} , zwykle
N
N
denotowanej przez 2 . Podzbiory 2 nazywa się klasami, dla odróżnienia
od zbiorów liczb.
DEFINICJA 17. Klasę A ⊆ 2 N nazywa się null-klasą wtedy, gdy
N
Jeżeli 2 − A jest null, to mówimy, że A jest conull.

λA = 0 .

Przykładem są własności wyjątkowe P i Q . Pierwsza stanowi, że wszystkie bity na parzystych pozycjach są zerami:

P (Y ) ↔ ∀iY (2i ) = 0
Druga stanowi, że jest przynajmniej dwa razy więcej zer niż jedynek w granicy:

Q(Y ) ↔ lim inf#{i < n : Y (i ) = 0} / n ≥ 2 / 3
Odpowiadającymi klasami są null-klasy. Odtąd, w zgodzie z intuicją, nie po0
winny zawierać zbioru przypadkowego. Rodzajem null-klasy jest ∏ 2 klasa.
DEFINCJA 18. Niech A ⊆ N × 2
k

(i) A jest

∑

0
n

N

oraz n ≥ 1 .

wtedy, gdy

e1 ,..., ek , X ∈ A ↔ ∃y1∀y 2 ,..., Qy n R (e1 ,..., ek , y1 ,..., y n −1 , X ↑ yn )
gdzie R jest relacją obliczalną, oraz Q jest " ∃" wtedy, gdy n jest nieparzyste, oraz Q jest "∀" wtedy, gdy n jest parzyste.
(ii) A jest ∏ n wtedy, gdy dopełnieniem A jest
0

∑

0
n

, tzn.

e1 ,..., ek , X ∈ A ↔ ∀y1∃y 2 ,..., Qy n S (e1 ,..., ek , y1 ,..., y n −1 , X ↑ yn )
gdzie S jest relacją obliczalną i Q jest " ∀" wtedy, gdy n jest nieparzyste,
oraz Q jest "∃" wtedy, gdy n jest parzyste.

∑

0

Relacja jest arytmetyczna wtedy, gdy jest
n dla pewnego n .
( X ↑ yn denotuje segment początkowy X )
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Na przykład, ∏ 2 klasa ma formę { X : ∀y1∃y 2 S ( y1 , X ↑ y 2 )} , a
0

∑

0
3

klasa ma formę { X : ∃y1∀y 2 ∃y 3 R ( y1 , y 2 , X ↑ y3 )} , gdzie S i R są relacjami
obliczalnymi.41
ad. 2. Obiekt przypadkowy nie posiada wzoru. Jest niezorganizowany. Naszemu intuicyjnemu pojęciu przypadkowości odpowiada intuicyjne pojęcie
„trudny do deskrypcji”. Należy zanotować, że istnieją systemy deskrypcji
zwane optymalnymi maszynami, które są w stanie rywalizować z każdą inną
maszyną, więc opisać każdy możliwy ciąg symboli.42 Zgodnie z tym ujęciem,
pojęcie „trudny do deskrypcji” można sformalizować jako „niepodlegający
kompresji”, w odniesieniu do optymalnej maszyny. Nieformalnie rzecz ujmując, ciągi nie podlegające kompresji danych posiadają tę samą własność, której wymagamy od ciągów przypadkowych. Dla zbiorów pojęcie „trudny do
deskrypcji” jest jednak trudniejsze, ponieważ każdy system deskrypcji opisuje tylko obliczalnie wiele zbiorów. Trzeba więc wprowadzić pojęcie deskrypcji
0
domkniętej. Typ deskrypcji domkniętej reprezentują właśnie null-klasy ∏1
0
i ∏ 2 . Konkluzja jest następująca: zbiór jest trudny do deskrypcji wtedy, gdy
0
nie dopuszcza deskrypcji domkniętej, powiedzmy w sensie null ∏ 2 klasy.
0
Jeżeli zbiór dopuszcza deskrypcję np. w sensie null
1 klasy, to nie jest
trudny do deskrypcji. Warunki 1 i 2 wzięte razem charakteryzują pojęcie testu na przypadkowość, a w efekcie matematyczne pojęcie przypadkowości:
Z jest przypadkowy jeżeli przechodzi wszystkie testy danego typu.

∑

Pojęcie testu (formalne). Aby podać definicję Martin-Löfa-testu na
przypadkowość potrzebne są dwa preliminaryjne fakty: 43
FAKT 1 (zbiory otwarte). R ⊆ 2 jest rekurencyjnie przeliczalnym zbiorem otwartym wtedy, gdy R = [We ] dla pewnego e .
N

( We = dziedzinie ( Φ e ); Φ e denotuje funkcję częściowo-rekurencyjną
o indeksie e ).44
FAKT 2. A ⊆ 2

N

jest null wtedy, gdy istnieje ciąg (G m ) m∈N zbiorów

otwartych taki, że lim m λG m = 0 oraz A ⊆

I

m

Gm .45

—————————
41 Zob. A. Nies, Computability and Randomness, Oxford Logic Guides 51, Oxford University Press
2009.
42

Optymalna maszyna dostarcza ciąg

an

wtedy, gdy na wejściu dostaje jego deskrypcję.

Właściwie test Martin-Löfa powinien nazywać się „testem na nieprzypadkowość”. Test bowiem
dobrze wycina jedynie obiekty nieprzypadkowe, uporządkowane.
44 Dowód w: A. Nies, Computability and Randomness, op. cit., s. 53.
45 Dowód w: A. Nies, op. cit., s. 70.
43
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Gm jest borelowska oraz λB = 0 ).46

Definicja Martin-Löfa-testu efektywizuje określenie null klasy z FAKTU 2.
DEFINICJA 19. (i) Martin-Löf-test jest rekurencyjnie przeliczalnym cią−m
giem (G m ) m∈N takim, że ∀m ∈ NλG m ≤ 2 .47
(ii) Zbiór Z ⊆ N nie przechodzi testu wtedy, gdy Z ∈ I m G m , w przeciwnym razie Z przechodzi test.
(iii) Z jest Martin-Löf-przypadkowy wtedy, gdy Z przechodzi każdy
Martin-Löfa-test.
Nieformalnie, Martin-Löfa-test na przypadkowość wychwytuje strukturę,
porządek, wzór. Jeżeli zbiór ich nie posiada, to jest przypadkowy. Albo ina0
czej, jeżeli zbiór nie należy do borelowskiej ∏ 2 null klasy, to jest przypadkowy.48 Analogicznie w przypadku ciągu/liczby rzeczywistej. W rezultacie
ciąg nie podlega kompresji. Dodać trzeba, że testy same w sobie są obiektami, które można opisać, czyli tylko obliczalnie wiele null klas jest danych
przez testy.
7.3. Przypadkowość implikuje nieobliczalność (ale nie vice versa)

Aby pokazać, że algorytmiczna przypadkowość pociąga nieobliczalność
przedstawimy wpierw algorytmiczną parafrazę twierdzenia Gödla o niezupełności.
TWIERDZENIE 8. Niech L będzie teorią aksjomatyczną zawierającą
arytmetykę (Peano), której arytmetyczne konsekwencje są prawdziwe.
(i) Istnieje stała c L taka, że wewnątrz L żadne zdanie postaci

" H (n) > C L " nie jest dowodliwe.
(ii) Niech # ( L) będzie rekurencyjnie przeliczalnym indeksem L . Wtedy
istnieje pewna stała c ' niezależna od L taka, że wewnątrz L żadne zdanie
postaci " H ( n) > H (# ( L)) + c' " nie jest dowodliwe.
(iii) Istnieją szczególne teorie, których aksjomaty mają zawartość informacyjną H (aksjomatów) = m + O(1) , w których jest możliwość ustalenia
wszystkich prawdziwych twierdzeń postaci " H ( x) = k " , z
k < H (aksjomatów) + O(1) , oraz postaci
" H ( x) ≥ H (aksjomatów) + O(1)" .49
—————————
46 Z rodziny wszystkich zbiorów zwartych w przestrzeni o pewnej strukturze (algebraicznej), poprzez branie przeliczalnych sum, różnic i przecięć, można utworzyć zbiory borelowskie.
47 Zbieżność ciągu do granicy musi być efektywna.
48 Zbiory przypadkowe nazywane są też normalnymi zbiorami Borela.
49 G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
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Istnieją zatem systemy formalne o skończonej liczbie aksjomatów, a tym
samym skończonej zawartości informacyjnej, które mogą dostarczać obiekty
(twierdzenia) o dowolnie wysokiej zawartości informacyjnej. Chaitin dowiódł
następnie, że czas obliczeń dla twierdzeń postaci " H ( x) = k " , z
k < m = H (aksjomatów) + O(1) ,
oraz " H ( x) ≥ m = H (aksjomatów) + O (1)" jest nieobliczalny.50 Wiadomość ta jest zawarta w dwóch poniższych twierdzeniach.
TWIERDZENIE 9 (ograniczenie na czas obliczeń i złożoność obliczeniową). Albo program p staje w cyklu czasowym mniejszym niż

∑ ( H ( p) + O(1)) , albo nigdy nie staje. Z tego względu, jeżeli definiujemy
d (n) = max x* ≤ n H D ( x) = max x* ≤ n D( x) , to
d (n) = ∑ (n + O(1))

∑

(n + O(1)) jest minimalnym czasem d (n) przy którym wszystkie programy o złożoności ≤ n (faktycznie) stają.
Dowód: Dowodzimy tylko, że nie istnieje górna granica dla programów o
algorytmicznej informacji ≤ n , czyli dla obiektów x z H ( x) ≤ n , H D ( x ) ,
D ( x) ≤ d (n) ≤ (n + O(1)) . Rozważamy dwa uniwersalne komputery U
i U ' . Dowolny program p z H ( p ) ≤ n symuluje U ' ( p ) , a dodatkowo liczy
cykl czasowy t dla U ' , do momentu aż p stanie. Teraz, jeżeli d (n) jest
określony, to istnieje przynajmniej jeden program p L o algorytmicznej informacji ≤ n , który zajmuje najwięcej czasu i taki, że U ( p L ) = d ( n) . Odtąd,
niezależnie od n , symulacja U ' na U oraz liczenie czasu wymaga O (1)
dodatkowych bitów programu, czyli
H (d (n)) ≤ n + O(1) . Zatem
d (n) ≤ (n + O(1)) .

∑

∑

TWIERDZENIE 10.

∑

nie jest efektywnie obliczalna.

Drugi dowód opiera się na tym, że gdyby czas obliczeń miał być obliczalny, to musiałby istnieć algorytm stopu. Obliczeniowa złożoność związana ze
skończonymi lub nie obiektami jest więc nieobliczalna. Przypadkowość
implikuje nieobliczalność.
7.4. Chaos

Ograniczamy się teraz do pojedynczego przypuszczenia, że chaos w świecie fizycznym koresponduje z przypadkowością w matematyce. W dalszym
ciągu będziemy też korzystać z pojęcia przypadkowej liczby rzeczywistej.
Mając w pamięci, że nie można jej efektywnie obliczyć.
—————————
50

G. J. Chaitin, Information, Randomness and Incompleteness, Word Scientific, Singapore 1987.
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DEFINICJA 20. Liczba rzeczywista r jest Martin-Löf-przypadkowa wtedy, gdy nie jest zawarta w dowolnym zbiorze nieskończonego rekurencyjnie
przeliczalnego ciągu Ai zbiorów interwałów takim, że miara μ ( Ai ) jest zaw−i
−i
sze mniejsza lub równa 2 [ μ ( Ai ) ≤ 2 ] . Czyli, że r jest Martin-Löfprzypadkowa wtedy, gdy

∀i[ μ ( Ai ) ≤ 2 −1 ] ⇒ ¬∀i[r ∈ Ai ]
Z czysto algorytmicznego punktu widzenia chaos deterministyczny
charakteryzowany jest przez:
(i) efektywnie obliczalną/rekurencyjną/deterministyczną ewolucję;
(ii) własność nieliniowego systemu ewolucji do wykładniczego w czasie
rozchodzenia się początkowo bliskich trajektorii (dodatnie wykładniki Lapunowa);
(iii) przypadkowe wartości początkowe.
Przypadkowość jest tu definiowana najczęściej jako Martin-Löfprzypadkowość. Można argumentować też w ten sposób, że jeżeli liczba
rzeczywista jest elementem continuum, to prawdopodobieństwo, że jest
Martin-Löf-przypadkowa równa się jeden. „Prawie wszystkie” wartości początkowe są przypadkowymi liczbami rzeczywistymi. Idea chaosu deterministycznego opiera się na spostrzeżeniu, że przypadkowość, albo niekompletna
informacja wartości początkowej, ujawnia się w trakcie ewolucji. Dlatego
kryterium specyfikacji chaosu jest obecność odpowiedniej ewolucyjnej funkcji zdolnej odsłonić informację „prawdziwej”, lecz nieznanej wartości początkowej x0 . Szczegóły sprawy są domeną fizyków, jednakże, albo tak zwana
niepewność δx0 wartości początkowej, albo korespondująca zmienność wartości początkowej, zmienia się w czasie. Jako miarę separacji dwóch różnych
wartości początkowych przyjmuje się wykładnik Lapunowa λ .51 Scenariusz
jest więc zaskakujący, bo efektywnie obliczalna funkcja dostarcza MartinLöf-przypadkową ewolucję systemu „odsłaniając” informacje zawartą w Martin-Löf-przypadkowej wartości początkowej. Przypadkowość jest tu jednak
pierwotnie usytuowana w wartości początkowej.52 Chociaż dla celu przez nas
postanowionego nie jest ważne, gdzie ona pierwotnie rezyduje, tylko że
w ogóle znalazła miejsce. Można zatem sformułować następującą równoważność:
chaos ⇔ wrażliwość na warunki początkowe ⇔ algorytmiczna przypadkowość
—————————
Zob. H. G. Schuster, Deterministic Chaos, Phisik Verlag, Weinheim 1984.
Zachowanie (w sensie sekwencji na wyjściu) może okazać się chaotyczne nawet wtedy, gdy wartości początkowe nie są przypadkowe, por. S. Wolfram, New Kind of Science, Wolfram Media Inc.
2002.
51

52
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Jeśli więc fizyka słusznie wykorzystuje teorię algorytmicznej informacji
do specyfikacji układów chaotycznych, to mamy nieobliczalność w świecie
fizycznym.53
7.5. Nie istnieje algorytm wycinający okresowość
w rozwiązaniach równań ruchu

Zidentyfikujmy teraz miejsce postępowania:
1. Rozważamy przestrzeń Q i R oraz maszynę T , która może gromadzić
binarne liczby rzeczywiste i wykonywać na nich skończoną liczbę operacji.
Maszyna reprezentuje standardowy model obliczeń.
2. Każda liczba rzeczywista jest granica ciągu liczb wymiernych. Mamy
więc rzeczywiste obliczanie na ciągach Cauchy’ego.
3. Liczba rzeczywista jest (naiwnie) obliczalna wtedy, gdy istnieje ciąg
(a n ) ⊆ Q , z x = lim n a n . Wiadomo jednakże, że istnieje obliczalny ciąg liczb
wymiernych, który jest nieefektywnie zbieżny do nieobliczalnej liczby
rzeczywistej.
4. Poszukując nieobliczalności stwierdziliśmy, że przypadkowość w sensie
Martin-Löf-przypadkowości pociąga nieobliczalność (ale nie vice versa). Poprawność przejścia gwarantują rezultaty Chaitina oraz twierdzenie o rekurencyjnej nierozwiązywalności problemu stopu. Sama Martin-Löfprzypadkowość wyznaczona została przez Martin-Löf-test na przypadkowość.
5. Zgodnie z teorią algorytmicznej informacji istnieją obiekty, których
oryginalna deskrypcja nie może być „ściśnięta” do postaci krótszej. Są to
obiekty przypadkowe, w szczególności przypadkowe liczby rzeczywiste. Można powiedzieć też tak: obserwacja segmentu początkowego liczby rzeczywistej nie pozwala przewidzieć „całej” liczby.
6. Okazuje się, że pojęcie „obiekt nie podlegający kompresji” daje się wykorzystać do charakteryzacji chaosu (deterministycznego).
Wobec zaprezentowanych faktów wykazanie, że nie istnieje program oddzielający okresowość od nieokresowości w rozwiązaniach równań ruchu,
jest trywialne. Wiadomo, że gdyby taki algorytm istniał, to musiałby istnieć
algorytm stopu. Łatwo zauważyć, że kluczowym ogniwem rozumowania jest
obecność logicznej nieefektywności w maszynie matematycznej, a ogólnie,
w obrębie instrumentarium, które służy do obliczania przyszłości. Co się
tyczy implementacji tej nieobliczalności w naturze, to algorytmicznie zinterpretowana teoria chaosu daje podstawy do przekonania, że procesy przypadkowe i nieobliczalne mają jednak miejsce. W rezultacie można stwierdzić, że
—————————
53 Przykładem układu chaotycznego charakteryzowanego algorytmicznie jest koło ruletki plus krupier; zob. R. W. Batterman, Chaos: Algorithmic Complexity vs. Dynamical Instability, w: Law and
Prediction in the Light of Chaos Research, Weingartner P. Schurz G. (red.), Springer, Berlin 1996;
jak również wpomniany wcześniej układ dwóch i więcej ciał.
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klasa równań ruchu jest nierozstrzygalna. Podobnie jak zbiór zdań
( S1 ,..., S n ) zbudowanych z ich pomocą. Oznacza to, że prawda o przyszłości
transcenduje wszelkie jej możliwe diagnozy. Trzeba jednak podkreślić, że
konkluzję tą daje się wyprowadzić niezależnie od tego, czy zachodzi implementacja nierozstrzygalności w świecie realnym. Wystarczającym powodem
jest obecność nierozstrzygalnych modeli matematycznych, które wykorzystujemy do jego deskrypcji.
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FUTURE TRUTH AND THE CONCEPT OF COMPUTABILITY
ABSTRACT

The text is devoted to the problem of the application of the computability theory
to empirical knowledge on future events. The fundamental problem examined in this
paper is the following one: how to connect the intuitive concept of impredictability
with the exact concept of computability? Central to this line of thought is the problem: can the real world be modeled on a computer? The author assumes: firstly, that
the knowledge about the future is stored in statements, secondly, that a way of its
acquiring depends on the usage of mathematical formulas which describe the evolution in time, that is, which are motion equations (statements about the future are
statements about the positions of objects in the future). The task is trivial: t o s h o w
t h a t t h e s t a t e m e n t s a bo u t t h e f u t u r e c a n b e f o r m u l a t e d i n a w a y t h a t
d e m a n d s t h e n o n - a l g o r i t h m ic m a t h e m a t ic s a p p l i c a t i o n . M o r e p r e cisely: to show that for every motion equation and all possible initial
(input) data, there is no programme which answers yes/no to the
q u e s t i o n w h e t h e r t h e e q u a t i o n h a s t h e p e r io d i c s o l u t io n s o r n o . The
scheme of reasoning is as follows: we assume (reductio ad absurdum) that the Turing machine that solves every motion equation is equipped with the programme that
cuts out periodic solutions. The testing of periodicity follows from the fact that its
existence would show the computability of operation/function. It is obvious that the
initial data must be computable/recursive. From that that the set real numbers is
infinite/denumerable we can admit that some operation (function) will be uncomputable (results: Banach/Mazur, Turing, Pour-El/Richards, Chaitin, Batterman).
That allows to apply the “Stop-Theorem” for the Turing machine, and, in the effect,
to set forth that the class of motion equations is undecidable.
Keywords: theory of computability, knowledge about the future, philosophy.
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SILNY PROGRAM SZKOŁY EDYNBURSKIEJ
Z PERSPEKTYWY EPISTEMOLOGICZNEJ
STRESZCZENIE

Analizuję z filozoficznej perspektyw koncepcję nauki postulowaną przez szkołę
edynburską. Pokazuję, że koncepcja ta ma istotny wymiar filozoficzny, a niektóre
ważne jej aspekty są w bliskiej korespondencji do odpowiednich aspektów racjonalistycznych filozoficznych teorii nauki.

WPROWADZENIE

Analizuję koncepcję nauki wypracowaną przez szkołę edynburską, zwaną
silnym programem (i przez twórców, i przez krytyków i interpretatorów) w
sposób zorientowany filozoficznie. Wbrew deklaracjom Edynburczyków, taka
orientacja jest uprawniona: koncepcja ta jest pojęciowo i tematycznie pokrewna filozoficznym ujęciom nauki, najbliższa im wśród socjologicznych
koncepcji wiedzy naukowej, mimo iż jej twórcy od takich filiacji zdecydowanie się odżegnują.
W silnym programie od momentu jego ogłoszenia w latach siedemdziesiątych XX wieku do mniej więcej końca wieku (kiedy to szkoła zakończyła w
zasadzie swą działalność) dokonywano wzbogaceń oraz modyfikacji. Cztery
główne tezy programowe, trzon programu, pozostawały w zasadzie nie naruszone, jednak wiążą się z nimi niepewności interpretacyjne, także tworzone
przez samych autorów, którzy rozmaicie tezy te objaśniali. Te cztery tezy Barry Barnes i David Bloor, twórcy nurtu, nazywają silnym programem, one też
najczęściej są wyłącznie brane pod uwagę w dyskusjach. Miedzy innymi na
ich analizie i krytyce poprzestaje w zasadzie Larry Laudan w znanej, najostrzejszej bodajże w literaturze przedmiotu rozprawie krytycznej skierowanej przeciw silnemu programowi The Pseudo-science of Science1, a także inni
—————————
1 Larry Laudan, The Pseudo-science of Science?, w: Scientific Rationality: The Sociological Turn,
red. James Robert Brown, Reidel, Dordrecht-Boston-Lancaster 1984.
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filozofowie dyskutujący silny program w książce Scientific Rationality: The
Sociological Turn pod redakcją Jamesa R. Browna. Laudan twierdzi ponadto
– z czym trudno się zgodzić, śledząc zwłaszcza późniejsze prace twórców
szkoły edynburskiej2 – że silny program jest tylko programem, metateorią, a
nawet tylko zbiorem przepisów metodycznych, jak teoretyzować o nauce,
natomiast nie formułuje on koncepcji nauki. Takie enuncjacje dają obraz
ograniczony i przez to zdeformowany. W rozpoznawaniu istoty silnego programu trzeba uwzględnić tezy towarzyszące zgłaszanym przez Barnesa i Bloora warunkom konstrukcji koncepcji socjologicznej,3 a także wniknąć w założenia dotyczące nauki, które cztery zasady programowe wnoszą. Istota ujmowania nauki w zamyśle silnego programu, konstruowany w nim ideał nauki i w ogóle koncepcja nauki leżą bowiem w ważnym obszarze w twierdzeniach obudowujących cztery zasady, oraz w często nie rozpatrywanych podstawach tych zasad. Samo zresztą śledzenie kolejnych ekspozycji silnego programu oraz analiza następujących po sobie etapów zmagań twórców, przede
wszystkim Bloora i Barnesa, z krytyką pozwalają dokładniej pojąć istotę silnego programu4. Wniknięcie w dokonania Edynburczyków znajdujące się
poza czterema zasadami programowymi pozwala także odsłonić całość dokonań, a ponadto niejednoznaczności, niekonsekwencje i fluktuacje programu.
W jego analizie pojawia się trudność interpretacyjna związana z tym, iż
główni jego twórcy, Barnes i Bloor, przedstawiali w okresie dynamicznego
działania szkoły poglądy, których nie sposób jednoznacznie przypisać silnemu programowi. Między innymi w książce, uznawanej w dyskusjach za jedną
z najważniejszych dla nurtu, Interests and the Growth of Knowledge, Barnes
nie wspomina o silnym programie.
PRZEDMIOT SOCJOLOGII WIEDZY WEDŁUG
SILNEGO PROGRAMU

W Knowledge and Social Imagery5 Bloor stwierdza, iż wszelka wiedza, a
więc także wiedza naukowa jest zjawiskiem naturalnym, a konkretniej, społecznym, zatem właściwym obszarem jej eksploracji jest socjologia. Nie tylko
przełamuje on wyłączność (dawno zresztą naruszoną) filozofów na badanie
—————————
2 Nie jest to zarzut wobec Laudana, gdyż jego krytyczna reakcja na silny program powstała przed
opublikowaniem prac szkoły edynburskiej rozjaśniających i dobudowujących wizję nauki i zarazem
koncepcję jej badań.
3 David Bloor, Knowledge and Social Imagery, University of Chicago Press, Chicago 1991 (I wyd.
1976), s. 7.
4 Przy końcu XX wieku silny program zamilkł o tyle, że nie publikowano już większych prac, w tym
monografii, będących rozwinięciami tego programu. Natomiast dyskusje z nim nadal trwają, a jego
twórcy odpierają kolejne krytyki, zob. np. David Bloor, Ideals and Monisms. Recent Criticism of the
Strong Programme in the Sociology of Knowledge, Studies in History and Philosophy of Science.
Part A. vol. 38, 1, 2007, s. 210–234.
5 David Bloor, Knowledge and Social Imagery, University of Chicago Press, Chicago 1991 (I wyd.
1976).
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wiedzy naukowej, lecz także odmawia im w swych deklaracjach prawa do
dociekań nad poznaniem. Ponadto przeciwstawia się standardowej socjologii
(wskazując jako adwersarzy Ben-Davida, DeGré, Mertona i Starka), utrzymującej, że wiedza jako taka nie jest przedmiotem socjologii – w odróżnieniu od
okoliczności jej wytwarzania, od instytucji naukowych i od szczególnych
czynników zewnętrznych, na przykład tempa i kierunku wzrostu wiedzy.6
Silny program postuluje znaturalizowanie badań wiedzy naukowej w duchu Quine’a i pokoleń jego następców. Naturalizowanie w sensie Bloora i
Barnesa powiela zadania stawiane w naturalizowanej filozofii. Nie ma tu, jak
sądzę, przeciwstawienia co do zadań pomiędzy silnym programem a filozofią
nauki, a jest silne pokrewieństwo, czemu Barnes i Bloor zaprzeczają. Zadania
wyjaśniające, na które obaj kładą nacisk, należą do zadań rekonstrukcyjnoopisowych. O zadaniach normatywnych Bloor i inni przedstawiciele silnego
programu nie wspominają, lecz faktycznie je wykluczają. Definiują przecież
wiedzę opisowo i opowiadają się za znaturalizowaniem badań. Nie sposób
przyjąć twierdzenia Edynburczyków, że nauka jako zjawisko naturalne nie
może być przedmiotem badania filozofii. Naturalność przedmiotu nie wyklucza przecież możliwości jego filozoficznych ujęć. Od samych swych początków filozofia stawia sobie zadanie intelektualnego zgłębiania rzeczywistości,
a więc jej przedmiotem są przede wszystkim dziedziny zastane, istniejące
sfery rzeczywistości. Deskrypcyjne, a właściwiej, rekonstrukcyjno-wyjaśniające (z koniecznymi jednak elementami normatywnymi) zadania stawiane
epistemologii nie sprzeniewierzają się więc statusowi filozofii, a wręcz są mu
bliższe niż czysto normatywistyczne roszczenia promowane w niektórych
stanowiskach. Współczesna epistemologia, nie tylko ta deklaratywnie znaturalizowana, w ważnych swych obszarach podejmuje jawnie lub niejawnie,
lecz faktycznie zadania rekonstrukcyjno-opisowe. Łatwo wskazać elementy
opisowe nie tylko w koncepcjach Poppera, Lakatosa, Laudana, a także
Feyerabenda i Kuhna, ale również w zdecydowanej większości koncepcji.
Elementy te są widoczne choćby w uzasadnianiu głoszonych twierdzeń poprzez wskazywanie relewantnych sytuacji z praktyki nauki. Zatem dychotomia opisowe nauki szczegółowe o wiedzy naukowej versus normatywne rozsądzenia filozofów nie ma wiarygodnych podstaw. Współczesne koncepcje
epistemologiczne mają – niezależnie od deklaracji ich autorów – mieszany
charakter normatywno-opisowy, a właściwiej normatywno-rekonstrukcyjny.
Wysiłki, aby utworzyć „czyste”, niekompromisowe koncepcje wiedzy, albo
opisowe, albo normatywne, są daremne; nie da się usunąć dwojakiego charakteru tworzonych koncepcji filozoficznych. Tak więc poprzez niezgodne
z oceną statusu epistemologii i z oceną jej koncepcji silny program ogranicza
wszelkie możliwe i w tym także istniejące epistemologie do normatywnych,
a w konsekwencji wyklucza filozofię z autentycznych badań nad poznaniem.
—————————
6

Ibidem, s. 3.
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W tym względzie Bloor zajmuje takie samo niewłaściwe stanowisko jak
kognitywiści, dążący do wykluczenia filozofii z gry jako nieuprawnionej do
badań poznania. Prowokują to wykluczenie do pewnego stopnia sami filozofowie, choćby Popper, który, jak dobrze wiadomo, wbrew charakterowi
własnych dokonań głosił, iż rzeczą filozoficznego namysłu nad poznaniem
jest projektowanie normatywnych schematów metodycznych.
Jak wspominałam, teza o socjologizacji badań wiedzy naukowej zostaje
wzbogacona już w stosunkowo wczesnych deklaracjach Edynburczyków.
Bloor dodaje do socjologii psychologię i biologię i twierdzi, że dopiero te
dziedziny łącznie mogą wyjaśnić istotę wiedzy. W monografii Scientific
Knowledge: a Sociological Analysis z 1996 roku Bloor, ze współautorami,
Barnesem i Johnem Henry, utrzymują tę wielodyscyplinowość. Można z niej
wnioskować, że według silnego programu badania socjologiczne są niesamodzielne i mogą wyjaśnić wiedzę naukową jedynie w połączeniu z innymi dziedzinami nauki. Nie tylko osłabia to radykalizm silnego programu, ale i kwestionuje tezę go fundującą głoszącą, iż nauka jest zjawiskiem społecznym, co
interpretuje się zwykle, iż jest zjawiskiem wyłącznie społecznym. Case studies i zwykłe przykłady w pracach Edynburczyków potwierdzają właściwość
mojej interpretacji. Jeśli nauka jest zjawiskiem wielorakim: społecznym,
biologicznym i psychologicznym itd., to jednoznaczny, wyłącznie socjologiczny charakter koncepcji rozmywa się. Silny program staje się typowym interdyscyplinarnym projektem znaturalizowanych badań wiedzy naukowej.
Abstrahując od tego, czy Edynburczycy uważają, iż nauka jest fenomenem
wyłącznie społecznym, czy też wielorakim, nie teoretyzują oni dziedziny
badań przy użyciu pojęć przejętych z nauk szczegółowych, w szczególności
z socjologii. A tego należałoby oczekiwać po ich programowych postulatach.
Nie wskazują również – jeśli przyjąć deklaracje wielodyscyplinowości – żadnych, choćby inicjujących warunków unifikowania aspektów (biologicznego,
psychologicznego itp., społecznego).
Silny program ogranicza dziedzinę badań do rozważań nad wiedzą
naukową (czyniąc to bez pełnej konsekwencji, o czym wspominam w tym
tekście). Upodabnia to jego dziedzinę badań do standardowej filozofii nauki,
podporządkowanej paradygmatowi lingwistycznemu. Jednak to deklaratywne ograniczenie do wiedzy jest w silnym programie pozorne, gdyż głównym
obszarem jego zainteresowań jest warunkowanie wiedzy przez czynniki zewnętrzne wobec niej. Wiedza nie jest zatem pojmowana jako uniwersum
autonomiczne i zamknięte – jak w analitycznych filozofiach nauki – lecz jako
fenomen konstytuowany przez czynniki znajdujące się poza nią samą, rozległe i różnorodne.
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CZTERY ZASADY PROGRAMOWE

Silny program formują przede wszystkim postulaty przyczynowego wyjaśniania przekonań, bezstronności, symetrii oraz zwrotności. Bloor przedstawia je następująco (wersja niemal identyczna jest podana w Knowledge and
Social Imagery, jednej z pierwszej i uznawanej za kanoniczną wykładnię
silnego programu):
Po pierwsze, socjologia wiedzy musi ustalić przyczyny przekonań, to znaczy
prawa ogólne wiążące przekonania z determinującymi je warunkami koniecznymi i wystarczającymi. Po drugie, nie wolno dopuścić, aby przekonania badacza stanowiły wyjątek. […] program nie może być stronniczy. Wynika z tego
zasada trzecia: socjologia wiedzy powinna wyjaśniać swoje własne powstawanie i swoje własne wnioski – musi być zwrotna. Czwarta i ostatnia zasada jest
uzupełnieniem zasady bezstronności. Trzeba nie tylko wyjaśnić przekonania,
te prawdziwe i te fałszywe, ale dla obu typów przekonań trzeba znaleźć przyczyny tego samego rodzaju. Można je nazwać zasadą symetrii.7

Według Laudana program ten jest tylko meta-socjologicznym manifestem. Rozumie on przez to, iż podaje on ogólne charakterystyki adekwatnej
socjologii wiedzy, wyznaczając metateoretyczne warunki możliwych teorii
socjologicznych albo, co pisze w innym miejscu, jest wskazaniem zbioru
zasad określających, jak socjologowie powinni podejmować problem wyjaśniania przekonań naukowych. Laudan zarzuca Bloorowi, iż ten nie podaje
ani żadnych konkretnych przyczynowych lub funkcjonalnych mechanizmów,
ani praw, co ma dyskwalifikować silny program jako autentyczną koncepcję
wiedzy naukowej.8
Można cztery zasady można zaklasyfikować nieco inaczej, a mianowicie
rozpoznać w nich projekt koncepcji epistemologicznej, od czego Bloor i inni
twórcy silnego programu deklaratywnie odżegnywali się, utrzymując, że ich
produkt jest anty-filozoficzny. Wszak zwłaszcza ich wczesne poglądy to manifesty mające epistemologię strącić piedestału, a nawet wykluczyć z dziedziny
rzetelnej, to jest w ich mniemaniu, czysto naturalistycznej refleksji nad poznaniem. Pokrewieństwo koncepcji Edynburczyków do epistemologicznej
uwidacznia się wyraźniej w późniejszych tekstach, notabene przy niezmiennym podtrzymywaniu, iż tworzą oni koncepcję socjologiczną, a nie epistemologiczną, choćby znaturalizowaną. Jednak pomiędzy silnym programem
a filozoficznymi koncepcjami nauki nie ma przepaści, a jest pokrewieństwo –
i dziedziny przedmiotowej, i sposobu kategoryzowania, i problemów stawia—————————
7 David Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, przeł. Waleria Szydłowska
i Ziemowit Jankiewicz, w: Silny program socjologii wiedzy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993,
s. 38–39.
8 Laudan, The Pseudo-science of Science?, op. cit., s. 42–43. W tekście Relatywizm, racjonalizm a
socjologia wiedzy Barnes i Bloor tę zasadę nazywają postulatem równoważności. (op. cit., s. 2–3).
Stosuje też ją Brown w The Sociological Turn.
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nych wobec nauki. Właśnie to pokrewieństwo, zapewniające wspólny grunt,
umożliwia dyskusje pomiędzy Edynburczykami a filozofami nauki głównej
linii. O pokrewieństwie socjologii wiedzy z epistemologią przesądza już teza
programowa silnego programu głosząca, że refleksja nad nauką winna koncentrować uwagę na wiedzy naukowej i zmierzać do wyjaśnienia jej istoty,
a więc ma odnosić się do nauki jako fenomenu poznawczego o językowo wyrażonych rezultatach poznawczych. Nie jest jej celem, na przykład, typowo
socjologiczne badanie instytucji naukowych albo zachowań grup uczonych.
Upodabnia to zamierzenia poznawcze silnego programu do zamierzeń analitycznej i post-analitycznej filozofii nauki, zwanej przez zwolenników racjonalistyczną.9
Szczególną rolę wśród czterech zasad odgrywa zasada przyczynowości.
Laudan (do jego argumentacji odwołuję się poniżej najczęściej, uznaje się ją
za jedną z najważniejszych krytyk silnego programu; jest przy tym najbardziej wyrazista) odmawia jej w ogóle oryginalności, a więc i specyficznej
ważności, stwierdzając, iż każdy filozof i socjolog dyskutujący kwestię przekonań musi przystać, iż coś (w domyśle – zewnętrznego) skłania nas do
uznawania przeświadczeń. Silny program głosi, iż przyczyny zewnętrzne są
zawsze obecne jako epistemicznie ważne i niezbywalne w konstytucji wiedzy.
Trudno znaleźć pewną odpowiedź na pytanie, czy według tego programu
czynniki zewnętrzne są jedyną instancją kształtowania treści poznawczych.
Są wskazówki pośrednie, jednak nie dające jednoznacznej odpowiedzi z powodu wahań samych autorów silnego programu. Otóż, w oficjalnej wykładni
redukują oni wszelkie racje do przyczyn znajdujących się poza wiedzą. Barnes, na przykład, przyznaje, że uczeni rozważają adekwatność empiryczną i
techniczną, ale twierdzi jednocześnie, nie w pełni jasno, że „sens adekwatności technicznej i empirycznej staje się sam zrozumiały dzięki przypadkowym
[! – MC] celom i interesom”.10 Jeśli Barnesowi chodzi o wyłączne konstytuowanie i zmiany sensu adekwatności epistemicznej pod wpływem celów
i interesów, to można by stwierdzić, że silny program jest dwupoziomowym,
gdyż rozszerzonym na poziom metodyczny, stanowiskiem typu pragmatystycznego: nie tylko treści nauki mają być kształtowane przez interesy, ale
i instrumenty oceniania treści nauki też są tak kształtowane.
Silny program nie porzuca kategorii racji (kategorii podstaw ważności,
przede wszystkim racjonalności wiedzy), ale utożsamia racje z przyczynami,
i przy tym lokuje je poza językiem wiedzy:

—————————
9 Określenie to jest kontrowersyjne, ponieważ przyjmując odpowiedni sens racjonalności, można
przypisać racjonalność, na przykład w wersji Weberowskiej, także koncepcji Edynburczyków. Analityczne i post-analityczne koncepcje nauki nie mają wyłączności na racjonalność.
10 Barnes, Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania, w: Mocny program …, op. cit., s. 119.
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…nie ma mowy o tym, aby socjologia wiedzy ograniczała się raczej do przyczyn, niż sięgała do „dowodzących racji”. To, co ją interesuje, to właśnie przyczyny jako „dowodzące racje”.11

Nietrudno doszukać się tu koneksji z pragmatystyczną koncepcją asercji
typu Jamesowskiego: poznanie ma być ważne, jeśli dostosowuje się do interesów, znajdujących się poza wiedzą, a więc jest użyteczne w sensie Jamesowskim. To właśnie czynniki bytowe i kulturowe, a przede wszystkim interesy społeczne są ostatecznie dowodzącymi racjami, czyli instancją determinującą asercje – zarówno w pragmatyzmie jak i w najważniejszej klasie racji
przyjmowanych w koncepcji szkoły edynburskiej.
Inne ekspozycje zasady przyczynowości określają inaczej problem oraz
jego rozstrzygnięcie przez Edynburczyków. Bloor w rozprawie Wittgenstein
i Mannheim o socjologii matematyki stwierdza (w odniesieniu do matematyki), iż socjologia wiedzy:
…bada sytuację, w której matematyk może uprawiać matematykę. Dla typowo
socjologicznych wyjaśnień istotne jest oczywiście, kiedy ktoś dopiero staje się
matematykiem. Proces selekcji i zdobywania wykształcenia, czynniki sprzyjające lub hamujące zdobywanie wprawy w matematyce poddają się analizie socjologicznej. Ale jednocześnie ten sam model każe socjologowi milczeć na temat tego, co odbywa się wewnątrz matematyki.12

W przytoczonej tu tezie silny program separuje się od deklaratywnych
zamierzeń socjologii wiedzy. Tą się nie zajmuje: „przedmiot zainteresowania
socjologa – ogłasza Bloor – leży poza matematyką w ścisłym tego słowa znaczeniu”.13 Neguje on, iż ex definitione obiektem badań w socjologii wiedzy
jest właśnie wiedza. Ta propozycja Bloora odcina silny program od rozważań
dotyczących wiedzy i przenosi jej rozważania do typowo socjologicznej dziedziny badań uczonych i nauki jako instytucji. Jednak to stwierdzenie jest
nieuprawnione, jeśli przywołać inne wypowiedzi tegoż Bloora, w których
stawia on na naczelnym miejscu w socjologii wiedzy badanie przyczyn przekonań, a więc wiedzy. Bloor twierdzi przy tym, że socjologia wiedzy nie może
uwzględniać prawdziwości jako przyczyny uznawania przekonań z tego powodu, że takie teleologiczne podejście jest asymetryczne. Chodzi mu o to, że
prawdziwość jako kryterium przyjmowania przekonań prowadzi do podziału
na historię wewnętrzną i historię zewnętrzną nauki i ogranicza socjologię
wiedzy do socjologii błędu. Jej obiektem dociekań byłaby wtedy, jak u Mannheima, tylko sfera wiedzy fałszywej lub irracjonalnej. W związku z tym silny
program odrzuca prawdziwość jako przyczynę posiadanych przekonań, a w
interpretacyjnym domyśle także wszelkie inne wartości poznawcze przypisy—————————
Ibidem, s. 8.
David Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, w: Mocny program, op. cit.,
s. 42.
13 Ibidem, s. 42.
11

12
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wane wiedzy. W rezultacie cała wewnętrzna historia nauki zostaje przekształcona w historię zewnętrzną. Temu wywodowi Bloora można zarzucić odwrócenie właściwego kierunku rozumowania. Bloor dowodzi bowiem, że prawdziwość należy wyrugować jako własność wiedzy, a przynajmniej porzucić
stawianie jej w roli czynnika przyczynowego, ponieważ akceptacja prawdziwości stanowi zaporę dla silnego programu, w szczególności jest niezgodna
z zasadą symetrii („ten teleologiczny obraz kryje w sobie asymetrię”14). Bloor
twierdzi, że gdyby „prawdziwość byłaby koniecznym i dostatecznym warunkiem przekonania – nie byłoby wtedy miejsca ani dla błędu, ani dla niewiedzy”.15
Laudan krytykuje zasadę przyczynowości, twierdząc, że zaprzeczenie, iż
prawdziwe lub fałszywe przekonania mają przyczyny społeczne, nie jest równoważne twierdzeniu, że prawdziwe i fałszywe przekonania nie mają w ogóle
przyczyn. Utrzymuje, przeciwnie, iż większość filozofów twierdzi, że przekonania, niezależnie od ich epistemicznego statusu, są częścią przyczynowej
sieci świata (world’s causal network).16 Sądzę, że te zarzuty Laudana są nietrafne. Zasada przyczynowości w ekspozycji Edynburczyków staje wobec
szczególnej sytuacji metateoretycznej filozofii nauki i przeciw niej występuje.
W swej krytyce Laudan nie uwzględnia różnicy pomiędzy racjonalistycznymi
koncepcjami nauki a postulowanym przez socjologów wiedzy jej ujęciem co
do postulowanej funkcji przyczyn epistemicznych, to jest takich przyczyn,
które determinują treści wiedzy sensu stricto, ale także treści przekonań fałszywych i irracjonalnych. Tymczasem ta różnica stoi u podstaw sporu pomiędzy obydwoma konkurencyjnymi obozami. Różnica pomiędzy racjonalistycznymi koncepcjami nauki a silnym programem polega na tym, że te
pierwsze dopuszczają wprawdzie zewnętrzne wobec wiedzy przyczyny powstawania przekonań, lecz w przeciwieństwie do drugich nie uznają ich za
uczestniczące w tworzeniu prawd. Racjonalistyczne koncepcje nauki odrzucają domniemanie, iżby przyczyny zewnętrzne partycypujące w, jak to ujmują
filozofie nauki, kontekście odkrycia przenikały do treści wiedzy i jakkolwiek
wpływały na racjonalne i prawdziwe treści nauki. Według tych koncepcji społeczne przyczyny wiedzy (między innymi aspiracje i interesy podmiotów,
przydzielane fundusze, presja środowiska) odgrywają tylko rolę impulsów
pobudzających przedsięwzięcia poznawcze, lecz nie determinują treści
wiedzy. Są to impulsy psychologiczne do przyjęcia przekonań, a doznania
psychiczne mogą motywować postanowienia, a „na tej drodze przyjmowanie
lub odrzucanie zdań”,17 ale nie są czynnikami uzasadnienia. W związku z tym
nie są ważne w epistemologii i z tego względu z niej rugowane.
—————————
Ibidem, s. 43.
Ibidem.
16 Laudan, The Pseudo-science of Science?, op. cit., s. 47.
17 Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, PWN, Warszawa 1977, s. 89.
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Według racjonalistycznej filozofii nauki epistemologicznie istotna jest kategoria nie przyczyn wiedzy, ale kategoria racji – wyłącznie językowych i należących do wiedzy. Tak pojęte racje są odmienne od przyczyn zewnętrznych.
Spektakularne jest tu stanowisko Karla R. Poppera wykluczającego procesy
doświadczalne jako legitymizujące zdania doświadczalne – właśnie na podstawie metaepistemologicznej tezy głoszącej, iż wiedzę legitymizuje wyłącznie
inna wiedza, wyartykułowana językowo. Z tego właśnie powodu Popper zmuszony był przyjąć, iż zdania obserwacyjne akceptuje się na podstawie konwencji.
Imre Lakatos pozornie zliberalizował stanowisko racjonalistyczne. Dopuścił obecność przyczyn zewnętrznych, jednak tylko w sytuacjach uzyskiwania
fałszów, a więc degenerowania się wiedzy. Zatem zewnętrzne przyczyny odgrywają rolę wyłącznie destrukcyjną. Liberalizacja Lakatosa nie dopuszcza
przyczyn zewnętrznych w roli czynników odpowiedzialnych za tworzenie
wiedzy per se, czyli zdań prawdziwych, a przynajmniej racjonalnych. Przyczyny zewnętrzne według Lakatosa tworzą jedynie irracjonalne residuum
dewiacyjne.18 Silny program natomiast – i na tym polega różnica – rozciąga
działanie zewnętrznych przyczyn (jednakowego rodzaju) na wszelkie przekonania, a więc na przekonania prawdziwe, racjonalne, a także fałszywe i na
irracjonalne. Głosi to zasada symetrii.
Tezę o dwóch odrębnych teoriach nauki ze względu na racjonalność zgłosił Larry Laudan jako zasadę aracjonalności. Przyznaje on socjologii wiedzy
funkcję koła ratunkowego w momentach, w których wyjaśnianie racjonalistyczne zawodzi.19 Trudno jednak ocenić, kiedy zawodność jest trwała, nieusuwalna, istotna, a nie wynika po prostu z nieadekwatności uzyskiwanych
wyników, z braku właściwej badawczej eksploracji, z trudności w konstruowaniu wyjaśnień racjonalnych. W ogólności, zasadę aracjonalności można
bowiem interpretować bądź jako tezę o uzupełnieniu filozofii nauki przez
socjologię wiedzy w przypadkach teoretycznej niemożności tej pierwszej,
możliwej jednak do usunięcia, bądź jako tezę o istotnej odrębności porządków w nauce: racjonalnym i nieracjonalnym.
Zasada przyczynowości neguje ważną programową tezą filozofii analitycznej,20 według której badanie nauki sprowadza się do badania wiedzy, ustanowionej na drodze metafilozoficznej antycypacji, jako uniwersum zamknięte. Ta
antycypacja sprzęga się z inną, a mianowicie z metafilozoficznym paradygmatem językowym głoszącym, że język jest jedynym medium filozofowania.
—————————
Bloor, Knowledge and Social Imagery, op. cit., s. 10.
Larry Laudan, Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, Routledge &
Kegan Paul, London 1977, s. 202. Zwraca na to uwagę Mokrzycki, we Wstępie przywoływanym powyżej.
20 I, ogólniej, całej filozofii po językowym zwrocie, czyli filozofii podporządkowanej paradygmatowi lingwistycznemu, według klasyfikacji metafilozoficznych paradygmatów wprowadzonej przez
Herberta Schnädelbacha, przejętej przez Jürgena Habermasa.
18
19
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Samo rozumienie przyczynowości w zasadzie przyczynowości Edynburczyków obarcza pewna dezynwoltura. Przyczynowość nie jest rozumiana, jak
się wydaje, na sposób fizykalny. Czynniki społeczne odgrywają raczej rolę
obiektów, różnych ontologicznie, uczestniczących w produkcji wiedzy lub
sprawiających, że uczeni podejmują w ogóle działalność naukową. Można
domniemywać, że czynniki przyczynowe partycypują jakoś w złożonym, tworzącym się w procesach poznawczych splocie relacji, które socjologia wiedzy
winna rozwikłać. Zasada przyczynowości przywoływana w silnym programie
sygnalizuje raczej kompleks związków pomiędzy bytowymi, materialnymi
i społeczno-kulturowymi czynnikami sprawczymi wiedzy a nią samą. Nie
sprowadza się ona do prostej relacji przyczynowej przyczyna (poza wiedzą) –
wiedza (skutek). Ze względu na tę wielorakość przyczyn i wielorakość ich
uczestnictwa w procesach w procesach generowania wiedzy zasadę przyczynowości należy wziąć w sygnalizujący nawias i traktować ją jako skrót wyrażający relację wieloczynnikową, interakcyjną, a nie jednokierunkową relację
przyczynową.
Wbrew najpowszechniejszym enuncjacjom i krytykom Edynburczycy
pojmują przyczyny zewnętrzne dosyć szeroko.21 Bloor stwierdza, że przyczyny społeczne powinny być uzupełnione o biologiczne uwarunkowania człowieka, o mechanizmy przetwarzania zmysłowej informacji.22 Jeszcze szerzej
wytyczają zbiór przyczyn Barnes i Bloor w tekście Relatywizm, racjonalizm
a socjologia wiedzy, gdzie piszą o niespołecznych przyczynach wiedzy, do
których zaliczają przyczyny fizyczne, genetyczne i psychologiczne. Włączają
do czynników przyczynowych wiedzy stymulacje „spowodowane przedmiotami materialnymi” i fragmentami „niezwerbalizowanej rzeczywistości, [których …] przekonania dotyczą”.23 Stwierdzają w końcu – dokonując najszerszego uogólnienia – że to rzeczywistość „jest wspólnym czynnikiem wszystkich tych niesłychanie odmiennych reakcji poznawczych, jakie ludzie wobec
niej demonstrują”.24 To uogólnienie jest istotnym krokiem ku całościowej
przyczynowej koncepcji wiedzy, bez specyfikacji społecznej; w tym kroku
społeczne warunkowanie wiedzy zostaje rozmyte. Uogólnienie nie jest konsekwentnie promowane. Często w wykładniach silnego programu – i autorstwa jego twórców, i interpretatorów – zgłasza się tylko przyczyny społeczne,
pomijając pojemniejszą postulowaną klasę przyczyn.
Samo pojęcie przyczyn zewnętrznych obarcza pewna wątpliwość. Edynburczycy mówią mianowicie i o przyczynach zewnętrznych wobec wiedzy,
jednak należących do nauki, i o przyczynach zewnętrznych wobec nauki, na
przykład o przyczynach typu światopoglądowego, a ogólniej kulturowego. Ta
dwojakość przyczyn zewnętrznych wiąże się, jak można domniemywać,
—————————
Np. James R. Brown, The Rational and the Social, Routledge, London–New York 1989, s. 1.
Bloor, Wittgenstein i Mannheim o …., op. cit., s. 39.
23 Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, op. cit., s. 13.
24 Ibidem, s. 13–15.
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z usunięciem linii demarkacyjnej pomiędzy nauką a działalnością kulturową
innych typów.
Postulat programowy zwany zasadą przyczynowości jest związany – choć
nie jest to przez Edynburczyków wyeksplikowane expressis verbis – z metafilozoficznym postulatem głoszącym, iż charakter, a nawet natura wiedzy zależy od charakteru procesów jej powstawania, a więc charakter wiedzy ujawnia
się badając procesy i warunki jej konstytuowania. Wprowadzając tę zasadę
silny program przeciwstawia się twierdzeniom analitycznych i częściowo
post-analitycznych filozofii nauki głoszących, iż naturę wiedzy naukowej
bada się studiując ją samą, a wszelkie okoliczności jej powstawania winny
być pominięte jako nie współtworzące natury wiedzy i nie mające epistemologicznego znaczenia. Bloor oponuje przeciw, jak to formułuje, samowyjaśniającemu się lub samo-poruszającemu się obrazowi wiedzy.25 Z najdalszego punktu widzenia silny program jest w tym względzie zgodny z metateoretycznymi założeniami filozofii poznania sprzed zwrotu językowego,
kiedy to porzucono rozważania świadomościowej (podmiotowej) specyfiki
poznania. Filozofia poznania do czasów tego zwrotu badała naturę poznania
poprzez analizy procesów poznawania i poszukiwała czynników istotnych dla
natury wiedzy w substancjalnej, a później w funkcjonalnej konstytucji podmiotu poznającego. Procesy poznawcze uznawano nie za epistemologicznie
ważne per se, lecz dlatego, że ich analizę traktowano jako dającą wgląd
w naturę wiedzy. Tak więc postulat przyczynowości zgłaszany w silnym programie można interpretować jako luźny, tylko co do szerokiego typu, powrót
do ducha dawniejszych idei transcendentalizmu.
Zasadę przyczynowości dopełnia w silnym programie metodyczna zasada
symetrii, zwana też zasadą równoważności. Ta przeciwstawia się zasadzie
asymetrii (nazwę tę wprowadził Bloor) Lakatosa, a także stanowisku Laudana, który dopuszcza do epistemologicznych wyjaśnień czynniki zewnętrzne,
ale jedynie w sytuacjach dewiacyjnych.26 Zasada asymetrii głosi, jak stwierdza cytowany przez Barnesa i Bloora M. Hollis: „prawdziwe i racjonalne
przekonania potrzebują jednego rodzaju wyjaśnień, natomiast fałszywe
i irracjonalne – innego”. Według zasady symetrii natomiast powinno się badać, jak to określa Bloor, przyczyny we wszystkich sytuacjach poznawczych,
ponieważ zawsze odgrywają one jednakowo istotną rolę. Zasada symetrii
(równoważności) w wersji najradykalniejszej głosi, że takie same przyczyny
zewnętrzne wobec wiedzy determinują zarówno przekonania irracjonalne jak
i racjonalne, zarówno prawdziwe jak i fałszywe, a wobec wyjaśniając wiedzę
należy szukać takich samych, zewnętrznych przyczyn wszelkich przekonań,
—————————
25 David Bloor, The Strenghts of the Strong Programme, w: Scientific Rationality: The Sociological Turn, red. James R. Brown, Reidel, Dordrecht1984, s. 81.
26 Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm …, op. cit., s. 4–5.
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bez względu na ich poznawczy status, w tym na ich racjonalność. Laudan
nazywa tę zasadę zasadą aracjonalności.27
W swej istocie zasada symetrii postuluje wyjaśnianie również fenomenu
wiedzy prawdziwej, poprzez ujawnianie jej zewnętrznych przyczyn, a więc
porzuca dwojakie wyjaśnianie przekonań proponowane przez „rozdwojonych” racjonalistów począwszy od Lakatosa.28
W rozprawie Relatywizm, racjonalizm socjologia wiedzy Barnes i Bloor
podają dosyć kompromisowe objaśnienie tej zasady. Stwierdzają mianowicie,
że fakt wszelkich przekonań jest równie problematyczny i że każdej sytuacji
należy poszukiwać przyczyn wiarygodności sądów.29 Wycofują się z postulowania identyczności przyczyn wiarygodności we wszystkich przypadkach
stosunkowo szybko; pierwsze wydanie przytaczanego tu tekstu ukazało się
w 1982 roku, a więc przed opublikowaniem ważnego zbioru krytyk pod redakcją Jamesa R. Browna, zawierającego między innymi głośne wystąpienie
Laudana.
POJMOWANIE WIEDZY

Edynburczycy deklarują, iż chodzi im o pojęcie wiedzy naturalistyczne i
nie opierające się na wartościujących, dyskryminujących normach, zadawanych odgórnie przez kryteria epistemologiczne.30 Podkreślają odmienność
przyjmowanej w silnym programie definicji wiedzy od nie naruszalnej i jedynej, ich zdaniem, definicji epistemologicznej. Ta druga, jak stwierdza Bloor,
identyfikuje wiedzę ze zbiorem przekonań prawdziwych lub ze zbiorem uzasadnionych przekonań prawdziwych. Natomiast według silnego programu
wiedzą jest to, co społeczne grupy uznają za wiedzę, co w sformułowaniu
Bloora, jest kolektywnie aprobowane,31 niezależnie od epistemologicznych
ocen wiedzy. Ponadto, wiedza jest publicznie dostępna i ma charakter reprezentacjonistyczny.
Wyobrażenie wiedzy separujące ją od norm i obejmujące bezkrytycznie
opinie dowolnych grup społecznych ma stanowić niekwestionowany dalej
obiekt badań wiedzy. Przyjmując taką definicję wiedzy, silny program odrzuca już w punkcie wyjścia możliwość skonstruowania krytycznej koncepcji
wiedzy i wiarygodnego wyjaśnienia, czym wiedza w istocie jest. Definicja ta
replikuje pogląd potoczny, usiłując objąć zakresem definicji to wszystko, co
dowolne grupy społeczne uznają za wiedzę, według stanowionych przez nie
—————————
27 James Robert Brown, The Sociological Turn, w: Scientific Rationality: The Sociological Turn,
Reidel, Dordrecht–Boston–Lancaster 1984, s. 9.
28 Bloor, The Strengths of …, op. cit., s. 82.
29 Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm …, op. cit., s. 3.
30 Barry Barnes Interests and the Growth of Knowledge, Routledge, London 1977, s. 1.
31 Ibidem, s. 3, także David Bloor, Knowledge and Social Imagery, Routledge & Kegan Paul, London–Boston 1976. Bloor rezerwuje dziedzinę jedynie przekonań dla wiedzy indywidualnej i idiosynkratycznej, zob. s. 3.
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standardów. Niepoddanie tego poglądu ocenie i analizie wymusza między
innymi konieczność uznania, że do wiedzy należą rojenia umysłowo chorych
przykuwających uwagę tłumów, oświadczenia notorycznych kłamców, tendencyjne deformujące obrazy rzeczy twierdzenia demagogów i ideologów,
nawiedzonych oszołomów i inne jeszcze tak zwane poglądy, których już według opinii minimalnie tylko oświeconych nie uznaje się za wiedzę. Ponadto
definicja wiedzy proponowana przez szkołę edynburską jest wewnętrznie
niespójna. Dobrze wiadomo, że rozbieżności w kwestii tego, co ludzie intuicyjnie uznają za wiedzę, są tak głębokie, że prowadzą między innymi do
podziałów ludzkości, wieloletnich sporów całych narodów, a także do wojen.
Dodanie warunku społecznego charakteru uznawalności niewiele tu zmienia32. Definiens w określeniu wiedzy Barnesa i Bloora zawiera zbiór wzajemnie sprzecznych przekonań, a więc jest bezsensem logicznym. Wyróżnienie
tych przekonań, które faktycznie są wiedzą, wymaga selekcji według przyjętych wartości poznawczych, chociaż niekoniecznie według prawdziwości.
Inflacyjny jest też zgłaszany pomysł, aby kryteria wiedzy, wymyślane przez
dowolnych, byle społecznych jej użytkowników (a nie normatywnych epistemologów), były nieograniczenie pluralistyczne i nie miały choćby minimalnego wspólnego jądra – esencji rozumienia wiedzy.
Już od starożytności zdawano sobie sprawę z tego, że pojęcie wiedzy musi
opierać się na antycypowanych (uniwersalnych, a przynajmniej obowiązujących w poszczególnych kulturach) kryteriach selekcji ludzkich przekonań,
jeśli nie ma być pojęciem bezużytecznym i wręcz humorystycznym, i jeśli ma
oferować punkt wyjścia w dociekaniu nad sensem poznania. Taki był prapoczątek i stały, trwający od wieków leitmotiv refleksji nad poznaniem: celem
było wyróżnienie wiedzy wśród zbioru przekonań i opinii. Celem przy tym
było przedstawienie wartości poznawczych, które przynależne przeświadczeniom, gwarantują, że są one wiedzą, a nie tylko mniemaniami. Przeciwstawienie episteme–doxa jest od ponad dwóch tysiącleci niekwestionowaną
podstawą epistemologicznych zmagań.33 Edynburczycy porzucają to koronne
rozróżnienie poprzez wprowadzenie „demokratycznego” rozumienia wiedzy,
nie dyskryminującej żadnego społecznie aprobowanego poglądu w tej kwestii.
Bloor i Barnes posługują się pojęciem przekonań bez precyzacji, a więc
można wnosić, iż przejmują tradycyjny sens filozoficzny albo niedookreślony
intuicyjny.34 Laudan natomiast utożsamia rozumienie przekonań przez
Edynburczyków ze stanami mentalnymi. Trudno na to przystać. Twórcy
i zwolennicy silnego programu pojmują wiedzę jako językowo wyrażany zbiór
opinii społecznie uznawanych, a nie jako wytwory indywidualnej świadomo—————————
32 Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Mocny program …. op. cit.,
s. 2–3.
33 Pisze o tym Ernan McMullin, w: J.R. Brown, The Sociological Turn, op. cit. s. 127.
34 Ibidem, s. 53.
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ści lub inaczej eksplikowane indywidualne stany mentalne. W silnym programie uważa się przekonania indywidualne za idiosynkratyczne i nie należące do wiedzy; dopiero ich społeczna aprobata przekształca je w wiedzę.
Natomiast kategoria stanu mentalnego wymaga – o ile nie ma być hipostazą
powołaną ad hoc – osadzenia go w indywidualnym świadomościowym podmiocie. W silnym programie podmiot indywidualny występuje też w niektórych kontekstach jako podmiot zredukowany do obiektu biologicznego.
Wobec tego w pojęciowym systemie tego programu pojęcie stanu mentalnego
indywidualnego podmiotu jest dysonansem z dwóch wymienionych powodów.
Należy też zauważyć, że momentami Edynburczycy recypują, wbrew swemu awartościującemu pojmowaniu wiedzy, tradycyjne epistemiczne wartości. Barnes i Bloor stwierdzają na przykład, że: „Nie jest tak, że wszystkie
przekonania są równie prawdziwe albo równie fałszywe”, oraz przypisują
przekonaniom wiarygodność.35 Zatem jawnie przyznają, iż wiedzy przysługują uniwersalne wartości poznawcze, głownie prawdziwość, wyróżniające je ze
zbioru przekonań. Ich definicja wiedzy nie pozbawia jej w ogóle wartości
poznawczych, lecz przesuwa i stanowienie tych wartości, i rozsądzanie, czy
w istocie przysługują poszczególnym przekonaniom w gestię twórców i użytkowników wiedzy. Barnes i Bloor deprecjonują w ten sposób epistemologię
całkowicie normatywną, a zadanie ustanawiania norm poznawczych przesuwają do praktyki poznawczej.
Edynburczycy przeciwstawiają się pojmowaniu wiedzy jako produktu
kontemplacji, czyli – według Barnesa – wiedzy jako osiąganej przez indywidualne podmioty, nie kierowane interesami, tworzącymi rezultaty swych
biernych obserwacji. Oponują zatem przeciw takiemu pojmowaniu wiedzy,
którą w filozofii kwestionuje się od Kanta, zwłaszcza usuwając na różne
konstruktywne sposoby wyobrażenie obserwacji jako biernej. Zdaniem
Edynburczyków wiedza jest wytwarzana przez grupy społeczne zaangażowane w konkretne zadania, wytyczane przez interesy. Jest także oceniana przez
wspólnoty, a nie w izolowanych sądach indywidualnych podmiotów, a więc
jest istotnie społeczna. Jest częścią kultury transmitowanej z pokolenia na
pokolenie, zmieniając się i rozwijając pod wpływem przypadków praktyki
poznania. Barnes przyrównuje sposoby uzyskiwania wiedzy do technik stosowanych w sztuce, w której stosuje się konwencjonalne formy wyrażania.36
Aktywistyczny charakter poznania zasadza się na wytwarzaniu konwencjonalnych form do ujmowania materiału wrażeniowego, przy jednoczesnym
społecznym jego kształtowaniu i, prawdopodobnie, też selekcji. W innym
miejscu Barnes pisze, stosując skróty myślowe, że odrzucenie kontemplacyj—————————
35

Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Mocny program …, op. cit.,

s. 3.
36

Ibidem, s. 2.
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nego charakteru wiedzy zasadza się na przyjęciu jej społecznego wymiaru,
a ten polega na manipulowaniu, przewidywaniu i kontrolowaniu rzeczywistego świata.37
PODMIOT

Szkoła edynburska nie opracowała teoretycznie pojęcia podmiotu społecznego, można by sądzić, naczelnego dla tej koncepcji, która z dramatyzmem identyfikuje naukę jako fenomen społeczny, choć następnie go, jak
wykazywałam, rozprasza. W kwestii podmiotu społecznego silny program
poprzestaje na charakterystykach intuicyjnych, nie zakorzenionych wyraźnie
w konkretnych koncepcjach socjologicznych lub filozoficznych. Nie konstruuje też swego własnego oryginalnego pojęcia podmiotu społecznego. Podmiotem poznania w nauce są w deklaracjach silnego programu grupy uczonych
lub społeczności uczonych w instytucjach naukowych. Mówi się przy tym
o nauce jako o działalności zinstytucjonalizowanej. Tu można ewentualnie
dopatrywać się fundowania w socjologicznie rozpracowywanym pojęciu
instytucji, lecz brakuje w publikacjach Edynburczyków konkretnych teoretycznych precyzacji i wskazań. Zresztą instytucjonalność nauki nie odgrywa
ważnej roli w skonstruowanym obrazie nauki, a odgrywają rolę niedostatecznie sprecyzowany pomiot społeczny, zbiorowości uczonych, grupy wyodrębniane z ogółu uczonych i zmieniające się pod wpływem okoliczności społecznych i kulturowych.
Jeśli chodzi o podmiot społeczny (zbiorowy, wzięty, co można domniemywać, w karby społecznie, w tym kulturowo wykształcanych schematów
działania38), to problemem najważniejszym jest relacja pomiędzy nim
a podmiotem indywidualnym, zważywszy ponadto, iż silny program do
aspektu społecznego dołącza aspekt biologiczny i psychologiczny, a więc de
facto dopisuje do swoich kategorialnych podstaw znaturalizowany podmiot
indywidualny. „Socjologia wiedzy – stwierdza Bloor – powinna być uzupełniona biologicznym modelem natury człowieka, brać pod uwagę informacje
zmysłowe, z którymi człowiek musi sobie radzić. To, co każdy słyszy, widzi,
co czuje przez dotyk, wraz ze zdolnością albo brakiem zdolności przetwarzania zmysłowej informacji, tworzy część ogólnego obrazu przyczynowego.”39
Lapidarne i pośrednie (głównie poprzez deklaratywne dołączenie psychologii i biologii do socjologii) wkomponowanie do obrazu nauki podmiotu
indywidualnego wyraźnie dystansuje się od ujęć Karla Mannheima i Maxa
Schelera. Ci zaoferowali filozoficznie rozbudowane ujęcia relacji podmiot
indywidualny a podmiot społeczny, unikając przy tym rozstrzygnięć redukcjonistycznych. Scheler obrał antropologiczną perspektywę, wskazując jako
—————————
Barnes, Interests and the Growth of Knowledge, op. cit., s. 9–10.
W analizach szkoły edynburskiej ostra instytucjonalność nie jest prezentowana zbyt wyraźnie.
39 Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, w: Silny program …., op. cit., s. 39.
37
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podstawy poznania indywidualny byt ludzki, zaś Mannheim fundował poznanie w podmiocie indywidualnym już w założeniach swych rozważań.40
Notabene te właśnie indywidualistyczny grunt dla podmiotu społecznego
zarzuca Mannheimowi Barnes.41
Kwestia relacji podmiot indywidualny a podmiot zbiorowy ma kluczowe
znaczenie dla wszelkich konstrukcji oferowanych w socjologiach wiedzy.
Koncepcję pomiotu zbiorowego trzeba wyposażyć w ontyczny fundament,
a podmiot indywidualny wydaje się elementem koniecznym tego fundamentu. W socjologii wiedzy przyjęcie tezy o redukcji podmiotu zbiorowego do
indywidualnego (na podstawie tezy głoszącej, że podmiot zbiorowy jest wielością, zestawem podmiotów indywidualnych) byłoby autodestrukcyjne, gdyż
wykazywałoby, iż socjologie wiedzy muszą wspierać się na epistemologiach
indywidualistycznych. Socjologie wiedzy okazywałyby się zatem nieautonomiczne; występowałyby w roli tylko socjologicznej „nadbudowy” nad epistemologią opartą na pojęciu indywidualnego podmiotu poznania. Silny
program od takiego rozwiązania w każdym razie się odżegnuje, w przeciwieństwie do wcześniejszych koncepcji pionierów socjologii wiedzy. Z enuncjacji
Edynburczyków wynika jednak, że podmiot zbiorowy jest współkonstytuowany przez podmioty indywidualne. Mamy więc słabe przesłania świadczące, że opowiadają się oni w tej kwestii za strukturalizmem lub emergentyzmem. Opowiadając się za podmiotem zbiorowym jako jedynym podmiotem
nauki, twórcy silnego programu popadliby w dysonans z innymi swymi
twierdzeniami.
Jednak wyłania się tu kolejna wątpliwość: czy faktycznie Edynburczycy
mówią o przedmiocie zbiorowym, czy raczej nie ustanawiają jako nadrzędnej
kategorii podmiotu społecznego, fundowanego w ludzkim indywiduum?
Podmiot taki jest jednostką, która „staje się […] kompetentnym członkiem
swojej społeczności”42. Można suponować, że to indywiduum implantujące w
swoją naturę wymiar społeczny, czerpany z komunikacji pomiędzy członkami
społeczności jest podmiotową instancją naczelną. Usuwa się tu z podmiotu
jednostkowego jego indywidualność, a nadaje się w to miejsce cechy wszystkich przedstawicieli grupy społecznej czy też jej cechy rodzajowe. Jak jest
wobec tego rozumiana grupa społeczna jako ta instancja, która konstytuuje
społeczne indywiduum? Na to pytanie Edynburczycy nie odpowiadają. Ewentualne rozstrzygnięcie nie może dla uniknięcia błędnego koła w konstrukcji
stwierdzać po prostu, że społeczności są złożone z indywiduów. Grupie
—————————
40 Stwierdzał mianowicie: „Prawda, że tylko jednostki zdolne są do myślenia. Nie istnieje żaden byt
metafizyczny w rodzaju grupowego umysłu, myślącymi ponad głowami jednostek, lub którego idee
jednostki w jedynie odwzorowują (Karl Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. Urszula Niklas, w:
Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985, s. 313).
41 Barnes, Interests and …, op. cit., s. 3–4.
42 Barry Barnes, Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania, przeł. Michał Tempczyk, w: Mocny
program …, op. cit. , s. 99.
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społecznej przysługiwałaby – można mniemać – bytowa autonomiczność nie
fundowana na ontycznej podstawie indywiduum. Edynburczycy pozostawiają
zatem nierozstrzygnięty dylemat, dla które trudno zaproponować dobre
rozwiązanie i który jest jednym z najważniejszych wyzwań dla koncepcji
przyjmujących kategorię podmiotu społecznego.
Silny program nie postuluje wizji nauki ufundowanej podmiotowo w
tradycyjnym, silnym filozoficznym rozumieniu. Nie obiera się za postawę
jednolitej, niepodzielnej kreacji człowieka (społecznego w szczególnym, powyżej wyłuszczonym sensie), odpowiednio wyabstrahowanego do społecznego podmiotu poznania. Nie bada się tu nauki ze względu na jej podmiot poznający. Nie tworzy się – tak jak tworzy Scheler – wizji nauki ogarniającej
całość podmiotu społecznego (rozsadzający, choćby przez przywołanie
instancji interesów, podmiotowość czysto poznawczą). Istotną rolę w produkowaniu wiedzy naukowej Edynburczycy przypisują poszczególnym własnościom, dyspozycjom, mocom sprawczym podmiotu, generującym produkowanie wiedzy. Najważniejszą odpodmiotową instancją sprawczą są interesy
społeczne. Dominują one w obrazie nauki silnego programu, ale odseparowane są od innych właściwości podmiotu. Silny program wprowadza zatem
pomiot społeczny, z elementami innych planów bytowych, a następnie dokonuje jego podziału na odrębne instancje, które są autonomizowane, wyłączane z całości, jaką ma być, można by oczekiwać, podmiot społeczny.
PRAWDA A INTERESY

Barnes i Bloor dosyć konsekwentnie, acz nie bez wyjątków, stosują jako
jedną z naczelnych kategorię interesów.43 Ta, przejęta z myśli marksowskiej,
jest często przywoływana w socjologii wiedzy, między innymi przez Karla
Mannheima, frankfurtczyków i Jürgena Habermasa. Natomiast Bernard
Barber, jeden z pionierów socjologii nauki, krytykuje pojęcie interesów
z powodu wstępnej rozległości i rozmytości, a także z powodu jego tendencyjności (przeciwstawia się on ograniczaniu interesów do interesów politycznych i ekonomicznych, i pomijaniu interesów wyrastających z wartości
i celów poznawczych stawianych przez uczonych). 44
Twórcy silnego programu stwierdzają, że konstytutywna idea socjologii
wiedzy to „próba umiejscowienia interesów”, a w związku z tym zaprzeczenie
idei, fundamentalnej, jak utrzymują, dla epistemologii głoszącej, że „badania
naukowe przyjmują postać „bezinteresownego poszukiwania prawdy”. Dekla—————————
43
Miedzy innymi w Przedmowie do Czytelnika polskiego w zbiorze Silny program socjologii
wiedzy, a także w Bloor, The Strenghts of the Strong Programme oraz w Barnes, Interests and the
Growth of Knowledge, op. cit.
44 Bernard Barber, Somme Patterns and Processes in the Development of a Scientific Sociology of
Science, w: Beyond the Science Wars, Ullica Segerstråle, State University of New York Press, New
York 2000.
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rują: „W naszym myśleniu dominować będzie podstawowa opozycja: bezinteresowne dążenie do wiedzy versus socjologia wiedzy”,45 a więc wiedza
naukowa to, tak jak każda inna, tworzona przez odwołanie się tylko do interesów i nimi przeniknięta. Według silnego programu dążenie do prawdy
wyklucza realizowanie interesów, a nawet jakiekolwiek kierowanie się nimi.
I też odwrotnie: realizowanie w poznaniu interesów wyklucza dążenie do
prawdy. Wydaje się, iż interesy są istotne w poznaniu, jeśli wytyczają konkretne cele poznania naukowego, a więc pełnią względem celów rolę sprawczą, będąc instancją pierwotniejszą od celów, determinującą cele. Natomiast
Barnes i Bloor interesy i cele traktują jako równorzędne, zamienne względem
siebie czynniki sprawcze wiedzy; ani interesy, ani cele nie mają absolutnego
priorytetu.
Barnes i Bloor przez interesy rozumieją między innymi polityczne motywacje przedsięwzięć naukowych, a ogólniej wpływy okoliczności pozapoznawczych na wiedzę. Można z niepewnością wywnioskować, że interes to nie
tylko to, co wiąże się z uzyskaniem określonych korzyści najniższego lotu:
konsumpcyjnych, związanych z dążeniem do prestiżu, aplauzu, władzy, pieniędzy, kariery itp. Interesem w nauce jest wszystko, co wiąże się z praktyczną stroną ludzkiego życia, z funkcjonowaniem uczonego w instytucjach naukowych, a więc to, co jest w społecznościach naukowców pożądane
z powodów wygody, szacowania nakładów czasu i energii uczonych.46 Według Barnesa i Bloora interes nauki wiąże się (choć nie jest prawdopodobnie
tożsamy) z respektowaniem w pierwszym rzędzie spraw Lebensweltu samych
uczonych: z dbania uczonych o przynależność i lojalność grupową, z konieczności współdziałania, współpracy, współzawodnictwa itd.47 W nauce ma być
zatem ważne pozapoznawcze otoczenie zdobywania wiedzy. Natomiast cel
stawiany w oficjalnych enuncjacjach uczonych jako główny, czyli uzyskiwanie
wiedzy poznawczo wartościowej, staje się zupełnie nieistotny, co więcej, jest
w nauce w ogóle nieobecny.
Dystansując się od kontekstów filozoficznych związanych z pojęciem interesów i zakładając jego najszersze znaczenie, interes wiąże się znaczeniowo
z tym, czego pożądamy (w zaistnieniu czego zatem mamy cel), jak i z tym,
czym się interesujemy, na co zwracamy uwagę, ku czemu dążymy, lecz tu już
nie w celach wyłącznie praktycznych. Barnes i Bloor to najszersze rozumienie
zawężają. Zbliżają pojecie interesu do pragmatystycznego pojęcia użyteczności, przy odpowiednim ustanowieniu konstelacji rodzajów użyteczności. Użyteczność polega na kierowaniu się w poznaniu celami pozapoznawczymi,
wyznaczanymi przez interesy właśnie, choć niekoniecznie ekonomicznopolityczne. Silny program traktuje naukę jako korporację uczonych, którzy
—————————
Przedmowa .., op. cit. s. xxv.
Na takie rozumienie interesu wskazuje miedzy innymi odwołanie się do Kuhna.
47 Barnes, Bloor, Przedmowa … , op. cit., s. xxvii.
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dążą do zachowania sprawnego i efektywnego funkcjonowania jej jako instytucji w ramach społecznego status quo. To dążenie niekoniecznie musi realizować wymogi burżuazji i ustroju kapitalistycznego,48 jak sądzono za Marksem, lecz jednak podporządkowuje się aktualnie panującym warunkom
politycznym. Nauka dawno przekroczyła granice świata kapitalistycznego,
lecz wszędzie, gdzie istnieje, zostaje podporządkowana władzy politycznej,
jest przez nią niewolona, bez względu na charakter władzy. W perspektywie
silnego programu uczeni nie są burzycielami zastanego porządku, lecz się do
niego dostosowują, funkcjonują w jego obrębie. Są zatem politycznie
konserwatywni. Odrębnym problemem jest, że ich pozycja nie jest efektem
wolnych wyborów – funkcjonują w warunkach przymusu politycznego.
Silny program nie podtrzymuje idei Bacona i Oświecenia dążenia do
zwiększenia szczęścia ludzkości realizowanego poprzez naukę. Uczeni nie są
herosami dążącymi do ulepszenia świata, do zwiększania dobra ludzkości,
tak czy inaczej pojętego. Realizowanie interesów w nauce polega według silnego programu na sprawnym i bezkolizyjnym funkcjonowaniu w obecnych
społecznościach uczonych, a nie na dawno porzuconej misji uzyskiwania
prawdy. Według silnego programu nauka jest instytucją zachowawczą, nawet
przejawia pewną cyniczność, a głównym jej interesem jest zachowanie
względnego komfortu społecznego społeczności uczonych. Bezinteresowne
dążenie do prawdy, czyli, jak je kwalifikują Bloor i Barnes, bohaterskie czyny
transcendencji nie zdarzają się w praktyce nauki.
Barnes w rozprawie Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania49 sugeruje inne stanowisko. Stwierdza on, iż
…cele nie są wyłącznie praktyczne, społeczne, lecz wśród celów znajdują się
wśród społecznie usytuowane wymagania techniczne i związane z przewidywaniem: nie jest tak, że działające jednostki odwołują się do celów i interesów,
zamiast rozważać adekwatność techniczną i empiryczną. Jest tak, że sens adekwatności technicznej i empirycznej staje się sam zrozumiały dzięki przypadkowym celom i interesom.50

Barnes twierdzi zatem, że celami są też adekwatność techniczna (prawdopodobnie ma na myśli posługiwanie się odpowiednimi przyrządami albo też
powodzenie w praktycznych zastosowaniach wiedzy technicznej) i adekwatność empiryczna. Wymóg adekwatności empirycznej jest identyczny z roszczeniami stawianymi wiedzy w racjonalistycznej filozofii nauki, w stanowiskach zarówno realistycznych jak i instrumentalistycznych. Stwierdzenie
Barnesa zmienia istotnie ideał nauki w socjologii wiedzy przystając w ważnym wymiarze na racjonalistyczny ideał propagowany w filozofii nauki.
—————————
48 Samo pojęcie jest obecnie anachroniczne, choć mechanizmy wskazane przez Marksa da się z całą
aktualnością zidentyfikować odczytać w obecnych warunkach społeczno-politycznych.
49 W: Mocny program socjologii wiedzy.
50 Barnes, Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania …, op. cit., s. 119.
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Problemem podstawowym z epistemologicznego punktu widzenia są tu
nie same motywy, cele i interesy i ich maksymalne zbiory, lecz rezultaty poznania, obciążone interesami oraz ich stosunek do prawdy. Czy dopuszczanie
interesów w poznaniu naukowym wyklucza osiąganie wiedzy prawdziwej, czy
przy odpowiednich kompromisach dążenie do prawdy da się po części
uzgodnić z interesami? Z treści pism szkoły edynburskiej trudno wyłonić
jednoznaczną odpowiedź.
W swych deklaracjach w kwestii prawda czy interesy silny program nie
przystaje się na jakikolwiek kompromis. W szczególności nie stawia się tezy,
że cele poznawcze (dążenie do prawdy) są tylko zaburzane i częściowo
tłumione przez ingerencję interesów. Nie dopuszcza się kolażu prawdy z interesami, które owocowałyby pewną degeneracją wiedzy prawdziwej poprzez
ingerencję interesów, lecz degeneracją niecałkowitą, zachowującą pewien
ograniczony i niepełny obszar prawdy.
W deklaracjach interesy zatem stanowią bezwarunkową bezwzględną
opozycję prawdy. Silny program ruguje prawdę z nauki – i jako ideę regulatywną, i tym bardziej jako realizowalną wartość poznawczą. Ta deklaracja
wprowadza do programu niespójność. Po pierwsze bowiem, wykluczenie
prawdy z nauki jest niespójne z programową zasadą symetrii. Ta jedna
z naczelnych i notabene najczęściej krytykowana zasada silnego programu
zawiera jako swą postawę tezę o obecności w niej prawd – inaczej traciłaby
sens. Po drugie, pewne wersje prawdy, szczególnie pragmatystyczne, doskonale komponują się z postulatem interesowności poznania. Po trzecie, jeśli
ograniczyć rozumienie prawdy przez Edynburczyków do prawdy korespondencyjnej, to jej wykluczenie stoi w sprzeczności z realizmem, za którym
opowiadają się twórcy silnego programu (realizm Edynburczyków dyskutuję
w następnym punkcie).
REALIZM

Edynburczycy postulują epistemologiczny realizm, w wersji deklaratywnie
zgodnej z pojęciowym relatywizmem i ze społecznym warunkowaniem wiedzy, a więc przedstawiają zamysł przecięcia nabrzmiałego węzła, z którym
zmaga się współczesna epistemologia. Nie da się włączyć realizmów w wersjach propagowanych we współczesnej literaturze przedmiotu, kopiujących,
niezapośredniczonych, do edynburskiej koncepcji nauki, ponieważ ta włącza
– jako instancję zapośredniczającą poznanie – warunki społeczne, czynniki
biologiczne i psychologiczne, a także kulturowe, jeśli te odróżnia się od
społecznych. Teza ta odnosi się do wszelkich „socjologizowanych” koncepcji
nauki.
Edynburczycy zgłosili dwie wersje realizmu epistemologicznego. Obie
wersje są realizmami konwencjonalistycznymi, a podstawą różnic pomiędzy
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nimi jest rozumienie konwencji. Późniejsze stanowisko (Barnesa, Bloora
i Henry’ego) nie odnosi się do wcześniejszego (Barnesa) i jego autorzy nie
wypowiadają się w kwestii zbieżności swego poglądu z wcześniejszym. Edynburczycy zdają się traktować oba stanowiska jako wzajemnie niezależne.
Realizm w ich ekspozycjach jest zaciemniony przez niejasność, z jakim, na
przykład Barnes w tekście Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania
odnosi się do pojęcia rzeczywistości. Posługując się tym pojęciem, opowiada
się ewidentnie za realizmem epistemologicznym, na przykład stwierdza:
„«Rzeczywistość» nie przejmuje się tym, jak ją grupujemy; «rzeczywistość»
jest po prostu ogromnym skomplikowanym ciągiem niezwerbalizowanej
informacji, którą grupujemy.”51 Wątpliwości wnosi tu użycie cudzysłowów
sugerujących (jednak bez pewności), iż Barnes chce mówić o rzeczywistości
w sensie nie ontologicznym, że bierze tę w fenomenologiczny nawias, albo że
wręcz ma na myśli sens idealistyczny, a mianowicie pojmuje rzeczywistość
jako korelat indywidualnej świadomości, albo zbiór informacji (formujących
rzeczywistość), a nie ogół bytów.
Twórcy silnego programu utrzymują, że przyjęcie realizmu wnosi korzyści
metodyczne, pozwalając powiązać cząstkowe tylko badania socjologiczne
z prowadzonymi w innych dziedzinach wiedzy. Argumentacja jest nietypowa.
Skoro do badań wiedzy wkracza, na przykład, biologia, to nie można, utrzymują Barnes, Bloor i Henry, zająć innego stanowiska niż realistyczne. Przyznają biologii i innym naukom przemożnej, niewyjaśnionej siły w przyjmowaniu realizmu.
Swą późniejszą wersję realizmu Edynburczycy przedstawili w Scientific
Knowledge: a Sociological Analysis. Autorzy tej monografii, Bloor, Barnes
i John Henry, deklarują, iż bazą wiedzy są przyczynowe oddziaływania pomiędzy rzeczywistością a podmiotem poznającym oraz że ważną funkcją wiedzy jest referencja, czyli opisywanie świata naturalnego.52 Ich realizm nie
wspiera się jednak na zgłaszanych relacjach przyczynowych, a na dobrze
znanych z literatury filozoficznej analizach współtworzenia wyników doświadczalnych przez przyjmowane systemy pojęciowe; związków przyczynowych w ogóle nie eksponują. Analizują po raz kolejny niezliczoną liczbę razy
rozpatrywane w literaturze filozoficznej klasyczne już ekspozycje interpretacji doświadczeń przez teorie i wielość interpretacji doświadczenia zależnych
od przyjmowanych systemów pojęciowych: Patterns of Discovery Norwooda
Russella Hansona, prace Thomasa R. Kuhna, Mary Hesse oraz nieco nowsze,
z końca lat osiemdziesiątych, poglądy Paula Churchlanda. Notabene ten
ostatni powtarza doskonale znaną filozofom nauki tezę o teoretycznym
obciążeniu doświadczenia, posługując się nowym pojęciem restrukturyzowa—————————
Ibidem, s. 107.
Barry Barnes, David Bloor, John Henry, Scientific Knowledge: a Sociological Analysis, The Althone Press, London 1996, s. 1, 201.
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nia doświadczenia przez teorie.53 Barnes, Bloor i Henry głoszą, że wiedza jest
poznawczą reprezentacją rzeczywistości, lecz zapośredniczoną przez systemy
pojęciowe, przy użyciu których wiedza jest wyrażana. Systemy te przedstawiają odrębne klasyfikacje rodzajów naturalnych. Różne kultury i subkultury
tworzą różne systemy klasyfikacji.
Trzej autorzy utożsamiają kulturowo, w tym także teoretycznie fundowane
klasyfikacje ze społecznymi konwencjami, recypując – jak deklarują – to
pojęcie od Emila Durkheima. Twierdzą, iż według Durkheima systemy społecznych konwencji opierają się na podobieństwach i różnicach istniejących
w przyrodzie, a także na pojęciu kategorii (Edynburczycy nazywają ją klasą,
co nie tylko jest zmianą nazwy, lecz zmianą merytoryczną – klasa (równoważności) jest fundowana przez swe elementy i tkwiące w nich cechy wspólne). Durkheim – stwierdzają – uznaje klasę za instrument myśli, skonstruowany przez człowieka jako istotę społeczną; w pojęciu klasy upatruje
czynnika kształtowanego kulturowego, a nie fundowanego w ludzkiej naturze, jednak z realistyczną bazą.54 Można wnieść wątpliwości co do słuszności
interpretowania Durkheima rozumienia kategorii jako konwencjonalistycznego. Durkheim zmienia Kanta rozumienie kategorii z indywidualistycznego
na społeczne, lecz jego wywód uprawnia raczej do twierdzenia, że kategoriom
przypisuje on naturę a priori społecznego, a więc historycznie zmiennego
czynnika nieempirycznego w poznaniu,55 źródłowo tkwiącego w naturze
społeczeństwa, a nie charakter konstrukcji czysto konwencjonalnych. Twierdzenie Edynburczyków stwierdzające, że Durkheimowskie kategorie są klasami równoważności, opartymi na podobieństwach i różnicach pomiędzy
obiektami jest również wątpliwe. Zaakceptowane skłaniałoby niemal bezpośrednio do utrzymywania, że kategorie wyrastają z doświadczenia, że są
a posteriori, od czego Durkheim – idąc za Kantem – się odcina. Tak więc
silny program raczej zapożycza sposób ujmowania od Durkheima, modyfikując go, a nie wiernie przejmuje. Notabene można żywić wątpliwości, czy
przypisanie a priori charakteru społecznego, zmiennego, pozostawia jakieś
elementy pierwotnej idei a priori, wyrażającej czynnik poznania konieczny,
fundamentalny i bezwzględnie stały w poznaniu. Konwencje z kolei wprowadzone do poznania nie dają się uzgodnić, przynajmniej przy pewnych ich
interpretacjach, z realizmem.
Systemy klasyfikacyjne są według Edynburczyków determinowane przez
cele stawiane w nauce, także przez cele praktyczne.56 Systemy nie są konstruowane zatem z myślą dostosowywania się do obiektów i do porządku w przy—————————
Ibidem, s. 2–5.
Ibidem, s. 46–48; zob. też Emil Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, tłum. Jerzy
Szacki, w: Problemy socjologii wiedzy, s. 155–161.
55 Inna sprawa, że mówiąc o historycznej zmienności a priori odchodzi się od istoty tego pojęcia.
56 Według Edynburczyków w nauce występują wyłącznie cele pozapoznawcze, sterowane społecznymi interesami.
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rodzie, lecz mają eksponować w systemach cele uczonych, a jednocześnie są
konwencjonalne. Mimo tych, zdawałoby się, antyrealistycznych enuncjacji,
Edynburczycy mają nadzieję zjednoczyć konwencjonalizm z realizmem,
i przy tym wykazać, że konwencje są wytyczane przez cele (o interesach nie
mówią tu w ogóle). Jest to element kontrowersyjny programu, gdyż konwencje, w przyjętym zwykle rozumieniu mają z natury rzeczy charakter umownych, sztucznych, arbitralnych więzów, tu nakładanych na rzeczywistość
w operacjach jej klasyfikowania. Konwencje są wolnymi tworami myśli, niezależnymi od obiektów, którym co najwyżej narzucają formę, a nie odtwarzają ujmowanych rzeczy. Ponadto, jeśli nawet zgodzić się, że konwencje nie
kształtują formy, a także treści, to mimo wszystko postulat kształtowania
konwencji przez cele jest wątpliwy. Cele są okazjonalne, specyficzne dla
poszczególnych projektów i zadań badawczych, projektów badawczych, natomiast stylistyczne konwencje w nauce są bez porównania bardziej stabilne
– są stałe w całych okresach danej dziedziny lub obszernych subdziedzin
nauki.
Barnes, Bloor i Henry wprowadzają antyesencjonalistyczne zastrzeżenie;
uznają mianowicie prezentowanie esencji bytów za konwencjonalne. Antyesencjalizm jest związany z tezą Durkheima o konwencjonalnym, i antyrealistycznym charakterze rodzajów naturalnych. Konwencjonalizm sprzęgnięty z
pojęciowym pluralizmem jest eksplikowany przy użyciu między innymi Mary
Hesse koncepcji sieci. Takie sieci to nieatomistyczne układy pojęć, zorganizowanych w niepodzielne całości.57 Organizują one rzeczywistość przy użyciu
układów pojęć. Zarzucane na rzeczywistość są równie racjonalne i poprawne.
Nie jest uprawnione twierdzenie, iż jedne z nich przedstawiają esencje bytów,
a pozostałe – nie, głoszą Edynburczycy. Jest w tym stanowisku zawarte
z pozoru tylko słabe wykluczenie agnostyczne jako rezultat pojęciowego pluralizmu. Jednak w istocie antyesencjalizm prowadzi do pytania o możliwość
realizmu w ogóle z dobudowanym doń pojęciowym pluralizmem. Skoro bowiem nie ujmuje się własności istotowych, to nie ujmuje się też w sieciach
wszelkich innych. Atrybuty składające się na esencję przedmiotu nie różnią
się bowiem, jak można mniemać, poznawczo od pozostałych; relewantne
różnice nie są przynajmniej zakładane i nie są eksplikowane. Co się zatem de
facto reprezentuje? Czy cala ontologia obiektów jednostkowych, którym
przysługują własności, jest konwencjonalna, a przy tym równie wiarygodna
jak inne, dowolnie projektowane ontologie? Czy, przeciwnie, ontologia ta
wychwytuje właśnie ontologiczną organizację świata, taką jaka ona jest,
dociera do rzeczywistości w metafizycznym sensie słowa? Edynburczycy
przyjmują poznawczy dostęp, lecz na samo na to pytanie nie odpowiadają.
—————————
57 Barry Barnes, Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania, przeł. Michał Tempczyk, w: Mocny
program socjologii wiedzy, op. cit., s. 104.
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Jest to brak, ponieważ odpowiedź ma decydujące znaczenie dla rozeznania
istoty stanowiska realistycznego.
Wcześniejszą wersję realizmu konwencjonalistycznego zgłosił Barnes
w Interests and the Growth of Knowledge. Posiłkował się poglądami Ernsta
Gombricha przedstawionymi w książce Sztuka i złudzenie oraz modelem
sieci Hesse. Barnes rozumie konwencję tak, jak rozumie się ją w malarstwie:
konwencje to specyficzne środki obrazowania, które trzeba znać, aby właściwie odczytać przekaz zawarty w obrazie, aby służyła ona jako wiarygodna
informacja o rzeczywistości.58 Konwencje w nauce zapośredniczają kulturowo dostęp do rzeczywistości.
Według interpretacji Barnesa sieci równoprawnie konwencjonalnie porządkują przyrodę, ale zarazem, mimo konwencjonalnego charakteru, są one,
jak pisze expressis verbis, zgodne z rzeczywistością.59 Według Barnesa alternatywne sieci Hesse „mogą być zadowalająco nałożone na rzeczywistość
(w sensie środowiska fizycznego)” i żadna nie ma preferencji, żadna też nie
zniekształca rzeczywistości bardziej niż druga”.60 Notabene samo pojęcie
zniekształcenia rzeczywistości Barnes uważa za chybione, a reprezentowanie
rozumie jako dostarczanie informacji, które są zawarte w każdej z sieci.
Reprezentowanie ufundowane w konwencjach jest zawsze spaczone przez
poznającego poprzez ich użycie – te zafałszowują w pewien sposób to, co
faktycznie się widzi.61 Lecz mimo wszechobecnych zafałszowań konwencje
pozwalają ująć rzeczywistość, gwarantując nie odzwierciedlający do niej
poznawczy dostęp. Składając tę deklarację, Barnes opowiada się za ideą
poznania wyposażoną w kategorię prawdziwości, którą silny program deklaratywnie i bezwarunkowo przecież odrzuca. Zgodność wiedzy z rzeczywistością bowiem, nawet przy fatalnej niedookreśloności pojęcia zgodności, to
prawda w sensie klasycznym, zwanym współcześnie korespondencyjnym.
Stylistyczne konwencjonalne więzy są według Barnesa uniwersalną i konieczną właściwością ujmowania rzeczywistości w nauce. Barnesa idea
konwencji jako stylu poznawczego reprezentowania sprzęga się z przeciwstawieniem się pasywistycznemu kontemplacyjnemu reprezentacjonistycznemu ujęciu poznania. Kategoria konwencji stylistycznych w ujęciu Barnesa
zawiera kategorię interesów. Poprzez styl reprezentowania wkraczają do
poznania determinanty społeczne, a przede wszystkim społeczne interesy.
Jeśli tak, to i tak z tezy realizmu konwencjonalistycznego wynika postulat
słabszy niż głoszony przez Edynburczyków o wykluczaniu prawdy62 przez
interesy. Barnes mówi, że obrazy rzeczywistości, mimo ich zdeformowania,
ujmują jakoś rzeczywistość, a więc – można imputować – są częściowo
—————————
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 108.
60 Ibidem, s. 110.
61 Barry Barnes, Interests and the Growth of Science, Routledge, London 1977, s. 5.
62 Prawda korespondencyjna pociąga realizm, i odwrotnie.
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prawdziwe. Model reprezentacji jako operowania konwencjami pozwala pogodzić obraz wiedzy jako prawdziwej w nieabsolutnym, częściowym, aspektowym, a nie aproksymacyjnym, sensie klasycznym (korespondencyjnym)
z wiedzą jako sterowaną interesami. Barnes pisze:
Idea konkurencji pomiędzy tym co logiczne i naturalne z jednej strony, a tym,
co pochodzi z kultury i społeczeństwa z drugiej, jest głęboko zakorzeniona.
Klasyfikacje mogą dostosowywać się do obiektywnych faktów przyrody lub do
wymagań kulturowych. Mogą one być logiczne lub społeczne. Lecz jest to
przeciwne temu, co pokazuje dokładne badanie: musimy myśleć w terminach
symbiozy, a nie konkurencji.63

Stanowisko Barnesa dopełniają jego objaśnienia o instrumentalistycznym,
specyficznie rozumianym charakterze jego realizmu. Stwierdza on wprost, iż
przekształca „socjologiczny konwencjonalistyczny opis wiedzy i klasyfikacji
w instrumentalistyczny”. Instrumentalizm ten, stanowisko zupełnie inne niż
instrumentalizm w filozofii nauki, Barnes charakteryzuje następująco:
Po pierwsze, […] cele i interesy należą do dziedziny tego, co publiczne i tłumaczą one zmiany zjawiska społecznego. Zmiany w użyciu środków językowych
i związane z nimi zmiany znaczeń muszą odnosić się do określonych zbiorowych celów i interesów. […] Tak dalece, jak poszczególny predykcyjny cel
nadaje strukturę ocenie wiedzy, jego szczególność musi być zrozumiana w odniesieniu do kontekstu społecznego, do istniejącej w nim wiedzy i do całego
powiązanego systemu celów i interesów. [...] [Po drugie – MC] Nie mówię, tak
jak na przykład Habermas, o ocenie za pomocą transcendentalnych interesów… […]64

Cele i interesy społeczne rodzą się w poszczególnych sytuacjach i nie są
zorganizowane w typy poprzez nadrzędne przesłania, jak to postuluje Habermas. Następna teza Barnesa instrumentalizmu głosi, iż poszczególne obszary wiedzy, w tym stosowane w niej pojęcia, zmieniają się w zależności od
sposobów jej użycia i od ustanawianych celów i interesów. Nauka może
zmieniać się też w ideologię, i odwrotnie. Barnesa instrumentalizm to zatem,
najogólniej rzecz ujmując, stanowisko głoszące zależność i fundowanie wiedzy od celów i interesów. W tym instrumentalizmie dominują wątki pragmatystyczne. To stanowisko jest pokrewne pragmatyzmowi linii Jamesowskiej
i przetransformowanej wersji Rorty’ego. Pragmatyści mówią w gruncie rzeczy o realizacji celów i interesów jako instancji ważności wiedzy, a Barnes
wskazuje na same interesy i cele społeczne (domyślnie: pozapoznawcze) jako
instancje ważności. Pokrewieństwo jest fragmentaryczne; ideał wiedzy
naukowej w szkole edynburskiej w innych punktach odbiega od wizji pragmatystów.
—————————
63
64

Ibidem, s. 110.
Barnes, Konwencjonalny składnik wiedzy i poznania, op. cit., s. 122–123.
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Czy szkoła edynburska podaje konkretny model reprezentacji? Jest to
pytanie podwójnie ważne – ze względu na konkretyzację realizmu jako
konwencjonalistycznego oraz ze względu na włączaną do systemu nauki
prawdziwość korespondencyjną, a więc, równoważnie, reprezentującą. Odpowiedź brzmi: nie podaje. Realizm Barnesa przypisuje reprezentacji charakter tego samego typu, co konwencje malarskie: konwencje są formami służącymi do przedstawiania obrazów przedmiotów poznania. Poprzez formy
ujmowania przedmiotów w wiedzy o nich włączają się elementy społeczne.
Realizm Barnesa, Bloora i Henry’ego jest fundowany na pojęciu kategorii,
w sensie kategorii przejętym od Durkheima, o Kantowskiej genezie. Kategorie są interpretowane jako twory konwencjonalne, produkty społecznych
zbiorowości, co odróżnia je od apriorycznych kategorii Kanta przynależnych
naturze indywidualnego podmiotu. Edynburczycy nie rozstrzygają jednak,
jak style albo kategorie kształtują wiedzę, czy są tylko instrumentami nadającymi formę, czy współkształtują treści. Można jedynie domniemywać, że
właściwa jest druga odpowiedź, gdyż tylko ona jest zgodna z tezą o deformującym wpływie interesów i innych czynników zewnętrznych na prawdziwość
przekonań. Lecz to rozstrzygnięcie pozostawia wątpliwości: wszak forma
obrazowania też może bowiem kształtować treści. Ogólnie, dopuszczalne jest
zniesienie opozycji pomiędzy formą przekazu a treścią (głosi to między
innymi McLuhan).
Opowiadając się za realizmem, silny program stoi w opozycji do pozostałych nowych form zsocjologizowanych ujęć wiedzy. Konstruktywizm jest tak
powszechnym stanowiskiem wśród ujęć socjologizowanych, że traktuje się go
niekiedy jako atrybut rodzajowy tych stanowisk. Silny program odżegnuje się
od konstruktywistycznych stanowisk André Kukli, Stephena Woolgara,
Andrew Pickeringa, Karin Knorr-Cetiny, Harry’ego M. Collinsa i Trevora
Pincha, Bruno Latoura oraz wcześniejszego, pionierskiego: Petera L. Bergera
i Thomasa Luckmanna.
Konstruktywizm społeczny głosi, że konstruktami społecznymi są fakty
naukowe, a nie tylko przekonania naukowe wyrażone w języku.65 Radykalność tego konstruktywizmu polega zatem na wkroczeniu na poziom ontyczny
faktów, przedmiotów wiedzy, obiektów pozajęzykowych. Nie tylko zaprzecza
on, że poznanie ma dostęp do rzeczywistości w sensie metafizycznym, ale
i odrzuca się sensowność wysuwania roszczeń poznawczych względem rzeczywistości w jej sensie metafizycznym, a także podaje się w wątpliwość
funkcję pojęcia rzeczywistości metafizycznej jako Kantowskiej idei regulatywnej. Collins utrzymuje, że świat na nas nie oddziałuje (także – można
mniemać – jako idea sterująca poznaniem, a nie tylko fizycznie), a jest tym,
—————————
65 Zob. np. André Kukla, Social Constructivism and the Philosophy of Science, Routledge, London
2000, s. 9.
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co społeczne podmioty poznania naukowego projektują na zewnątrz.66 Według Collinsa rzeczywistość konstruuje się na podstawie wyłącznie podmiotowej, a wobec tego rzeczywistość w rozumieniu metafizycznym nie jest tworzywem stanowiącym ontyczną podstawę konstruktów. W Changing Order
… Collins znamiennie stwierdza: „If the world must be introduced, then it
should play no more role than the fire in which picture are seen” .67 Dla konstruktywistów jedyną rzeczywistością ontyczną, z której podmiot zbiorowy
wytwarza wszystkie rzeczywistości skonstruowane, pozornie tylko autonomicznie bytujące, jest rzeczywistość podmiotów, a świat poza nimi jest mirażem. Stawiają zatem oni tezę analogiczną do tezy idealizmu subiektywnego,
a różnią je kategorie podmiotu – indywidualny versus zbiorowy.
Edynburczycy oferują wart głębokiej uwagi sposób pogodzenia realizmu
z „uspołecznioną” koncepcją wiedzy, chociaż sposób ten ma braki. Kluczowy
zasadza się na niewyjaśnieni natury i funkcji konwencji. Nie wiadomo, jak
arbitralne wytwory podmiotowe, za jakie konwencje zwykle się uznaje,
dostosowują się do przedmiotów, a przynajmniej jak mają zdolność poznawczego, choćby deformującego, przy tym koniecznego partycypowania
w reprezentowaniu rzeczywistości. Nie wiadomo, czy Edynburczycy rozumieją konwencje jako formy obrazowania, a następnie, czy przez formy zawsze
ma przeświecać to, co formowane, a więc tu: rzeczywistość, która z pewnością według Edynburczyków nie jest amorficzną substancją, tworzywem
konstrukcji, a jest przy użyciu konwencji transformowana do wiedzy ze swym
gotowym nie-poznawczym, a ontologicznym wyposażeniem. Te same problemy odnoszą się do kategorii apriorycznych.
RELATYWIZM

Najmocniej eksponowaną, zwłaszcza przez krytyków, konieczną komponentą silnego programu jest relatywizm, powiązany ściśle z problemem realizmu. Bez jakiejś wersji relatywizmu socjologiczne ujęcia poznania są niemożliwe, jeśli dodać do tezy uwarunkowań społecznych tezę o aksjologicznej
równorzędności istniejących i możliwych systemów wiedzy. Istotny jest
stosunek relatywizmu Edynburczyków do zgłaszanego przez nich realizmu.
Unifikacja realizmu z relatywizmem nie zawsze jest bowiem możliwa; relatywizmy tworzą rodzinę stanowisk,68 a wśród nich są też wersje zawierające
tezę antyrealizmu lub ją implikujące. Jednak – co niekiedy się pomija
skupiając wyłączną uwagę na relatywizmach najostrzejszych – unifikacja
taka w pewnych wersjach relatywizmu jest możliwa.
—————————
66 Harry Collins, Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, University of
Chicago Press, Chicago–London 1992 (1985), s. 14.
67 Ibidem, s. 16.
68 Chris Swoyer, Relativism, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition),
red. Edward N. Zalta, URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/relativism/>.
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Bodajże najgłośniejszym obecnie i najszerzej dyskutowanym relatywizmem antyrealistycznym jest relatywizm przedmiotowy (reality relativism69), a jego formą najsilniejszą jest relatywizm metafizyczny, niedopuszczający ontologii do obszaru sensownego dyskursu. Antyrealistycznymi relatywizmami są między innymi stanowiska Richarda Rorty’ego oraz Hilarego
Putnama, prezentowane przez tego drugiego w latach osiemdziesiątych, a
następnie zmienione, a także konstruktywizmy społeczne między innymi
Stephena Woolgara, Karin Knorr Cetiny, André Kukli, Harry’ego Collinsa.
Wymaga natomiast finezyjnego namysłu, czy pluralizm Nelsona Goodmana
jest antyrealizmem. Goodman z jednej bowiem strony postuluje ideę różnych
wersji jednego świata (a więc w domyśle, świata samego w sobie), a z drugiej
utrzymuje, że „pytanie, ile, jeśli w ogóle, jest światów samych w sobie [jest]
właściwie jałowe”70. Stwierdzenie Goodmana sygnalizuje jego wahania w
zajęciu jednoznacznego stanowiska. Chris Swoeyr w przytaczanej powyżej
rozprawie Relativism zgłasza podobne wątpliwości, odnosząc je do innych
relatywistów metafizycznych.
Relatywizm ontologiczny dotyczy przedmiotów poznania. Twierdzi o nich,
że są one podmiotowymi konstruktami i przy tym stanowią nieprzekraczalną
sferę osiągalną poznawczo – skonstruowaną, a nie należącą do rzeczywistości
w metafizycznym sensie terminu. Przedmioty poznania są pojmowane bądź
jako korelaty indywidualnej lub zbiorowej świadomości, bądź, w kanonach
metafilozoficznego paradygmatu językowego, bez przywoływania kategorii
podmiotu, jako zobiektywizowane korelaty wyrażeń języka i wiązanych z nim
znaczeń. Granice poznania i granice sensownego myślenia kończą się zatem
na poznawczych konstruktach, nie będąc współwarunkowane nawet w słabym rozumieniu przez niezorganizowany, amorficzny, nie skategoryzowany
pojęciowo materiał spostrzeżeniowy (dane naoczności), o którym mniema się
w niektórych interpretacjach Kantowskiego dzieła, że jest fundowany poza
sferą podmiotowości.71 Według konstruktywistów-radykalnych relatywistów
analizach poznania nie ma podstaw poznania innych niż wyłącznie podmiotowo generowana sfera konstruktów, które nie są uwarunkowane metafizycznie.
W zestawieniu z ortodoksyjnymi wersjami relatywizmu przedmiotowego
relatywizm szkoły edynburskiej jest słabszy; nie penetruje poziomu
przedmiotów, poprzestając na poziomie pojęć i wiedzy. Konstatuje wielość systemów wiedzy i wielość fundujących ją układów pojęciowych,
wykształcanych kulturowo, i przypisuje im równoważność „ze względu na
—————————
69 Nazwa reality relativism wydaje mi się myląca: gdyż zbyt bliska jest w niej zwarta sugestia, iż
chodzi o realizm metafizyczny.
70 Nelson Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. Michał Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1997,
s. 12.
71 Przynajmniej w tym sensie, że jakoś dane naoczności kształtuje, że te nie są one wyłącznym produktem duchowej aktywności podmiotu, co utrzymywali neokantyści marburscy.
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przyczyny swojej wiarygodności”. John N. Nicholas utożsamia relatywizm
szkoły edynburskiej z tezą o uwarunkowaniu wiedzy poprzez czynniki przyczynowo ją determinujące, znajdujące się poza nią: „…relativism asserts the
context dependency of divergent beliefs, and adds a rider that causal explanations of those beliefs have the same generic causes”,72 przy czym różnorodne przekonania, o które mu chodzi, rozumie jako sprzeczne, a nie jako
niewspółmierne.
Relatywizm Barnesa i Bloora nie sięga poziomu ontycznego: różne są
według nich tylko systemy pojęciowe poznawczo organizujące obrazy
rzeczywistości, natomiast sama rzeczywistość jest jedna: „ …ostatecznie rzeczywistość jest wspólnym czynnikiem wszystkich tych niesłychanie odmiennych reakcji poznawczych, jakie ludzie wobec niej demonstrują”.73
Twierdzenie o różnorodności pojęciowych podstaw wiedzy dyskutuje się
w filozofii nauki od dawna, jak dobrze wiadomo. Hesse sformułowała koncepcję sieci (modelu środków pojęciowych wypracowanych i stosowanych
przez podmiot) do teoretycznego ujęcia idei niewspółmierności Kuhna. Zatem choćby ciąg koneksji Barnes – Bloor – Henry – Kuhn – Hesse pozwala
twierdzić, że silny program przejmuje i idee, i teoretyczne opracowania od
filozofów nauki właśnie.
Edynburczycy postulują następującą wersję relatywizmu pojęciowego:
wiedza odnosząca się do tych samych przedmiotów w przyrodzie (prawdopodobnie tożsamych z obiektami w sensie metafizycznym; nie zgłasza się tu
Mannheimowskiego pojęcia perspektyw przedmiotu) jest pojęciowo zdywersyfikowana poprzez istnienie rozmaitych, równorzędnych kultur, w tym
kultur w nauce i wykształcanych w nich rozmaitych systemów pojęć. Edynburczycy, tak jak Kuhn i Feyerabend, a następnie Laudan, postulują równorzędność kryteriów ewaluacji przekonań jako wiedzy. Utrzymują, że nie ma
nadrzędnych, uniwersalnych kryteriów ewaluacji systemów pojęciowych,
a w konsekwencji i wyrażanych w nich przekonań. Nie ma meta-kryteriów
pozwalających porównywać różne systemy wiedzy, obwarowane specyficznymi dla siebie kryteriami ewaluacji. Nie ma też – twierdzi się w szkole
edynburskiej – wspólnego rdzenia prawdziwych przekonań i uzasadnionych
racjonalnie wzorów rozumowań, w tym przede wszystkim kryteriów prawdziwości i racjonalności wspólnych różnym kulturom.74 Wszystkie systemy
przekonań i wszystkie kryteria ich ewaluacji należy uznać za poznawczo równorzędne. O relatywności wiedzy nie decyduje więc samo zdywersyfikowanie
przekonań (niewspółmiernych lub sprzecznych75), lecz nadrzędne względem
nich zdywersyfikowanie i równorzędność kryteriów ewaluacji przekonań.
—————————
72 John M. Nicholas, Scientific and Other Interests, w: red. James R. Brown, Scientific Rationality: The Sociological Turn, op. cit., s. 267.
73 Barnes, Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Mocny program…, op. cit., s. 7.
74 Ibidem, s. 15–16.
75 Nie da się oczywiście rozstrzygać, czy przekonania niewspółmierne są, czy nie są sprzeczne.
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Silny program dopuszcza możliwość translacji przekonań z jednego systemu
pojęciowego na drugi76 (inaczej niż Kuhn), lecz zarazem odrzuca możliwość
porównywania wiarygodności przekonań przynależnych do różnych systemów wiedzy, ponieważ opowiada się za niewspółmiernością kryteriów jej
ewaluacji.
Relatywizm (pluralizm) pojęciowy oraz relatywizm (pluralizm) systemów
ewaluacji jest zgodny z konwencjonalistycznym realizmem szkoły edynburskiej. Istotą tych stanowisk jest teza o pojęciowej rozmaitości przedstawień
rzeczywistości, kwalifikowanych jako wiedza przy użyciu różnych, równorzędnych kryteriów ewaluacji, nie zhierarchizowanych nawet ze względu na
ważność.

THE STRONG PROGRAMME OF EDINBURGH SCHOOL FROM
EPISTEMOLOGICAL PERSPECTIVE
ABSTRACT

The conception of science postulated by the Edinburg School is analysed from the
philosophical perspective. It is shown that the conception has significant philosophical dimensions, and that its important aspects are in close correspondence to relevant aspects of the rationalistic philosophical theories of science.
Keywords: the Strong Programme, rationalistic theories of science, realism,
relativism, interests.

—————————
76 W każdym razie nie opowiada się wyraźnie za niewspółmiernością na poziomie przekonań, a podawane przykłady implikują możliwość przekładu.
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IDEAŁ NAUKI W SILNYM PROGRAMIE A PROBLEM
AUTONOMICZNOŚCI NAUKI
STRESZCZENIE

Artykuł ukazuje ideał nauki fundujący koncepcję nauki zaproponowaną w silnym
programie. Problem autonomii nauki, tak, jak jest on postrzegany na gruncie silnego
programu jest rozważany i porównywany z wielowymiarowym brakiem autonomii we
współczesnych racjonalistycznych ujęciach nauki.

IDEAŁ NAUKI W SZKOLE EDYNBURSKIEJ

Od opublikowania przez Karla Mannheima Ideologii i utopii do ogłoszenia silnego programu socjologia wiedzy i współczesna filozofia nauki trwały
obok siebie w separacji, z nutą niechęci i wzajemnego lekceważenia. Dyskusje
pomiędzy nimi były rzadkie i marginesowe. W publikacjach filozofów nauki
tego okresu sporadycznie odnaleźć można wzmianki i odwołania nawet do
najważniejszych, ówcześnie już przecież istniejących koncepcji socjologii
wiedzy, choćby do teorii Maxa Schelera i Mannheima, mających bodajże
dominujący wymiar filozoficzny. Ten brak komunikacji pomiędzy dwoma
tradycjami, które mają ten sam przedmiot,1 jest kolejnym przykładem tego,
jak głęboko programy szkół i tradycji filozoficznych kształtują myślenie
filozoficzne i jak nieprzekraczalne stanowią ramy i więzy, wręcz okopy dla
zdawałoby się wolnej myśli filozoficznej, która winna w ciągły intelektualnym
ruchu nieustannie przekraczać samą siebie.
Można ewentualnie za przyczynę separacji uznać Mannheima wykluczenie
nauk ścisłych z dziedziny socjologii wiedzy, którą interpretuje się najczęściej
jako połowiczność zsocjologizowania wiedzy naukowej i przy tym pewien
brak konsekwencji. Filozofia nauki długo była głównie filozofią nauk przy—————————
1 Notabene jest on w obu tradycjach podobnie konceptualizowany – to właśnie uprawnia do twierdzenia o podobieństwie przedmiotów.
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rodniczych, a jeśli dokonywano w niej uogólnienia na wszystkie nauki, to
i tak uznawano nauki przyrodnicze za wzorzec wszelkich nauk.
Jednym z nielicznych i ważnych wyjątków od separacji jest radykalnie
krytyczny głos Karla R. Poppera wobec całej istniejącej wtedy socjologii
wiedzy w dziele Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, opublikowanym
w 1945 roku. Jednak nie wydaje się, że sama ta bezwzględna krytyka Poppera
(notabene traktująca zamysł socjologii wiedzy płytko i tendencyjnie, wręcz
ideologicznie) zaważyła na późniejszym ignorowaniu socjologii wiedzy przez
filozofów nauki. Nie wyłącznie autorytet Poppera, zresztą w 1945 roku prawie
zupełnie nieznanego, odegrał tu rolę. Popper tylko ostro wyraził stanowisko
filozofów nauki ówczesnego czasu, w apogeum rozwoju neopozytywizmu.
Znamienna jest Popperowska krytyka poglądów Hegla, nie będącego czołowym animatorem socjologii wiedzy, a znaczącego dla tej dyscypliny jedynie
pośrednio, poprzez wpływ na Marksa. Trzeba pamiętać, że to właśnie Hegel
był atakowany nie tylko przez Poppera, ale także przez neopozytywistów.
Dobrze znane są cytaty z pism Hegla zamieszczone w prześmiewczym
kontekście przez Hansa Reichenbacha w książce Powstanie filozofii naukowej. Popper wyraża zatem ówczesne niechętne stanowisko filozofów nauki
w ogóle, w tym neopozytywistów, wobec socjologii wiedzy.
Separację dyskursów w okresie pierwszej fazy socjologii wiedzy (Mannheim, Scheler) można po części wytłumaczyć ówczesną odrębnością dziedzin
badawczych: pierwsi socjologowie wiedzy koncentrowali uwagę na wiedzy
pozanaukowej, zaś Mannheim wykluczał w ogóle część nauki z dziedziny
socjologii wiedzy, a konkretnie, nauki przyrodnicze według Mokrzyckiego,
logikę i matematykę według Bloora, według Jamesa R. Browna – matematykę i nauki przyrodnicze,2 a w Mannheima Ideologii i utopii w tłumaczeniu
z angielskiego – nauki ścisłe. Skłaniam się do wskazań Browna w tym względzie; za nauki ścisłe uznaje się bowiem standardowo właśnie te przez niego
wskazane.
Sytuacja wzajemnej obojętności (pod którą wrzała ukryta niechęć) pomiędzy socjologami wiedzy a filozofią nauki zmieniła się, gdy ogłoszono silny
program. Ten przeciwstawił się filozofowaniu o nauce en bloc, wyłączając
z kręgu krytyki poglądy Thomasa Kuhna i Mary Hesse. Silny program zgłaszał generalną, fundamentalną metateoretyczną wadliwość filozofowania
o nauce, czym musiał wywołać falę dyskusji wśród filozofów nauki. Obalaniu
silnego programu poświęcono między innymi dwie publikacje książkowe:
Scientific Rationality: The Sociological Turn z 1984 pod redakcją Jamesa
R. Browna (bogatą „rozprawę” filozofów nauki z silnym programem) oraz
autorstwa tegoż Browna The Rational and the Social, opublikowaną w roku
1989.
—————————
2

James Robert Brown, The Rational and the Social, Routledge, London–New York 1989, s. 2.
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Te głosy krytyczne, przy całej swej wnikliwości, są w znaczącej części nieco
tendencyjne. Nie dostrzegają idei postulowanych jawnie lub implicite przez
szkołę edynburską, które zasymilowane przez filozofię nauki pozwoliłyby jej
pozbyć się pewnych jej ograniczeń. Należą do takich idei między innymi postulat porzucenia dychotomii kontekst uzasadnienia – kontekst odkrycia.
Ważna jest również zawarta w silnym programie zachęta do rozważenia ponownie dogmatu o demarkacji nauki.3 Krytycy pomijają również, że silny
program postuluje w pewnym momencie symbiozę dwóch perspektyw
widzenia – filozoficznej i swej własnej, określanej mianem socjologicznej.
Jest to zachęta, wprawdzie teoretycznie nie ufundowana, do tworzenia
stanowiska opartego na metateoretycznej unii dwóch tradycji.
Silny program, mimo deklaracji swej anty-filozoficzności, nie jest wytworem myślenia o nauce odmiennym od filozoficznego, a jest współmierną
z nim kontrpropozycją. Przekrywa się on z filozoficznymi koncepcjami nauki
– ma z nimi między innymi ważny wspólny obszar pojęciowej organizacji
dyskursów, wspólny podstawowy przedmiot, w podstawach tak samo skonceptualizowany, czyli wiedzę naukową. Ustanawia też pokrewną problematykę, między innymi kwestię definicji wiedzy i jej wartości, jej przedmiotu oraz
jego relacji do rzeczywistości. Właśnie owo pokrewieństwo umożliwia rozbudowane dyskusje pomiędzy nim a filozofią nauki.
Postulowana przez szkołę edynburską wizja nauki różni się od innych
obecnie budowanych koncepcji nauki tworzonych w obrębie socjologii wiedzy, w tym od znacznie radykalniejszego konstruktywizmu społecznego.
Różni się też istotnie od poglądów Mannheima, mimo iż Edynburczycy
deklarują jego radykalizujące kontynuowanie, a konkretniej prezentują swoje
zamierzenie jako podjęcie przedsięwzięcia Mannheima w punkcie, w którym
Mannheim „stracił pewność”.4
Wystąpienie silnego programu zbiegło się z wyczerpywaniem się filozoficznych rozważań nad nauką uprawianych w duchu Oświeceniowym, z fundującym te rozważania aksjomatem racjonalności nauki typu metodycznego,
w duchu kartezjańskiego, rozmaicie tylko uszczegóławianego, oraz z ideałem
prawdy.5 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku następował powolny, cząstkowy i wtedy jeszcze, zdaje się, nie w pełni dostrzegany
zmierzch analitycznych (w liberalnym, historycznie zmiennym rozumieniu –
pojmowanie filozofowania analitycznego stale bowiem ewoluowało) rozważań nad nauką. Jest to bodajże ostatni okres w filozofii nauki, w którym
—————————
3 Znamienne jest, że nawet Laudan nie wspomina o negowaniu tezy o demarkacji przez szkołę
edynburską, choć tę ideę sam postuluje.
4 David Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, przeł. Waleria Szydłowska,
Ziemowit Jankiewicz, w: Mocny program socjologii wiedzy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 39.
5 Każda koncepcja nauki postuluje swą własną szczegółową racjonalność, przy czym każda jest tego
samego typu: racjonalne przekonanie to przekonanie uzyskane na podstawie wyróżnionej, racjonalnej metody naukowej.
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deklaratywnie podporządkuje się metodę i przedmiot filozofowania paradygmatowi lingwistycznemu, mimo iż prowadzone rozważania wykraczają
poza ten paradygmat permanentnie.
Z analizy newralgicznych elementów silnego programu wyłania się fundujący go ideał nauki, a więc antycypacyjna podstawa koncepcji nauki. Podstawa ta obejmuje i metodyczne zasady formułowania obrazu nauki, i fundament jego konstrukcji. Ideał jest swoistym szkieletem, zarysem przesądzającym o kształcie koncepcji i, w konsekwencji, formującym badania nad nauką.
Cztery zasady programowe silnego programu mają w pierwszym wglądzie
charakter przepisów metodycznych. Jednak zawierają one również ważne
pokłady treściowe, będąc współ-determinowane wyobrażeniami na temat
tego, jaka jest nauka. Jak zawsze i z koniecznością, proponowana metoda
badań jest skorelowana z antycypacją ich zamierzonego przedmiotu. Metoda
badania bierze z koniecznością pod uwagę i dopasowuje się do swego przedmiotu; tylko wtedy może go efektywnie ująć. W czterech zasadach silnego
programu zawiera się zatem częściowy wstępny obraz nauki. Ponadto zbiór
tych zasad jest dopełniany o ważne tezy faktualne – dotyczące wyobrażenia
o wiedzy, wyobrażenia o podmiocie i jego działaniach, stosunku wiedzy do
rzeczywistości, twierdzeń dotyczących zewnętrznych konstytucyjnych uwarunkowań poznania. Te nie są – jak to utrzymują Edynburczycy, opowiadając
się za bezkompromisowo znaturalizowaną teorią nauki – rezultatami tylko
socjologicznych, biologicznych i psychologicznych badań. W znaczącej części
mają charakter antycypujący projektowaną teorię nauki i nie czerpią wsparcia jedynie ze strony nauk szczegółowych. Realizm, powołanie interesów
społecznych jako czynników konstytucji wiedzy, określenie wiedzy jako przekonań społecznie aprobowanych są elementami typowo filozoficznymi, nie
mieszczącymi się przy tym w filozofii znaturalizowanej.
Szkoła edynburska stawia sobie zadania rekonstrukcyjne, podobnie jak
znaturalizowana epistemologia. Jednak jej koncepcję nauki współ-formują
także antycypacje, w tym normy i sądy aprioryczne. Szkoła edynburska stawia też zadanie ujęcia nauki wyczerpująco i wszechstronnie, a nie aspektowo,
nie tylko zatem socjologicznie. Objawia się tu dążenie typowo filozoficzne;
priorytetem filozofii, w przeciwieństwie do aspektowych dążeń specyficznych
dla nauk, jest bowiem tworzenie wizji całościowych, wszechogarniających.
Edynburczycy uświadamiają sobie ograniczenia w podejściu stricte socjologicznym i dążą do formułowania obrazów całościowych, mających być prawdopodobnie unią rezultatów wyników poszczególnych nauk. Bloor stawiał
aspiracje całościowego ogarnięcia nauki już wyraźnie w Knowledge and Social Imagery i podtrzymywał to zamierzenie w późniejszych publikacjach,
tak samo jak Barnes.6 Edynburczycy nie zrealizowali takiej unii, a co więcej
—————————
6 Zob. np. David Bloor, The Strenghts of the Strong Programme, w: Brown, Scientific Rationality
…, op. cit. , s. 75.
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trudno się domyślać zamierzonego sposobu jej realizacji. Szkoła edynburska
nie zaproponowała w tym względzie choćby jasnej wizji, poprzestając na
hasłach programowych. Czy z wielości aspektów naukowych można wypracować całościową wizję nauki? Pojawiają się wątpliwości: ponieważ sklejanie
naukowych aspektów nie jest jednak wizją istotnie całościową. Tę należałoby
tworzyć przy użyciu nadrzędnej organizującej idei.
Jak zaznaczyłam na początku tego tekstu, ideał nauki w szkole edynburskiej ma charakter w dużej mierze filozoficzny. Robert E. Butts stwierdza, że
silny program jest manifestem filozoficznym, mimo nazwy „socjologia”,
którą uznaje za mylącą. Sądzę, że można postawić tezę jeszcze silniejszą –
silny program jest nie tylko manifestem programowym, ale także częściowo
zrealizowaną koncepcją nauki, o charakterze wyraźnie filozoficznym. Silny
program i współczesne filozofie nauki mają ważne cechy wspólne. Najistotniejszą warstwą nauki jest dla obu wiedza w jej językowej (a nie mentalnej)
ekspozycji. Oba typy koncepcji wprowadzają kategorię prawdy i fałszu. Najsilniejszym świadectwem konieczności przyjęcia kategorii prawdy jest zasada
symetrii. Istotą zasady symetrii jest bowiem sprzeciw wobec dwojakiego
traktowania w filozofii nauki prawdy oraz fałszu, i, konsekwencji, przypisywanie przeświadczeniom prawdziwym specjalnego statusu, a mianowicie
przeświadczeń nie konstytuowanych przez zewnętrzne czynniki. Ponadto
silny program zmuszony jest przyjąć implicite kategorię prawdy opowiadając
się za realizmem epistemologicznym. Tak więc, kategoria prawdziwości,
chociaż wyrugowana z definicji wiedzy, jest niemożliwym do usunięcia
elementem koncepcji nauki szkoły edynburskiej.
Postulowany ideał nauki koncentruje się wokół podstawowej rdzeniowej
tezy, następnie przez Edynburczyków obudowywanej. Rdzeniem jest teza
o socjologicznym charakterze nauki, w zakresie epistemologicznie ważnym.
Postuluje się mianowicie, iż nie tylko procesy poznawcze, ale i wiedza ma
„nieodłączny wymiar społeczny”.7 Teza o społecznym warunkowaniu wiedzy
nie jest zgłaszana jako hipoteza – o nieokreślonej wartości epistemicznej,
zawieszonej do czasu przeprowadzenia relewantnych badań. Silny program
postuluje ją jako aksjomat inicjujący program badań, którego celem dowiedzenie słuszności tego aksjomatu.
Według silnego programu nauka to wiedza naukowa. Pozostałe wskazywane elementy, w tym osiowe dla koncepcji czynniki zewnętrzne konstytuujące wiedzę, stoją w podporządkowanej ważności: są istotne ze względu na
wiedzę, której charakter determinują. Pod względem pierwszoplanowego
lokowania wiedzy silny program i współczesna filozofia nauki ustanawiają
zatem identyczną hierarchię ważności. Lecz inaczej niż w obiektywistycznych, głównie analitycznych epistemologiach podporządkowanych paradygmatowi lingwistycznemu, według silnego programu do nauki należą także
—————————
7

Ibidem, s. 94.
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elementy partycypujące w produkcji wiedzy, znajdujące się poza nią. Wiedza
jest tu zatem – inaczej niż w racjonalistycznej współczesnej filozofii nauki –
instancją niesamodzielną i co do natury, i, w konsekwencji, co do środków
badania. Sprzęga się ją przyczynowo (zasada przyczynowości) z czynnikami,
które partycypują w jej tworzeniu i legitymizowaniu jej statusu jako wiedzy.
Nauką jest zatem także instytucja nauki osadzona w społeczeństwie i w kulturze oraz podmioty tej instytucji i następnie podmioty poznania. Do
nauki należy, w konstytucyjnym wymiarze, rzeczywistość społeczna jako
przyczynowo współ-wytwarzająca wiedzę, a ponadto – ze względu na postulowany realizm – rzeczywistość w sensie metafizycznym jako przedmiot
poznania.
Kategoria podmiotu poznania naukowego jest w koncepcji szkoły
edynburskiej mniej uwyraźniona niż można byłoby oczekiwać. Postulując
społeczne determinanty wiedzy mówi się o kontekstach społecznych i kulturowych przyczynowo determinujących wiedzę, o autorytetach w społeczeństwach, o kompetencjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o interesach, celach politycznych, technicznych, o praktycznych skutkach sądów.8
Przywołuje się zatem rozmaite instancje podmiotu, czynniki aktywizujące go
i kierujące jego przedsięwzięciami poznawczymi, natomiast sam podmiot
zjawia się tylko poprzez nie. Ani jego natura, ani konstytucja nie są w całości
teoretycznie opracowane, inaczej niż w twórczości Maxa Schelera i Karla
Mannheima. Można stwierdzić z pewnym ilustracyjnym przerysowaniem, że
Edynburczycy rozrywają myślowo podmiot na części, właściwości, aspekty
i uznają, że tylko te wyróżnione partycypują w nauce. Podmiot jako całość
(istota społeczna jako całość) nie jest ujawniany w poglądach Edynburczyków. Zostaje on zatomizowany, rozproszony, zdegradowany do poszczególnych swych instancji, które traktuje się jako odrębne. Tym instancjom Edynburczycy przypisują autonomiczność w funkcjonowaniu w procesach
poznawczych, utrzymując pośrednio – jak to wynika z licznych kontekstów –
iż poszczególne te instancje same, bez zakotwiczenia ich w człowieku i bez
sprzężenia ich z innymi instancjami, niekoniecznie poznawczymi, wkraczają
do operacji poznawczych.
Jako że Edynburczycy uznają naukę za poznanie zinstytucjonalizowane,
opowiadają się za ujęciem podmiotu w instytucjonalne karby: mówią o społecznościach uczonych, podporządkowanych regułom instytucjonalnej gry,
o kompetencjach poznawczych i technicznych, o autorytetach obowiązujących w poszczególnych społecznościach. Jednak w ich rozprawianiu o nauce
nie pojawiają konkretne konsekwencje tego poglądu. Ponadto Edynburczycy
nie przyjmują jedynie podmiotu zbiorowego, którego notabene nie stawiają
—————————
8 Barry Barnes, David Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Mocny program
socjologii wiedzy, przeł. s. 3.
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w konkretnej relacji do indywidualnego; nie eliminowalną rolę w poznaniu
przypisują też podmiotowi indywidualnemu. Ten ma być i społeczny, i także
biologiczny, psychologiczny i jeszcze inny.
Szkoła edynburska oferuje dwa różne stanowiska epistemologicznego
realizmu. Oba te konwencjonalistyczne realizmy (wcześniejszy Barnesa oraz
późniejszy Barnesa, Bloora i Henry’ego) są obiecującymi projektami niestandardowych, pośrednich realizmów, cennymi antidotami na współczesne
realizmy w dominującej swej masie bezpośrednie, kopiujące. Oba realizmy
są jednak projektami niedokończonymi. Nie podają konkretnych modeli
reprezentacji wspartych na konwencjach (stylu w sensie przejmowanym od
Gombricha lub „kategorii” w jej sensie czerpanym z poglądów Durkheima).
Realizm konwencjonalistyczny w obu edynburskich wersjach jest konsystentny z tezą o społecznym determinowaniu wiedzy. Jest on ponadto zgodny
z relatywizmem pojęciowym; rozmaitość układów pojęć jest uteoretyzowana
poprzez recepcję Hesse pojęcia sieci pojęć.
Sama zasada przyczynowości nie przesądza o obciążeniu wiedzy wyłącznie
czynnikami społecznymi. Wśród determinant wiedzy silny program wskazuje
faktycznie przede wszystkim czynniki społeczne, ale także (chociaż okazjonalnie, powracając następnie do forsowania jedynie czynników społecznych)
biologiczne, fizjologiczne i psychiczne. Ogólnie, postuluje się warunkowanie
wiedzy czynnikami zewnętrznymi wobec wiedzy albo wręcz konstytuowanie
się wiedzy poprzez czynniki zewnętrzne, a nie przez nią samą.
Silny program rozpoznaje czynniki społeczne jako czynniki kulturowe,
przy dosyć szerokim pojęciu kultury: czynniki kulturowe to tyle, co zbiorowo
wykształcone, aprobowane w cywilizacjach, a więc te wszystkie, które kształtują charakter społeczności. Tak więc pojęcie osadzenia w kulturze oraz osadzenia w społeczeństwie zlewają się ze sobą. Czynniki kulturowe włączone do
wiedzy rozszerzają determinowanie wiedzy względem czynników bytowych
i przy okazji podważają Marksowską tezę o generowaniu świadomości społecznej przez warunki bytowe. Silny program rozszerza pojęcie interesu,
dążąc prawdopodobnie do częściowego wywikłania go z Marksowskich filiacji
i ograniczeń. Mówi się w nim wyraźnie nie tylko o interesach bytowych, ale
i takich, które można nazwać światopoglądowymi, a nawet w pewnych kontekstach o interesach poznawczych, choć w innych zaprzecza się istnieniu
interesów czysto poznawczych.
Kauzalne wyobrażenie wiedzy nie jest osobliwością silnego programu.
Faluje ono w filozofii, przychodząc i wycofując się, zarówno pod wpływem
krytyk jak i wyczerpania potencji kolejnych wersji przyczynowych obrazów
wiedzy. Ostatnio dominuje wśród ujęć znaturalizowanych, także szeroko
w kognitywistyce. Osobliwością silnego programu jest ustanawianie przyczynowości na dwóch poziomach: po pierwsze, na poziomie samej wiedzy jako
przyczynowo determinowanej przez czynniki pochodzące spoza niej, społecz-
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ne, oraz, po drugie, na poziomie wyjaśniania konstytucji wiedzy i jej treści
poprzez czynniki nie będące wiedzą, a więc wobec niej zewnętrzne.
Reasumując, podstawy obrazu nauki postulowanego w silnym programie
oraz w racjonalistycznej filozofii nauki są w ważnych obszarach sobie bliskie.
Względnie bliskie są w obu konstytucje nauki, stawiane problemy, a nawet
układy pojęciowe pokrywają się w sporych zakresach. Różnice pomiędzy
koncepcjami są fundamentalne, jeśli zasadniczo różnie organizuje się pojęciowo dziedzinę badań i zupełnie inaczej ustanawia ich przedmiot. W analizowanych tu porównawczo koncepcjach nie ma miejsca taka konceptualna
przepaść, która uniemożliwiałaby komunikację i dyskusje.
DEMARKACJA I AUTONOMICZNOŚĆ

Zastane w literaturze przedmiotu stwierdzenia dotyczące relacji pomiędzy
filozofią nauki a socjologią wiedzy z reguły wskazują problem obecności
czynników społecznych jako podstawę ich przeciwstawienia i napięć pomiędzy nimi. Utrzymuje się, że wiodąca metateza socjologii wiedzy konstatuje
obecność czynników społecznych w wiedzy. Natomiast korespondująca z nią
metateza respektowana w filozofii nauki głosi, że wszelkie czynniki zewnętrzne partycypujące w produkowaniu wiedzy naukowej są obcymi wtrętami, nie konstytutywnymi dla natury nauki. Według tej metatezy, aby
zachować wartość nauki należy ją odizolować od obcych, przede wszystkim
społecznych oddziaływań, które wnoszą do wiedzy wyłącznie komponenty
poznawczo destrukcyjne.
Podstawa rozbieżności pomiędzy epistemologią a socjologią wiedzy jest
ogólniejsza i głębsza niż stosunek do społecznego determinowania wiedzy.
Różnicę stanowi stosunek do kwestii autonomiczności nauki, a w związku
z tym wytyczanie różnych ideałów nauki: ideał nauki w silnym programie
lansuje naukę jako nieautonomiczną, natomiast ideał nauki w filozofii
analitycznej (przede wszystkim ta tradycja kształtuje współczesną filozofię
nauki) postuluje autonomiczność nauki pod różnymi względami.
Stosunek do autonomiczności nauki przesądza też o stosownych metodach
badania nauki i o zakresie tych badań.
Kwestia autonomiczności nauki jest związana z problemem demarkacji,
a więc z jednym z kluczowych zagadnień, z którymi zmaga się racjonalistyczna filozofia nauki. Teza o demarkacji ustanawia linię demarkacyjną
pomiędzy nauką a tym, co nauką nie jest, a co stara się uzurpatorsko
zawłaszczyć przynależny jej teren. Teza o demarkacji przybierała specyficzne
formy w poszczególnych okresach filozofowania o nauce. W czasach
neo-pozytywizmu i krytycznego racjonalizmu (Poppera i jego następców)
chodziło przede wszystkim o wytyczenie granicy pomiędzy nauką a metafi-
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zyką,9 a w domyślnie też pomiędzy nauką a kulturą. W czasach Oświecenia
dociekano przede wszystkim kryteriów oddzielających naukę od religii,
a obecnie filozofów zajmuje przede wszystkim granica pomiędzy nauką
a pseudo-nauką.
Twierdzi się, iż bez wytyczenia i utrzymywania bez naruszeń linii demarkacyjnej znika tożsamość nauki, zlewa się z tożsamością rozmaitych dziedzin,
które nie mając ku temu praw, pretendują do pełnienia ról zarezerwowanych
dla nauki, co skutkuje niszczeniem jej statusu.
Problem autonomiczności nauki, jak go tu rozumiem, jest szerszy i bardziej złożony niż problem demarkacji. Inicjuje ten problem pytanie na poziomie w pierwszym rzędzie metateoretycznym o to, jaka jest istota nauki.
Jaki jest jej właściwy schemat obrazu ujmujący całą jej wyodrębniona naturę,
bez „zanieczyszczenia” jej czynnikami obcymi, z natury destrukcyjnymi lub
kontygentnymi? Co jest w nauce istotne w tym sensie, że współtworzy jej
naturę, a co – choćby stale obecne – jest sferą wobec nauki obcą, którą należy
intelektualnie wyrugować, aby otrzymać obraz nauki w jej czystej esencji?
Tej kwestii nie rozstrzyga się w konkretnych koncepcjach nauki, a przejmuje się z dociekań prowadzonych na poziomie metafilozoficznym, w obszarze formułowania podstaw poszczególnych tradycji filozoficznych. Posiłkując
się swymi ogólnymi przesłaniami programowymi szkoły filozoficzne wytyczają warunki, jakie każda koncepcja nauki konstruowana w ich obrębie powinna spełniać. W ten sposób kreują obowiązujący w tych tradycjach schemat
obrazów nauki.
Tradycja racjonalistycznych filozofii nauki zakorzeniona w filozofii analitycznej stawia metafilozoficzne tezy negatywne, wykluczające pewne aspekty
nauki z dyskursu. Schemat koncepcji nauki (jej teoretyczne ramy) jest implikowany przez te wykluczenia. I tak, postuluje się dogmat obiektywności
nauki, a w konsekwencji, pojmując obiektywność absolutystycznie (jako
dychotomiczne przeciwstawioną subiektywności), utrzymuje się, że czynniki
subiektywne odgrywają rolę wyłącznie degradującą naukę; nie leżą w jej
naturze. W związku z tym wyklucza się podmiot poznania jako źródło subiektywności. Popper w Epistemologii bez podmiotu poznającego10 mówi o epistemologii bez podmiotu poznającego, o autonomizowaniu nauki względem
podmiotu dla utrzymania obiektywności poznania. Jego koncepcja trzech
światów ma za zadanie usunąć z natury nauki podmiot i uzasadnić tezę, że
nauka w jej pojęciu epistemologicznym to wyłącznie wiedza zobiektywizowana, czyli przedstawiona w języku i wyzuta z wszelkich podmiotowych nalecia—————————
9 Popper stawia problem demarkacji jeszcze konkretniej: „Problem znalezienia kryterium, pozwalającego na odróżnienie pomiędzy naukami empirycznymi z jednej strony, a matematyką i logiką, jak
również systemami »metafizycznymi« z drugiej, nazywam p r o b l e m e m d e m a r k a c j i . ” ( Logika
odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, PWN, Warszawa 1977, s. 34.)
10 Karl R. Popper, Epistemologia bez podmiotu poznającego, w: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna
teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1992, s. 148–207.

224

Małgorzata Czarnocka

łości. Z tego samego powodu, w duchu antypsychologizmu, usuwa się z nauki
procesy uzyskiwania wiedzy przez podmiot, czyli wszelkie procesy poznawcze, które były głównym przedmiotem rozważań w filozofii świadomości.
Według meta-przeświadczeń kształtujących współczesną filozofię nauki wiedza uzyskuje epistemiczną ważność per se, a okoliczności tworzenia wiedzy,
w tym podmiot ją tworzący, nie mają wpływu na ważność ani na treści
wiedzy. W konsekwencji filozofia nauki redukuje swe zadanie do badania
gotowej wiedzy naukowej, a filozoficzne koncepcje nauki to teorie wiedzy
naukowej, odseparowane od podmiotu i od procesów poznawczych, a także
ostrą linią demarkacyjną – od wiedzy innych typów.
Kanwa, na której konstruuje się koncepcje nauki w socjologii wiedzy,
releguje większość wykluczeń racjonalistycznych koncepcji nauki. W socjologii wiedzy jedna z głównych metatez głosi, że procesy tworzenia wiedzy
kształtują treści wiedzy. Postuluje się przy tym, iż w sytuacjach tworzenia
wiedzy dominują nie czynniki poznawcze (dążenie do wiedzy, dążenie do
prawdy czy klarowności wizji, dążenie do realizowania narzuconych warunków metodycznych), a czynniki pozapoznawcze, w tym bytowe, generowane
przez społeczne interesy. Obszar badań nad poznaniem nie jest zatem wyodrębniony z całości Lebensweltu. W tej metateoretycznej konstelacji podmiot
nie może zostać wykluczony – nie tylko przeprowadza on procesy poznawcze,
ale je ukierunkowuje (poprzez sprawczą moc interesów) i współdeterminuje
ich treść, wskazując takie a nie inne interesy. Wiedza nie jest odseparowana
od procesów jej powstawania, a jest wyraźnie owocem tych procesów, przywłaszczających niejako ich charakter, w związku z czym ich analizy są
konieczne w dociekaniach natury wiedzy.
Czy socjologowie wiedzy skłonni są podtrzymywać tezę demarkacyjną
o istnieniu ostrej granicy pomiędzy nauką a nie nauką? Nie, gdyż ich definicja wiedzy odsyła do społecznej aprobaty, a ta jest historycznie zmienna
i różna w rozmaitych środowiskach i kulturach. Wprawdzie silny program
utrzymuje, że koncepcja nauki to w zasadzie koncepcja wiedzy naukowej,
jednak nie przypisuje on wiedzy autonomiczności. Warunki ważności przekonań i konstytuowanie się treści leżą poza wiedzą.
Trzeba zważyć, że większość założeń de-autonomizujących nie jest odkryciem ani domeną socjologii wiedzy. Według całej nowożytnej epistemologii
ważność zdań, w szczególności doświadczalnych, stanowiona jest w pozai też w przed-językowych procesach poznawczych, dokonywanych przez podmiot. Filozofia świadomości utrzymywała, że ważność wiedzy konstytuuje się
w operacjach poznawczych podmiotu. Kanta analizy doświadczenia nie miały
za swój wyłączny, ani za najważniejszy cel rozpoznawania sposobu formowania się wiedzy w doświadczeniu zmysłowym. Celem było badanie metod
konstytuowania się ważności wiedzy. Takie samo zadanie stawiali sobie
angielscy empiryści. Również Francis Bacon klasyfikując idole i optując za
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ich negatywną rolą w poznaniu, zaczynał od pytania o warunki ważności wiedzy, których źródeł upatrywał poza nią. Ogólnie rzecz biorąc, epistemologia
przed-analityczna, przede wszystkim transcendentalna, poszukuje źródeł
stanowienia ważności wiedzy w czynnikach wobec niej zewnętrznych. Ten
metateoretyczny i metodyczny nakaz filozofia analityczna usunęła wprowadzając na jego miejsce tezę o zamkniętości wiedzy ze względu na stanowienie
ważności. Pozostają tu jednak wątpliwości. Otóż, procesy poznawcze pełnić
mają, między innymi według Poppera, funkcje jedynie motywacyjne, nie mające, jak można mniemać, związku z wykazywaniem ważności wiedzy. Czy
motywacje, można pytać, nie są mimo wszystko zakamuflowanymi podstawami w aktach przyznawania ważności?
W każdym razie, można uznać, że socjologia wiedzy przywołując okoliczności powstawania wiedzy powraca niejawnie do niektórych metateoretycznych zasad filozofii transcendentalnej. Nie można tu mówić o bliskim pokrewieństwie, lecz o bliskości najogólniejszych zasad dotyczących konstytucji
nauki i badań nad nią.

THE STRONG PROGRAMME’S IDEAL OF SCIENCE.
THE AUTONOMY OF SCIENCE PROBLEM
ABSTRACT

The paper reveals the ideal of science founding the conception of science proposed by the Strong Programme. The problem of autonomy of science as it is viewed
in the Strong Programme is discussed and compared with the multi-dimensional lack
of autonomy in contemporary rationalistic approaches to science.
Keywords: autonomy of science, ideal of science.
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FILOZOFIA, NAUKA I STUDIOWANIE
WEDŁUG MAXA HORKHEIMERA
STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja stanowiska Horkheimera w odniesieniu do relacji między filozofią i nauką. Autorka wykazuje, że lider Szkoły Frankfurckiej poddaje krytyce zarówno neopozytywistyczny scjentyzm, który czyni naukę
monopolistką poznania, jak i neoromantyczny antyintelektualizm, który poznanie
naukowe deprecjonuje, pozbawiając je waloru prawdziwości. Jest on bowiem zdania,
że filozofia ani nie może zastąpić nauki, ani nie powinna służyć jej za narzędzie. Ślepą
wiarę w naukę uznaje za odpowiednik ślepej wiary religijnej, równie zgubny w skutkach dla myślenia i rozwoju kultury a w rezultacie – także dla ludzkiego życia. Opowiada się za autonomią myśli filozoficznej wobec wszelkiego rodzaju dogmatyzmu.
Uważa, że jej niedostatek we współczesności prowadzi do kulturowego kryzysu.
Nadzieję na jego złagodzenie wiąże z postulowaną reformą edukacji akademickiej;
chodzi mu o to, by owocowała ona nie tylko określonymi kompetencjami zawodowymi, ale i rekomendowaną już przez Kanta postawą duchowej pełnoletniości.

Relacja między filozofią i nauką interesowała Maxa Horkheimera na
wszystkich etapach jego intelektualnego rozwoju, stąd stała obecność tego
zagadnienia w różnych wariantach teorii krytycznej. Ma ono długą historię,
nic więc dziwnego, że stanowisko lidera Szkoły Frankfurckiej kształtowało się
w toku polemiki z tradycją filozoficzną. Horkheimer odrzuca rozwiązania
skrajne: zarówno neopozytywistyczny scjentyzm, który czyni naukę monopolistką poznania a znaczenie filozofii marginalizuje, jak i neoromantyczny
antyintelektualizm, który gloryfikuje twórcze natchnienie „duszy dostojnej”
geniusza, postponując rzekomo bezpłodne „rzemiosło uczonego”1. Ani absolutyzowania poznawczych kompetencji nauki oraz jej konstruktywnej roli
—————————
1 Por. Friedrich Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. Leopold Staff, Warszawa – Kraków
1912, s. 268–276.
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w życiu jednostkowym i społecznym, ani na odwrót – odmawiania nauce
potencji kulturotwórczej nie uznaje za słuszne. Wspólny mianownik tych
stanowisk upatruje we wrogości wobec rozumu. Horkheimer poczytuje rozum za wyższą od rozsądku instancję poznawczą, która jednak nie potrafi
obejść się bez jego mrówczej pracy jako narzędzia; dlatego też roszczenie do
mądrości idące w parze z ignorowaniem, czy tym bardziej deprecjonowaniem
wiedzy, uważa za bezpodstawne. Wbrew bezkrytycznym zwolennikom
„szkiełka i oka” i na przekór ultrakrytycznym wobec oświecenia entuzjastom
„czucia i wiary” widzi u źródeł współczesnego impasu kulturowego instrumentalizację myślenia, która wyraża się w koncentracji na środkach kosztem
refleksji nad celami, co może nie szkodzi nauce, ale okazuje się zgubne dla
filozofii jako rzeczniczki człowieczeństwa.
Znana jest Horkheimerowska formuła filozofii jako wnoszenia rozumu do
świata, czyli dążenia do uczynienia świata rozumnym. Twórca teorii krytycznej zastrzega jednak, że pierwszym aktem racjonalizowania rzeczywistości
musi być zweryfikowanie współczesnego standardu rozumności: „zdemaskowanie tego, co współcześnie nazywa się rozumem, jest największą przysługą, jaką może oddać rozum”2. Toteż prawdziwi filozofowie, jak powiada
Horkheimer, pozostają w opozycji do tego, co dziś uchodzi za filozofię. Krytyczna ocena głównych nurtów filozofii współczesnej utwierdza go w przekonaniu, że w XX wieku rozwój europejskiej myśli filozoficznej dobiega końca
i oto jesteśmy świadkami jej agonii. Parafrazując słynną tezę Nietzschego
o śmierci Boga, współzałożyciel Szkoły Frankfurckiej diagnozuje zmierzch
myśli.
Residuum niegdysiejszego ducha, pogrobowcem wielkiej filozofii europejskiej, jest w ujęciu teorii krytycznej właśnie neopozytywizm. Stawiając znak
równości między poznaniem i procedurami badawczymi uczonych, koncepcja
ta odmawia filozofii walorów poznawczych, wyznacza jej służebną rolę
względem nauki i w konsekwencji pozbawia autonomii. Pozytywizm, zwany
przez Horkheimera filozoficzną technokracją, uznaje naukę za automatycznego szermierza postępu. Ta wiara w zbawczą moc nauki wydaje się frankfurckiemu filozofowi bezzasadna; nauka jest dlań bowiem narzędziem, z którego można zrobić dowolny użytek. Zarzuca ponadto pozytywistom zapoznawanie różnicy między prawdą o charakterze egzystencjalnym i poprawnością faktograficzną. „Myli się hipotezy, które są potwierdzane przez zdania
protokolarne, po czym zapadają w niebyt, z prawdą, którą niegdyś jednostka
mogła zdobyć, by w niej żyć i umrzeć.”3
—————————
2 Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, przeł. Halina Walentowicz, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 181.
3 Idem, Odpowiedzialność i studia, przeł. Halina Walentowicz, w: Wiedza, ideologia, władza.
O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. nauk. Piotr Żuk, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 278.
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Budzi sprzeciw Horkheimera uznanie konstatacji faktów za jedyną prawomocną formę poznania. Teoria, która absolutyzuje fakty jako rzekomo
bezpośrednie, pierwotnie dane, jest naiwna, pozbawiona autorefleksji, nie
widzi bowiem tego, że fakt – jak to już wykazał Kant – stanowi konstrukt,
wytwór apercepcji. Wbrew Kantowi jednak Horkheimer utrzymuje, że czynniki strukturyzujące fenomenalny świat możliwego doświadczenia mają charakter społeczno-historyczny. Są więc zmienne, dlatego nie sposób określić
ich raz na zawsze; wymaga to każdorazowo specjalnej analizy.
Respekt wobec faktyczności prowadzi do dyskwalifikacji wszelkich teoretycznych prób transcendowania rzeczywistości jako metafizycznego bezsensu. Sprowadzenie filozofii do roli narzędzia nauki czyni z niej przeto zarazem
narzędzie adaptacji, pociąga za sobą – mówiąc słowami Nietzschego –
„bałwochwalstwo faktyczności”. Wobec tego, że fakt nie jest „rzeczą samą w
sobie”, lecz emanacją określonej konwencji myślowej, podporządkowanie
myślenia faktom oznacza w istocie podporządkowanie utrwalonym nawykom
mentalnym, intelektualnej rutynie, a w dalszych następstwach – wdrożenie
do duchowej uległości. Długofalowe społeczne skutki tego mogą być opłakane, mimo doraźnych technokratycznych profitów.
Pozytywizm w oczach Horkheimera to typowy reprezentant racjonalności
subiektywnej, która zatriumfowała w dziejach nowożytnej Europy. Jej cechą
jest formalizacja myślenia jako skutek rezygnacji z ustanawiania wartości
i koncentracji na samych środkach. Lecz jeśli myślenie stroni od wartościowania, jeśli nie może pomóc w wyborze celów, to najważniejsze dla ludzkiego
życia jednostkowego i zbiorowego idee – które w epoce racjonalności obiektywnej były uznawane za immanentne rozumowi lub przezeń sankcjonowane
– zostają pozbawione duchowych korzeni. Opowiedzenie się za nimi staje się
kwestią arbitralnego upodobania, porównywalnego ze smakiem estetycznym
czy zgoła kulinarnym. „Stwierdzenie, że sprawiedliwość i wolność same
w sobie są lepsze niż niesprawiedliwość i ucisk, jest z punktu widzenia nauki
nieweryfikowalne i bezużyteczne. Samo w sobie brzmi ono teraz równie bezsensownie jak stwierdzenie, że czerwień jest piękniejsza niż błękit, czy jajko
smaczniejsze niż mleko”.4
Ideały ludzkości utraciły tak oto atest rozumu, rozum przestał być ich
protektorem. Lecz zakorzenienie w rozumie oznaczało zarazem więź z tym, co
ogólnoludzkie; uniezależnienie od rozumu więź tę zrywa. Pojęcia, które
uchodziły za drogowskazy ludzkiego życia, zostają zawieszone w próżni, oderwane od człowieczeństwa, a ono z kolei – pozbawione fundamentu normatywnego. Znika też racja pokojowej, demokratycznej koegzystencji jednostek.
Rozum sformalizowany nie widzi przecież powodów, dla których miałby
wspierać solidarność i braterstwo, ani dla których miałby zwalczać okrucieństwo czy despotyzm. Gdy myśl unika wartościowania, gdy przestaje się trosz—————————
4

Max Horkheimer, Krytyka..., op. cit., s. 53.
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czyć o porządek celów, to wierność wobec faktów – sama w sobie w pełni
zasadna – przeobraża się w ograniczenie przez fakty, w duchowe zniewolenie
w dwojakim sensie. Po pierwsze – zniewolenie umysłu: idee, które tracą źródłowy związek z myślą, kostnieją w dogmat i przesąd, stają się zarzewiem
nowej mitologii. Tak oświecenie obraca się w mit, czego przejawem jest urodzaj różnej maści szarlatanów, którzy ludziom spragnionym sensu obiecują
duchową sanację. Po drugie – w dobie industrializacji myśl, która przybrała
postać nauki, zostaje za pośrednictwem techniki wprzęgnięta w proces społeczny, staje się elementem rzeczywistości podległym imperatywom bieżącej
praktyki.
Jednakże Horkheimerowska krytyka pozytywizmu nie jest próbą bezapelacyjnego zdyskredytowania racjonalności dyskursywnego myślenia, nie ma
nic wspólnego z poniżaniem intelektu, czy wykazywaniem jego bezużyteczności dla celów ducha. Twórca teorii krytycznej żywi bowiem przekonanie, że
nie sposób dotrzeć do sfery ducha, abstrahując od wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie. Dlatego teoria krytyczna we wszystkich fazach swego rozwoju
zachowywała ścisły związek – przez długi czas także instytucjonalny –
z interdyscyplinarnymi badaniami nauk społecznych. Według filozofa frankfurckiego nie racjonalizacja świata – postępująca i nieodwracalna – ponosi
odpowiedzialność za kryzys kultury, lecz niedostatki tejże racjonalizacji:
deficyt prawdziwego myślenia. „Nauka nie powinna trzymać się kurczowo
cząstkowej funkcji, nie powinna być sprawą rzemiosła, sprawą ekspercką; jej
pojęcie powinno obejmować poznanie tego, co obchodzi nas jako ludzi, a nie
tylko jako członków społeczeństwa przemysłowego.”5
Horkheimer krytykuje ubóstwo racjonalności instrumentalnej, sformalizowanej, zmechanizowanej, ale to nie znaczy, że uznaje za bezwartościowe
pozytywistyczne dezyderaty rzeczowości, obiektywności czy unikania mglistej
spekulacji. Widzi w nich charakterystyczny dla wojującej filozofii Oświeceniowej moment krytyki pseudowiedzy i obskurantyzmu; dostrzega zgodność
naukowych procedur poznawczych z duchem demokracji, albowiem poddają
one poznanie potencjalnej kontroli każdej rozumnej istoty. Zwraca jednak
uwagę na dwa różne aspekty autonomii nauki, pozostające w analogii do
dwoistości tolerancji: obrona wolności badań i samodzielności uczonego
może implikować mimowolną afirmacją rzeczywistości; obstawanie przy –
skądinąd pożądanej – autonomii może osłabiać jego skłonność do krytycznego dystansowania się wobec rzeczywistości i sprzyjać tym samym dostosowywaniu się do status quo. Nie chodzi więc Horkheimerowi o odmawianie
nauce głębszej wartości, ani o negowanie jej doniosłej społecznej roli, lecz
o rozumną relatywizację, o zakwestionowanie ślepej wiary w naukę, w której
upatruje odpowiednik religijnej wiary w Objawienie: obie bazują na dogmatyzmie. Horkheimer zwalcza dogmatyzm w przeświadczeniu, że prowadzi on
—————————
5

Idem, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 272.
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do myślowego zastoju, ponadto uważa, że brak mu elementarnej zasadności
logicznej, gdyż absolutna prawda nie może stać się udziałem człowieka.
Sądzi, że potrzebna jest refleksja nad rozwojem nauki, a nie samo tylko
badanie jej historii w ujęciu faktograficznym.
Istnieje rozziew, a nawet głęboka przepaść między wyobrażeniem Horkheimera o tym, czym powinna być filozofia oraz jej klasycznym pojęciem z jednej strony, a z drugiej strony tym, czym stała się filozofia współcześnie, jako
jeden ze sposobów zarabiania na życie, jako profesja. Nigdy w przeszłości nie
stawiano filozofii wymogu, by rozpłynęła się w wiedzy szczegółowej lub jej
służyła; nigdy też nie była filozofia wąską specjalistyczną dziedziną z odrębnym, swoistym przedmiotem badań. Na ogół do istoty filozofii w przeszłości
należał rozbrat ze światem; dzięki temu dystansowi wobec rzeczywistości
filozofia, tak jak sztuka, na tle tego, co jest, projektowała to, co być powinno.
Tymczasem wiek XIX uśmierzył rozdźwięk między myśleniem i rzeczywistością, który zaznaczał się w przeszłości, zwłaszcza w Renesansie i Oświeceniu.
Ów rozdźwięk jest zdaniem Horkheimera i płodny dla rozwoju kultury, i dobroczynny z punktu widzenia praktyki społecznej, gdyż bywa katalizatorem
zmian na lepsze.
Od Sokratesa poczynając, a nawet od czasów siedmiu mędrców, filozofia
usiłowała odgrywać rolę duchowej przewodniczki w ludzkim życiu. Filozofię
Sokratesa uznaje Horkheimer za źródło pojęcia podmiotu jako najwyższego
arbitra w sferze rozumu praktycznego, dążącego do poznania prawd uniwersalnych. Postawa Sokratesa jest bliska Horkheimerowi: obaj filozofowie
odnoszą się krytycznie do dogmatyzmu, odrzucają mentalny autorytaryzm,
z drugiej zaś strony nie chcą przystać na formalizm i relatywizm rozumu
subiektywnego. Horkheimer uważa, że Sokratejski postulat namysłu nad
właściwym, godnym życiem nie tylko nie stracił aktualności, ale nabiera coraz większej wagi, w miarę jak słabnie wpływ religii, w której ogół znajdował
gotową odpowiedź na pytanie o cel i sens istnienia. Jednakże we współczesności filozofia nabiera charakteru metateoretycznego, programowo stroni
od zagadnień – w klasycznym Arystotelesowskim sensie – praktycznych
i staje się coraz bardziej abstrakcyjna, aksjologicznie neutralna. Zamiast
zająć miejsce religii, filozofia dzieli jej los. ”Droga filozofii – od rozległej teoretycznej i praktycznej teorii świata do nędznej dyscypliny fachowej – jest
powtórzeniem drogi religii i teologii. W obu procesach zdarzyło się to samo:
znikło świadome odniesienie człowieka do całości, poważna troska o życie
i świat. Wszystko rozpływa się w umiejętnościach cząstkowych i cząstkowych
relacjach, bez refleksji nad relacją części z tym, czego są one częściami –
chyba, że z nauką jako profesją. Droga donikąd – prawdopodobnie dlatego,
że nie pozostaje nic innego.”6
—————————
6

418.

Idem, Der Gang der Philosophie, w: Gesammelte Schriften, Bd. 6, Frankfurt/M. 1991, s. 417–
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Wszelako filozofia praktyczna zakładała autonomiczny podmiot, którego
decyzje miały społeczne znaczenie. Dziś natomiast granice autonomicznych
działań społecznych jednostki tak mocno się skurczyły, że brak jest warunków dla ukształtowania się podmiotowości. Wraz z podmiotem znika siła
motoryczna rozwoju myślenia nasyconego normatywnością – rozumu praktycznego. Zespołowe badania empiryczne Szkoły Frankfurckiej pozwoliły
ustalić, że dominująca współcześnie struktura wolicjonalno-mentalna to charakter autorytarny. Istota nim obdarzona szuka gotowych wzorców postępowania i akceptuje normy, które się jej zaleca. Stosunki społeczne panujące
współcześnie zagrażają samej istocie człowieczeństwa, którą Frankfurtczycy
upatrują w wolności rozumianej jako zdolność do łamania stereotypów,
wytyczania nowych dróg, słowem – przekraczania siebie. Paradoks współczesności polega na tym, że gdy życie – z materialnego punktu widzenia – godne
człowieka staje się udziałem coraz większej liczby ludzi, człowieczeństwo
ulega degradacji.
Nieodłącznej od rozumu i cechującej ludzi rzeczywiście myślących tęsknoty za tym, co wymyka się instrumentalizmowi nauki, nie można przezwyciężyć za pośrednictwem nauki. Nadzieję na złagodzenie kryzysu kulturowego
filozofowie ze Szkoły Frankfurckiej pokładają w zapomnianej zdolności
rozumu do autorefleksji. Uświadamianie potrzeby autorefleksji oraz wdrażanie do niej to – w ich przekonaniu – najważniejsze zadania edukacji akademickiej. O ile problem relacji między filozofią i nauką przewija się przez całą
twórczość Horkheimera, zagadnieniu kształcenia studentów poświęcał on
szczególną uwagę w latach 1951–53, kiedy to pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Frankfurckiego.
Współczesna szkoła wyższa znajduje się według Horkheimera w paradoksalnej sytuacji: z jednej strony bowiem ma za zadanie dostarczyć studentom
aktualnej wiedzy, tj. nie tylko będącej efektem najnowszych ustaleń poznawczych, ale i przystającej do współczesnej rzeczywistości; z drugiej strony
zaś jest jej powinnością, za którą przemawia wielowiekowa tradycja, kształcenie w duchu humanizmu. Otóż sprostanie obu tym wymogom wydaje się
niemożliwe, gdyż zachodzi między nimi kolizja. Wszystko to, co znamionuje
współczesne podejście do problemu edukacji – czyli instrumentalne traktowanie wiedzy, postępująca wciąż specjalizacja oraz technicyzacja procesu
kształcenia, przerosty organizacyjne i biurokratyczne – torpeduje wysiłki
tych, którzy pragną kultywować to, co ludzkie w człowieku i ocalić ten
efemeryczny moment w rozwoju dziejowym, za jaki Horkheimer uznaje humanizm. Współcześnie praktykowana edukacja nie docenia znaczenia pracy
intelektualnej, która nie przynosi namacalnych rezultatów; cechuje ją wręcz
wrogość wobec myślenia nie podporządkowanego doraźnym potrzebom
status quo, bez którego nie może być mowy o kształtowaniu i rozwoju
człowieka.
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Tendencją akademickiego systemu edukacyjnego, która wywołuje poważne obiekcje filozofa jest obracanie studiów w pospieszne przysposobienie do
kariery zawodowej. W wyłącznym nastawieniu szkół wyższych na kształcenie
fachowców widzi on groźbę zjednoczenia kompetencji zawodowych, wiedzy
specjalistycznej z ignorancją w sprawach społecznej praktyki; dowodzi, że
wyspecjalizowana teoria może z powodzeniem iść w parze z umysłową inercją, czy zgoła wstecznictwem, gdyż jeśli absolwent studiów legitymujący się
przydatnością do zawodu nie będzie zarazem odpowiednio przygotowany do
zmierzenia się z problemami życia społecznego, chętnie złoży ofiarę z własnego rozumu i przyswoi sobie jakiś gotowy, poręczny światopogląd, który
uwolni go od wysiłku duchowych zmagań z rzeczami wykraczającymi poza
zakres jego profesji. Horkheimer nie jest oczywiście przeciwnikiem profesjonalizmu, ale ostrzega, że sam rozwój nauki i postęp techniczny nie gwarantują ludzkości intelektualnej i społecznej autonomii, nie stanowią skutecznej
zapory przed autorytaryzmem. Z dezaprobatą odnosi się do tzw. „konkretyzmu”, który cechuje mentalność człowieka nowoczesnego i coraz wyraźniejszym piętnem odciska się na programach kształcenia w szkołach wyższych,
nawet na uniwersytetach, a polega na ciasnym pragmatyzmie, tj. przywiązaniu do tego, co bezpośrednio użyteczne.
Zachowujemy się jak pochłonięty majsterkowaniem chłopiec, który uważa się
za dorosłego, obstajemy przy rozsądku, z punktu widzenia którego w zegarku
interesujące są kółka, a nie czas, który on mierzy. Wszyscy stają się – by tak
rzec – mechanikami... Wydaje nam się, że jesteśmy dorośli, gdy nie marzymy
i nie bawimy się myślami... Myśl, która nie daje się bezpośrednio weryfikować
i realizować w praktyce, budzi odium jako coś płochego, jałowego.7

Najważniejszym postulatem Horkheimera w odniesieniu do programu
kształcenia w szkołach wyższych, zwłaszcza w uniwersytetach, jest zachęcanie
studiujących do bezkompromisowego myślenia – budzenie ducha krytyki.
Jego niestrudzony admirator przypomina, że krytycyzm stanowi siłę motoryczną rozwoju ludzkiej kultury i cywilizacji, że wielkie dzieła naukowe, filozoficzne i artystyczne w poważnej mierze zawdzięczają swe powstanie opozycyjnemu stosunkowi ich twórców do dokonań poprzedników. Jednak życie
ducha nie przejawia się wyłącznie w sferze teorii, w działalności badawczej
uczonych i ich podopiecznych, studentów; zdaniem Horkheimera czasy nam
współczesne bardziej niż jakakolwiek inna epoka potrzebują tego, by – zasilane krytyczną myślą – życie ducha dawało o sobie znać także w życiu społecznym i politycznym, w postawie obywateli. Zachowanie demokracji
wymaga bowiem tego, by nie tylko nieliczne jednostki, lecz ogół ucieleśniał
wartości stanowiące jej fundament – jak: niezłomna wola wolności, autonomia wewnętrzna czy zdolność do niezależnego, krytycznego osądu – czyli
—————————
7

Idem, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 227–228.
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wartości, które składają się na prawdziwą duchową dojrzałość, o którą apelował Kant.
Gdy ludzie są wolni politycznie, muszą stać się pełnoletni, przynajmniej w tej
mierze, co obywatele w dobrych czasach polis; w przeciwnym razie niewolnictwo, które w polis było jawne, niepostrzeżenie staje się naturą jednostek i społeczeństwa, a forma polityczna dostosowuje się tylko do tej okoliczności.8

Współzałożyciel Szkoły Frankfurckiej wzywa do kształtowania takiej postawy, która jawi mu się jako konieczny warunek pomyślnego funkcjonowania demokracji. Uważa, że powinno to być nie mniej istotnym celem
akademickiego kształcenia niż zdobycie profesji.
Reasumując: Horkheimer widzi potrzebę obrony kulturowego dziedzictwa
Europy przed jego własną skłonnością do autodestrukcji. Uważa, że proces
erozji ludzkich właściwości w społeczeństwie zautomatyzowanym jest nieodwracalny, żywi jednak nadzieję, że – dzięki zrozumieniu tego stanu rzeczy –
uda się go spowolnić. Przypominając, że jednostka nie tylko podlega oddziaływaniu okoliczności, ale i sama je współtworzy, nawołuje do stawienia oporu
„ślepemu postępowi”. Nie ma według twórcy teorii krytycznej pilniejszego
problemu niż oddalenie w czasie momentu, w którym człowiek stanie się
istotą obsługującą aparaturę, a życie duchowe – myślenie, fantazja, uczucia –
będzie się jawić jako przelotne, efemeryczne zjawisko znamionujące dzieciństwo ludzkości. I na tym polega dlań racja bytu filozofii; rzeczą pierwszorzędnej wagi w oczach Horkheimera i całej Szkoły Frankfurckiej – jako spadkobierczyni najlepszych tradycji Oświeceniowych – jest wychowanie pod
egidą filozofii ocalające sens dziejowego procesu ludzkiej autokreacji. Tak
rozumianej filozofii – w odróżnieniu od zwykłego fachu, co nie interesuje
nikogo prócz profesjonalnych filozofów – potrzebują wszyscy ludzie.

PHILOSOPHY, SCIENCE, STUDYING IN MAX HORKHEMER’S VIEWS
ABSTRACT

This paper reconstructs Max Horkheimer’s views on interrelations between science and religion. It is shown that Horkheimer criticizes both the neopositivistic
scientism which renders science the role of monopoly of cognition, and neo-romantic
anti-intellectualism which depreciates scientific cognition by removing from it truth.
According to Horkheimer, philosophy is not able to substitute science, and it should
not be its instrument. He equalizes blind faith in science with blind faith in religion,
treating both as equally disastrous for thinking and the development of culture, and,

—————————
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Idem, Philosophie als Kulturkritik, w: Gesammelte Schriften, Bd. 7, Frankfurt/M, 1985, s. 96.
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in consequence, for human life. He proclaims himself in favour of the autonomy of
philosophical thinking towards all forms of dogmatism. He considers the lack of
autonomy in modernity as leading to a cultural crisis. He sees a hope for its weakening in the postulated reform of academic education; he postulates that it should offer
not only professional competencies, but also the attitude of mental maturity recommended already by Kant.
Keywords: philosophy, science, education, cultural crisis.
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OD ANALIZY DO MORFOLOGII.
PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ NAD
FILOZOFICZNĄ METODĄ LUDWIGA WITTGENSTEINA
STRESZCZENIE

W artykule dyskutowany jest problem jedności filozofii Wittgensteina. Wykazuje
się, że Wittgenstein stosuje dwie metody badań. Modyfikacje jego filozofii są skorelowane z modyfikacjami jego metody myślenia i dociekania. W Tractatus logicophilosophicus jedyną poprawną metodą jest logiczna metoda analizy zdań. We wczesnych latach trzydziestych przekształca on swoją filozofię w fenomenologiczny opis
doświadczenia, a za jej cel uznaje konstrukcję języka fenomenologicznego. Po 1933
roku Wittgenstein rozpoznał gramatyczny wymiar języka, i utworzył narzędzia analizy gramatycznej. Wprowadził pojęcia gier językowych i form życia. Jego filozofia stała
się morfologią i opisem ludzkiej praktyki językowej.

Zwykło się twierdzić, że Wittgenstein stosował dwie metody filozoficzne.
Pierwszą z nich wiąże się z Traktatem logiczno-filozoficznym i łączy z metodą analizy logicznej w wersji Gottloba Fregego i Bertranda Russella, zaś drugą odnosi się do Dociekań filozoficznych i teorii gier językowych. W tym modelu wyjaśniania jedna metoda jest przeciwieństwem drugiej. Analiza jest
skończona, dotyczy języka sensownego (to jest prawdziwego lub fałszywego),
jej produktem są zdania elementarne lub proste. Metoda gier językowych zaś
odnosi się do języka jako zbioru praktyk lingwistycznych, do każdego rodzaju
wyrażeń i wiąże się nie tyle z semantyką czy syntaktyką języka, ile z jego
pragmatyką. Pogląd ten jednak pomimo swojej powszechności i popularności
nie oddaje tego, co najbardziej charakterystyczne dla Wittgensteinowskiej
metody.
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OKRES ANALITYCZNY

W Traktacie Wittgenstein, krytycznie omawiając Russellowską teorię
typów logicznych, wprowadził fundamentalne odróżnienie mówienia
i pokazywania. To, co pewne zdanie mówi, to jego treść, zaś to, co ono
pokazuje, to jego własności formalne, filozof powiada: wewnętrzne. To, co
widać z jednej strony wiąże się z formalnymi własnościami języka, zaś
z drugiej pokazuje sens konkretnego zdania (TLP 4.022).1 Wittgenstein
stwierdził, że trzeba odróżnić pojęcia semantyczne takie jak „Sokrates” czy
„śmiertelność”, od pojęć formalnych, można powiedzieć kategorialnych, takich jak „przedmiot”, czy „rzecz”. Te drugie ujawniaj ą się jako warunki
możliwości pierwszych. Aby powiedzieć coś o Sokratesie na przykład „Sokrates jest śmiertelny”, należy już uprzednio dysponować kategorią przedmiotu
oraz kategorią własności, lub w wersji semantycznej: kategorią podmiotu i
predykatu. To, że coś jest przedmiotem, ujawnia się w tym, że nazwa może
zostać wprowadzona jako wartość pewnej zmiennej. Zdanie „Sokrates jest
śmiertelny” mówi nie mniej, ni więcej niż to, że Sokrates jest śmiertelny.
Tego, Wittgenstein powiada, „sensownie” powiedzie ć się nie da, ale to
widać.
Analiza logiczna jest konieczna, ponieważ ułatwia ona widzenie tego, jak
znaki są ze sobą powiązane. Takie zdanie jak: (∃x)x niczego nie mówi
o jakimś przedmiocie, ile pokazuje przyporządkowanie pewnych symboli.
Odrzucenie fregowsko-russellowskiej teorii stałych logicznych opierało się
właśnie na odróżnieniu widzialnego zapisu zdania, od jego wypowiadalnej
treści. Notacje Fregego i Russella,2 zdaniem Wiedeńczyka, nie pokazywały
logicznych własności symboli, a przez to, że dopuszczały wielość znaków
o tym samym sensie, zacierały różnice pomiędzy symbolami. Obie mnożyły
znaki ponad potrzebę i niewystarczająco eksplikowały kontekst danego znaku i sposób łączenia się z innymi znakami.3 Stworzenie nowego, poprawnego
zapisu pozwoliło właściwie rozpoznać naturę znaku logicznego i jednocześnie
zastosować procedury prawdziwościowe, ujawniające relacje pomiędzy wyrażeniami. Wittgenstein skwitował to krótko: „Staje się teraz jasne, dlaczego
nieraz wyczuwano, że „Prawd logicznych” można wymagać. Można ich mianowicie wymagać o tyle, o ile można wymagać należytego zapisu” (TLP
6.1223).
—————————
1 „Zdanie p o k a z u j e swój sens. Ze zdania w i d a ć jak się rzeczy mają, g d y jest prawdziwe. M ó w i
zaś ono, że się tak mają” (TLP 4.022 ).
Przy odnoszeniach się do prac Wittgensteina stosowane są oznaczenia wprowadzone na końcu
tego tekstu.
2 Zawarte w książkach Begriffschrift i Grundlagen der Arithmetik (Frege) oraz Principles of Mathematics i Principia Matematica (Russell).
3 K. Rotter, Idea nauk formalnych we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina 1913–1922,
Wrocław 1996, s. 29–31.
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W miejsce dowodów zostały wprowadzone procedury o charakterze
operacji prawdziwościowych.4 Wprowadzenie takich procedur było możliwe
dopiero wtedy, gdy został sformułowany poprawny zapis symboliczny.
W ten sposób przechodzimy do jądra traktatowej teorii logiki, do teorii
tautologii. Tautologie i sprzeczności – i to jest kulminacyjny punkt wywodu
Wittgensteina – nie mówią nic. Gdyby mogły coś wypowiedzie ć, znaczyłoby to, że można je do czegoś drogą analizy sprowadzić, a tym samym nie
byłyby one tautologiami bądź sprzecznościami. N ie mówią one nic, gdyż
nie są zdaniami. Zdanie, które jest zawsze prawdziwe lub zawsze fałszywe,
nie jest sensowne. Tautologie, stwierdza Wittgenstein, są regułami łączenia
znaków. „Prawo” tautologiczne, takie jak zasada niesprzeczności, pokazuje,
co jest dozwolone, jakie połączenie znaków jest uprawnione, zaś zapis, takie
jak „p . ̴p”, jest regułą zakazującą takiego łączenia symboli.
Co więc tautologia pokazuje? Dlaczego widzenie stanowi istotę metody
Wittgensteina? W notatkach spisanych przez Moore’a Wittgenstein stwierdza, że tezy logiki ukazują (ujawniają) własności formalne, logiczne świata i języka (UM, s. 175, TLP 6.12). Ukazują, czyli nie mówią. Znaczy to,
że z ich wyglądu niejako wynika to, czego są wyrazem5. Tautologia jest specyficznym powiązaniem znaków przy pomocy pewnych relacji, reprezentowanych przez spójniki logiczne6. To powiązanie konstytuuje pewną strukturę,
której składniki mają „określone własności struktury” (TLP 6.12). A „to, że
składniki ich [to jest tautologii – MP] dają w takim powiązaniu tautologię,
charakteryzuje logikę owych składników” (TLP 6.124). Warunkiem zaistnienia tautologii jest więc utworzenie konfiguracji składników posiadających
własną logikę. O jaką logikę składników może tu chodzić? Rozwiązanie podaje teza 6.124: tautologie zakładają, że
nazwy mają znaczenie, a zdania elementarne – sens. Taki jest ich związek ze
światem. Jest jasne, że to, iż pewne połączenia symboli – z istoty swej o określonym charakterze – są tautologiami, mówi coś o świecie. (…) A to znaczy,
że w logice nie my wyrażamy przez znaki co chcemy, lecz p r z e m a w i a
w niej sama natura koniecznych znaków.7

W tautologii nie są istotne znaki, które posiadają już swoją wewnętrzną
logikę, ale ich połączenia, które wyrażają jakąś prawdę o świecie. Dzięki
temu, że zdania elementarne mogą łączyć się w tautologię, to tautologia jako
—————————
Procedury te to metoda zero-jedynkowa.
Nie bez powodu odwołujemy się tutaj do leibnizańskiego pojęcia „wyrażania”.
6 Wątek ten szczegółowo omawia M. Soin. Por. M. Soin, Logika Traktatu. Polemika z Wojciechem
Sadym, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, T. 46, 2001, s. 40–46. Tutaj odsyłam do
jego rozważań.
7 Zdanie: „Das heißt aber, in der Logik drücken nicht wir mit Hilfe der Zeichen aus, was wir wollen, sondern in der Logik sagt die Natur der naturnotwendigen Zeichen selbst aus”, tłumaczę zgodnie
z sugestią Macieja Soina, a nie tak jak proponuje Bogusław Wolniewicz w swoim przekładzie Traktatu, tj. „lecz, że przemawia w niej s a m a k o n i e c z n a i c h n a t u r a . ” Przekład Wolniewicza
wyraźnie zniekształca sens wywodu Wittgensteina.
4
5
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możliwe, a zarazem konieczne połączenie tych zdań, ujawnia logiczne
własności świata (TLP 6.12).
Trzeba uświadomić sobie, że Wittgenstein w miejsce dowodzenia, czyli
pewnej czynności dyskursywnej wprowadza tabele zerojedynkowe, element
graficzny – grafię8 – po to, aby na nowo ufundować rozdział pomiędzy mówieniem, a pokazywaniem. Owa „metoda podglądowa”, jak nazywa ją
Wiedeńczyk, jest typowym działaniem na zapisach graficznych: grafach,
rebusach, krzyżówkach.9
Prawdy logiczne ujawniają się nie w dowodach, procedurach werbalnych
czy pisanych, ale w zapisie, notacji, która jest ich miejscem lub ściślej matrycą. Logika funduje się sama, w tym sensie, że wszystko, czego można by od
niej wymagać, zawiera się w znakach graficznych. Widzenie jest swoistym
rozszyfrowywaniem tego, co znak – to, co graficzne – grafia, pokazuje. To
nie po treści zdania rozpoznaje się jego formę, jego sens, ale dopiero po sposobie jego zapisu, w jego rysie. Owe grafia są tym, ku czemu niejako kieruje
się spojrzenie, gdy zadaje się pytanie o strukturę zdania. To, co widać, co
się ujawnia, pokazuje właśnie graficzność znaku, samo pismo.
Analiza logiczna jest więc jedynie środkiem umożliwiającym widzenie.
Aby jednak w pełni zrozumieć czym owo widzenie jest, należy zwrócić uwagę na problem tego, kto „widzi”. Na podstawie pewnych uwag z Traktatu
można przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia z jakimś podmiotem transcendentalnym, ale tego Wittgenstein wprost nie powiedział. Tak czy inaczej
brak postawienia kwestii podmiotu widzenia w tej pracy, będzie wpływał na
późniejsze dociekania Wiedeńczyka.
OKRES FENOMENOLOGICZNY

W roku 1929 w artykule Some Remarks on Logical Form, weryfikując swoje stanowisko z Traktatu, Wittgenstein napisał: „jeżeli teraz
spróbujemy przeprowadzić aktualną analizę, znajdziemy formy logiczne,
mające niewiele wspólnego, z normami języka potocznego” (RLF 165).10
W doświadczeniu
—————————
J. Derrida, Freud i scena pisma, w: Pismo i różnica, tłum. J. Margański, Warszawa 2004, s. 351.
Derrida powiada, że zapisy graficzne – grafia – reprezentują pewne struktury. W kontekście pytania o model psychiki w psychoanalizie Freuda, stwierdził: „Zawartość psychiki będzie reprezentowana za pomocą tekstu w swej istocie bez reszty graficznego. Struktura aparatu psychicznego będzie
reprezentowana przez pewną maszynę do pisania.” J. Derrida, Freud…, op. cit., s. 351.
Chodzi tutaj o „ukierunkowanie ku pewnej konfiguracji śladów, którą przedstawić można wyłącznie za pomocą struktury i działania pisma.” (tamże, 352) Owo „działanie pisma” – tautologia –
p o k a z u j e , u k a z u j e , w y r a ż a , czy jak stwierdził Wittgenstein w tezie 6.124, p r z e d s t a w i a „rusztowanie świata”.
10 “If, now, we try to get at an actual analysis, we find logical form which have very little similarity
with the norms of ordinary language.”
8
9
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spotykamy się z formami przestrzeni i czasu wraz z całą rozmaitością przestrzennych i czasowych przedmiotów, takich jak: kolory, dźwięki itd. z ich
stopniowalnością, ciągłą zmiennością i kombinacjami w różnych proporcjach;
wszystko to nie może być uchwycone przez nasze potoczne znaczenia wyrażeń
(RLF 165).11

Celem filozofii jest konstrukcja „języka fenomenologicznego”, czyli języka,
który ma być wiernym opisem bezpośredniego doświadczenia (unmittelbare
Erfahrung) (PB, s. 1), tego, co dane bezpośrednio.12 A co jest dane bezpośrednio? Wittgenstein na to pytanie nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Raz
mówił o świecie danych zmysłowych (die Welt der Data) (MS, s. 105, 96; MS,
s. 107, 222; PB, s. 48) lub o świecie przedstawień (die Welt der Vorstellung)
(PB, s. 49), a innym razem o przestrzeni wzrokowej (Gesichtsraum) (MS,
s. 107, 1). Dziedzina badań jest dosyć szeroka. Można za Husserlem powiedzieć, że przedmiotem fenomenologicznego opisu są fenomeny, czyli to, co
dane w każdej możliwej naoczności, jednak takie postawienie sprawy wydaje
się, że mijałoby się z poglądami Wittgensteina.
Wittgenstein skłaniał się raczej ku poglądom pozytywistów, a przede
wszystkim Macha.13 Według Macha, rzeczywistość jest rzeką wrażeń, danych
zmysłowych, dat wrażeniowych, przeżyć, które nie są dane jako coś stałego
i względnie stabilnego, lecz jako pewna chaotyczna, nieuporządkowana
struktura.14 Celem nauki ma być konceptualne ujęcie tej struktury. Wittgenstein powtarza za Machem, że świat ma „formę strumienia”, zaś „to, co
bezpośrednie odnajduje się w niezmiennym płynięciu” (MS, s. 107, 159).15
Rzeczywistość jest niejako zredukowana do wrażeń, przelotnych impresji,
które dopiero w języku zaczynają mieć jakąś określoność, pewien kształt (MS,
s. 107, 158–159). Jest zredukowana do przestrzeni, którą Wittgenstein
rozumie bardzo szeroko, jako połączenie przestrzeni wzrokowej, smakowej
i kinestetycznej (MS, s. 107, 3).16
—————————
11 “We meet with the forms of space and time with the whole manifold of spatial and temporal objects, as colors, sounds, etc., etc., with their gradations, continuous transitions, and combinations in
various proportions, all of which we cannot seize by our ordinary means of expression.”
12 D. Stern, Wittgenstein on Mind and Language, New York 1995, s. 99; oraz J. Hintikka, The Idea
of Phenomenology in Wittgenstein and Husserl, in: Ludwig Wittgenstein: half-truths and one-anda-half thrust, Dordrecht 1996, s. 55.
13 Pewną wskazówką dla tej interpretacji jest późniejsza, zainspirowana myśleniem Wittgensteina,
dyskusja w Kole Wiedeńskim, dotycząca możliwości istnienia tzw. zdań protokolarnych, czystych
zdań obserwacyjnych dotyczących zjawisk per se, czyli takich, jakimi one są bez pojęciowej i intelektualnej „obróbki”. Chodzi zatem poszukiwanie machowskiego języka danych zmysłowych.
14 Pewnym potwierdzeniem tego stanowiska są późniejsze wykłady Wittgensteina z 1930 roku,
w których m. in. głosi się koncepcję rzeczywistości jako sumy wrażeń.
15 „Das Unmittelbare ist in ständigem Fluss begriffen. (Es hat tatsächlich die Form eines Strom.)”
16 Nie wymienia przestrzeni słuchowej, ale z kontekstu wypowiedzi Wittgensteina, wynika że winna
być uwzględniona w niniejszym spisie.
„Ihre Raum ist der kombinierte Gesichts-, Tast- und Muskelgefűhlsraum darum kann ich mich in
diesen Raum ‚umdrehen’ und schauen ‚was hinter mir vor geht’ etc.”
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Tutaj wraca problem widzenia. Wittgenstein z faktu wspomnianej już
nieadekwatności form logicznych języka z formami zjawisk (Phänomenon),
wyciągnął pewne wnioski dotyczące struktury fenomenologicznej przestrzeni.
Język, tak jak jest on rozumiany w Traktacie, zakłada względną stałość
przedmiotów i przysługujących im własności. Tak jak każde sensowne zdanie
jest funkcją zawartych w nim wyrażeń (TLP, s. 5), tak każdy możliwy stan
rzeczy jest konfiguracją przedmiotów powiązanych ze sobą pewnymi
relacjami, konstytuującymi pewną przestrzeń. Takie rozumienie przestrzeni
Wittgenstein w roku 1929 odrzucił.
Przestrzeń wzrokowa – powiada Wittgenstein – istnieje w czasie, zmienia
się wraz z nim. Jest pełna głębi, kolorów, różnych prześwitów, cieni. Jedna
barwa miesza się z innymi, gdzieś pojawiają się błyski, w oddali coś majaczy,
tutaj świeci. Wittgenstein, aby oddać sens takiej przestrzeni, używał pojęcia
„zaczarowanych moczar”, w których „wszystko dające się ująć, znika” (MS,
s. 105, 116).17 Owe płynące, „zaczarowane moczary” mają swoją niezależną
realność, nie mogą być zatrzymane, ani uchwycone (MS, s. 107, 1).18 Sama
chęć wypowiedzenia tej zmienności, owego płynięcia, jest już, według Wittgensteina, naruszeniem granic języka, wyjściem poza sens (MS, s. 107, 159).19
Każde konceptualne wyrażenie jest jednocześnie uproszczeniem, uschematyzowaniem, minięciem się z sensem (MS, s. 107, 3).20 Bowiem: jak opisać to,
co jest bezczasowe przy użyciu języka, którego formą możliwości jest czas
(PB, s. 48)?21 Jak ująć płynięcie w sztywne klamry wyrażeń? „Strumień życia
albo strumień świata – stwierdza Wittgenstein – płynie dalej (wszystko płynie), a nasze zdania, są weryfikowane jedynie przez to, co stałe. Są one weryfikowane jedynie przez teraźniejszość. Muszą więc być tak skonstruowane,
aby mogły być przez nią weryfikowane” (MS, s. 107, 222; PB, s. 48).22
Tutaj wraca problem „widzenia”. Przestrzeń w pewnym sensie jest irrealna, nie jest ona czymś dla mnie, „z istoty nie ma właściciela” (PB, s. 71, MS,
—————————
17 „Es ist als käme ich mit der Phänomenologischen Sprache in einen verauzuberten Sumpft wo alles erfassbare verschwindet.”
Mach pisał w tym kontekście: „Wszystko jest płynne; [jest to] pozbawiony substancji świat, który
składa się tylko z barw, konturów, dźwięków. Jego rzeczywistość jest wiecznym ruchem, mieniącym
się jak kameleon”. Cyt za: M. Sommer, Fenomenologia jako poważna praca i pogodna pasywność,
tłum. S. Czerniak, w: Studia z filozofii niemieckiej, t. 3. Współczesna fenomenologia niemiecka, red.
S. Czerniak, J. Rolewski, Toruń 1999, s. 145.
18 „Der Geschichtsraum so wie er ist hat seine selbständige Realität.”
19 „Es ist ganz klar, daβ wenn man hier dass Letze sagen will man eben auf die Grenze der Sprache
kommen muss, die es ausdrückt.”
20 „Denn ist das was gewöhnlich in ihm vorgeht zu kompliziert so sagt das schon dass die
Beschreibung prinzipiell möglich ist”
21 „Wenn die Welt der Daten zeitlos ist, wie kann man dann überhaupt über sie reden?”
Z podobną aporią spotkał się Edmund Husserl, chcąc opisać pierwotną świadomość czasu oraz
konstytucje obiektów czasowych. Wypowiedział wtedy sławne słowa: „Dla tego wszystkiego brak nam
słów.” E. Husserl, Wykłady z wewnętrznej fenomenologii świadomości czasu, tłum. J. Sidorek,
Warszawa 1989, s. 111.
22 „Der Strom der Lebens, oder der Strom der Welt, fließt dahin [‚alles fließt’] und unsere Sätze
werden sozusagen nur in Augenblicken verifiziert.”
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s. 107, 1).23 Doświadczenie, jak powiada Husserl w Ding und Raum, „rozkłada się na masę (Gewühl) bezsensownych wrażeń”.24 W obliczu tak rozumianej przestrzeni „ja nie da się uratować”, jak słusznie zauważył Mach.25 Coś, co
w doświadczeniu jawi się jako najbliższe, na drodze analizy okazuje się być
czymś najdalszym i niepojętym.26 Jak więc ująć fenomen, jakim jest przestrzeń? Czy za pomocą prowizorycznych opisów? Do czego ją odnieść, skoro
„ja”, które widzi płynięcie rzeczy nie istnieje? Wittgenstein wierzył, że do
samego języka, który płynięcie rzeczywistości będzie umiał ująć w słowa. To
jednak okazało się niemożliwe.
Widzenie rzeczy skontrastowane z metodą analizy logicznej, ujawniło jej
niewystarczalność i nieadekwatność dla zrozumienia pracy samego języka.
Wsparciem widzenia miała być fenomenologiczna analiza wyrażalna w fenomenologicznym języku. Jednak sam ten język nie wystarcza, kiedy akt
widzenia stanowiący jego podstawę, pozbawimy podmiotu, który ten akt
spełnia. W ten sposób, co zauważył już wcześniej Husserl, „dochodzimy do
możliwości jakiejś fenomenologicznej masy jako jedynego i ostatecznego
bytu, ale tak bezsensownej masy, że nie ma żadnego Ja, żadnego Ty i żadnego
świata fizycznego”.27
OKRES MORFOLOGICZNY

Od początku lat trzydziestych Wittgenstein pracował nad nową metodą
swojej filozofii, której centralnym pojęciem stała się „gramatyka” zaś hasłem:
„Nie myśl, lecz patrz!” (DF, s. 66). W pismach z tak zwanej późniejszej filozofii Wiedeńczyka nieustannie pojawiają się zwroty takie jak: niewłaściwe
widzenie rzeczy, niedostrzeganie szczegółów, ślepota na znaczenie itp. Aby
zrozumieć pracę języka, powiada Wittgenstein, należy ją widzie ć, a widzenie polega na dostrzeganiu zależności, podobieństw pomiędzy poszczególnymi grami językowymi czy sposobami użycia wyrażeń, rozpoznawaniu
analogii i szczegółów. Język jako całość ujawnia się dopiero w chwili, gdy
zauważy się wielość związków i form, jakie tworzą jego poszczególne części.
Dostrzec wspólne formy to zobaczyć analogię. Koncepcje Oswalda Spenglera
i Johanna Wolfganga von Goethego uświadomiły Wittgensteinowi, że w pracy filozofa konieczne jest „widzenie analogii”, czyli pewnego rodzaju wgląd
—————————
23 PB, s. 71: „Der Gesichtsraum hat wesentlich keinen Besitzer. (…) Das Wesentliche ist, dass die
Darstellung des Gesichtsraums ein Objekt darstellt und keine Andeutung eines Subjekts enthält.”
MS, s. 107, 1: „Der Gesichtsraum so wie er ist hat seine selbstständige Realität. Er selbst enthält
kein Subjekt. Er ist autonom.”
Na temat roli podmiotu i kinestezy w spostrzeganiu przestrzeni, patrz: PB, s. 72–74.
24 E. Husserl, Hue XVI: Ding und Raum. Vorlesungen 1907, Ulrich Claesges (red.), Martinus
Nijhoff, The Hague, Netherlands 1973, s. 288.
25 Cyt. za: M. Sommer, Fenomenologia jako…, op. cit., , s. 145.
26 Husserl w swoich wykładach na temat przestrzeni stwierdził, że „w trakcie redukcji transcendentalnej ludzki ogląd przestrzeni, przestaje być ludzki”. E. Husserl, Hue XVI: Ding…, op. cit., s. 122.
27 Ibidem, s. 288.
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w badane przedmioty. Filozofia opierać się więc musi na widzeniu i skorelowanym z nim opisem. Wiedeńczyk na wykładach powtarzał: „filozofia naprawdę jest »czysto opisowa«” (NB, s. 43), a w innym miejscu napisał:
„można by ją nazwać opisową nauką o języku, w przeciwieństwie do tej
o myśleniu” (BT, s. 408).28
Metodę późnej filozofii Wittgensteina można by określić mianem morfologii. „To, co przedstawiam – stwierdził filozof podczas jednego z wykładów
– to morfologia użycia danego wyrażenia.”29 Morfologia nie tyle jest pewną
nauką albo zbiorem zdań, ile sposobem ujęcia problemu, metodą jego eksplikacji. W notatnikach składających się na przygotowywaną przez Wittgensteina wspólnie z Waismannem książkę Logik, Sprache, Philosophie30, filozof
przyznał się do długu wobec Goethego:
Nasza myśl idzie tu ramię w ramię z pewnymi poglądami Goethego przedstawionymi w jego dziele O przemianach roślin. Ilekroć dostrzegamy jakieś podobieństwa, mamy zwyczaj doszukiwania się wspólnego źródła. (…) Pogląd
Goethego pokazuje jednak, że nie jest to jedyna możliwa koncepcja. Jego koncepcja rośliny pierwotnej n i e z a w i e r a ż a d n y c h h i p o t e z na temat
stopniowego rozwoju królestwa roślin, tak jak u Darwina. Jaki więc problem
rozwiązuje ta myśl? Problem przedstawień syntetycznych. Aforyzm Goethego:
„Wszystkie narządy rośliny to efekt przekształcenia liści” d a j e n a m p e w i e n s c h e m a t , podług którego możemy pogrupować narządy roślin
zgodnie z ich wzajemnymi podobieństwami – jakby wokół jakiegoś naturalnego ośrodka. Widzimy, jak pierwotna forma liścia, przybierając p o s t a c i e
p o d o b n e i p o k r e w n e , zmienia się w liście otaczające kielich, czyli płatki, następnie zaś w narządy będące częściowo płatkami, w połowie pręcikami i
tak dalej. Idąc śladem podobnych, dających się postrzegać zmysłowo przemian, poprzez formy pośrednie łączymy liść z pozostałymi narządami rośliny
(VoW, s. 310 – podkr. MP).31

—————————
28 „Das konnte man die deskriptive Wissenschaft vom Sprechen nennen, im Gegensatz zu der von
Denken.“
Pytaniem otwartym pozostaje kwestia tego, jak owo widzenie i opisowość łączą się z doktrynalną
stroną filozofii Wittgensteina, czyli postulatem głoszącym dualizm gramatyki i doświadczenia,
konieczności i przygodności.
Problem ten omawia Maciej Soin w Gramatyce i metafizyce,
29 N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein. Wspomnienie: z dodatkiem „Szkicu biograficznego”
George’a Henrika von Wrighta oraz listów Ludwiga Wittgensteina do Normana Malcolma, tłum.
M. Szczubiałka, Warszawa 2000, s. 43.
30 Praca ta została wydana dopiero w 1965 roku, już po śmierci Wittgensteina i Waismanna, ponad
trzydzieści lat po jej napisaniu. Książka ta z początku była pisana wspólnie przez Wittgensteina
i Waismanna i jej celem było przystępne i jasno zaprezentować poglądy Wittgensteina z początku lat
trzydziestych. Wittgenstein z początku entuzjastycznie podchodził do tego pomysłu, ale uświadomiwszy sobie, że Waismann nie do końca rozumiał jego idee, a po drugie, szybciej zmieniał swoje poglądy niżeli powstawała ta praca, zrezygnował ze współpracy z Waismannem.
Wyczerpująco kwestię stosunków Wittgensteina i Waismanna omawia Gordon Baker w przedmowie do pracy The Voices of Wittgensteins. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich
Waismann, G. Baker (red.), London–New York 2003, s. XVI–XLVIII.
31 Cyt. za: R. Monk, Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza, tłum. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 2003, s. 326.
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Morfologia charakteryzuje się brakiem założeń oraz ujawnia schematy
porządkujące doświadczenie (na przykład postrzegania roślin), rozpoznaje
postaci, kształty i formy na zasadzie dostrzegania podobieństw i pokrewieństw pomiędzy zjawiskami Jest widzeniem zależności w odpowiednim
aspekcie lub nastawieniu. Nie chodzi w niej o wyjaśnianie zjawisk przy pomocy innych (VOW, s. 310), ale o wid zenie związków, nie opartych na prawach przyczynowości, lecz na podobieństwie i analogii. Dzięki analogii język
jest dla nas pewną całością, nie zaś sumą niezależnych od siebie działań
i wypowiedzi. Należy w idzie ć faktyczną pracę języka. Filozof powiada:
„Umieszczamy pewną formę języka w kontekście jego otoczenia, albo też
przekształcamy go w wyobraźni, aby zdobyć spojrzenie na całość przestrzeni,
w której funkcjonuje struktura naszego języka” (VoW, s. 310).32 Otoczenie
jest pewnego rodzaju przestrzenią, można dodać – morfologiczną, w której
jedno zjawisko odnosi się do drugiego. Może to robić w sposób strukturalny,
semantyczny, albo i analogiczny, przy czym ten ostatni wydaje się być dla
Wittgensteina uprzywilejowany.
Problem podmiotu wraca tutaj po raz kolejny. Kim lub czym jest owo
„my”, z którym Wittgenstein wyraźnie się utożsamia? Czy podmiot jest czymś
światowym czy transcendentalnym? W Dociekaniach i pismach późniejszych
można znaleźć szereg argumentów i za transcendentalnym jego rozumieniem, i za naturalistycznym czy społecznym. Sam Wittgenstein nie dał jednak
ostatecznej odpowiedzi i zapewne jest to jeden z najważniejszych, jeżeli nie
najważniejszy problem związany z interpretacją jego filozofii i metody, której
używał. Filozof ten bowiem nieustannie balansował pomiędzy nastawieniem
naturalnym, a transcendentalnym i być może zabrakło mu ostatecznie jakiegoś radykalnego narzędzia metodycznego, takiego jak na przykład fenomenologiczna redukcja transcendentalna.
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BEE - Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition, „Wittgenstein Archives at the
University of Bergen”, Oxford 1998–2000.33
BT (TS 213) – The Big Typescript, in: Wiener Ausgabe Band 11, von Michael Nedo, Wien
2000.

—————————
32 Owo „przekształcanie w wyobraźni”, naszym zdaniem łączy silne pokrewieństwo z husserlowską
wariacją imaginatywną. Patrz: E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii,
tłum. G. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 218–222.
33 Teksty zawarte w Nachlasz cytuję według zasad, jakimi kierowali się wydawcy. Np. MS 105, 16 –
skrót MS oznacza rodzaj tekstu, potem następuje jego numer wedle katalogu von Wrighta (The Wittgenstein Papers, by G. H. von Wright, „The Philosophical Review”, vol. 78, nr. 4 (Oct., 1969), s. 483–
503), na końcu podaję stronę. Numery tekstów od 101 do 183 odnoszą się do rękopisów, s. 201–245
do maszynopisów, s. 301–310 do dyktand Wittgensteina. TS 213 to Big Typescript.
Cyfra następująca po symbolu danej publikacji odnosi się do numeru paragrafu lub – jeżeli zaznaczono inaczej, do strony. Wszystkie nie przetłumaczone na język polski teksty Wittgensteina podaję,
o ile nie zaznaczono inaczej, we własnym tłumaczeniu.
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DF – Dociekania filozoficzne, tłum B. Wolniewicz, Warszawa 2004. (Philosophische Untersuchungen, in: Werksaugabe Band I, von B. F. McGuiness, Suhrkamp 1984.)
NB – Niebieski i brązowy zeszyt, tłum. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 1998.
PB – Philosophische Bemerkungen, in: Werksaugabe Band II, von Rush Rhees, Suhrkamp
1984.
RLF – Some Remarks on Logical Form, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 9 (1929), s. 162–171.
TLP – Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2004. (Logisch – philosophische Abhandlung, in: Werksaugabe Band I, von B. F. McGuiness, Suhrkamp 1984.)
UM – Uwagi podyktowane G. E. Moore’owi w Norwegii, w: Dzienniki 1916–1914, tłum. M.
Poręba, Warszawa 1999, s. 175–194.
VOW – The Voices of Wittgensteins. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich
Waismann, G. Baker (red.), London–New York, 2003.

ON LUDWIG WITTGENSTEIN’ PHILOSOPHICAL METHOD
— FROM ANALYSIS TO MORPHOLOGY
ABSTRACT

The article discusses the problem of the unity of Wittgenstein’s philosophy. The
author suggests that Wittgenstein uses different methods of inquiring. The modifications of his philosophy are correlated with modifications of his method of thinking
and investigations. In Tractatus logico-philosophicus the only correct philosophical
method is that of logical analysis of sentences. In early 30s his philosophy becomes a
phenomenological description of experience. The task is to construct phenomenological language. After 1933 Wittgenstein recognizes the grammatical dimension of
language, and creates tools of grammatical analysis. He introduces concepts of language-games and forms of life. His philosophy becomes the morphology and description of human linguistic practice.
Keywords: Wittgenstein, philosophical grammar, morphology, logical analysis,
phenomenology, philosophy of language.
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WITTGENSTEIN – PRZYKŁADY
BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia kilka podanych przez Wittgensteina przykładów językowych
źródeł koncepcji filozoficznych. Głównymi czynnikami, które prowadzą filozofów na
manowce, są analogie i podobieństwa struktur gramatycznych. Zwrócenie uwagi na
konteksty użycia słów interesujących z filozoficznego punktu widzenia: piękno,
dobro, prawda, czas, myślenie, umysł... itd. przekonuje, że pełnią one określoną rolę
w naszym sposobie mówienia, lecz nie denotują faktów.

WSTĘP

W późniejszym okresie działalności zainteresowania Wittgensteina objęły,
obok poznawczej, również komunikacyjną i ekspresyjną funkcję języka.
W języku nie tylko opisuje się świat – język jest także narzędziem działania
i jednocześnie czynnikiem je koordynującym. Nowe w stosunku do Traktatu
ujęcie języka ukazało dociekania filozoficzne jako dociekania pojęciowe. Filozofia zajmuje się problemami, „które powstają przez dostrzeżenie pewnego
systemu reguł i tego, że rzeczy do niego nie pasują”.1 Filozofia bada reguły
użycia wyrażeń i zadań oraz wskazuje powody zagubienia się w tych regułach.
Przedstawię i omówię kilka podanych przez Wittgensteina przykładów
ilustrujących powstawanie pytań – problemów i odpowiedzi – teorii filozoficznych, których źródłem są formy językowego wyrazu. Przykłady pochodzą
głównie z Wykładów z lat 1932–33 oraz Dociekań filozoficznych.

—————————
1 Alice Ambrose, The 1932–33 Lecture notes, w: red. Alice Ambrose, Wittgenstein’s Lectures,
1932-35, Blackwell 1979, s. 2–40. Kilka przykładów pochodzi z notatek Ambrose z wykładów Wittgensteina. Wittgenstein korzysta z nich przy redakcji Dociekań filozoficznych.
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1. TRAKTOWANIE WYPOWIEDZI W PIERWSZEJ OSOBIE
LICZBY POJEDYNCZEJ JAKO ZDANIA W TRZECIEJ OSOBIE
LICZBY POJEDYNCZEJ

Wittgenstein przywołuje różne konteksty użycia słowa „ból”, a następnie
wskazuje powody, dlaczego zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej nie
można sprowadzić do zdań w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Kiedy mówię do przyjaciela, że boli mnie ząb, to on zapewne rozumie tę
wypowiedź jako skarżenie się na uciążliwy ból. Filozof zaś w takiej sytuacji
zapomina o tym całym kontekście i stwierdza, zwiedziony pozorną formą
wyrażenia, że składam tu pewne sprawozdanie bądź opisuję mój stan wewnętrzny. Dlaczego? Ponieważ, gdy np. widzę na ulicy człowieka obwiązanego chustą, jęczącego i trzymającego się za policzek, jestem skłonny powiedzieć: „Boli go ząb”. Jest to zdanie obserwacyjne, opisowe, które można zweryfikować. Skoro zdanie „Boli go ząb” stwierdzamy na podstawie obserwacji,
to analogicznie zdanie „Boli mnie ząb” powinno mieć swe źródło w obserwacji. Pierwsze zdanie mówi o tym, co spostrzegamy na zewnątrz nas, a drugie
o tym, co spostrzegamy wewnątrz. Analogia jest jednak złudna, bowiem
zwroty w trzeciej osobie liczby pojedynczej faktycznie oddają obserwacje
i opisują pewien stan rzeczy, natomiast zdania w pierwszej osobie liczby pojedynczej to wyrazy ekspresji, objawów bólu. Mówiąc „Boli mnie” nie wyrażam żadnego introspekcyjnie mi dostępnego procesu, zachodzącego w moim
wnętrzu. Zamiast powiedzieć „Boli mnie” po prostu krzyczę „Boli!” albo „Auuu!”. Jest jasne, że zwroty tego rodzaju mają sens w pewnej sytuacji i pełnią
określoną funkcję.
Zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej nie można sprowadzić do zdań
w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ponieważ sens zdań: „Moore’a boli ząb”,
„Mnie boli ząb”, „Kogoś boli ząb” dostępny jest poprzez różne kryteria prawdziwości. Te różnice mogą sięgać tak daleko, a przeto sposoby weryfikacji
mogą być tak bardzo do siebie niepodobne, że można, mając w pamięci
kryterium weryfikacji zdania „Mnie boli ząb”, zaprzeczyć, że kogoś boli ząb.
Różnice w gramatykach zwrotów „Boli mnie ząb” i „Jego boli ząb” widać
w tym, że sensownie jest powiedzieć „Wydaje się, że boli go ząb”, a nie jest
sensownie powiedzieć „Wydaje się, że boli mnie ząb”. Oba zdania mają różne
kryteria weryfikacji. Także słowo „weryfikacja” nie ma w obu przypadkach
tego samego znaczenia.
Dla zdania „Boli mnie ząb” weryfikacją jest to, że mam ból zęba i nie ma
sensu, abym odpowiadał na pytanie: „Skąd wiesz, że boli cię ząb”? – „Wiem,
bo odczuwam ból”. Faktycznie, coś niewłaściwego jest w takim pytaniu; także
odpowiedź jest absurdalna. Nie powiem, że przekonam się, czy boli mnie ząb,
opukując moje zęby. Natomiast w stosunku do „Boli go ząb” sensownie jest
spytać: „Skąd wiesz?” i można podać kryteria, których nie można podać
w swoim własnym przypadku. W swoim własnym przypadku nie ma sensu
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pytać „Skąd wiem?” Można by pomyśleć, że skoro moje powiedzenie „Wydaje
się, że boli go ząb” jest sensowne, ale już nie moje powiedzenie tego samego
o sobie, to mógłbym powiedzieć „Tak jest w jego przypadku, ale nie w moim”.
Pytanie, czy ktoś ma ten sam ból, co ja, kiedy boli mnie ząb, może w zwykłej
sytuacji dotyczyć faktu, a odpowiedź: „Nie, nie mam”, być stwierdzeniem
faktu. Jednak filozof, który mówi o kimś: „On nie ma tego, co ja mam”, nie
stwierdza faktu, nie mówi, że faktycznie kogoś innego nie boli ząb. Może się
zdarzyć, że go boli ząb. Trudność leży w gramatyce zwrotu „mieć ból”. Nonsens powstaje, gdy próbuje się wyrazić w zdaniu coś, co należy do gramatyki
języka. Przez „nie mogę odczuwać jego bólu zęba” mam na myśli, że nie mogę
próbować. W sensie logicznym „nie mogę” to „nie można próbować”. Daleko
to cię nie zaprowadzi, skoro możesz pytać, czy możesz spróbować próbować.
Ważną osobliwość języka jest to, że w odniesieniu do wypowiedzi o doznaniach w pierwszej osobie liczby pojedynczej nie istnieją żadne kryteria
poprawności – prawidłowe jest to, co wydaje się prawidłowe. W trzeciej osobie liczby pojedynczej kryterium takim jest obserwacja. Zdanie w pierwszej
osobie czasu teraźniejszego jest ekspresją, w trzeciej natomiast informacją.
2. NIEODRÓŻNIANIE ZDAŃ EMPIRYCZNYCH OD ZDAŃ
WYRAŻAJĄCYCH REGUŁY GRAMATYCZNE, MIESZANIE ZDAŃ
O FAKTACH ZE ZDANIAMI GRAMATYCZNYM

W metafizyce często występują zdania stwierdzające, że coś musi mieć
miejsce, wydarzyć się, że jest konieczne lub możliwe. Występujące w nich
słowa: „możliwość” i „konieczność” zostały utworzone przez podobieństwo do
wyrażeń „fizykalna możliwość” i „fizykalna konieczność”. Dlatego nie ma
żadnej próby ich dowiedzenia na drodze doświadczenia. Jednak, zauważa
Wittgenstein, nie stwierdzają one empirycznej konieczności czy możliwości,
lecz wyrażają element gramatyki, określają normy wyrażania2.
Normy wyrażania przypominają hipotezę, że przyczyna jest proporcjonalna do skutku. Błąd polega na tym, że wierzy się, że ma się do czynienia z naturalnymi prawami a priori, a tymczasem ma się do czynienia z pewną normą wyrażania, którą sami ustaliliśmy.3 Chodzi o przyjęte normy wyjaśniania
tego, co uchodzi za wyjaśnienie.
Stwierdzenie głoszące, że musi istnieć przyczyna, pokazuje, że mamy pewną
regułę języka. To, czy wszystkie prędkości ruchów planet mogą być ustalone
przez przyjęcie niewidzialnych mas, jest kwestią matematyki czy gramatyki,
i nie da się stwierdzić empirycznie. Jest niejako z góry ustalone. To kwestia
przyjętej normy wyjaśniania. W systemie mechaniki np. istnieje system przyczyn, chociaż w innym systemie może wcale nie występować. Można by stwo-

—————————
2
3

Wittgeinstein’s Lectures…, op. cit., s. 16.
Ibidem, s. 15.
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rzyć system, w którym użylibyśmy wyrażenia: „Moje załamanie nie ma
przyczyn” […] Nie chcemy powiedzieć, że nie ma przyczyn w naturze, ale to
jedynie, że my mamy system, w którym nie występują przyczyny. Determinizm
i indeterminizm są własnościami arbitralnie ustalonego systemu.4

Mieszanie tego, co należy do gramatyki (sposobu przedstawiania) z tym,
co należy do doświadczenia (tego, co przedstawiane) jest źródłem teorii metafizycznych.

3. OBRAZY, KTÓRE SUGERUJĄ PYTANIA
I KSZTAŁTUJĄ ODPOWIEDZI

a. Rzeka = upływ czasu
Mówienie o upływie czasu uważa się za sensowne, sugerując się analogią
do rzeki. Powiedzieć, że czas mija szybciej, czy że płynie, to wyobrazić sobie
coś płynącego. Następnie rozszerzamy porównanie i mówimy o kierunku
czasu. Kiedy ludzie mówią o kierunku czasu, mają właśnie analogię rzeki
przed oczami. Z pewnością rzeka może zmienić swój kierunek, jednakże
odczuwamy pewną niezręczność mówiąc, że czas zmienia swój kierunek,
ponieważ pojęcie płynięcia czegoś i kierunku płynięcia tkwi w naszym języku.
Przypuśćmy, że co pewien czas sytuacje powtarzają się i że ktoś stwierdził,
że czas jest kolisty. Prawda to czy fałsz? Żadne z nich. To byłby jedynie inny
sposób wyrażenia, i moglibyśmy mówić równie dobrze o czasie kolistym.
Niemniej, obraz czasu jako płynącego, jako posiadającego kierunek, narzuca
się bardzo zdecydowanie. Czy czas może płynąć niezależnie od zdarzeń? Jakie
jest kryterium dla czasu w zdaniu: „Wypadki rozegrały się 100 lat temu a czas
zaczął się 200 lat temu”? Czy czas został stworzony, czy też świat został stworzony w czasie?
Powodem stawiania tych pytań, stwierdza Wittgenstein, jest potraktowanie słowa „czas” jak zwykłego rzeczownika, który zwykle oznacza coś, podobnie jak słowo „krzesło”. Skoro można pytać: „Czy to krzesło zostało zrobione?”, również można pytać o stworzenie czasu5. To jak pytać: czy porządek
został stworzony „przed” czy „po”?
Budujemy zdania i potem zastanawiamy się, co też mogą znaczyć. Należy,
twierdzi Wittgenstein, ustalić reguł gry, zanim zaczniemy w nią grać.

b. Rzeczy mijające nas w przestrzeni = teraźniejszość
Wittgensteina zastanawia, dlaczego mówi się: „Jedyną rzeczywistością jest
teraźniejszość (the present)”? Dodaje, że skłonność, żeby to powiedzieć, jest
—————————
4
5

Wittgeinstein’s Lectures…, op. cit., s. 15.
Wittgeinstein’s Lectures…, op.cit. s. 13.
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tak silna jak ta, aby powiedzieć, że moje doświadczenie jest rzeczywiste.
Jakie są źródła tej skłonności?
Otóż osoba, która mówi, że tylko teraźniejszość jest rzeczywista, ponieważ
przeszłości i przyszłości nie ma tutaj, ma w swoim umyśle obraz czegoś poruszającego się. Zdanie: „Tylko teraźniejszość istnieje naprawdę”, wydaje się
coś znaczyć właśnie dzięki znanym obrazom, które z nim wiążemy – obrazom
rzeczy mijających nas w przestrzeni. Kiedy w filozofii mówimy o teraźniejszości wydaje się nam, że odnosimy się do czegoś w rodzaju punktu w przestrzeni. Jednak, kiedy mówimy o aktualnym doświadczeniu, nie jest możliwe
utożsamienie teraźniejszości z takim punktem.
Trudność, wyjaśnia Wittgenstein, dotyczy słowa „teraźniejszy” (present),
to jego gramatyka powoduje zamieszanie. Osoba stwierdzająca, że jedynie
aktualne doświadczenie jest rzeczywiste nie stwierdza jakiegoś empirycznego
faktu, podobnego do faktu, że pan S. nosi brązowy garnitur. Osoba, która
przeciwstawia się stwierdzeniu, że tylko teraźniejszość jest rzeczywista,
mówiąc: „Z pewnością przeszłość i przyszłość są również rzeczywiste”,
w pewnym stopniu także nie trafia w sedno (does not meet the point).
Gdy nie podąży się za obrazem teraźniejszości, jako rzeczy aktualnie
mijających nas w przestrzeni, przeszłości jako minionych i przyszłości jako
mających nadejść, wówczas widać, że twierdzenia „tylko teraźniejszość jest
rzeczywista”, jak jego zaprzeczenie, nic nie znaczą.6

4. „WYJAŚNIENIE” W POJĘCIACH WŁAŚCIWYCH
DLA INNEJ DZIEDZINY

Idealizm popełnia błąd utożsamiając przedmiot z jego ideą, np. krzesło =
idea krzesła. Wprawdzie można wyjaśniać słowo „krzesło”, pokazując jego
rysunek, ale to nie znaczy, że krzesło jest kompleksem widoków krzesła.
U podstaw tego błędu tkwi pytanie o formie: „Czym jest x”? Kiedy zapytamy: „Jak używane jest słowo »x«”?, wtedy nie popełni się błędu traktowania rzeczownika tak, jakby odpowiadała mu pewna rzecz. W zwykłej gramatyce nic nie zabrania używać rzeczownika do oznaczania ciała fizycznego.
5. WYJAŚNIENIE JAKO REDUKCJA RÓŻNORODNOŚCI
DO PROSTYCH SKŁADNIKÓW

Skłonność ta widoczna jest zarówno w przekonaniach jak pytaniach:
a. Kara musi być jedną z trzech rzeczy: zemstą, środkiem zapobiegawczym
lub szansą na poprawę.
—————————
6

Ibidem, s. 22.
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b. Ludzie palą kukły z powodu ich podobieństwa do istot ludzkich, które
niegdyś były palone (wyjaśnienie Frazera ze Złotej Gałęzi). Ubieranie kukły
do spalenia jest pozostałością tego obrzędu.
c. Dziecko dlatego odsłania zęby, kiedy się złości, ponieważ jego przodkowie tak czynili, aby ugryźć; włosy stają dęba, kiedy się boisz, ponieważ
w świecie zwierząt ma to określony cel – odstrasza przeciwnika.
d. „Dlaczego ludzie polują?”
e. „Dlaczego budują wysokie budynki?”
We podanych przykładach ich wyjaśnienie zostało zredukowane do użyteczności7. Nerwem tego typu postępowania jest przekonanie, że zawsze poszukuje się określonego (jednego) motywu. Wystarczy jednak zauważyć,
twierdzi Wittgenstein, że ze spaleniem kukły może przecież wiązać się właściwy temu zespół uczuć, który nie ma związku ani ze starożytną praktyką,
ani z użytecznością, podobnie bardziej złożone mogą być powody karania czy
odsłaniania zębów przez dziecko. Nie należy redukować! W przeciwnym razie
nie dostrzeże się różnorodności i swoistości zjawisk.

6. WYJAŚNIENIE PRZEZ WSKAZANIE CZEGOŚ OGÓLNEGO

Wittgenstein podważa za pomocą pytań tą częstą w filozofii strategię
wyjaśniania.

a. Dobro = nieredukowalna jakość
Przypuśćmy, że twierdzisz: „Dobro jest jakością ludzkich czynów i zdarzeń”. To jest na pierwszy rzut oka zrozumiałe zdanie. Jeśli zapytam: „Jak
można poznać, że jakieś działanie ma tę jakość?” – możesz kazać mi ją
zbadać, abym się przekonał. Zaczynam więc badać ruchy składające się na
działanie określone jako dobre. Czy one są może tylko symptomami dobra?
Czy można znać działanie we wszystkich jego szczegółach, a jednak nie
wiedzieć, czy jest dobre?
Jeśli nie ma sposobu niezależnego sprawdzenia, słowo „symptom” jest bez
znaczenia.

b. Piękno = nieredukowalna jakość
Weź pod rozwagę piękno twarzy. Jeśli wszystkie jej kształty i barwy są
określone, to także jej piękno? Czy może są one jedynie symptomami piękna,
które trzeba określić w inny sposób? Możesz twierdzić, że piękno to pewna
niedefiniowalna jakość i zgodnie z tym powiedzieć, że jakaś twarz jest piękna,
—————————
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to stwierdzić, że ma tę niedefiniowalną jakość. Czy nasze badanie zmierza do
ustalenia, czy pewna twarz ma tę niedefiniowalną jakość, czy do ustalenia
jedynie tego, jaką jest? Jeśli to pierwsze, to niedefiniowalna jakość może być
przyznana do szczególnego układu barw, ale nie musi tak być. Podobnie jak
w pytaniu o dobro, również teraz powinniśmy mieć jakiś niezależny sposób
sprawdzenia. Jeśli żadne odrębne dociekanie nie jest wymagane, to przez
piękną twarz mamy na myśli tylko pewien układ barw i kształtów.8
Wittgenstein krytykuje tendencję redukowania wielości zjawisk do określonej w sobie jakości – istoty danej klasy zjawisk. Słowa „piękny” i „brzydki”
związane z innymi słowami zmieniają swoje znaczenie. Jeśli porównamy
wyrażenia: piękna (brzydka) twarz, piękne (brzydkie) drzewo, piękne (brzydkie) kwiaty, to zobaczymy, że w każdym z podanych określeń nie chodzi
o wspólną jakość. Należy zwrócić uwagę na rzeczowniki, czyli rodzaje przedmiotów, z którymi związane są przymiotniki. To one powodują zmianę znaczenia przymiotników i dlatego przymiotnik „piękna” w wyrażeniu „piękna
twarz” i „piękna książka” nie znaczą czegoś podobnego. „Słowo »piękno«
używane jest dla tysiąca różnych rzeczy. Piękno twarzy różni się od piękna
kwiatów i zwierząt. To, że gra się tu w zupełnie różne gry, widać jasno z różnic, jakie pojawiają się, kiedy rozprawiamy o każdej z nich”.9

7. ŻYCIE PSYCHICZNE JAKO CIĄG AKTÓW, STANÓW, PROCESÓW,
DOZNAŃ, WRAŻEŃ

Taki obraz życia psychicznego podsuwa analogia czasowników opisujących zwykłe czynności i czasowników opisującymi czynności umysłowe.
Analogia to ma daleko idące konsekwencje.
Oto ktoś pisze na kartce. Na pytanie, za pomocą czego on to robi, odpowiada się, że ręką, podobnie, kiedy ktoś śpiewa, odpowiada się, że przy
pomocy strun głosowych. Skoro czasowniki „pisać”, „śpiewać”, „biegać”
wskazują na podmiot czynności, jakim jest np. ręka, struny głosowe czy nogi,
to jest się skłonny uważać, że czasowniki: „myśleć”, „sądzić”, „odczuwać”,
również zakładają podmiot czynności. Skłonni jesteśmy zatem powiedzieć, że
myśli się za pomocą umysłu.
Czasowniki intencjonalne, takie jak „myśleć”, „rozumieć” „chcieć”,
„odczuwać”, zestawiane są ze zwykłymi czasownikami oznaczającymi wykonywanie czynności („biec”, „jeść”, „spać”). Skoro te ostatnie wskazują na widzialne i intersubiektywnie weryfikowalne czynności, to kierując się analogią
uważa się, że czasowniki intencjonalne również wskazują na czynności, już
nie cielesne czy fizyczne, ale mentalne, wewnętrzne. Łatwo już teraz zestawić
—————————
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dwie rzeczy: wewnętrzny i prywatny umysł – myśli, uczucia, emocje, doznania, oraz zewnętrzny i intersubiektywny, cielesny świat.
8. UMYSŁ JAKO PRYWATNA I BEZPOŚREDNIO DOSTĘPNA
DLA PODMIOTU DZIEDZINA PEWNOŚCI

„Myślenie ludzkie odbywa się wewnątrz świadomości w takim odosobnieniu, wobec którego wszelkie odosobnienie fizyczne jest wręcz wystawieniem
na widok publiczny”10. Dlatego twierdzi się, że tylko my sami mamy dostęp
do treści naszego umysłu, oraz że nikt poza nami nie zna lepiej naszych myśli
i uczuć: „Wiem, czego chcę, czego sobie życzę, co sądzę, co czuję…”, „Muszę
przecież wiedzieć, czy mam bóle!”, „Tylko ty możesz wiedzieć, co czujesz”.11
Wiem bezpośrednio, co znaczy słowo „ból”, bo moje wrażenia pozwalają mi
określić ten rodzaj doznań; w kontraście do uczuć i myśli innych ludzi. Te
dostępne są pośrednio – drogą wnioskowania.
Wystarczy jednak, twierdzi Wittgenstein, spojrzeć na zastosowanie zwrotów wyrażających tę wiedzę, na to, jak je zwykle używamy i w jakim celu, aby
zauważyć ich niedorzeczność i rozbić wyobrażenie o istnieniu mojego wnętrza dostępnego tylko dla mnie. „Wiem” użyte w odniesieniu do własnych
myśli, doznań, uczuć itd. w zwykłych kontekstach znaczy: „sądzę”, „przypuszczam”, „nie wątpię”, „jestem pewien” itd.12 Dla filozofa natomiast „wiem”
traci ów odcień wątpliwości, jest ona niejako z góry wykluczona. „Wiem”
w filozoficznym użyciu znaczy tyle, co „nie mogę się mylić” – pewność wynika
z samego przedmiotu wiedzy. Jednak „wiem” w zwrotach tego typu niczego
nie opisuje, jest niepotrzebnym dodatkiem: „»wiem, że myślę o B.«, znaczy
»myślę o B.«”. Użycie „wiem” jest uzasadnione tam, gdzie też można powiedzieć „sądzę” lub „przypuszczam”, bo wtedy można się do niego odnieść,
zaprzeczyć lub potwierdzić.
Wittgenstein argumentuje, że użycie słowa „wiem” odnoszące się do
własnych myśli i uczuć, nie dotyczy wcale wiedzy, „albowiem »wiedza«, że
odczuwa się ból, zakładałaby, że można tego nie wiedzieć, mylić się co do
tego, albo wątpić o tym, a to nie ma żadnego sensu”.13 Nie chodzi o wiedzę
bezpośrednią, pewną, znajomość czegoś niedostępnego dla innych. Jak można twierdzić, że jesteśmy nieomylni, skoro odnośnie do naszych myśli taka
możliwość została wykluczona? Jak można stwierdzić jej brak, skoro nie ma
kryterium pozwalającego rozstrzygnąć, czy pomyłka została popełniona?

—————————
Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 311.
Ibidem, s. 309–310.
12 Ibidem, s. 309.
13 Hans-Johann Glock, Słownik Wittgensteinowski, przeł. Mikołaj Hernik, Michał Szczubiałka,
Wydawnictwo Spacja, Warszawa 2001, s. 38.
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„Nieomylność pozbawiona kryterium żadną nieomylnością nie jest”.14
„Wiem” jest zatem emfatycznym wyznaniem.
Nie stwierdzamy na podstawie obserwacji (introspekcji), co myślimy i co
odczuwamy, nie odkrywamy dopiero dzięki niej tego, co faktycznie i rzeczywiście ma miejsce. Kiedy uwzględnimy nasze i innych reakcje na ból – ów
zespół zachowań w określonych kontekstach, który nazywamy bólem, to
zauważymy, że istnieją społeczne, nie zaś subiektywne, ustanowione na
podstawie wglądu we wnętrze, kryteria pozwalające określić te zachowania.
Mogę znać myśli i uczucia innych, na podstawie ich zachowania – tego, co
robią i mówią – a nie na podstawie wglądu w ich wnętrza. Znamy ból, bo
przeżywamy go i nań reagujemy – sami i inni – w określony, charakterystyczny sposób, czy lepiej, sposoby: „Mogę wiedzieć, co myśli inny człowiek,
ale nie, co sam myślę. Powiedzenie: »Wiem, co myślisz« jest poprawne, a:
»Wiem, co myślę« – nie jest. (Cała chmura filozofii kondensuje się w kropelkę nauki o języku).”15
Podobnie jest z innymi pojęciami dotyczącymi prywatnych myśli i uczuć.
Gdyby rzeczywiście były niedostępne dla innych, nie moglibyśmy ich ukrywać, co przecież dość często czynimy. Co więcej nawet jest częścią pojęcia
bólu, że można udawać go i ukrywać.
9. UMYSŁ JAKO MECHANIZM

Co to znaczy „rozumieć coś”, „być zdolnym do czegoś”, „przypomnieć sobie o czymś”, „umieć coś”? „Rozumienie czegoś”, „bycie zdolnym do czegoś”,
„przypomnienie sobie o czymś” itd., nie są w istocie faktami, to „ilustrowane
zwroty”.16 Nie mogąc wymienionych zjawisk uchwycić w konkretnej postaci
i opisać, ujmujemy je w formę obrazu i czynimy częścią całości naszych stanów psychicznych, naszego wnętrza. Owo wnętrze ujmujemy jako pewien
mechanizm, miejsce, gdzie zachodzą stany, procesy, doznania itd. Stany duszy: lęk, smutek, obawy itd., wyobrażamy sobie jako stany tego mechanizmu,
a procesy: spostrzeganie, wspominanie, oczekiwanie itd., jako rezultaty jego
działania. Na przykład przyswojenie zasady to nastawienie naszego wewnętrznego aparatu przez określony ruch dźwigni, a czytanie to swoista
czynność psychiczna. Gdy czytamy, widzimy drukowane słowa i wypowiadamy je. Mamy wrażenie, że „przychodzą” one w pewien charakterystyczny
sposób, same – bez udziału naszej woli. Litery „prowadzą” nas nawet, gdy nie
zwracamy uwagi na sens słów.17 To wrażenie każe nam sięgnąć po obraz
—————————
14 Katarzyna Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych
pismach Wittgensteina, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 64.
15 Wittgenstein, Dociekania..., op. cit., s. 310–311.
16 Ibidem, s. 295.
17 Ibidem, s. 165, 156, 168, 171, 178.
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aparatu łączącego wygląd słowa z dźwiękiem: „Mówiąc o przeżyciach wpływu, warunkowania przyczynowego, bycia prowadzonym, chcemy przecież
powiedzieć, że czujemy ruch dźwigni łączący wygląd liter z mową”.18
Wyjaśniamy analogicznie, na czym polega umiejętność kontynuowania
ciągu liczb naturalnych w systemie dziesiętnym.19 Twierdzimy, że rozumienie
jest pewnym stanem, jeśli uczeń rozwija ciąg znaków od wskazanej liczby do
ostatniej, np. od 0 do 9, to znaczy, że przyswoił pewien wzór algebraiczny.
Zastosowanie jest kryterium tego, że uczeń przyswoił go prawidłowo, że zna
zasadę niezależnie od jej faktycznego zastosowania do określonych liczb.
„Oczywiście! Ciąg jest nieskończony, a jego kawałek, który rozwinąłem –
skończony”.20 Ale czym jest samo rozumienie, ta wiedza? Wyjaśniając rozumienie abecadła, tabliczki mnożenia, zasady ciągu, wzoru, czytanie ze zrozumieniem i udawaniem tylko, że się czyta, graniem z nut itd., odwołujemy się
do pojęcia czynności psychicznych przebiegających według zasad, a przyswojenie zasady wyjaśniamy jako przeżycie psychiczne nastawiające nasz wewnętrzny aparat na określony ruch dźwigni. Odwołujemy się do obrazu różnych mechanizmów naszej aparatury umysłowej i jej stanów. „Jeżeli znamy
maszynę, to cała reszta – czyli ruchy, jakie ona wykona – zdaje się już całkowicie wyznaczona.”21 W mechanizmie wszystkie jego ruchy, wszystkie możliwości są z góry wyznaczone, jego sposób działania przewidywalny – jak obraz
skrzyni, z której wydobywa się wyłącznie przedmioty w niej się znajdujące.
Rozumienie abecadła, tabliczki mnożenia, zasady ciągu, wzoru, czytanie
ze zrozumieniem i udawaniem tylko, że się czyta, graniem z nut itd. – możliwe jest dzięki zachodzeniu procesów wewnętrznych, niewidocznych tylko
dlatego, że dzieją się szybko. Przyjmujemy, że tak jest, chociaż tego nie
widzimy, gdy przyglądamy się własnemu życiu psychicznemu. To nie doświadczenie pokazuje owe procesy i decyduje, jak je widzimy, ale nasz sposób
mówienia o tych sprawach. Obraz maszyny wyznacza nasz sposób mówienia
o umyśle i jego działaniu – zbiera w całość wiele sposobów mówienia, wiele
krzyżujących się wyobrażeń o zjawiskach procesach, treściach, czynnościach
i funkcjonowaniu umysłu – „…stanowi początek całego ciągu obrazów, które
z tego obrazu nauczyliśmy się wyprowadzać”.22 Idea funkcjonowania umysłu
jako maszyny nie pojawia się w codziennej praktyce, zwykłym doświadczeniu, a dopiero, kiedy „przyglądamy” się własnemu życiu psychicznemu,
filozofujemy: „Filozofując jesteśmy jak dzicy, prymitywni, którzy słysząc mowę ludzi cywilizowanych pojmują ją błędnie i wysuwają stąd najdziwniejsze
wnioski”.23
—————————
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22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 194.
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PODSUMOWANIE

Przedstawiłem kilka podanych przez Wittgensteina przykładów błędów
w filozofii, których powodem są analogie gramatyczne. Podobieństwa struktur gramatycznych to w istocie obrazy skłaniające filozofów do stawiania
pytań i odpowiadania na nie w określony sposób. Jako środek przeciw zauroczeniu językiem Wittgenstein zaleca zwrócenie uwagi na kontekst użycia
interesujących filozofa słów, zwrotów, rozróżnień – wiedza o ich użyciu. Kontekst użycia obejmuje okoliczności, w jakich używa się wyrażeń, cele i powody, ich adresata, itd. Wzięcie pod uwagę zwykłego kontekstu wyrażenia
pozwala zobaczyć rolę filozoficznie nacechowanych słów: piękno, dobro,
prawda, umysł, opozycji subiektywne – obiektywne itd., w konkretnej grze
językowej. Znając poprawne użycie wyrażeń filozof nie będzie skłonny nadawać mu nowych, błędnych. Pamiętając, że zjawisko wewnętrzne wymaga
zewnętrznych kryteriów, nie zinterpretuje np. czasu jako osobliwego medium, a duszy jako jakiejś osobliwej istoty.24
Dostrzeżenie w obrazowych przedstawieniach gramatyki źródeł błędów
w filozofii sprawiło, że Wittgenstein twierdził, że głównym zadaniem filozofii
wskazywanie takich błędów – analizowanie kładące kres zamieszaniu, które
ktoś powoduje refleksją nad słowami.25

WITTGENSTEIN – SOME EXAMPLES OF LINGUISTIC ERRORS
ABSTRACT

The article presents linguistic sources of philosophical conceptions. The main
reasons that lead philosophers astray are grammatical analogies and the similarity of
grammatical structure. Wittgenstein points contexts of use of philosophically interesting words. Beauty, goodness, truth, time, thinking, mind…etc. – these words play
a certain role in our way of speaking, but they do not denote facts.
Keywords: Wittgenstein, meaning, grammar, use, linguistic errors.
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PROBLEM POZNANIA W KRYTYCE CZYSTEGO
ROZUMU KANTA JAKO TEORETYCZNA PROPOZYCJA
DLA WSPÓŁCZESNYCH DYSKUSJI NAD POZNANIEM
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiana jest interpretacja wybranych wątków Krytyki czystego
rozumu Kanta. Autor pokazuje aktualność niektórych koncepcji Kanta, między innymi tych dotyczących uteroretyzowania obserwacji, kategoryzacji oraz aktywnej roli
podmiotu poznania, który organizuje świat doświadczenia.

0. WPROWADZENIE

W artykule przedstawię koncepcję poznania zarysowaną w Krytyce czystego rozumu1 Immanuela Kanta z perspektywy istotnej dla współczesnych
dyskusji nad poznaniem, w szczególności nad jego podmiotem. Koncepcja ta
dotyczy warunków możliwości wiedzy przedmiotowo ważnej, na mocy których nasze pojęcia w ogóle do czegoś się odnoszą.2 Krytyka tematyzuje
warunki możliwości ludzkiej wiedzy poprzez postulat koncepcji poznania,
której celem jest odsłonięcie, mniej lub bardziej uniwersalne, mechanizmów
myślenia podmiotu transcendentalnego. Koncepcja poznania „nie zajmuje
się samymi przedmiotami, by bezpośrednio uzyskać ich pojęcia, lecz jest
owym stanem umysłu, w którym przygotowujemy się dopiero do tego, żeby
wynaleźć podmiotowe warunki, pod którymi możemy dojść do pojęć”.3
Moim zdaniem, do koncepcji Kanta warto powrócić w kontekście współczesnej dyskusji dotyczącej podmiotu poznania, zwłaszcza w nauce. Kant
oferuje ciekawe pomysły określające rolę podmiotu poznania aktywnie
Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. Roman Ingarden, Antyk, Kęty 2001.
Artur Banaszkiewicz, Posłowie, w: Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która
będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł. Artur Banaszkiewicz, Zielona Sowa, Warszawa 2005,
s. 141.
3 Kant, Krytyka…, op. cit., B 316.
1

2
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organizującego doświadczenie, stawia i rozstrzyga, opierając się na postulowanych zasadach poznawania, problem uteoretycznienia obserwacji, kategoryzacji – czynnej roli podmiotu doświadczającego świat. Kant zakłada, że
zagadnienie poznania przestaje być pewną specjalistyczną, szczegółową
„dziedziną” wyodrębnioną z całości możliwej problematyki filozoficznej, lecz
z nią się „pokrywa”, a przynajmniej warunkuje jej podstawowe rozstrzygnięcia. Krytyka poznania odkrywa pewien podstawowy i niezbywalny rys
charakteryzujący wszelki proces poznawczy prowadzący do rzetelnej wiedzy
o świecie: poznanie poznania (wiedza o wiedzy) nie da się oddzielić od wiedzy o przedmiocie. Refleksja filozoficzna nad poznaniem jest równocześnie
refleksją nad sposobem istnienia i podstawowymi formami przedmiotowości
– przedmiotu poznania. Krytyka pyta o warunki poznawania przedmiotów,
ale o ile są one zarazem warunkami bycia samych tych przedmiotów.4 Uwagi
Kanta, odpowiednio zinterpretowane, mogą stanowić teoretyczne ramy dla
obecnie tworzonych koncepcji nauki.
Przyjrzę się bliżej, w krótkiej historycznej perspektywie koncepcji Kanta
i nowemu spojrzeniu na fenomen poznania i rolę podmiotu.
1. POZNANIE TRANSCENDENTALNE

Nowością stosunku do tradycyjnego sposobu myślenia jest pytanie Kanta:
jak są możliwe sądy syntetyczne a priori?5 Pytając o możliwość wiedzy,
w której formalny walor powszechnego i koniecznego obowiązywania
(„aprioryczność”) nie wyklucza się, lecz właśnie łączy z jej niepustą, przedmiotowo ważną treścią („syntetycznym” – nieanalitycznym charakterem
poznania), Kant pyta o warunki możliwości poznania naukowego, które rzeczywiście realizuje się w matematyce i matematycznym przyrodoznawstwie.
Do czasów mu współczesnych analizy epistemologiczne wychodziły od faktu
istnienia pewnych struktur bytowych (substancji, ich własności, stosunków
między nimi); problemem do wyjaśnienia była jedynie kwestia sposobu,
w jaki te zastane formy obiektywności są odzwierciedlane w formach subiektywności (poznania, reprezentacji).6 Kant odwraca ten tradycyjny punkt
widzenia i postuluje, by w rozważaniach dotyczących namysłu nad możliwością poznania naukowego wyjść od krytyki rozumu i innych władz poznawczych. Wiąże to ze szczególnym charakterem samego przedsięwzięcia, które
„(...) świadomie i konsekwentnie lokuje się (bodaj po raz pierwszy w filozofii)
w perspektywie radykalnej immanencji”.7 Rozumieć należy przy tym „taką
Marek J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, PWN, Warszawa 1977, s. 48.
Ibidem, s. 39.
6 Por. Ernst Cassirer, Kant’s Life and Thought, Yale University Press, New Haven–London 1981,
s. 146.
7 Banaszkiewicz, Posłowie, op. cit., s. 140.
4
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sytuację teoretyczną, w której rozum, doświadczenie, wiedza zostają ztematyzowane i poddane namysłowi filozoficznemu przez tenże rozum i w jego
obrębie (w obrębie tegoż doświadczenia i tej wiedzy, jaką dysponuje skończony podmiot ludzki), a tematyzacja ta przebiega w ten sposób, iż warunków
możliwości poznania poszukuje się w obrębie samego poznania, a nie
w transcendentnym wobec niego bycie, który w bliżej niewyjaśniony sposób
miałby temu poznaniu być dany takim, jakim jest sam w sobie, to jest niezależnie od tego poznania”.8 W ten sposób Marek Siemek określa całkowitą
zmianę w samym sposobie wyodrębniania problemu wiedzy jako fenomenu
filozoficznie znaczącego.
Do czasów wystąpienia Kanta uważano, że pewne struktury przedmiotowe
(bytowe) po prostu istnieją, że ich byt jest zabezpieczony i ugruntowany
w ontologicznych stanowieniach dotyczących najbardziej ogólnych i podstawowych własności świata. Twierdzono, że możliwość poznania obiektywnego
jest ufundowana bezpośrednio w wewnętrznej strukturze samej rzeczywistości, a poznanie i formy jakie może przyjmować, są ugruntowane i wyznaczone
przez substancjalny ład tego, co poznawane.9 Miejsce poznania wobec
rzeczywistości określone jest w dwojakiej, wyraźnie asymetrycznej relacji.10
Po pierwsze, poznanie jest traktowane jako swoiste medium, narzędzie
pozwalające dotrzeć do świata w poznawczej relacji umożliwiającej uzyskanie
o nim jakichkolwiek informacji. Narzędzie to jest czymś radykalnie zewnętrznym wobec samego poznawanego przedmiotu i nie mającym wpływu
na jego kształt, formę czy postać. Świat w swym ontycznym uposażeniu jest
tym, co alogiczne, „obojętne” wobec „poznania”, zawsze tożsame z własną
strukturą i równe samemu sobie bez względu na to, czy i jak jest doświadczane i poznawane. Rzeczywistość odkrywana w tradycyjnej metafizyce, czy
w nowożytnej nauce, jak wskazuje Siemek, jest radykalnie niezależna od wiedzy,11 a ściślej od poznawczych sposobów jej zdobywania i kodyfikowania.
Wewnętrzna natura bytu, powiązanie jego zindywidualizowanych form, czy
pierwotnych zasad rządzących jego najgłębszą strukturą, ujawniana jest
w prostych aktach odsłonięcia, odkrywania, odbicia tego, czym jest świat
w swojej ontycznej realności. Po drugie, miarą adekwatności poznania,
stopnia dotarcia do świata i jego uposażenia jest wierność i zgodność, z jaką
obiektywny, ontyczny porządek zastanych prawidłowości świata może zostać
odzwierciedlony w subiektywnym, logiczno-poznawczym porządku podmiotowym. Wiedza w tradycyjnej teorii poznania, w swej podstawowej funkcji,

Ibidem.
Por. Siemek, Idea transcendentalizmu…, op. cit., s. 24–27.
10 Por. Idem, Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne, w: Dziedzictwo Kanta. Materiały z sesji kantowskiej, red. Jan Garewicz, PWN, Warszawa 1976, s. 17–57.
11 Ibidem, s. 21.
8
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jaką jest wiarygodność czy prawdziwość, jest gruntownie wyznaczona i określona przez swój odzwierciedlający stosunek do rzeczywistości.12
W perspektywie transcendentalizmu jest to niepełny obraz poznania i rzeczywistości, jaka w poznaniu się odsłania. Tradycyjne pytania teorii poznania
dotyczące poznawalności świata, a szczegółowiej przedmiotu w jego istotowym uposażeniu, są pytaniami o przedmiot dany w jego „co” (istocie). Pytanie transcendentalne, będące w gruncie rzeczy nie tyle obaleniem tej rudymentarnej perspektywy, co raczej jej przekształceniem, dopełnieniem, czy
w końcu umiejscowieniem jej zasadniczej problematyki w nowej perspektywie myślowej13 jest pytaniem o „jak” naszego sposobu widzenia i poznawania
przedmiotu. Nie sprowadza się ono po prostu do pytania o czyste „jak”
poznania niezależnie od jego „co”, „ponieważ pyta w takim stopniu o warunki
naszego poznania przedmiotów, w jakim są one jednocześnie warunkami
możliwości ich bycia”.14 Pytanie transcendentalne jest pytaniem nie o poznanie, lecz o możliwą poznawalność, o warunki i konieczną strukturę samej
relacji poznawczej jako takiej (to jest relacji między „podmiotem” a „przedmiotem” i między „poznaniem” a „rzeczywistością”).15
Refleksja transcendentalna zajmuje się, jak mówi Kant, „nie tyle przedmiotami, ile naszym sposobem poznawania przedmiotów, o ile sposób ten
ma być a priori możliwy”.16 Ma ona wyjaśnić, w jaki sposób pewne przedstawienia (dane naoczne lub pojęcia) są stosowane lub są możliwe a priori.17
Transcendentalny namysł nad możliwością sądów syntetycznych a priori,
czyli poznania, w którym formalny walor powszechnego obowiązywania łączy
się z przedmiotowo ważną treścią, jest tylko szczegółowym przypadkiem
w szerszym horyzoncie problematyki związanej z badaniem samej możliwości relacji między poznaniem a rzeczywistością. Ściślej, relacja ta zachodzi
pomiędzy podmiotem rozpatrywanym w jego poznawczym uposażeniu, uwarunkowaniach i możliwościach, a przedmiotem, do którego nie sposób
dotrzeć, nie uwzględniając tych konstytutywnych dla samego procesu poznania warunków, poprzez które i w ramach których przedmiot może być dany.
Jak argumentuje Manfred Frank,18 Kant rozumie termin „transcendentalny” jako wyrażenie nie odnoszące się bezpośrednio do „samych” rzeczy, lecz
Ibidem, s. 49.
Por. Siemek, Idea transcendentalizmu…, op. cit., s. 51.
14 Piotr Łaciak, Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 67.
15 Por. Siemek, Idea transcendentalizmu…, op. cit., s. 64.
16 Kant, Krytyka…, op. cit., B 25. W sprawie szerszej dyskusji dotyczącej różnicy w sformułowaniach między wydaniem A i B Krytyki, por. Nikolaus Knoepfller, Der Begriff „transcendental” bei
Karl Rahner. Zur Frage seiner Kantischen Herkunft, Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien 1993,
s. 126 i n.
17 Por. Kant, Krytyka…, op. cit., A 57/B 81.
18 Por. Manfred Frank, Główna myśl Kanta, przeł. Zbigniew Zwoliński, w: Przegląd Filozoficzny –
Nowa Seria R. 13:2004, nr 4 (52), s. 61–75.
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do szczególnego sposobu, w jaki są one epistemicznie dostępne, czyli tylko
w tej mierze, w jakiej w konstytucję tych przedmiotów włączone są elementy
aprioryczne. Apriorycznymi „nazywają się one dlatego, że wyprzedzają
wszelką empirię i przed wszelką empirią są już znane”.19 Dzięki nim odbierane z zewnątrz dane zmysłowe nie tylko nabierają naocznościowego określenia, ale także uzyskują interpretację pojęciową, „której dane te same z siebie
nie byłyby w stanie wytworzyć”.20 Właśnie dzięki temu dodatkowi nieuporządkowane masy wrażeniowe zostają przekształcone w obiekty, które
w odróżnieniu od czystych danych zmysłowych są w sobie jednolite (einig),
to jest zjednoczone i ukształtowane zgodnie z formującymi ich jedność
zasadami.
Przedmioty nie są tym samym wynikiem samego doświadczenia zmysłowego, lecz są konstytuowane. Wyrażenie („konstytuowane”) znaczy: nie wytworzone przez sam nasz intelekt (byłby to idealizm), lecz [wytworzone]
wyinterpretowane (aus apriorischen Begriffressources gedeutet) z naszych
apriorycznych zasobów pojęciowych. Dlatego kategorie odpowiedzialne za
transcendentalną idealność obiektów Kant nazywa je „predykatami przedmiotów w ogóle”, przy czym wyrażenie „w ogóle” znaczy, że kategorie współkonstytuują obiektywność przedmiotów, a nie ich realne istnienie.21
Zmiana perspektywy całości filozoficznego namysłu nad prawomocnością
ludzkiego poznania ma doniosłe konsekwencje, pozwala sproblematyzować
i ujrzeć w nowym świetle problem racjonalności. Poszukiwania samej możliwości prawidłowości, możliwości powiązania w uporządkowaną całość wielości części składających się na poznawaną rzeczywistość jest nie do pomyślenia bez refleksji nad warunkami logicznej struktury, poprzez którą podmiot
realizuje to poznanie. Innymi słowy: możliwość ujęcia strukturalnego
porządku natury nie odsyła wprost tylko do niej samej. Struktury porządku
nie sposób wyprowadzić z samej natury, ponieważ nieograniczona wielość
i różnorodność danych, nie jest powiązana w sposób trwały. Nietrwała
i zmienna baza doświadczanych fenomenów, wzięta sama w sobie nie może
być źródłem konieczność i powszechność cechujących poznanie obiektywne.
Źródłem powszechnej ważności praw nie są przedmioty „których mnogość
jest nieskończona”,22 ale poznający podmiot, któremu przedmioty te nie jawią się same z siebie, lecz które transcendentalny podmiot musi doprowadzić
do wystąpienia jako zjawisk.23 Źródłem praw wprowadzających porządek
(racjonalność) do rzeczywistości jest rozum – struktury poznawcze podmiotu. Poznanie nie jest bierną rejestracją czegoś, co umysłowi jest po prostu
19
20
21
22
23

Ibidem, s. 69.
Ibidem.
Ibidem.
Kant, Krytyka…, op. cit., B 23.
Otfried Hőffe, Immanuel Kant, przeł. Andrzej M. Kaniowski, PWN, Warszawa 2003, s. 51.
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„dane”, co umysł przyjmuje z zewnątrz w uporządkowanej postaci i w ramach
raz na zawsze ustalonej formy. Porządek i ład świata nie przejawia się sam
w sobie.24 Tajemnica dotychczasowych sukcesów nauki opiera się na tym, że
nie jest i nie była ona nigdy tylko „czytaniem” Wielkiej Księgi Przyrody, pasywnym odsłanianiem jej zasad, bierną rejestracją i powielaniem jej form,
„lecz zawsze jest co najmniej w tym samym stopniu jej »współpisaniem«”,25
współtworzeniem. Przeczuwano już wcześniej,26 ale nigdy tak wyraźnie nie
wyrażono, że „wszelka wiedza możliwa jest tylko dzięki temu, iż jej istotę
stanowi czynne organizowanie i porządkowanie świata przedmiotowego
przez poznający podmiot”.27
W centrum Krytyki są analizy warunków możliwości, mechanizmów,
schematów i wzorców konstytuujących ludzkie poznanie. Tych czynników nie
da się wprost wypatrzyć w samym przebiegu doświadczenia, niemniej to one
wpływają na jego przebieg i współkonstytuują jego możliwe formy. W tej perspektywie racjonalność nie jest prostą i pierwotną „własnością rzeczywistości”, ale „produktem” relacji, w której podmiot zwraca się ku przedmiotowi.28
Bez zwrotu ku przedmiotowi, który umożliwia dostrzeżenie relacji, wiążącej
w korelatywnej zależności poznający podmiot z poznawanym przedmiotem
nie może zrealizować się żadna forma wiedzy.
Filozofia transcendentalna bada ludzki rozum w ścisłej korelacji jego
struktur i materii, do której owe struktury się odnoszą. Racjonalność jako
cecha przypisywana zwykle bądź wytworom ludzkiego poznania (utożsamiana w tym wypadku z określonym porządkiem logicznym sądów, teorii, czy
większych fragmentów wiedzy), bądź czynnościom29 (kwalifikująca działania
ze względu na pewne racje) jest w perspektywie rozważań filozofa z Królewca
kategorią epistemologiczną. Krytyka przekonuje, że wszelka forma obiektywności wymaga „subiektywnej” podbudowy, to znaczy wiąże się w sposób
nierozerwalny z podmiotowymi sposobami wyznaczania sensu, uzasadniania,
rozumienia, waloryzacji. Jej celem jest uświadomienie reguł, które umożliwiają połączenie różnorodnych przedstawień.
Racjonalności nie da prosto zdefiniować, ponieważ „wpisana jest zawsze
w jakąś wielość, w ogół zróżnicowanych elementów, stanowi strukturę (…)

24 Albert Einstein wielokrotnie podkreślał, że „pojęcia odnoszą się do doznań zmysłowych, nigdy
jednak nie są z nich wyprowadzane w sensie logicznym”. Idem, Pisma filozoficzne, przeł. Kazimierz
Napiórkowski, Warszawa 1999, s. 86.
25 Por. Marek J. Siemek, Dwa światy Immanuela Kanta, w: W kręgu filozofów, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 18.
26 W sprawie historyczno-filozoficznych analiz wątków transcendentalizmu, por. Giorgio Tonelli,
Die Umwälzung von 1769 bei Kant, w: Kant-Studien 54 (1963), s. 369–375.
27 Siemek, Dwa światy…, op. cit., s. 17.
28 Aleksander Bobko, Kant a Schopenhauer…, op. cit., s. 19.
29 Szersze omówienie tego rozróżnienia podaje Bogdan Baran, Przyczynek do krytyki bieżących
badań nad racjonalnością, w: Studia Filozoficzne 171 (1980) 2, s. 109–116.
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złożonej całości”,30 całości, która „»rodzi się« w zderzeniu dwóch odmiennych stron uniwersum. Zderzenie to konkretyzuje się w relacji zmysłów do
intelektu”.31 To właśnie „zderzenie”, a raczej jego systematyczny opis, poszukujący konstytutywnych cech składających się na niego elementów, jest
głównym tematem rozważań epistemologii. To nie tylko centralne zagadnienie filozofii, lecz również, w szczególności, jedno z najszerzej dyskutowanych
zagadnień we współczesnej filozofii nauki.
2. POZNANIE JAKO SYNTETYCZNE WIĄZANIE

Aby wydobyć bardziej dokładne określenie poznania, przyjrzę się bliżej
Kanta ujęciu stosunku między zmysłowością a intelektem. Poznanie charakteryzuje ścisłe i dynamiczne powiązanie dwóch czynników: pojęć, poprzez
które jakiś przedmiot w ogóle zostaje pomyślany (kategorie), oraz naoczności, w której jest on oglądany, prezentowany.32 Naocznością Kant nazywa
sposób, w jaki poznanie odnosi się do swoich przedmiotów bezpośrednio, jak
przedmiot jest dany.33
Za pomocą zmysłowości przeto przedmioty są nam dane i ona tylko dostarcza
nam danych naocznych, za pomocą intelektu natomiast są one pomyślane i od
niego pochodzą pojęcia. Wszelkie myślenie jednak musi albo wprost albo
pośrednio [za pomocą pewnych znamion] odnosić się ostatecznie do danych
naocznych, u nas przeto do zmysłowości, gdyż w inny sposób nie może być
nam dany żaden przedmiot.34

Poznanie konkretyzuje się w dynamicznym związku dwóch pni ludzkiego
poznania (zdolności poznawczych): zmysłowości i intelektu, które zawierają
w sobie określone elementy aprioryczne.35
Kant wprowadza rozróżnienie między podmiotem transcendentalnym
i podmiotem empirycznym. Podmiot transcendentalny (nazywany także podmiotem czystym lub „Ja logicznym”), określenie czystych władz poznawczych36 to podmiot, który „myśli i ogląda”.37 Ogląda w czystych formach
naoczności (przestrzeni i czasie) to, co jest mu dane, i myśli to, co ogląda
Aleksander Bobko, Kant a Schopenhauer…, op. cit., s. 23.
Ibidem, s. 150.
32 Por. Kant, Krytyka…, op. cit., A 51/B 75, B 145.
33 Ibidem, A 19/B 33.
34 Ibidem.
35 Johannes Heinrichs, Die Logik der Vernunftkritik. Kants Kategorienlehre in ihrer aktuellen
Bedeutung, Francke Verlag, Tubingen 1986, s. 54 i n.
36 Por. Łaciak, Struktura i rodzaje poznania…, op. cit., s. 29, a także Hans Graubner, Form und
Wesen. Ein Beitrag zur Deutung des Formbegriffs in Kants »Kritik der reinen Vernunft«, Bouvier
Verl. H. Grundmann Bonn 1972, s. 106.
37 Immanuel Kant, O postępach metafizyki, przeł. Artur Banaszkiewicz, słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 2007, s. 30.
30
31
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poprzez czyste określenia jedności.38 Pojęcie (przedstawienie intelektualne)
jest czyste, gdy zawiera „jedynie formę myślenia o jakimkolwiek przedmiocie
w ogóle”.39
Pojęcie formy myślenia (intelektu) jest wpisane w szerszy horyzont problemowy, któremu poświecę teraz uwagę. Wyjdę od Kantowskiego pojęcia
przedmiotu poznania. Przedmiot w Kantowskiej koncepcji poznania wyjaśniany jest poprzez prawidłowości przebiegu konstytucji, czyli sposoby jego
formowania w procesie poznania. Podstawowym mechanizmem konstytucji
jest synteza, w szerokim sensie określona jako „czynność dołączania jednych
przedstawień do drugich i obejmowania ich różnorodności jednym poznaniem”.40 Synteza to wiązanie pewnych danych, różnorodnych elementów
w określony, systematyczny i zgodny z pewnym „wzorcem” sposób, to nadawanie jedności temu co różnorodne.41 Synteza jest „czynnością intelektu”42,
intelektualnym formowaniem pojętym szeroko jako „nadawanie jedności
temu co różnorodne”. Synteza działa na wszystkich poziomach poznawczego
odniesienia się do przedmiotu (od syntez empirycznych, poprzez czyste i kategorialne)43. Nie znaczy to, że całe doświadczenie zmysłowe daje się sprowadzić w pełni do spontanicznej aktywności intelektu, ani że obecność pierwiastków intelektualnych na wszystkich poziomach konstytucji, funkcjonuje
w ten sam sposób. Kant twierdzi, że powiązanie nie leży „w przedmiotach
i nie można go na przykład przez spostrzeżenie z nich zaczerpnąć i przez to
dopiero przyswoić intelektowi”.44 Dokonuje się ono dzięki logicznym funkcjom intelektu, te zaś są aktami jego samodzielnej działalności.45 Ich jednolitość zagwarantowana jest odniesieniem różnorodności danych przedstawień
do stałej tożsamości apercepcji.
Funkcje intelektu wprowadzają w różnorodności przedstawień określoną
hierarchię, zgodnie z którą przedstawieniom nadrzędnym przyporządkowane
są (za pomocą pewnych wspólnych cech46) przedstawienia podrzędne. Intelekt wprowadza określony porządek logiczny w bezładny na pierwszy rzut
oka zbiór przedstawień. Dzięki temu porządkowi pojęcia mogą być przedmiotem dalszych logicznych kwalifikacji i zostać wpisane w bardziej skomplikoSens tego wyrażenia odsłaniać się będzie stopniowo w toku dalszych analiz.
Kant, Krytyka…, op. cit., A 51/B 75.
40 Por. Kant, Krytyka…, op. cit., A 77/B 103.
41 Ibidem, B 130.
42 Ibidem.
43 Szczegółowe omówienie różnych rodzajów syntez i ich funkcji omawia Kant w rozdziale O apriorycznych podstawach możliwości doświadczenia, ibidem, A 95–114. Por. także Marek Maciejczak,
Spostrzeżenie i jego przedmiot w „Krytyce czystego rozumu” Immanuela Kanta, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1993, R.II, nr 2, s. 89–113.
44 Kant, Krytyka…, op. cit., B 135.
45 Por. ibidem, B 130.
46 „Wszelkie myślenie jednak musi wprost (direkte), albo pośrednio (indirekte), za pomocą pewnych znamion (Merkmale) odnosić się ostatecznie do danych naocznych, u nas przeto do zmysłowości, gdyż w inny sposób nie może być nam dany żaden przedmiot.” (Ibidem, A 19/B 33.)
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wane struktury. Pojęcia są „zasadami (Prinzipien) syntezy”.47 Jako „czynności czystego myślenia”48 zawierają jedynie „czystą jedności syntetyczną tego,
co różnorodne w ogóle”,49 to znaczy są różnymi sposobami określania naoczności.50 Z tego względu:
Obiektywność/przedmiotowość jest wynikiem nakładania się jedności Ja na
chaotyczną różnorodność tego, czego dostarczają nam zmysły. Nakładanie to
dokonuje się za pośrednictwem kategorii, które według a priori zrozumiałych
reguł pozwalają mi przechodzić od jednego przedstawienia do drugiego tak, że
wszystko, co może być przedstawione, zespala się ze sobą i tworzy jedność
nieprzerwanego oglądu świata.51

Kantowska teoria syntez ukazuje jak przebiega określenie przedmiotów
doświadczenia w dynamicznym porządkowaniu, spontanicznym wyznaczaniu
ładu, wyszukiwaniu związków i współzależności, a w końcu projektowaniu
sieci powiązań kategorialnych determinujących określone sposoby widzenia
i racjonalizowania rzeczywistości. Syntetyczna aktywność intelektu nie ogranicza się jedynie do wytworzenia pojęcia, samo pojęcie, jako wyraz logicznej
formy myślenia (wiązania), jest bowiem częścią szerszego teoretycznego kontekstu, w jakim rodzi się poznanie:
Pojęcie pozostaje zawsze czymś, co jest wytworzone a priori wraz z zasadami
syntetycznymi lub formułami [zbudowanymi] z pojęć, ale ich zastosowania
i odnoszenia się do domniemanych przedmiotów nie można ostatecznie nigdzie indziej szukać niż w doświadczeniu, którego możliwość co do formy zawierają w sobie a priori.52

Poznanie składa się z całościowych systemów powiązań występujących
między pojęciami i podstawowymi zasadami wyrażonymi w strukturze określonego zbioru aksjomatów, którego koherentne rozwinięcie tłumaczy dopiero kompleksowość i mnogość zjawisk doświadczenia.
Można zinterpretować powyższy fragment koncepcji Kanta następująco:
pojęcia intelektu są względnie stałymi formami myślenia. Konieczność ich
nieustannej konfrontacji z dynamizmem i różnorodnością doświadczenia
sprawia, że nie sposób podać ich ścisłej definicji: „żadne pojęcie dane a priori
nie może być, ściśle mówiąc, zdefiniowane”.53 A to dlatego, że kategoria
intelektu „służy poznaniu rzeczy wyłącznie przez zastosowanie jej do przed-

Ibidem, A 14/B 28.
Ibidem, A 57/B 81.
49 Ibidem, A 138/B 177, por. A 119.
50 Ibidem, B 143, por. I. Kant, Prolegomena…, op. cit., s. 57.
51 Manfred Frank, Kant a problem świadomości siebie, w: 200 lat z filozofią Kanta, red. Maciej
Potępa, Zbigniew Zwoliński, Genesis, Warszawa 2006, s. 116.
52 Kant, Krytyka…, op. cit., A 240/B 299.
53 Ibidem, A 728/B 756, por. także A 240–241, A 245.
47
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miotów doświadczenia”,54 toteż rozpatrywana bez naoczności, do której mogłaby być zastosowana, jest wprawdzie myślą ze względu na swoją formę, ale
pozbawioną obiektu. Jest jedynie „pustym pojęciem przedmiotu”, „pustą
formą myślową bez przedmiotowej realności”;55 przedstawia jedynie pewną
logiczną funkcję wiązania, sposób określania wzajemnej współzależności
przedstawień.56
Kant wielokrotnie podkreśla, że kategorie same w sobie są jedynie „funkcjami intelektu prowadzącymi do pojęć”57 przedmiotowo ważnych, to znaczy
stają się powszechnie ważnymi określeniami przedmiotów, o ile służą jako
prawidła syntezy różnorodności danych naocznych: „nie ma, i być nie może
prawomocnego pojęcia bez odpowiadającego mu przedmiotu”.58 Pojęcie czyste daje się wprawdzie pojąć jako możliwą formę intelektu, potencjalność, czy
zdolność określonego sposobu syntetyzowania tego, co może być dane, ale
istnieje aktualnie tylko jako zrealizowana synteza, jako rezultat tworzenia
przedmiotu poznania przez podmiot.59 To aktywne ujmowanie treści naocznościowych w jedność apriorycznej formy jest wstępnym, projektującym powiązaniem pewnych docierających przez zmysły informacji.
Zmysłowa geneza zjawiska sprawia, że jest ono z natury niejasne, choć o różnym stopniu mętności, a więc nie jest możliwe, aby poprzez aprioryczne pojęcie wymienić jasno i wyraźnie wszystkie i tylko cechy przedmiotu zawarte
w pojęciu.60

Ujmowanie natłoku różnorodnych danych wrażeniowych, doszukiwanie
się w nich systematycznego i „dynamicznego powiązania”61 nie daje się zamknąć w z góry przewidziane ramy, lecz powstaje dzięki operatywnej korelacji planów, projektów, sieci pojęć, logicznych schematów wiązania z tym, co
dane i nieustannie napływające.
Jak zauważa Jerzy Kopania, „faktycznie Kantowi nie chodzi ani o definiowanie pojęcia, ani o definiowanie rzeczy, lecz o definiowanie rzeczy w grani-

Ibidem, B 146.
Ibidem, B 148.
56 Ibidem, B 150.
57 Ibidem, A 147/B 187.
58 Jerzy Kopania, Kanta milczenie o języku. Przedmiot, pojęcie i słowo w filozofii transcendentalnej, w: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, Mirosława Czarnawska, Dział
Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1993, s. 80.
59 „Ten sam fakt, że przez »myślę« nie jest dane nic różnorodnego, żadna dającą się pomyśleć treść,
wyraża się w formie pojęcia w taki oto sposób, że pojęcie samo dla siebie nie ma obiektywnej ważności, nie ma prawdy. Aby mogło ją mieć, do pojęcia musi dołączyć się jeszcze szczególna »myśl«, która
nada pojęciu tę funkcję”, Klaus Reich, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel, Berlin, 2 wyd.
1948, s. 47, cyt. za Marion Heinz, Pierwotna syntetyczna jedność apercepcji jako podstawa pojęcia
i sądu u Kanta. Rozważania w nawiązaniu do Klausa Reicha, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria
R. 13:2004, nr 4 (52), s. 237.
60 Kopania, Kanta milczenie…, op. cit., s. 80.
61 Kant, Krytyka…, op. cit., A 770/ B 798.
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cach pojęcia”.62 Nie chodzi o poznawanie stałych i niezmiennych cech rzeczy
samych w sobie, lecz o poznawanie rzeczy danych poprzez zmysłowe treści
z konieczności wpisane w aprioryczne formy naoczności ujmowane w syntetyczne jedności pojęciowych kwalifikacji. Syntetyczna aktywność dyskursywnego intelektu ludzkiego odnosi się zawsze do treści zmiennych, danych
w luźno powiązanych, oddzielonych w interwałach zbiorów percepcji, przedstawiających zwykle nieuporządkowany i zmieniający się w czasie zestaw
treści zmysłowych.63
W ramach filozofii transcendentalnej „przedmioty” nie jest czymś ustalonym raz na zawsze i danym w sobie. Stają się obiektami wiedzy dopiero wtedy, gdy uda się wykryć i rozpoznać „specyficzne logiczne warunki, na podstawie których zostały one ustanowione”.64 Systemy i klasy przedmiotów, o
których mówią poszczególne nauki, są przedmiotami wiedzy tylko o tyle, o ile
zostały wydobyte z różnokształtnej, niejednorodnej i niejednolitej masy tego,
co dane, za pomocą określonych form logicznego porządkowania, wyznaczonego przez logiczne funkcje intelektu (syntezy) określające różne sposoby
odnoszenia się wielości do jedności pojęcia, oraz różne sposoby zarządzania,
kontrolowania, panowania nad ujętymi w taki sposób informacjami. Poznanie realizujące się poprzez szeregi syntez (ujmowania przedstawień w naoczności, odtwarzania w wyobraźni i rozpoznawania w pojęciu) znajduje swoje
ostateczne wypełnienie w logicznej strukturze sądu: poznanie daje się wyrazić jedynie w logicznej strukturze sądu,65 dopiero w niej daje się odkryć
logiczna forma myśli jako takiej. W logicznej strukturze sądu przejawia się
nie tylko logiczna forma myśli odnosząca się do przedmiotu w ogóle i wyrażona przez kategorie,66 lecz także podstawowa forma myślenia jako takiego.
W konsekwencji, jedności świata czy też jedności jego poszczególnych części nie odnajduje się w nim samym i w rzeczach jako takich, lecz:
prawdziwej jedności (…) należy (…) poszukiwać (…) w myślowych konstrukcjach (Setzungen), które wybieramy stosownie do specyfiki (…) określonego
obszaru i które tym samym są w stanie mocą zasady opanować nieograniczoną
różnorodność.67
Kopania, Kanta milczenie…, op. cit., s. 81.
Por. Ernst Cassirer, Symbol i język, przeł. Bolesław Andrzejewski, Wyd. IF UAM, Poznań 1995.
64 Idem, O teorii względności Einsteina. Studium z teorii poznania, tłum. Przemysław Parszutowicz, wyd. M. Derewiecki, Kęty 2006, s. 24.
65 „(…) za wytwór poznawczy uważam jedynie sąd, a nie przedstawienie lub spostrzeżenie (…) ostatecznie więc wiedza składa się z sądów, natomiast poznawanie odbywa się drogą aktów rozmaitego
rodzaju.”(Jan Woleński, Epistemologia. Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, t. 1, Aureus,
Kraków 2000, s. 172).
66 „(…) chcę podać określenie kategorii. Są one pojęciami przedmiotu w ogóle.”(Kant, Krytyka…,
op. cit., B 128.) „Otóż pojęcia, które a priori zawierają czyste myślenie przy każdym doświadczeniu,
znajdujemy w kategoriach”, Ibidem, A 96. Czysta kategoria nie zawiera niczego innego „prócz funkcji
logicznej podporządkowywania tego, co różnorodne, jednemu pojęciu”, Ibidem, A 245/ B 302.
67 Cassirer, O teorii względności…, op. cit., s. 29.
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Jedność poznawcza, w której realizuje się nasza wiedza o świecie, nie leży
ani w jednym, ani w drugim elemencie, ale w formie ich wzajemnego powiązania, to znaczy w logicznych warunkach samych operacji poznawczych,
w intelektualnych funkcjach wiązania, syntetyzowania materiału poznawczego wyrażonych w wytworach propozycjonalnych.
Ale jest jasne, że mamy do czynienia jedynie z różnorodnością naszych przedstawień i że X, który im odpowiada (przedmiot), skoro jest czymś odmiennym
od wszelkich naszych przedstawień jest dla nas niczym; jedność, stanowiąca
o konieczności przedmiotu, nie może być niczym innym jak tylko jednością
świadomości w syntezie różnorodności przedstawień. Zatem twierdzimy –
poznajemy przedmiot, o ile różnorodności naoczności nadamy syntetyczną
jedność.68

Dodajmy – o ile jedność syntezy zostaje reprodukowana przez wyrażające
je pojęcia, a dokładniej systematyczne związki tych pojęć odzwierciedlone
w zdaniach, a ściślej jeszcze w splotach zdań, i to w taki sposób, by można
było odczytać z nich ich wewnętrzne powiązanie, wzajemne stosunki i zależności.
W jednym z pism Kanta, wydanych po Krytyce czystego rozumu, czytamy: „Istota rzeczy, na ile może być poznana przez rozum, istnieje w jej formie
(u scholastyków nazywa się to forma dat esse rei)”.69 Forma, w przeciwieństwie do istoty rzeczy, o tyle ma znaczenie „na ile może być poznana przez
rozum”, tylko o tyle może być formą „istoty rzeczy”.70 Istota rzeczy nie jest
realna ani naturalna,71 lecz taka, jaka jest dostępna poznającemu rozumowi.
Pojęcie formy jako podstawowej cechy krytycznego idealizmu oraz możliwości poznawczych samego rozumu, związane jest ściśle z badaniem ogólnej
subiektywności.
W tym tekście, który można potraktować jako streszczenie głównych
rozstrzygnięć Krytyki, Kant stwierdza:
Jeżeli ta rzecz jest przedmiotem zmysłu, to formą jej (jako zjawiska) jest
naoczność i nawet czysta matematyka nie jest niczym innym, aniżeli formalną
nauką o czystych oglądach; także metafizyka jako czysta filozofia ugruntowuje
swoje poznanie przede wszystkim na formach myślenia, pod które później
może zostać podstawiony każdy obiekt (materia poznania). Na formach tych

68 Kant, Krytyka…, op. cit., A 105. Przekład nieznacznie zmieniony, por. Cassirer, O teorii względności…, op. cit., s. 48.
69 Kant, O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii, w: Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii, przeł. M. Żelazny, Toruń 1996, s. 52. W przypisie
tłumacza przekład łacińskiej sentencji brzmi „Forma pozwala istnieć rzeczy”, Ibidem, s. 55, przypis 7.
70 „Fűr die erkennende Vernunft ist das Wesen der Sache ihre Form”, Graubner, Form und Wesen…, op. cit., s. 3.
71 Por. Kant, Logika. Podręcznik do wykładów, przeł. A. Banaszkiewicz, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 81.
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opiera się możliwość wszelkiego poznania syntetycznego a priori, istnienie,
którego nie może podlegać wątpliwości.72

Z wcześniejszych ustaleń Krytyki wiadomo, że „przedmiotem zmysłów”,
od którego zaczyna się cytat, jest nieokreślony przedmiot oglądania
empirycznego, czyli zjawisko. To właśnie przedmiot oglądu empirycznego,
dany poprzez różnorodność, tylko wstępnie i niepełnie określonego materiału
wrażeniowego jest tym, co może być poznane przez rozum, i to tylko
„na ile” daje się on określić poprzez czyste formy naoczności i czyste formy
myślenia.
Poznanie istoty przedmiotów zmysłów (zjawisk) zakłada ich poznawalność wyrażoną w formach zmysłów i formach myślenia. Co więcej, Kant
podkreśla, że na formach tych opiera się istnienie poznania syntetycznego
a priori: istota rzeczy istnieje w jej formie, tylko na tyle „na ile może być
poznana przez rozum”; a skoro tak, to „możliwość (…) poznania syntetycznego a priori”73 opiera się na istocie rzeczy jako zjawisk, o ile istoty te mogą
być zidentyfikowane jako formy rozumu. Pojęcie formy jest elementem
pośredniczący między poznającym rozumem a przedmiotem zmysłów
(zjawiskiem), ale nie w tym sensie, że łączy ono dwie rozdzielone sfery:
rozum i rzecz, ale w tym, że poprzez formę rozum wnika w charakter
rzeczy.74
Pojęcie formy pomyślane jest jako wynik dynamicznego, kombinatorycznego, konstruktywnego ustosunkowania się teoretycznej władzy poznawczej
do narzucającej mu się różnorodności tego, co dane. Forma jest wynikiem
syntezy. Stosunek poznawczy natomiast określony został w ramach dynamicznej korelatywności dwóch sfer, różnorodności wrażeniowej – tego co
dane jako następstwo pobudzeń zewnętrznych, oraz różnorodności środków
teoretycznych służących do opracowania i zwerbalizowania tego, co dane
w taki właśnie sposób.
Środkami logiczno-konceptualnych określeń rzeczywistości są formy intelektu. Formy te stanowią swoistego rodzaju struktury teoretycznego wglądu
w to, co dane jako przedmiot poznania. Zdaniem Kanta, dopiero w ramach
tego typu pojęciowych struktur, czy nabudowujących się na nich bardziej złożonych tworów konceptualnych, możemy mówić o różnych stopniach rozumienia i racjonalizacji tego, co poznajemy. Struktury pojęciowe warunkują

Kant, O niedawno powstałym…, op. cit., s. 52.
Ibidem.
74 ”»Vermittlung« wird hier nich verstanden als Verknűpfung der getrennten Seiten Vernunft und
Ding durch das »Mitel« Form, sondern als Einsicht in den Charakter von Ding und Vernunft aus
Ihrer »Mitte« Form.” (Graubner, Form und Wesen…, op. cit., s. 11.)
72
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„nieskrytość rzeczywistości”,75 samo zaś doświadczenie zmysłowe jest jedynie
bodźcem, okolicznościową przyczyną ich wytworzenia.76
Aprioryczność owych form, określających ostatecznie granice zrozumiałości, pojmowalności rzeczywistości, nie jest ani stała, ani określona raz na
zawsze. Rodzi się w relacyjnym dynamizmie samego procesu poznawczego
odnoszenia do przedmiotu. Można sądzić, że wielość i wielorakość tego
odniesienia, z jednej strony oraz różnorodność i wielopoziomowa złożoność
tego, do czego się ono odnosi, sprawia, że formy, w jakich podmiot poznający
racjonalizuje świat, są raczej przez ów podmiot wytworzone i dopiero później
przypisane przedmiotowi, a nie są wprost w nim odkryte i dopiero wtórnie
przyswojone.77
3. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona schematycznie i w dużym skrócie koncepcja poznania
Kanta jest interesującym punktem wyjścia namysłu nad rolą podmiotu poznania we współczesnej nauce. Koncepcja ma „transcendentalno-logiczny”
charakter, przybiera „teorio-doświadczalną” formułę, w której „rangę struktury apriorycznej pełnią z reguły sądy o charakterze wysoce teoretycznym,
a więc takie, które w żaden prosty sposób nie wywodzą się z jednostkowych
percepcji.78 Kant odpowiada na pytanie o strukturę możliwych przedmiotów
doświadczenia analizą wytworów syntezy intelektualnej konstytuującej ich
propozycjonalne poznanie. Pyta jednocześnie o rolę apriorycznych (dziś powiedzielibyśmy: teoretycznych) elementów w nauce. Wskazuje ostatecznie na
wiedzę aprioryczną, niezależną od doświadczenia, która tworzy siatkę pojęciową, mającą charakter przeddoświadczeniowej konstrukcji a priori. W niej
to zawsze pozostaje pewien moment funkcjonalnego a priori, który domaga
się wyjaśnienia. Chodzi o eksplikację roli, jaką pewne teoretyczne konstrukcje pojęciowe (nie dające się logicznie wywieść wprost z doświadczenia)
odgrywają w kontekście poznawczym praktyki naukowej.
Patrząc z Kanta perspektywy, żaden przedmiot poznania nie prezentuje
się jako gotowy twór. Również nauka nie jest takim tworem, to tylko „wytwa75 Hans Schnädelbach, Was ist eigentlich ein relatives Apriori?, w: Cognitio humana – Dynamik
des Wesens und der Werte, XVII. Deutscher Kongreβ fűr Philosophie, Vorträge und Kolloquien, red.
Christoph Hubig, Akademie Verlag, Berlin 1996, s. 495.
76 Por. Kant, Krytyka…, op. cit., A 86/B 118.
77 Por. F. Kambartel, Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des Empirismus und
Formalismus, Suhhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1968, gdzie twierdzi się, że formy te w postaci
„Verstandbegriffe und – grunsätze sind also weder deskriptiv noch auf natűrlichem oder űbernatűrlichem Wege erworben oder angeboren zu denken. Die Alternative ist, sie als praeskriptiv und
gemach zu verstehen: als »Entwurfe«.”( Ibidem, s. 103.)
78 Maciej Poręba, Dwa pojęcia aprioryczności, w: red. Przemysław Parszutowicz, Maciej Soin, Idea
transcendentalizmu..., Warszawa 2011, s. 140.
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rzanie wiedzy, [która] nigdy nie wytworzyła niczego do końca”.79 Świadomość
metodologiczna współczesnego przyrodoznawstwa w wielu punktach jest
rozwinięciem, kontynuacją głównych idei Kanta.80

THE PROBLEM OF COGNITION IN KANT’S CRITIQUE OF PURE REASON
AS A THEORETICAL PROPOSAL FOR CONTEMPORARY EPISTEMOLOGY
ABSTRACT

The considerations presented in the paper are an interpretation of selected elements of Immanuel Kant’s epistemology. The author shows topicality of
some Kant’s conceptions, inter alia, those concerning theory-ladenness of observations, categorization and the role of cognitive subject, actively organizing the world of
experience.
Keywords: transcendentalism, epistemology, subject, object, form.

79 Paul Natorp, Hermann Cohen als Mensch, Lehrer und Forscher, Marburg 1918, s. 21, cyt. za
Przemysław Parszutowicz, Idea krytyki poznania w filozofii Ernsta Cassirera, w: red. Przemysław
Parszutowicz, Maciej Soin, Idea transcendentalizmu…, op. cit., s. 268.
80 Paolo Parrini (red.), Kant and Contemporary Epistemology, Kluwer, Dordrecht 1994.
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MYŚL SCHOPENHAUERA
W RELACJI DO NAUKI I RELIGII1
(1971)
W historii filozofii nowożytnej dzieło Schopenhauera uchodzi za wzorzec
pesymizmu: „…któż wytrwałby w takim życiu, jakie jest, gdyby śmierć była
mniej straszna? – I kto udźwignąłby samą nawet myśl o śmierci, gdyby życie
było radością?! Ale w ten sposób tamta o tyle jeszcze jest dobra, że jest końcem życia i śmierć jest nam pociechą za cierpienia w życiu, a cierpienia
w życiu pociechą za śmierć. Prawda, że należą do siebie nieodłącznie, gdyż są
pomyłką, której sprostowanie jest równie trudne, jak pożądania godne”2,
czytamy w II. tomie jego głównego dzieła, gdzie cytuje on Woltera: „…le
bonheur n’est qu’un rêve, et la douler est réelle” [„Szczęście jest tylko marzeniem, a rzeczywistością jest ból”]. Schopenhauer utrzymuje, że „gdyby…
tysiące żyły w szczęściu i zachwycie, nie usunie to lęku i męki śmiertelnej
jednego jedynego; a podobnie moja obecna pomyślność nie sprawi, by nie
było mych wcześniejszych cierpień”3. Chrześcijaństwo, z którym zdaje się on
w znacznej mierze zgadzać, „jako że… w ewangeliach świat i zło są wyrażeniami prawie synonimicznymi” – zwłaszcza przed XVIII. wiekiem, ale i dziś
jeszcze – mogłoby niejedno dodać; nie tylko myśl o niebie i piekle, czy o losie
jednostki w zaświatach. Nawet chrześcijańskie ofiary rzymskiego sadyzmu,
jak twierdzi historyk Harnack, pojmowały swą śmierć w męczarniach na arenie jako krótką, acz pełną męki drogę do wiecznej szczęśliwości. Życie ludzi
prawdziwie religijnych, przeniknięte świadomością własnej winy, miało sens,
który dziś jest kwestionowany. Także Schopenhauerowska psychologiczna
interpretacja budzi wątpliwości. W obliczu śmierci trudno czerpać pociechę
z cierpień życia, tak samo jak trudno wobec cierpienia pocieszać się samą
śmiercią, skoro i bez niej szczęście musiałoby w końcu minąć. Jeszcze
—————————
1 Podstawa tłumaczenia: Schopenhauers Denken im Verhaeltnis zu Wissenschaft und Religion,
w: Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Band 7: Vortraege und Aufzeichnungen 1949–1973;
wyd: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt/M., 1985, s. 240–252. Polskie tłumaczenie jest
opublikowane za zgodą wydawnictwa S. Fischer Verlag.
2 Artur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. II, przeł. Jan Garewicz, PWN 1995,
s. 828.
3 Ibidem, s. 824.
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bardziej problematyczna jest metafizyka niezależnie od tego, czy objaśnia
zaświaty, to co samo w sobie, jako coś pozytywnego, dobro, czy też jako coś
negatywnego, zło i nicość. Myśl ludzka potrafi porządkować spostrzegane
fakty, ale nie jest w stanie poza nie wykroczyć, chyba że w postaci tęsknoty
o teologicznym charakterze za innym światem. Pojęcie potężniejszej istoty,
tak w liczbie pojedynczej, jak mnogiej, nie jest bardziej subiektywne, niż
pojęcie nicości.
Mniej więcej do czasów Renesansu, a dla niektórych grup społecznych
nawet do wieku XIX., Bóg wszechmocny i absolutnie dobry, obowiązująca
moc jego nakazów, były nie mniej pewne i realistyczne niż dzisiaj teorie fizykalne i chemiczne. Kto negował stworzenie świata, o którym mówi Biblia, nie
uchodził po prostu za heretyka, lecz za upośledzonego umysłowo. Idea życia
doczesnego obejmowała myśl o zaświatach. Udowodnienie jej, od czasu gdy
religia została podważona przez naukę, było – z psychologicznego i społecznego punktu widzenia – głównym motywem rozwoju filozofii w cywilizacji
zachodniej. W czasach nowożytnych filozofia pełniła społeczną funkcję godzenia – za pośrednictwem dowodów na istnienie Boga – myśli o pośmiertnej nagrodzie i karze, a tym samym wewnętrznego impulsu do działania
zgodnego z wymogami społecznymi, z postępem naukowo-technicznym. Zadanie stawało się coraz trudniejsze, w końcu okazało się nierozwiązywalne.
Już u Kartezjusza przenikliwym rozważaniom kładzie kres powrót do argumentu o istnieniu Boga. Mniema on: gdyby nie istniała doskonałość, byt
najwyższy, jak to sobie żywo wyobrażam, to takie wyobrażenie nie mogłoby
się pojawić w moim umyśle, ponieważ przyczyna nigdy nie jest słabsza niż
skutek. Przeciwnie niż u Kanta, u Kartezjusza byt należy do doskonałości. To,
że mogę myśleć o Bogu, daje pewność jego egzystencji. Marność proteistycznej argumentacji nawet w wypadku wielkich filozofów stała się w późniejszych stuleciach regułą. John Locke, ojciec empiriokrytycyzmu, powrócił do
kosmologicznego dowodu na istnienie Boga. Racjonalista Leibniz uważał, że
idea najwyższej istoty jest immanentna rozumowi jak prawa logiki, bez
respektowania których nie jest możliwe prawdziwe myślenie. Nawet Kant,
genialny krytyk tradycyjnych dowodów na istnienie Boga, nie stanowi wyjątku. Z imperatywu kategorycznego wyprowadza postulat pewności istnienia
istoty najwyższej, a przecież wobec grozy przeszłości i teraźniejszości twierdzenie, że każdy ludzki podmiot odnajduje w sobie wewnętrzne prawo szacunku dla bliźniego, wydaje się nie mniej niedowodliwe, niż monoteistyczna
doktryna o wieczności.
Aczkolwiek w filozofii i religii przekonanie o działaniu nadziemskiej sprawiedliwości zapewnia optymistyczne nastawienie, to Schopenhauer mimo
swego ateizmu nie był wyłącznie pesymistą. Z teologią chrześcijańską łączyła
go – prócz tezy o ziemi jako padole łez – idea sprawiedliwego losu pośmiertnego jednostkowej duszy. Ponowne narodziny do egzystencji pełnej cierpie-
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nia, tak jak – z drugiej strony – powrót do absolutnej jedności, odpowiadają
– w myśl jego nauk – moralnej substancji indywiduum, kwantum współczucia i wspólnie z innymi przeżywanej radości lub nienawiści w tym życiu. Taka
obietnica czyniła zadość w nowy, bardziej racjonalny sposób potrzebie
wiecznej sprawiedliwości, która obecnie jest coraz mocniej kwestionowana,
wręcz negowana, co nieświadomie rzutuje na brak ukontentowania i młodszych, i starszych. Niezawinione cierpienie, triumf zła, wszelkie okropności
tysiącleci nie zostaną więc powetowane w wieczności. Wyobrażenie, że ziemskie zdarzenia są czymś ostatecznym także współcześnie budzi sprzeciw
człowieka prawdziwie wrażliwego, nawet jeśli oburzenie i aprobata, a także
pojęcia prawa i nieprawości jako reakcja na określone zdarzenia są historycznie przekazywane i przyswajane w toku procesów psychologicznego
i społecznego.
Przy całym zrozumieniu dla nauki jako instrumentu praktycznej oraz intelektualnej aktywności, chodzi o to, by zachować myśl o tym, co transcendentne, nieuwarunkowane – nie jako dogmat, lecz jako motyw duchowy
łączący ludzi. Należy on do tych nie całkiem jeszcze wyblakłych kulturowych
momentów, które są bardzo poważnie zagrożone. Rozkład rodziny, upadek
prawdziwych autorytetów, jak również zaniedbywanie od dawna koniecznych
reform edukacyjnych w szkołach i na uczelniach, to tylko niektóre z okoliczności hamujących rozwój jednostki. Schopenhauer już sobie ten problem
uświadamiał. Aczkolwiek pewność pozytywnego absolutu, Boga, zasadnie
wydawała mu się problematyczna, to przecież szczegółowo rozpatrywał on
społeczno-psychologiczną dynamikę światopoglądów religijnego i świeckiego. Wystarczy wspomnieć o relacji między religią i wiernością małej ojczyźnie
(Heimat). O ile miłość do własnego narodu nie obraca się w nacjonalizm, źle
pojęty patriotyzm, w nienawiść wobec innych zbiorowości, spełnia – według
Schopenhauera – etyczną funkcję ugruntowaną w metafizyce. Naród żyje
dłużej niż jednostka, wchłania niejako jej spuściznę; ma ona tak wiele wspólnego ze swymi współobywatelami: język, obyczaje, dumę i kompleks niższości, zależnie od losów danego kolektywu, że mimo wszelkich różnic instynktownie stanowi ze swą małą ojczyzną jedność. „Kto idzie na śmierć dla ojczyzny”, czytamy w O podstawie moralności, „ten uwolnił się od złudzenia
ograniczającego byt do jego własnej osoby, ten rozszerzył swoje istnienie na
swych współziomków, w których dalej żyć będzie, a nawet na potomnych, dla
których pracował – dla takiego śmierć jest jak mgnienie powiek, które nie
przerywa widzenia”4. Gdyby takie nastawienie nie było dla Żydów od tysiącleci decydujące, nie przetrwaliby oni jako naród. W Biblii są ustępy skierowane zarazem do jednostki i do narodu; różnica znika. Weźmy pod uwagę
nakaz miłości bliźniego: „Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie
—————————
4 Schopenhauer, O podstawie moralności, przeł. Zofia Bossakówna, Wydawnictwo „bis” 1994,
s. 172.
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będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował, jak siebie samego, bo i wy byliście
przybyszami w ziemi egipskiej”5. To, że jednostka utożsamiała się bezwarunkowo ze swym narodem, że była pewna dalszego życia w nim po swej śmierci,
wydaje mi się powodem, dla którego w judaizmie nie ma wiary w wieczność
indywidualnej duszy.
Stosunek Schopenhauerowskiego pesymizmu do pozytywizmu, do filozoficznego absolutyzowania nauki, utożsamiania poznania naukowego z prawdą jako taką, trudno określić, jakkolwiek on sam akcentuje różnicę. Ze scjentystycznego poznania przyrody, podobnie jak z jego własnej filozofii, wynika
ludzka znikomość. „W nieskończonej przestrzeni miliardy kul ognistych,
wokół każdej koło tuzina mniejszych, oświetlonych, wewnątrz rozpalonych,
na zewnątrz okrytych zastygłą zimną skorupą, na której warstwą pleśni osiadły żywe, poznające istoty – oto prawda empiryczna, rzeczywistość, świat”.
Tak zaczyna się drugi tom głównego dzieła Schopenhauera. Jakby współczesna nauka tej tezy nie korygowała, w istocie zgadza się z nią. Jednakże dla
Schopenhauera jest ona tylko empirycznym sądem o świecie zjawisk, o stosunku między człowiekiem i uniwersum, nie zaś o metafizycznej substancji.
Tym niemniej jego teoria jest bliższa nauce, niż religijnej wykładni rzeczywistości, albowiem praprzyczyną świata nie jest według niego dobry Bóg, lecz
ślepa wola, ukryty pęd do istnienia i życia; co prawda empiryczni badacze nie
mówią o żadnej praprzyczynie, lecz o wewnętrznych popędach ludzi i zwierząt, które – abstrahując od szkoły Freudowskiej – wciąż są tematem zbyt
rzadko poruszanym. Ważne elementy jego metafizyki, jak wola życia w jednostce, można byłoby ująć w kategoriach psychologicznych, jako na przykład
libido; w każdym razie nauki wydają się Schopenhauerowi ważniejsze niż
religie, chociaż „są one dla ludu niezbędne i stanowią dla niego dobrodziejstwo”6. Zgadza się on z Epikurem, że śmierć nas nie dotyczy, bo „gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już
nie ma”7. Strach przed śmiercią ma źródło wyłącznie w ślepej woli życia;
a przecież nie chodzi o trwanie we własnym jestestwie, lecz o prawdziwą
kontynuację w przyszłych pokoleniach. „Cel ostateczny wszelkich zabiegów
miłosnych … jest rzeczywiście ważniejszy niż wszelkie inne cele w życiu ludzkim”8, gdyż dotyczy on w swym zróżnicowaniu, w swej specyficznej określoności każdego poszczególnego wypadku „składu następnego pokolenia”9.
Patriotyzm, zwłaszcza gdy dochodzi do głosu w dziedzinie nauk, budzi
obawy, „bo cóż może być większą impertynencją niż to, że tam, gdzie wchodzi
w grę tylko to, co prawdziwie ogólnoludzkie, i gdzie powinna się liczyć
—————————
Księga Kapłańska, rozdz. 19, wers 33–34.
Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, op. cit, s. 240.
7 Ibidem, s. 667–668.
8 Ibidem, s. 763.
9 Ibidem.
5
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jedynie prawda, jasność i piękno, kładzie się na szalę swą predylekcję do
narodu, do którego własna droga osoba akurat należy?”10.
Schopenhauer odnosił się krytycznie do myśli i emocji popadających
w konflikt z tym, co faktycznie dowodliwe, wyłączając nędzną wolę życia lub
nicość – jedyną uprawnioną formę metafizycznych zaświatów. Nie gorzej niż
Marks znał i potępiał nędzę ówczesnego proletariatu, nie proklamując
oczywiście problematycznej utopii swobodnego rozwoju sił jako stanu docelowego. „Jak postępuje człowiek z człowiekiem widać na przykład po niewolnictwie… Ale nie trzeba szukać tak daleko: mieć pięć lat i znaleźć się w przędzalni lub innej fabryce i odtąd najpierw 10, potem 12, wreszcie 14 godzin
siedzieć tam codziennie i wykonywać tę samą mechaniczną pracę, znaczy
okupywać drogo przyjemność oddychania. Jest to jednak los milionów,
a wiele innych milionów ma los analogiczny”11. Konieczność istnienia państwa wynika zdaniem Marksa ze społecznej niesprawiedliwości. Chodzi więc
o to, by zorganizować społeczeństwo bardziej sprawiedliwie i pokojowo. Lecz
oto indywiduum staje się w rzeczywistości tak niewiele znaczące, jak się zdawało Schopenhauerowi. Przyszłość należy do kolektywu, koniec końców do
gatunku. Wprawdzie i on jest tylko zjawiskiem woli życia, nieogarnioną multiplikacją fałszywego kroku, indywidua są środkiem, narody relatywnie krótkotrwałymi etapami w historii gatunku. To, czego doświadczamy obecnie,
regres społecznego znaczenia jednostki, jej rosnąca zastępowalność, pozostaje w zgodzie z filozofią Schopenhauera. W każdym razie potwierdza się w ten
sposób teoria absurdalności strachu przed śmiercią oraz błahości istnienia
ludzkiego „Ja”. Nasilająca się automatyzacja, której obawiają się i na którą
uskarżają się ci, co jeszcze są przywiązani do kultury, okazuje się nie tylko
historyczną przypadłością, ale koniecznym postępem; rozprzestrzenia się
racjonalna organizacja, a poniekąd i równość. Chociaż Schopenhauer nie
wypowiadał się na ten temat, to przecież konstytuowanie się ludzkości jako
najwyższego, najbardziej przebiegłego gatunku zwierzęcego – w odróżnieniu
od teistycznych, utopijnych i innych iluzji rajskiej przyszłości – w pełni zgadza się z jego filozofią. Alternatywa brzmi: wolność i ucisk albo sprawiedliwość i świat totalnie administrowany. Wolność i rozwój sił są w sposób
konieczny powiązane z uciskiem przez silniejszych, równość zaś z regresją
inteligencji, która umożliwiła społeczeństwo równości. Ujednolicenie wszelkich funkcji jawi się jako sensowny, konieczny a zarazem niepokojący cel rasy
ludzkiej.
Teoria Schopenhauera koresponduje z nauką; nieprzypadkowo Freud
wielokrotnie wskazywał na „daleko idącą zbieżność psychoanalizy z filozofią
Schopenhauera”12. Głębokie przeżycia, wierność wobec zmarłych, namiętna
—————————
Schopenhauer, Sämtliche Werke, ed. Grisebach, Leipzig, o. J., Band V, s. 516.
Idem, Świat jako wola i przedstawienie, op. cit., 827.
12 Sigmunt Freud, Gesammelte Schriften, Wien 1928, Band XI, s. 172.
10
11
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miłość, które są motywami wielkich tragedii, w nie mniejszym stopniu niż
nienawiść stają się w psychoanalizie przedmiotem terapii. Specyficzne dla
człowieka „seksualne przecenianie wywołuje osobliwy stan zakochania przypominający neurotyczny przymus, który polega na zubożeniu „Ja” do libido
skierowanego na obiekt”13. O smutku mówi Freud tak: „widzimy, że libido
przywiera do swych obiektów i nie opuszcza ich nawet wtedy, gdy dostępna
jest rekompensata”14, czyli – można byłoby dodać – gdy potencjał rozumnego działania nie wyczerpał się. Zbyt głębokie i zbyt długie smucenie się uważa
Freud za tak samo niewłaściwe, jak inne działania niepragmatyczne. „Przytłaczający smutek”, czytamy w Metapsychologii, „reakcja na utracenie ukochanej osoby obejmuje… utratę zdolności wyboru nowego obiektu miłości –
co mogłoby powetować stratę żałowanego – odstąpienie od wszelkich dokonań, które nie wiążą się z pamięcią o zmarłym… Taka postawa tylko dlatego
nie wydaje się nam patologiczna, ponieważ bardzo łatwo potrafimy ją wyjaśnić”15. Od dawna ten, kto został poddany psychoanalizie z pomyślnym skutkiem, staje się pozytywistą, praktykiem rozumu instrumentalnego. Ani strata
ukochanego człowieka, ani straty, jakie pociąga za sobą wojna, nie powinny
w decydujący sposób wpłynąć na życie osobiste jednostki. Powołując się na
konieczność biegu zdarzeń, jak również na cierpiących większą niedolę,
Schopenhauer zbliża się bardziej do trzeźwego, typowego dla nauki sposobu
myślenia, niż do metafizycznego, niż do nadziei, że istnieje absolut, którą on
sam pragnął ograniczyć do zaprzeczenia woli życia, do „zupełnej ciszy morskiej w duszy”. „Za pełną i pewną ewangelię” poczytywał ów głęboki spokój,
sam jego „odblask na twarzy, tak jak ukazali go Rafael i Corregio”, w postaci
„niewzruszonego zaufania i pogody”16. Jako że w rozwoju społeczeństwa
współczesnego pojawia się tendencja do likwidacji wiary religijnej, idee
Schopenhauera nie są bardziej pesymistyczne niż poznanie ograniczające się
do ścisłej procedury badawczej. Przeciwnie, istnieje groźba, że zaprzeczenie
woli, „pokój wyższy nad wszelki rozum”17 – zachowana u Schopenhauera,
jakkolwiek realizowalna tylko poprzez nicość, nadzieja zbawienia jako residuum idealizmu, jako romantyzm, obumrze wraz z teologią. Wtedy świat
utraci status zjawiska, które – wraz ze wszystkimi swymi okropnościami –
pozostawia otwartą kwestię istnienia czegoś zupełnie innego, ideę zaświatów,
i stanie się wyłącznie strukturą faktów jako jedyną realnością uznawaną
przez zdrową myśl.
Pesymistyczna doktryna była nie do przyjęcia zarówno dla tych, którym
zdawało się, że w życiu, na ziemi, w świecie, mimo całej ich marności i nędzy,
—————————
Ibidem, Bd. VI (1925), s. 171n.
Ibidem, Bd. XI, s. 293.
15 Ibidem, Bd. V (1924), s. 536.
16 Por. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. I, tłum. Jan Garewicz, PWN, Warszawa
1994, s. 620.
17 Ibidem.
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urzeczywistnia się jednak także dobro, jak i dla tych, którzy ufali w taką możliwość, jeśli nie w tym, to w jakimś innym, zaświatowym regionie. Należeli do
nich nie tylko teologowie, ale i wielcy filozofowie, od Platona i Arystotelesa
do Immanuela Kanta, a nawet Bertranda Russella i innych współczesnych
pozytywistów. Dualistów jest wśród myślicieli niemało, przykładowo był nim
uznawany nie przypadkiem za optymistę, czynny na polu nauki i dyplomacji,
Gottfried Wilhelm Leibniz. Jako człowiek aktywny usiłował działać na polu
teorii i praktyki, z myślą o sobie i innych, na rzecz Niemiec i Europy, dla dobra nauki i filozofii. Był wzorem człowieka postępowego i zaangażowanego.
Czy można jednak wyobrazić sobie bardziej ponure przesłanie jakiejś doktryny niż Leibnizjańskie, zgodnie z którym ten budzący grozę świat, jaki znamy,
jest „najlepszym z wszystkich możliwych światów”! Wobec takiego nastawienia zasada pesymistycznego myślenia, przekonanie, że „nic jest lepsze niż
coś” stanowi przeciwieństwo. Pojęcie nicości, bynajmniej nie idealizowane,
wymagałoby analizy nie ustępującej z punktu widzenia jej złożoności określeniu Absolutu, tego, co intelligibilne, jak to nazywał Kant. Nicość, w której
duch nie owładnięty już wolą życia chciałby się pogrążyć, jest – jak wyżej
powiedziano – pojęciem podmiotu w nie mniejszym stopniu niż coś; pojęcie
to pozostaje związane ze zjawiskiem, chociaż jako negatywne, jest ludzkim
wyobrażeniem, tak jak doczesność lub zaświaty, niebo czy zbawienie. Mimo
negacji religii, metafizyczna idea Schopenhauera nie jest jej prostym przeciwieństwem; wymaga ona od człowieka wolności od egoizmu, poświęcenia,
ufności wobec tego, co nie daje się skonstatować w świecie, wobec tego, co
już – lub jeszcze – nieobecne. Określenie zaświatów mianem jednej i tej samej woli18 jest jednak przekroczeniem – wprawdzie uprawnionym – sformułowanego przez Kanta i nie dotrzymanego przezeń zakazu zapuszczania się w
rejony tego, co intelligibilne. Ten promyk nadziei, który Kantowski agnostycyzm jeszcze pozostawiał, jako że świat doświadczenia jest tylko zjawiskiem,
Schopenhauer zgasił, nadając transcendentny wymiar nicości jednostki.
Dokonania filozofa Schopenhauera nie straciły aktualności. Uznawał on
naukę za jedyne wiarygodne źródło poznania. Negował wszelką pozytywność
poza doświadczeniem, wyłączając tak zwaną wędrówkę dusz, „wiarę w metempsychozę, w palingenezę”19, tzn. wyobrażenie następstwa snów o życiu
samej w sobie niezniszczalnej woli, która w końcu „pouczona i poprawiona
dzięki poznaniu w coraz to nowej formie, sama siebie zniesie”20. Wola, „siedlisko żądz i namiętności”, która określa indywiduum, jawi mu się jako licha
istota. Jest pytanie, w jaki sposób na gruncie takiej metafizyki daje się pomyśleć los trwalszy od jego nosiciela. Ciało jest opanowane przez wolę życia,
a nie przez duszę, której pojęcie wedle Schopenhauera należy pojmować
—————————
Por. ibidem, s. 261.
Por. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. II, op. cit., s. 717.
20 Por. ibidem.
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„tropicznie”, metaforycznie. Skoro śmierć powoduje jej odłączenie od ciała,
to w swym dalszym życiu, na tej czy innej planecie, musi ona urzeczywistnić
się w jakiejś istności różnej od danej jednostki. Proces ten może dotyczyć
wyłącznie tego, co nieświadome; jeszcze przed Freudem ujmował Schopenhauer to, co nieświadome jako decydujący moment w życiu jednostki. Jakkolwiek w jego teorii problematyczne ponowne narodziny przywodzą na myśl
chrześcijańską ideę nieba i piekła, nadziemskiej sprawiedliwości, to przecież
określony podmiot poznający doświadcza tego, co przyniósł los związanej
z nim jednostkowej woli przed jego narodzinami i po jego śmierci w równie
małym stopniu, jak szczegółów egzystencji jakiejś nieznanej mu istoty z innej
drogi mlecznej wszechświata. Także według zwalczanego przez Schopenhauera Hegla „śmierć jest tą stroną rozdwojenia, w której osiągnięty byt dla
siebie jest czymś innym niż byt, który był na początku całego ruchu”21.
Wysuwając tezę o powtórnych narodzinach w nędznym świecie tudzież
rozpłynięciu się w nicości, autor Świata jako woli i przedstawienia kontynuuje dążenie filozofii nowożytnej do powiązania transcendentnej sprawiedliwości oraz innych idei religijnych z bezapelacyjnym uznaniem nauki. „Ja”,
które niegdyś miało przedłużać swój ziemski byt w zaświatach w nagrodę lub
za karę, rozpada się wraz ze śmiercią, jest efemeryczne; już za życia będąc
„ciemnym punktem w świadomości”22, musi ono wraz z ciałem całkowicie
przeminąć.
Wobec zaniku społecznego znaczenia jednostki Schopenhauerowski osąd
dotyczący „Ja” jest również zgodny ze społecznymi tendencjami współczesności. To, że uznaje on za najważniejszą dla duszy wolę życia, która charakteryzuje zarówno człowieka, jak i zwierzę, nie zaś „Ja”, stanowi fundamentalny element jego pesymistycznej filozofii. Niemało duchowych właściwości,
które stanowią o wyższości człowieka nad zwierzęciem, przemija. Należą do
nich takie sfery kultury jak religia, poważanie dla wielkiej tradycji, filozofia;
to, że w administrowanym świecie przyszłości przestaną one odgrywać jakąkolwiek rolę i przy całym swym wyrafinowaniu będą się jawić jako infantylne,
zwiastują już dzisiaj pewne zmiany, jakie w nich zachodzą. Pospieszna liberalizacja teologii, w dziedzinie estetyki zwrot ku abstrakcji, upatrywanie w filozofii antykwarycznej postaci nauki są symptomami tej tendencji. Wszystko,
czego nie można uzasadnić, odwołując się do realistycznych celów, czy to
egoistycznych, czy altruistycznych, jawi się coraz bardziej jako naiwność.
Emocje pozbawione motywów pragmatycznych uchodzą za sentymentalne,
a z punktu widzenia wielkiej psychologii za – jak już wspomniano – chorobliwe. Wierność zmarłym, cechująca nawet niektóre zwierzęta, wynika ponoć
z instynktu lub z przesądu. Wydaje się, że tylko społeczne poczucie taktu,
coraz bardziej postępująca specjalizacja a także akceptacja wytyczonej co
—————————
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Myśl Schopenhauera w relacji do nauki i religii

281

najmniej od Reformacji granicy między ścisłym poznaniem i uznawaną wiarą, sprawiają, że nauka jeszcze póki co nie wyrokuje, że wedle jej zasad
wyznanie monoteistyczne nie jest bardziej wiarygodne niż politeistyczne, niż
szaleństwo na punkcie czarownic, satanizm, niż dowolna iluzja. Ludzkość
zmierza nieprzerwanie do uzyskania statusu najbardziej przebiegłego gatunku na planecie. Przyszły rozwój rozumu będzie odpowiadał nauce. Dla człowieka myślącego życie z takim nastawieniem, które neguje zaświaty, jest
zgodne z duchem czasów a zarazem trudne, chyba że rzeczywiście uczyni
nicość swą metafizyczną nadzieją. Indywidualne istnienie jawi się w obliczu
statystyki jako coraz bardziej nieważne. Bezprawie w przeszłości i w teraźniejszości, śmierć zamęczonych, przyjemność winowajców pozostają dla poszkodowanych, a w każdym razie dla „Ja” ofiar, ostatnim słowem.
Wszystkie teorie, które zakładały możliwość określenia istoty świata, stały
się już historią. Istnienie wszechmocnego, absolutnie dobrego Boga, którego
wyznawała zarówno teologia, jak i wielu wybitnych myślicieli Oświecenia,
w samej rzeczy nie lepiej daje się uzasadnić niż duch absolutny, uniwersalna
wola, czy nicość. Niezależnie od tego, jak przedstawia się to, co transcendentne wobec świata zjawisk – w pozytywnym czy też negatywnym sensie –
nieuwarunkowane, kłóci się ze stwierdzeniem, że wszelka realność uznawana
przez rozsądek ma zakorzenienie w intelektualnych funkcjach podmiotu
i o tyle należy ją pojmować jako moment zjawiska. Im bardziej zaawansowany postęp, tym bardziej zagrożona jest nie tylko wiara, ale i prawdziwa
tęsknota za tym, co inne. Wszelkie myślenie odbiegające od kanonu pozytywistycznego i odczuwanie jawi się wciąż bardziej jako fenomen dzieciństwa
ludzkości, które – podobnie jak dzieciństwo jednostki – dzisiaj ma ulec zdecydowanej redukcji. Tak starość, jak dzieciństwo nabierają negatywnego
zabarwienia w obliczu dorosłego świeżej daty. Świadomie i nieświadomie
poczytuje on wszystko to, co nie jest ściśle rzeczowe, co nie daje się dowieść
w oparciu o faktografię, tak samo jak myślenie, które nie odnosi się z góry do
celów praktycznych, za czystą spekulację. Także filozofia Schopenhauera o ile
wykracza poza pozytywizm, jego teoria o metafizycznym charakterze dotycząca obiektywnego – odsyłającego do tego, co transcendentne – sensu
solidarności w cierpieniu i radości, jest dla przeciętnego intelektualisty nie
mniej problematyczna niż wierność bogom ojców i wszelkie związane z nią
pojęcia. Zwyczaje religijne służą większości ludzi za racjonalizację świąt, bądź
za okazję do osobistych kontaktów. Kierunek rozwoju społeczeństwa współczesnego dostarcza Schopenhauerowskiemu pesymizmowi uzasadnienia,
które przeczuwał on, ale którego jeszcze nie potrafił poddać analizie. Dusza
ludzka przeobraża się w automat, podobny do komputera. Coś innego niż
rzeczywistość opisywana przez naukę nie budzi emocji. Im bardziej zdecydowanie ludzkie myślenie musi się sprowadzać do aktywności czysto instrumentalnej, tym dokładniej chronienie kultury odpowiada przyznaniu przez
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Schopenhauera, że „nasz stan jest w najwyższym stopniu nieszczęsny a zarazem grzeszny”.23
Pesymistyczna jego doktryna niesie pocieszenie. W przeciwieństwie do
dzisiejszego nastawienia metafizyka Schopenhauera dostarcza najgłębszego
uzasadnienia moralności, nie popadając przy tym w sprzeczność ze ścisłym
poznaniem, przede wszystkim nie odwołując się do wyobrażenia ponadświatowych, wiecznych, dobrych czy złych duchów. Śmiertelnik łączy z jej ideą
nie tylko pewność wygaśnięcia „Ja”, lecz i troskę o ponowne zaistnienie
w nie dającej się przewidzieć odległości czasowej – czas jest subiektywny –
w postaci istoty żywej: rośliny, mikroskopijnie małego lub większego zwierzęcia, na Ziemi albo w jakiejś innej konstelacji gwiezdnej za sprawą nie gasnącego popędu życia. Takie przeczucie wskazuje na identyczność tego, co
żywe i może uzasadnić – nim przyjdzie pora umierać – solidarność z każdym
stworzeniem. Każdy stanowi jedność z najsłabszą istotą. Człowiekowi poważnie medytującemu bliższa dziś jest teoria jedności woli niż argumenty nowożytnej filozofii zakotwiczone w tradycjonalistycznych dogmatach; filozofia
nowożytna chciała pojednać religię z nauką, dostarczyć ścisłych dowodów na
istnienie ponadziemskiego stwórcy, nie podważając społecznie uwarunkowanych nakazów religijnych o charakterze wyznaniowym. Schopenhauer
uzasadnił filozoficznie miłość bliźniego a nawet wszelkich stworzeń, nie
dotykając w ogóle wątpliwych dziś twierdzeń i przepisów wyznaniowych.
Jego myśl nie jest aż tak bardzo pesymistyczna jak absolutyzowanie nauki.
Z niemieckiego tłumaczyła Halina Walentowicz

—————————
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