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O VI TOMIE CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
W kolejnych tomach czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne przedstawiamy, wciąż na nowo – zmieniając
przy tym perspektywy, aspekty i uwikłania – specyfikę tego czasopisma,
a więc przede wszystkim ideę, którą ma ono realizować. Wstępne słowa od
redakcji kolejnych tomów Filozofii i nauki krążą ciągle wokół tej kwestii –
zasadniczej dla tożsamości czasopisma i zarazem legitymizującej jego powstanie i wydawanie.
Staramy się z wielu stron wyjaśniać, jaki jest jego zamysł, idea wiodąca
oraz ważność tej idei – i obecnie, i w dziejach filozofii. Jest to bowiem czasopismo o tyle nietypowe, że jego misję i charakter wytycza problem, a nie –
jak to dzieje się najczęściej – szkoła filozoficzna czy dziedzina filozofii. Problem wiodący dla czasopisma to wielość relacji pomiędzy filozofią a nauką.
Kolejne tomy i publikowane w nich teksty prezentują ten problem w rozmaitych jego egzemplifikacjach, przywołują jego różne odsłony i oblicza oraz
wyłuszczają jego istotę. W ten sposób przedstawiają jego faktyczną, choć
często skrytą ważność i obecność we współczesnym i przeszłym filozofowaniu. Mają pokazywać, jakie są relacje pomiędzy filozofią a nauką nie tylko
w programach szkół filozoficznych, w projektach i tezach filozoficznych, ale
także, jak się manifestują w rzeczywistym, rozgrywającym się filozofowaniu.
Problem relacji pomiędzy filozofią a nauką jest szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, ma on podwójny wymiar. Jest metafilozoficzny i jako taki
partycypuje w kreowaniu poszczególnych filozofii – szkół filozoficznych, linii
i stylów filozofowania. I jest także filozoficzny, funkcjonuje na poziomie
przedmiotowym, uczestniczy w kreowaniu koncepcji filozoficznych i ich
dziedzin.
Po drugie, zagadnienie relacji pomiędzy filozofią a nauką jest niewątpliwie historyczne – ma ono różniące się, czasem spektakularnie, historyczne
wersje, które zależą od stanu rozwoju i nauki, i filozofii. Zagadnienie to, nigdy nie zastygłe, znajduje się permanentnie in statu nascendi.
Po trzecie, obrazy relacji filozofia–nauka są zrelatywizowane do programów i deklaracji szkół filozoficznych, w tym relatywizacje dotyczą i konsty-
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tucji nauki, i konstytucji filozofii. Daje to w sumie całe spektrum projektów
lub eksplikacji zastanych związków pomiędzy filozofią i nauką.
Po czwarte, z trzech poprzednich okoliczności wynika, że relacje pomiędzy nauką a filozofią są zbiorem problemów. Każda para nauka–filozofia jest
inaczej konstytuowana w poszczególnych koncepcjach i szkołach filozoficznych. Z tych też względów nie da się tej relacji skodyfikować, „zamrozić”
w jednym systemie klasyfikacyjnym, ponieważ zarówno terminy „nauka” jak
i „filozofia” mają sensy zależne od szkoły i koncepcji filozoficznej, w których
się je powołuje.
Po piąte, cechą relacji filozofia–nauka jest rosnąca asymetria: podczas
gdy dla filozofii nauka staje się coraz istotniejszym problemem, to w nauce
obecność wątków i kwestii filozoficznych jest sukcesywnie coraz mniej wyraźna i coraz bardziej obca dla uczonych. Nie są oni obecnie szczególnie zainteresowani poszukiwaniem w wiedzy naukowej treści filozoficznych ani
filozoficznym interpretowaniem wyników nauki. Nie dążą też na ogół do
ujawnienia i przedstawienia światopoglądowych implikacji aktualnych rezultatów nauki i tego, co nauka daje światu w wymiarze intelektualnym.
Wydobywanie filozoficznego wymiaru nauki przez samych uczonych było
znacznie powszechniejsze jeszcze do połowy XX wieku. Twórcy fizyki nieklasycznej, kwantowej i relatywistycznej, m.in. Niels Bohr, Max Planck, Werner
Heinseberg, David Bohm, Albert Einstein, a także słynni biolodzy i chemicy,
jak m.in. Konrad Lorenz i Ilya Prigogine ujawniali filozoficzny potencjał
tkwiący w nauce. Asymetria, o której mowa, jest prawdopodobnie zmianą
cywilizacyjną: wpisuje się w utylitaryzowanie wszystkich dziedzin kultury
i antyintelektualizm najnowszych czasów.
Metafilozoficzny i filozoficzny problem relacji pomiędzy filozofią a nauką
odgrywa zasadniczą rolę w tożsamości filozofii, zwłaszcza współczesnej.
Współczesna filozofia jest rozlegle, na różne sposoby nasycona nauką. To
nasycenie oraz ważność i fundamentalny charakter problemu relacji filozofia–nauka dla filozofii legitymizuje, jak jesteśmy przekonani, ważność misji
FILOZOFII I NAUKI.
***
W czasopiśmie otwieramy stały blok tematyczny POLSCY MYŚLICIELE
O NAUCE. Pragniemy w nim publikować analizy, interpretacje itp. Poglądów polskich intelektualistów o nauce – bądź poglądów stricte filozoficznych, bądź dla filozofii istotnych. Ponadto blok będzie prezentował teoretyczne konstrukcje tych filozofów – dawnych prekursorów naturalizmu
– którzy angażowali naukę do swych koncepcji.
Formy i struktury tekstów w bloku są dowolne. Mogą to być między innymi analizy krytyczne i teksty polemiczne, opracowania wątków twórczości
poszczególnych intelektualistów lub ich grup i oczywiście całościowe prezentacje twórczości poszczególnych autorów. Dopuszczone są też rozważania
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o znaczeniu i randze dokonań myślicieli wypowiadających się o nauce dla
obecnego filozofowania, a także o ich pionierskim charakterze. Niekiedy
bowiem dzieje się tak, że obecnie konstruuje się na nowo poglądy już istniejące, a zapomniane.
Idea bloku absolutnie nie jest sprowokowana aktualną sytuacją polityczną. Zespół redakcyjny wprowadzając ten blok nie ma intencji włączania się
w obecną polityczne poglądy narodowościowe. Odwrotnie, intencja jest uniwersalistyczna. Chodzi nam o wyrównywanie szans poprzez m.in. przywołanie myślicieli, którzy są zapomniani lub lekceważeni, ponieważ nie pojawiają
się ani nie są dyskutowani w wysokopunktowych czasopismach, coraz częściej należących do bogatych konsorcjów wydawniczych.
Jest dla nas uderzające, w jak małym stopniu filozofowie polscy odwołują
się obecnie do dokonań kolegów poprzednich generacji, a zapatrzeni są,
często bez reszty, w prace filozofów zachodnioeuropejskich i ze Stanów
Zjednoczonych, także w koncepcje miałkie, wtórne i często małowartościowe. Jest to differentia specifica współczesnego polskiego filozofowania. Wystarczy przywołać i porównać prace filozofów niemieckich, którzy często
dyskutują głównie ze współczesnymi filozofami niemieckimi, prace filozofów
francuskich ograniczających swoje konteksty rozważań do dokonań francuskich, Rosjan przywołujących przede wszystkim filozofów rosyjskich lub
Amerykanów względnie często całkowicie ignorujących filozofię nieamerykańską. Polskie filozofowanie stanowi na tym tle ewidentny i stale pogłębiający się dysonans.
W żaden sposób nie propagujemy idei filozofii narodowych, i z całą mocą
odrzucamy wszelki nacjonalizm w filozofii. Filozofia jest z gruntu przedsięwzięciem uniwersalistycznym, jednak rodzi się i trwa w konkretnych środowiskach intelektualnych, szkołach, a także społecznych uwarunkowaniach.
Wyrywanie filozofowania z jego naturalnego usytuowania jest – nie wdając
się w rozważanie czynników – szkodliwe i okaleczające.
Koordynatorką bloku jest dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (Instytut
Filozofii, UMCS). Ten tom zawiera blok pięciu tekstów, pierwszy plon przedstawionej inicjatywy.
***
Przez pięć lat czasopismo było wydawane ze środków grantu NPRH,
obecnie jest finansowane przez obu wydawców, tj. Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii UMCS. Ograniczone środki finansowe nie
pozwalają nam kontynuować inicjatywy zamieszczania przekładów.
Miło nam poinformować, że wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie
od 2017 roku są udostępnione w otwartym dostępnie na platformie EBSCO.
Przypominamy, że oprócz tej amerykańskiej platformy, o zasięgu światowym, treści czasopisma są rozpowszechniane na platformie cyfrowej PAN –
Czytelnia Czasopism, a angielskie streszczenia są dostępne w CEJSH (The
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Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Ponadto zawartość wszystkich tomów FILOZOFII I NAUKI jest dostępna na stronie
internetowej czasopisma, dla wygody czytelników w trzech wersjach – samych abstraktów, poszczególnych artykułów, całych tomów w formie
e-booków.
Jak zawsze, chcemy wspomnieć o recenzentach prac nadesłanych do
VI tomu FILOZOFII I NAUKI. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. Nie
mamy stałej listy recenzentów, a dobieramy uczonych recenzujących do treści nadsyłanych artykułów. (Lista recenzentów jest dostępna na stronie
internetowej czasopisma: filozofiainauka.ifispan.waw.pl.) Taka strategia
gwarantuje wysoki poziom kompetencji recenzji, które zawsze są nieocenioną pomocą w wydawaniu czasopisma. Lista recenzentów po sześciu latach
wydawania jest w przybliżeniu równie liczna co lista autorów. W procesie
wydawania uczestniczyli ponadto tłumacze, zespół redakcyjny i rada redakcyjna.
Zespół redakcyjny
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Ignacy S. Fiut

CZY MOŻLIWY JEST „CZWARTY ŚWIAT”
W MODELU EE KARLA R. POPPERA?
STRESZCZENIE

W pracy analizowane jest pojęcie trzech światów Karla R. Poppera. Jego argumenty umożliwiają wyróżnienie w tym polu badań świat czwarty – zawierający rozwój i zastosowanie ludzkiej wiedzy.
Akceptuję kryteria Popperowskiego podziału, a pewne wątpliwości dotyczące jego
koncepcji rozwiewam używając argumenty dotyczące ewolucji i rozwoju tradycyjnych, elektronicznych mediów i Internetu. Te argumenty wskazują na potrzebę
powołania czwartego świata. Autor dyskutuje poglądy w kwestii komunikacji
M. McLuhana, D. De Kerckhove’a, P. Levinsona, H. Jenkinsa and J. Pleszczyńskiego,
które dostarczają zasadnych argumentów na rzecz tej nowej wzbogaconej klasyfikacji.
Słowa kluczowe: trzy światy Karla R. Poppera, czwarty świat, M. McLuhan,
D. De Kerckhove, P. Levinson, H. Jenkins, J. Pleszczyński, nowe media komunikacyjne.

1. UWAGI WSTĘPNE

Praca zawiera próbę rekonstrukcji modelu trzech światów Karla R. Poppera, a w ich obszarze konstrukcji „świata czwartego”, który powstał w wyniku upowszechnienia się i rozwoju społeczeństwa medialnego, obecnie
opartego na technologiach digitalnych, sieci Internetu oraz interaktywnego
społeczeństwa użytkowników kolejnych generacji sieci: od Web 1.0 po Web
6.0. Jest to wynik rewolucji informacyjnej i medialnej, które rozpoczęły się
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i trwają nadal, skutkując
rozwojem infosfery w cyberprzestrzeni, tworzącej świat alternatywny w stosunku do realnego, ale wchodzący z nim w układy hybrydalne. Układy te
powodują, że świat rzeczywisty, powstały w wyniku Wielkiego Wybuchu,
następnie pojawienia się życia, świata psychicznego i duchowego, będących
efektami ewolucji biologicznej oraz kulturowej, został wzbogacony — co
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podkreśla Popper — o inteligibilny świat wiedzy naukowej. Trzy światy powstały w wyniku działania doboru naturalnego, ale i „doboru” jako racjonalnej krytyki na bazie rozwoju piśmienności i komunikacji medialnej.1 Światy
te poddają się logice myślenia linearnego i przyczynowego dzięki mediom
analogowym. Przyspieszenie komunikacji spowodowane przez elektryczność
i światło oraz pojawienie się języka komunikacji ludzkiej o charakterze
cyfrowym, upowszechnionego pod wpływem rozwoju nowych generacji mediów, ale i wytworów teoretycznych im towarzyszących (aplikacjom),
dostępnych każdemu bez wyjątku podmiotowi ludzkiemu, doprowadził
sukcesywnie do wyłonienia się kolejnego świata w infosferze, jakim jest cyberprzestrzeń. Infosfera jest często nazywana cyberkulturą, albo powłoką
kultury, np. przez Derrika de Kerckhovea.2
Świat taki spełnia warunki, na które wskazywał Popper budując własną
koncepcję trzech światów, czyli jest to przestrzeń, a raczej cyberprzestrzeń,
która ma charakter bytu autonomicznego i realnego oraz pozostaje w sieci
sprzężeń zwrotnych z pozostałymi trzema światami, wydatnie uczestnicząc
w rozwoju i upowszechnianiu się wiedzy w społeczeństwach ponowoczesnych, pozostających na różnych stopniach usieciowienia.
Wydaje się również, że sam Popper miewał wątpliwości co do pełności
swojej koncepcji trzech światów, gdyż wspomina o możliwości wyróżnienia
w ramach trzeciego świata, również świata czwartego, zarezerwowanego dla
wytworów twórczości artystycznej stanowiących względnie autonomiczny
świat sztuki.3 Mając na uwadze diagnozę Georga Wilhelma Friedricha Hegla
mówiącą, że w okresie romantyzmu nastąpiła „śmierć sztuki” i należy stworzyć oddzielną naukę badającą te zjawiska twórcze – estetykę – Popper
zaniechał pomysłu budowy czwartego świata, dołączając go do świata trzeciego. Można przypuszczać, że stało się tak dlatego, iż odciął się również od
niektórych rezultatów idealizmu transcendentalnego, dialektycznego i ewolucyjnego autora Nauki logiki, by uniknąć konsekwencji myślenia totalizującego (Ducha Obiektywnego i Ducha Absolutnego) na całą rzeczywistość
świata i twórcze myślenie człowieka.4
Już w Wiedzy obiektywnej Popper, opisując źródła koncepcji trzeciego
świata miał wątpliwości co do tego przyjętego trójpodziału świata: „Nie
głoszę, iż byśmy byli w stanie — pisał — podzielić naszego świata na inne
sposoby, czy w ogóle go nie dzielić. Możemy wyróżnić więcej światów, a nie
tylko trzy. Mój termin »świat trzeci« jest sprawą dogodnej konwencji.”5
—————————
1 K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argumenty na rzecz indeterminizmu, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 151–153.
2 D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł.
W. Sikorski, Warszawa 2001, s. 55.
3 K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argumenty na rzecz indeterminizmu, op. cit., s. 144.
4 K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972, s. 174–175 i K. R. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 57–58.
5 Ibidem, s. 149.
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I dalej wyjaśnia, określając wcześniej granice świata pierwszego oraz drugiego, swoje stanowisko w kontekście jego krytyki:
„Większość przeciwników tezy o obiektywnym trzecim świecie przyzna oczywiście, że istnieją problemy, domysły, teorie, argumenty, czasopisma i książki.
Ale mówią oni zazwyczaj, że wszystkie te byty są zasadniczo symbolicznymi
czy językowymi wyrażeniami subiektywnych stanów umysłu, czy może behawioralnymi dyspozycjami do działania, i że byty te są środkami komunikacji, to znaczy symbolicznymi czy językowymi środkami ewokowania u innych
osób podobnych stanów umysłowych lub behawioralnych dyspozycji do wykonywania określonych czynności.”6

Popper jednak nie stoi na stanowisku, by te byty zaliczyć do świata drugiego, bo zniszczenie ich nośników ze świata pierwszego nie pozwala z nich
korzystać w oparciu o pamięć i inne czynności psychiczne znajdujące się
w świecie drugim, a związane z uczeniem się ludzi. Również niemożliwe staje się hipotetyzowanie, stawianie problemów i ich interpretacja oraz racjonalna krytyka.7
2. MODEL TRZECH ŚWIATÓW POPPERA

Do koncepcji trzech światów Popper powraca wielokrotnie i daje się również zauważyć ewolucję jego stanowiska, chyba najbardziej wyraźną co to
statusu „świata trzeciego”, który na jego oczach ogromnie się rozrósł i jest
dla badacza trudny do ogarnięcia. Warto zatem przypomnieć także jego rozróżnienie tych trzech światów, które ma charakter realistyczny, choć jest
inspirowane wcześniejszymi koncepcjami idealistycznymi, głównie Platona,
Hegla, czy Luitzena Egbertusa Jana Brouwera.8 Wiedeński filozof pisze:
„W świetle tej filozofii pluralistycznej świat składa się przynajmniej z trzech
ontologicznie różnych podświatów, lub też, inaczej mówiąc, filozofia ta twierdzi, że istnieją trzy światy: pierwszy jest światem fizycznym, światem stanów
fizycznych; drugi jest światem duchowym lub światem stanów umysłowych,
trzeci zaś jest światem intellegibiliów lub idei w obiektywnym sensie, jest to
świat możliwych przedmiotów myśli: świat teorii samych w sobie, ich relacji
logicznych, argumentów i sytuacji problemowych samych w sobie.”9

—————————
Ibidem, s. 150.
K. R. Popper, W poszukiwaniu lepszego światA, przeł. A. Malinowski, Książka i Wiedza,
Warszawa 1997, s. 192–195; K. R. Popper, Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, przeł. T. Baszniak,
Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 35–39.
8 K. R. Popper, Wiedza obiektywna…, op. cit., s. 178–179, 183–185, 208.
9 Ibidem, s. 208.
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Mając na uwadze stosunki pomiędzy tymi trzema wyróżnionymi świata
w kosmicznym uniwersum, Popper dodaje, że podstawowym problemem
takiej pluralistycznej myśli filozoficznej „…jest zagadnienie relacji pomiędzy
tymi trzema „światami”. Twierdzi dalej, że
„…trzy światy powyższe tak się mają względem siebie, że dwa pierwsze oraz
dwa ostanie mogą na siebie oddziaływać. Zatem świat drugi, świat doświadczeń subiektywnych i osobistych, oddziałuje z wzajemnością na dwa pozostałe
światy. Świat pierwszy i świat trzeci nie mogą na siebie oddziaływać bezpośrednio, a tylko poprzez świat drugi, świat doświadczeń subiektywnych lub
obiektywnych.”10

W opinii Poppera dla przyjęcia tej koncepcji najważniejsze jest zrozumienie relacji między nimi, a przede wszystkim, że świat drugi jest „mediatorem
pomiędzy pierwszym i trzecim”. Według tej teorii umysł ludzki może widzieć
ciała fizyczne przy użyciu zmysłów w pierwszym świecie, operować nimi, ale
może również „widzieć” („pojmować”) przedmioty artystyczne, geometryczne, arytmetyczne (matematyczne) i również operować na nich, a te jego relacje mają charakter analogiczny, pozwalając mu „wchodzić w łączność”
z przedmiotami zarówno pierwszego i trzeciego świata.11 Zatem umysł ludzki, czyli świat drugi ustanawia pośrednią łączność pomiędzy światem pierwszym i trzecim. Dzięki temu świat trzeci wywiera ogromny wpływ na świat
pierwszy. Należą do niego bowiem teorie matematyczne i naukowe, w oparciu o które powstają nowe technologie wprowadzające zmiany w strukturze
świata pierwszego. W teoriach naukowych i ideach obiektywnych są bowiem
ukryte potencjały technologiczne, dzięki którym ludzie je rozumiejący wyciągają z nich konsekwencje praktyczne w działaniach sprawczych w stosunku do świata pierwszego.
W związku z powyższymi uwagami, Popper sądzi, że można przyjąć tezę
o obiektywnym istnieniu wszystkich tych światów, a także i subiektywnego
umysłowego świata osobistych doznań, jak również tezę, że jedną z głównych
funkcji świata drugiego jest rozumienie przedmiotów należących do trzeciego. Dzieje się to za sprawą uczenia się przez ludzi języka, tzn. uczenia się
rozumienia obiektywnych treści myślenia. Wiedeński myśliciel dodaje:
„Przypuszczam, że któregoś dnia będziemy zmuszenie zrewolucjonizować naszą naukę psychologii ujrzawszy ludzki umysł jako organ interakcji z przedmiotami trzeciego świata, rozumienia ich, rozwijania i współuczestnictwa
z nimi oraz umożliwiania im oddziaływania na świat pierwszy.”12

—————————
Ibidem, s. 209.
Ibidem, s. 210.
12 Ibidem, s. 211.
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Wypowiedź ta wydaje się być trafną intuicją Poppera; antycypuje ona
możliwość pojawienia się między tymi trzema światami „czegoś czwartego”,
łączącego je, ale i umożliwiającego bardziej dynamiczne oddziaływanie na
świat pierwszy światowi drugiemu, pozostającego w ścisłym z nim związku.
Mogłaby to być jakaś „inteligencja zbiorowa” stworzona z „przedłużonych
poza ciało świadomości” indywidualnych podmiotów ludzkich i stanowiąca
wspólną oraz autonomiczną całość.13
Świat trzeci w opinii Poppera nie jest fikcją, lecz jest czymś realnym;
czymś, co powstało w wyniku ludzkiej aktywności poznawczej, tworząc ponadludzki twór, przekraczający żywotem kolejne generacje swoich twórców:
„Według niniejszego stanowiska trzeci świat, którego częścią jest ludzki świat,
jest produktem ludzkim tak samo jak miód jest produktem pszczół albo sieć
pajęcza wytworem pająka. Podobnie jak miód, język ludzki, a wraz z nim spore części trzeciego świata, są niezaplanowanymi wytworami ludzkich działań, są reakcjami na biologiczne i inne problemy.”14

Pojawiające się w nim problemy są autonomiczne, bo ich nie stworzyliśmy, ale je odkryliśmy, choć niektóre z nich mogą być nierozwiązywalne.
Powstające problemy badawcze wymuszają na ludziach także tworzenie kolejnych teorii, które stają się wytworami i składowymi tego świata oraz generują inne problemy, które starają się twórczo i krytycznie rozwiązywać.
W ten sposób trzeci świat umożliwia ludziom twórczą pracę w oparciu
o rozumienie jego tworów, bo jest bytem autonomicznym.15 Ta aktywność
rozumienia polega na operowaniu przedmiotami pochodzącymi z trzeciego
świata przez podmioty poznające, stanowiąc ów drugi świat. Polega ona na
metodzie rozwiązywania problemów metodą twórczych hipotez, ich krytyki,
przedstawiania argumentów, analogicznych schematów, czyli „metodą domysłów i obaleń”, które w praktyce badawczej tworzą ciągi problemowe
o charakterze postępowym lub degenerującym się.16
Trzeci świat może jednak tworzyć przeszkodę w rozwoju wiedzy i sprawczym działaniu na jej podstawie, bo zawiera wiele tzw. „schematów pojęciowych”. Popper pisze:
„Mówiąc o »schemacie pojęciowym« mam tu na myśli, jak wskazałem, zbiór
podstawowych założeń czy fundamentalnych zasad, to znaczy pewien schemat
intelektualny. Ważne jest, by odróżnić schemat od postaw, które istotnie mo-

—————————
13 Taką strukturę pomiędzy tymi trzema światami Poppera, transcendentną względem nich
i wchodzącą z nimi w interakcje, przewidują i opisują np. Paul Levinson, Miękkie ostrze. Naturalna
historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 1999 i Henry Jenkins, Kultura konwergencji: Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
14 K. R. Popper, Wiedza obiektywna…, op. cit., s. 215.
15 Ibidem, s. 217–218.
16 Ibidem, s. 220–221.
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gą stanowić wyjściowe warunki dyskusji, od takich postaw jak pragnienie dojścia lub zbliżenia się do prawdy i gotowości do podzielania problemów lub
rozwiązania celów i problemów kogoś innego.”17

Filozof bowiem uważa, że mit schematu pojęciowego uniemożliwia racjonalną i owocną dyskusję, jeśli uczestnicy nie podzielają wspólnego zasobu
podstawowych założeń. Należy go odrzucić, jeśli chcemy podtrzymywać racjonalną dyskusję. Nie zgadza się również z krytykami jego stanowiska, że
tym mitem są zasady logiczne lub ich przesłanki:
Moim zdaniem, przeciwnie, twierdzenie to jest nie tylko fałszywe, lecz też
niebezpieczne, a jeśli zdobędzie szerokie uznanie, musi podkopywać jedność
ludzkości, musi więc ogromnie zwiększać prawdopodobieństwo przemocy
i wojny. Jest to główny powód, dla którego chcę go zwalczać i obalać.18
Ta deklaracja wydaje się przesądzać o tym, że poza trzecim światem można nie tylko pomyśleć, ale i budować ów czwarty świat bazujący na globalnej
komunikacji dynamicznie rozwijającej się w społeczeństwie medialnym przy
pomocy Internetu.
3. ARGUMENTY Z EWOLUCJI KOMUNIKACYJNEJ ZA POTRZEBĄ
PRZEBUDOWY MODELU TRZECH ŚWIATÓW POPPERA

3.1. Kazus: Marshall McLuhan
— przedłużenie człowieka w świat mediów
Według Marshalla McLuhana media są ekstensjami (przedłużeniami
człowieka). Badacz ten twierdził bowiem, że Medium is the extension, czyli
medium jest przedłużeniem człowieka, szczególnie jego systemu nerwowego,
w komunikowaniu. Media zostały tak kolejno wynajdywane, by pokonywać
odległości przestrzenne oraz czasowe, dając przyspieszenie w komunikowani
się ludzi. Np. koło jest przedłużeniem nóg, druk — przedłużeniem wzroku,
radio — głosu, strój — skóry, a samochód organów rodnych człowieka. Przedłużenia zmysłów równocześnie stępiają wrażliwość ludzi i transformują
ją19. Przedłużenie jest ważniejsze niż samo doświadczenie, które media w ten
sposób dają. Nieważne jest, że przez druk rozpowszechniano Biblię, ale jest
ważne, że druk wywarł nowe skutki w umyśle człowieka i w jego postrzeganiu świata. Druk jako linijki dał nowy — liniowy — sposób postrzegania,
sekwencjonowania i klasyfikowania rzeczywistości. Narzucił na myślenie
logikę dwuwartościową oraz przyczynowy ogląd procesów poznawczych,
stwarzając z kolei możliwość rozwoju nauki — formułowania prawidłowości
i praw naukowych. Człowiek epoki Gutenberga stał się istotą o umyśle
—————————
K. R. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, op. cit., s. 43.
Ibidem.
19 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 33–34.
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ścisłym, logicznym i racjonalnym. Człowiek Zachodu był dalej kształtowany
przez wynalazki zapisu mechanicznego informacji, za pomocą prasy, papieru, tuszu itp. Kolejne generacje mediów stały się podstawowym źródłem
następujących po sobie transformacji (zmian) społecznych w tym właśnie
duchu (oświeceniowym). Dlatego McLuhan dzieli epoki historyczne na:
oralną, piśmienną, typograficzną, elektryczną.
McLuhan dokonuje również podziału na media zimne i gorące, którego
kryterium jest stopień zaangażowania zmysłów przy odbiorze przekazu płynącego z medium. Zimne to: np. pismo, bo daje mało informacji, a resztę
musi uzupełnić odbiorca używając wyobraźni. Gorące — oferują np. komputery, telewizja, mowa – dając pełny obraz sytuacji i nie angażują specjalnie
wyobraźni człowieka. Zimne — najczęściej organizują jeden zmysł (druk —
wzrok), nasycając go niekompletną informacją, gorące — angażują kilka
zmysłów, ale nasycają je informacją nieprecyzyjną, choć dają złudzeniem jej
pełności.20 Odbiór mediów zimnych jest gorący, bo angażuje wyobraźnię
odbiorcy, gorących — zimny, bo odbiorca sądzi, że jest dobrze poinformowany i nie budzi wyobraźni. Oba te typy mediów współpracują i kooperują
ze sobą w rożnych epokach. W epoce niepiśmiennej dominował „zimny
głos”, zaś w epoce typograficznej „gorący druk”, tj. książki (ozdabiane inkunabułami, rycinami, rysunkami) i fotografiami. McLuhan dokonuje również
deterministycznej interpretacji „efektu narkotycznego” oraz „efektu bumerangowego” oddziaływania mediów na publiczność, ale również opisuje proces oddziaływania interaktywnego mediów z publicznością polegającego na
ich modulacji, tj. ich „podgrzewaniu” i „schładzaniu”.
Świat oparty jest obecnie na nowym medium, tj. elektryczności, a każde
medium is the message (przekaźnik jest przekazem), twierdził McLuhan.
Medium bowiem określa parametrycznie formę przekazu, a ta narzuca ostateczne znaczenie przekazywanym treściom. Przy okazji przekształca naturalny aparat percepcji człowieka, „masując go” zarazem, czyli zmienia skalę
jego parametrów percepcyjnych.21 Powstanie kolejnego nowego medium
może prowadzić do implozji starego systemu komunikacji i eksplozji w to
miejsce nowego, w którym upowszechnia się nowe medium dążące do dominacji w systemie komunikacyjnym. Elektryczność, przedłużając zmysły
i dostarczając im „czystej informacji”, spowodowała implozję poprzednich
systemów mediów, przyspieszając komunikowanie, niszcząc stare i wolniejsze środki przekazu (dokonując ich implozji), a w to miejsce utworzyła nowe,
oparte na elektryczności i świetle, znoszące właściwie do minimum ograniczenia czasowe i przestrzenne w rozprzestrzenianiu się informacji.
Taka przyspieszona informacja niesie więc inne wcześniejsze przekazy,
które upodabniają się do niej. Powoduje ona (radio, telefon, telewizja, Inter—————————
20
21

Ibidem, s. 57–58.
Ibidem, s. 39.
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net), że „akcja i reakcja” są prawie równoczesne. Człowiek staje się połączony z całą resztą świata, a więc świat dla niego staje się czymś na kształt
wioski, co McLuhan nazwał „globalną wioską” (global village). Jest ona wynikiem implozji społecznej tradycyjnie postrzeganego czasu i przestrzeni
w interakcja międzyludzkich, które powstały jeszcze w polis i rozwijały się
później w kolejnych epokach historycznych, do epoki elektrycznej i elektronicznej.
Media, prócz informacji i treści przekazu, niosą również inne konsekwencje społeczne. Automatyzacja niesie np. dwa rodzaje skutków (pozytywne
i negatywne), bo kreuje nowe role społeczne, wymagające od ludzi wiedzy
i zaangażowania w pracę, ale i kształtuje nowe wzorce zachowań oraz stylów
jakości życia poprzez eliminację i ograniczenie zjawiska pracy fizycznej, która przejmuje maszyna (np. pralka automatyczne, roboty, catering).
Jedne media również mogą nieść treści innych mediów, które kontrolują
życie, jako przekaźniki, które są z kolei dodatkowym inwigilującym przekazem. Zjawisko to przysłania treść czystej informacji, a to z kolei podskórnie
przetwarza interakcje społeczne, czego sobie ludzi bezpośrednio nie uświadamiają. Media mają więc ogromną siłę, która tworzy zmiany nie postrzegane bezpośrednio w społeczeństwie, a to jest właśnie przejaw głębokiego
determinizmu technologicznego, związanego z technicyzacją środków komunikacji medialnej i społecznej. Nowe technologie nie są przypadkowe, ale
wytworzone przez społeczeństwo jako mutacje, determinujące rozwój i ewolucję społeczeństwa poprzez kolejne zmiany medialno-technologiczne.
W rezultacie powstaje nowa przestrzeń komunikacyjno-informacyjna,
w której załamuje się myślenie linearne na rzecz skojarzeniowego, a podmiot
ludzki traci swoje w pełni kognitywne właściwości intelektualne zarówno
w postrzeganiu, myśleniu i działaniu w świecie i podlega determinacji nowej
przestrzeni wirtualnej. Przestrzeń ta stanowi „nowy świat” autonomiczny,
w który podmiot ludzki został przedłużony i poddany regułom logicznym
w nim funkcjonującym, gdzie ulega rozmyciu logika dwuwartościowa oraz
myślenie przyczynowe. Wychodząc ze świata drugiego podmiot ludzki będzie
miał nieskończone możliwości hipotetyzowania, ale zapewne powstaną problemy z falsyfikacją teorii naukowych, stanowiących składowe wiedzy obiektywnej. Pojawią się również znaczące trudności z ich weryfikacją, czyli procesy koroboracji oparte na świecie trzecim zostaną znacząco osłabione
w tym nowym świecie myślenia, badania i działania.

3. 2. Kazus: Derrik de Kerckhove
— nowa rzeczywistość elektroniczna
Tezą główna determinizmu cyberkulturowego de Kerckhoveʼa jest twierdzenie, że pismo ludzkie (alfabet) stwarza możliwość panowania nad czasem
i przestrzenią w komunikowaniu. Dzieje się tak dlatego, że prawe pole
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widzenia jest lepsze do rozbioru i analizy elementów, a więc liniowej analizy
alfabetu łacińskiego. Nauka pisania i czytania tekstów alfabetycznych kształtuje podstawowe koordynacje oko–mózg, co ma decydujący wpływ na procedury zmysłowe, psychiczne i poznawcze, a więc organizację i rozumienia
świata oraz jego percepcję. Potomkowie Imperium Rzymskiego i spadkobiercy jego piśmiennictwa — podkreśla kanadyjski myśliciel — zawładnęli
czasem i przestrzenią, dzieląc je na kawałki, wytyczając im perspektywę jak
w obrazie. Człowiek Zachodu porządkuje wszystko przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Świat jest rozkładany na kawałki (np. przez Kartezjusza,
Newtona), czyli „części pierwsze”, by je zgodnie z tą perspektywą linearną
i przyczynowo-skutkową syntetyzować w jedną całość. Prawa półkula mózgu
analizuje bowiem kawałek po kawałku, natomiast lewa odpowiada za działania praktyczne i zajmuje się komunikowaniem, relacją oka z mózgiem i ręką.
I taka prawidłowość logiczna oraz teoretyczna rozwinęła się w cywilizacji
europejskiej (linearnej i logicznej). W innych kulturach jest inaczej: pismo
hebrajskie (ideograficzne) i bez samogłosek jest zapisywane z prawej do lewej strony, bo piszący szuka sensów dla znaków, a nie ich logicznego następstwa. Lewa półkula w piśmie alfabetycznym analizuje krok po kroku —
z lewej do prawej, a nie sieciowo jak w kulturze związanej z pismem ideograficznym — obrazkowym, gdzie nie rozwija się logika dwuwartościowa i teoria
naukowa analizująca przyczynowościowe uwarunkowania świata. W przyszłości, w nowych mediach — sądzi de Kerckhove — będzie dominowała
w komunikowaniu logika sieciowa i skojarzeniowa w związku z dominacją
obrazu nad tekstem linearnym, co spowoduje dominacje zmysłu dotyku nad
zmysłem wzroku, czyli rozwinie się taktylność w komunikowaniu. Przyczyniają się do tego technologie dotykowe, które sukcesywnie zdominowały
komunikowanie z cyberprzestrzenią, ale i pośrednio ze światem realnym.
Nawiązując do tezy McLuhana w kwestii ekstensjonalności mediów, de
Kerckhove twierdzi, że nowoczesne technologie komunikacyjne, czyli komputery, laptopy i smartfony, itp., które przedłużają zmysły człowieka w rzeczywistość wirtualną, wpłyną na rozwój świadomości człowieka. Przedłużą ją
i podłączą do świadomości zbiorowej w cyberprzestrzeni, która zamieni się
w powłokę kultury.22 Do niej poprzez interfejs ekranów świadomość jednostkowa zostanie podłączona do przestrzeni wirtualnej, dającej możliwość
poznawania siebie „od zewnątrz”, manipulowania nią przez użytkowników.
Inteligencja człowieka w ten sposób stanie się również „inteligencja otwartą”
poza swe ograniczenia struktury podmiotowej.23 W wyniku tych procesów
nastąpi integracja wszystkich zmysłów ludzkiego aparatu percepcji pod hegemonią zmysłu dotyku, czyli rozwinie się taktylność premiująca pismo
—————————
22 D. de Kerckhove, Powłoka kultur. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, op. cit.,
s. 15–16, 55.
23 D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, przeł.
A. Hildebrandt, R. Glegoła, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2001, s. 23–24.
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„ideograficzne” (obrazkowe), a nie „fonetyczne” (alfabetyczne). Będzie to
struktura podobna do noosfery (infosfera, mediasfera), oparta na „kodzie
piśmienności”, tworzącym świadomość kolektywną, co pociągnie za sobą
wtórną oralność (w globalnej wiosce), spiralę „ujadania i jazgotu” w komunikowaniu się ludzi.24 W konsekwencji tych przemian, tj. dominacji taktylności w komunikowaniu opartej na „przełomie piktorialnym” i powstaniu
„języka obrazkowego”, podobnego do alfabetu ideograficznego, osłabiony
zostanie wpływ alfabetu fonetycznego — determinującego myślenie logiczne
i linearne. Pojawiająca się obecnie cyberkultura jest przejawem rozwoju tej
świadomości przedłużonej w cyberprzestrzeń wraz ze wszystkimi zmysłami
człowieka, „pomnażając masowość przez szybkość”. Ludzie będą czuć, że „są
wszędzie i jednocześnie”. Cały świat stanie się przedłużeniem (ekstensją)
każdego człowieka w sferze zmysłów i świadomości. To spowoduje, że dotychczasowy Homo theoreticus stanie się Homo participans — człowiekiem
uczestniczącym w dzianiu się całego świata nawet bez własnej woli.25
W ten sposób media, które powstały z lęku przed śmiercią (przemijania w
czasie i przestrzeni), dają ludziom namiastkę nieśmiertelności. Ludzie – jak
mityczny Prometeusz – chcą przecież opanować i podporządkować sobie
czas i przestrzeń, zdobyć całkowitą wiedzę o świeci i kontrolę nad nim, by
stać się istotami nieśmiertelnymi, podobnymi antycznym bogom — konkluduje myśliciel z Uniwersytetu w Toronto. Powstaje w konsekwencji zupełnie
nowy świat alternatywny względem naszego, ale tworzący z nim hybrydowe
części wspólne, budujący równocześnie w infosferze cyberkulturę. Ona
z kolei determinuje nasze poznawanie zarówno świata realnego, świata
podmiotowego oraz świata wiedzy obiektywnej. Jest ona nieustannie poddawana negocjacjom i reinterpretacjom, podążającym za ewolucyjnym
rozwojem zarówno świata pierwszego, drugiego i trzeciego, które przedstawił w swym trójpodziale Poppera.

3.3. Kazus: Paul Levinson
— miękki determinizm komunikacyjny i ewolucyjny
Levinson przyjmuje główne tezy determinizmu technologicznego McLuhana i wzbogaca go ewolucyjną teorię poznania Poppera. Krytykuje pesymizm deterministyczny Neila Postmana, uważając, że popełnił on błąd
Jacquesa Ellula, mówiący, że kolejne nowe media wyeliminują poprzednie,
a człowiek nie ma na to wpływu. Przytacza on dowody z historii rozwoju
mediów, że nowe generacje mediów są zawsze najpierw oswajane przez
—————————
24 Por. I. S. Fiut, Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”, w: idem, Współczesne
transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka, Wydawnictwo Aureus, Kraków
2015, s. 151–161.
25 D. de Kerckhove, Powłoka kultur. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, op. cit.,
s. 60–64.
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człowieka i dostosowywane do jego naturalnych własności aparatu percepcji
oraz prowadzą do modyfikacji starych mediów pod wpływem nowych, których innowacje ludzie selekcjonują i odrzucają, jeśli nie pasują do ich parametrów percepcyjnych.
Rozwój mediów opiera się zatem — zdaniem Levinsona — na selekcji ciągle wdrażanych innowacji technologicznych w komunikowaniu, dokonywanych przez publiczność dzięki rozumowi i woli ludzi przybierających formę
„racjonalnej krytyki” Poppera. Innowacje w komunikowaniu medialnym
rodzą w praktyce działania obronne wśród publiczności przed ich negatywnymi skutkami, przejawiającymi się w „efektach: bumerangowym i narkotycznym”. Naturalne aparaty percepcji ludzi są bowiem przedłużeniem ich
systemu nerwowego przez media, co drażni ich naturalną strukturę i prowadzi do tych negatywnych efektów. Ludzie w konsekwencji poszukują nowych
„mediów zaradczych” (remedial media), które neutralizowałyby negatywny
wpływ na aparat percepcji człowieka przedłużony i poszerzony przez kolejne
generacje innowacji technologicznych.26 Dobrze obrazuje ten proces ewolucja okna i telewizji jako źródeł informacji oraz form jej przekazów. Może
temu również towarzyszyć schładzanie i podgrzewanie mediów, by pasowały
do aktualnych parametrów percepcyjnych ich użytkowników. Ludzie więc
zachowują się w stosunku do mediów nie biernie, ale interaktywnie i wpływają na nie oraz kierunek ewolucji ich rozwoju . Ów wpływ przypomina zjawisko, które w procesach ewolucji określa się mianem „efektu Baldwina”,
który jest wyrazem nieściśle deterministycznego i mechanistycznego interpretowania roli doboru naturalnego w koncepcji ewolucji Karola Darwina.
Odwołując się do idei Harolda A. Innisa, który opisał mechanizm równowagi systemu komunikacji medialnej między jego częścią werbalną i piktorialną, czyli tzw. inklinację (bias), Levinson podkreśla, że dążenia do równowagi pomiędzy komunikacją oralną i wizualną w komunikowaniu dzieje
się za sprawą odbiorców — aktywnych podmiotów ludzkich. Levinson sądzi
także, że przywracanie równowagi powodującej płynność komunikowania
wynika z „inteligentnej ludzkiej selekcji innowacyjnej”. To ona selektywnie
równoważy ten bias technologicznych (wychylenie powodowane przez innowacje (mutacje) technologiczne, zaburzająca płynność komunikowania),
wnoszone przez każdą generację nowych mediów do systemu komunikacyjnego. Tak pomyślana selekcja powodowana przez użytkowników informacyjnych przekazów dana jest człowiekowi niejako a priori. Jej celem jest
coraz większa i lepsza zgodność kolejnych nowych mediów ze sferami postrzeżeniowymi człowieka, czyli form oraz treści przekazów z formami ludzkiego aparatu percepcji. Tendencję tę nazywa on zasadą antropotropiczną,
wyrażającą prawidłowość, iż media muszą funkcjonować w sposób coraz
—————————
26 P. Levinson, Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł.
H. Jankowska, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 1999, s. 23–24.
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bardziej zbliżony do form zmysłowości ludzkiej. Dzięki takiej aktywnej postawie względem mediów człowiek, dokonując selekcji, aktywnie wpływa na
kierunek ich ewolucji w mediosferze. Innowacje są więc wybierane i selekcjonowane przez ludzi, którzy kierują ich zastosowaniem i rozprzestrzenianiem się w społeczeństwie. „Media ewoluują – pisze Levinson – w taki
sposób, iż nowe ich postaci coraz dokładniej odtwarzają naturalne wzory
komunikowania między ludźmi (przy czym nadal przedłużają zasięg ludzkich zmysłów w czasie i przestrzeni). Media zmodyfikowane przez innowacje
technologiczne muszą trafić, by przetrwać, do ludzkich nisz ekologicznych
komunikowania lub je na nowo stworzyć w miejsce starych.”27 Medioznawca
amerykański przypomina, że to już Platon i Hegel mówili o ludziach jako
mediach przetwarzających idei, zaś McLuhan twierdził, że ludzie są „organami płciowymi maszyn”, które umożliwiają im rozprzestrzenianie się i ewolucję. Dzisiaj również Richard Dawkins i Susan Blackmore nazywają ludzi
„wehikułami” lub „maszynami memowymi”, które roznoszą innowacje
w przekazach i są ich przedłużonymi „maszynami medialnymi”.28 Każde
bowiem media nowej generacji wytwarzają media zaradcze, które rozwijają
media kolejnej (drugie i następnych) generacji. Te ostanie zaś z kolei wywołują kolejne media zaradcze, które znów tworzą media trzeciej generacji itd.
W ten sposób Levinson analizuje powstanie i rozwój nowych mediów czyli
powstanie systemów w kolejności: Web 1.0., Web. 2.0 i Web. 3.0, tzw. „nowe
nowe media” (new new media). Do pierwszej generacji zalicza początkowe
media tworzące zrąb Internetu w USA, do drugiej po uspołecznieniu tzw.
sieci (American online (1991), czyli media społecznościowe oparte o portale
społecznościowe, zaś do trzeciej generacji nowe media mobilne, oparte już
na telefonii komórkowej, gdzie obecnie przenosi się komunikacja sieciowa.29
W konsekwencji podporządkowują one stare i nowe media sobie. Należą do
nich: twitter, YouTube, MySpace, Wikipedia, Google, Blogi, Flicker —
prosumpcyjne darmowe sieci, stające się nowym „mózgiem zbiorowym”
wraz z towarzyszącymi im interakcjami społecznymi w świecie rzeczywistym, kierującymi społeczeństwem informacyjnym. Złożone jest ono ze społeczeństwa medialnego rozwijającego się w cyberprzestrzeni oraz w realnym
świecie.
Tak więc wyglądałby ten nowy świat (czwarty), który wyłonił się z trzech
światów Poppera za sprawa tzw. aktywnych użytkowników sieci oraz ich
wytworów, do których można zaliczyć nowe aplikacje i oprogramowania.
Dzięki nim funkcjonują również m.in. automaty, roboty, awatary i inne
struktury kierujące tym nowym światem oraz z jego poziomu: pierwszym,
—————————
Por. P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
I. S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje memetyki (ku znaturalizowanej koncepcji umysłu), Nowa
Krytyka. Czasopismo filozoficzne, 2006, nr 19, s. 149–154.
29 Por. P. Levinson, Telefon komórkowy; jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków
komunikacji, przeł. H. Jankowska, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2004.
27
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drugim i trzecim, wobec których jest on autonomiczny, i z którymi wchodzi
nieustannie w coraz to nowe układy hybrydalne.
3. 4. Kazus: Henry Jenkins
– determinizm technologiczny jako kultura konwergencji

W opinii Jenkinsa na sposób funkcjonowania starych i nowych mediów
mają wpływ decydujący aktywni i interaktywni ich użytkownicy, którzy
zachowują się jak kłusownicy, czyli dokonują swobodnych interwencji treściowych i technologicznych w przebieg komunikowania, zrównując się
w prawach medialnych z instytucjonalnymi mediami w sieci. Stare i nowe
media ewoluują i dopasowują się do siebie, a więc wzajemnie konwergują
i współkonwergują pod „odgórnym” naciskiem innowacji technologicznych
i „oddolnym” — ich interaktywnych użytkowników, którzy uczą się od siebie
wzajemnie nowych sposobów użytkowania mediów.30 W ten sposób konwergencja technologiczna staje się w wymiarze globalnym źródłem konwergencji kulturowej, czyli jej upodobniania się. Powstaje więc „kultura uczestnictwa” (participation culture) polegająca na twórczych zachowaniach
użytkowników oraz towarzysząca jej „inteligencja zbiorowa” (otwarta), która
opisał wcześniej Pierre Levy. Konwergencja to nie tylko technicznie upodobnianie media, ale przede wszystkim pod jej wpływem upodobniają się aktywne zachowania u prosumentów, odbiorców i konsumentów. Konwergencja taka zmienia kulturę oraz interakcje społeczne ludzi tworząc w wymiarze
globalnym właśnie „kulturę uczestnictwa” w produkcji i dystrybucji przekazów związanych z ich użytkowaniem. Jest to reakcja aktywna użytkowników
na nadmiar informacji w mediach. Powstała przy tej okazji zbiorowa inteligencja daje użytkownikom wiedzę i władzę nad mediami. Wielofunkcyjny
telefon komórkowy jest kluczem tego procesu determinacji konwergencyjnej, bo daje podstawy do rozwoju kooperacji w wymiarze globalnym we
wszystkich sferach życia społecznego człowieka. Etapy rozwoju kultury konwergencji przedstawiają się następująco: spoilowanie (od czasownika to
spoil) — aktywni użytkownicy dystrybuują reklamę i marketing marki, następnie pojawiają się miłośnicy marek (lavebrands) (np. Coca-cola, Harry
Potter), to zaś pociąga za sobą powstanie „ekonomii emotywnej”, opartej na
rozwoju uczuć (pożądania) do danych marek i produktów, napędzającą
w cyberprzestrzeni popyt na określone usługi.31 Zmiany te w skali globalnej
prowadzą do zniesienie różnicy między czasem pracy i wypoczynku, łącząc
pracę z zabawą, np. żywiołowo powstają „społeczności marki”, (jej konsumpcji, dystrybucji i marketingu), np. amerykański Idol, Pokemony, czy
Gwiezdne Wojny.
—————————
30
31

H. Jenkins, Kultura konwergencji: Zderzenie starych i nowych mediów, op. cit., s. 19–20.
Ibidem, s. 24–25, 31–35.
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Równolegle do tych procesów rozwija się „konwergencja oddolna”, związana z konsumpcją produktów medialnych i aktywną dystrybucją przekazów
na ich temat. Koncerny medialne stają się polimedialne, a każda konwergencja pociąga przez polimedialność przekazów również ich dywergencję,
czyli produkcję przekazów nowego typu ze względu na specyfikę danego
medium. Pojawia się „franczyza”, czyli nowa strategia — polegająca na
wspólnym działaniu wielu mediów. Jest to wymiana bezpieniężna przekazów i usług pomiędzy różnymi podmiotami medialnymi, albo budowanie
przez nie wielomedialnych koncernów lub porozumień między nimi.32
Powstaje więc system komunikowania modelu Web. 2.0, czyli komunikowanie ulega demokratyzacji, a w sieci tworzą się grupy wirtualne,
funkcjonujące analogicznie jak w świecie fizycznym, ale mają one zasięg
globalny. Sieć tworzy zgodnie z ich działaniami „wielki układ nerwowy”,
utrzymujący i wspomagający te zachowania interaktywne. W tym modelu
stare i nowe media się zderzają, co wymusza ich wzajemną konwergencje
i kooperację, a nie konkurencję. Konwergencja ta ma charakter technologiczny, percepcyjny, pionowy, poziomy, usług, prawa, konsumpcji, produkcji
i dystrybucji. Jenkins wnioskuje, że należy ograniczyć prawo własności intelektualnej, by nie hamowało rozwoju tego modelu komunikowania, bo ma
on charakter bardziej naturalny.33 Komunikowanie jest bowiem oparte na
prosumentyźmie medialnym. Rozwija się w nim ekonomia afektywna (czyli
budowy pozytywnych uczuć wokół jakiegoś produktu) i powstaje nowy typ
obywatela — „obywatel monitorialny” — afektywnie sterowany przez ekran,
ale tworzący interaktywnie nowe formy demokracji, np. dziennikarstwo
obywatelskie. Szerzy się więc „darwinizm cyfrowy”, powodowany nadinformacją, chaosem, spadkiem wiarygodności przekazu, a od strony podmiotowej pogłębia się w nim prywatyzacja i subiektywizacja przekazów, pociągająca za sobą narcyzm. W systemach medialnych upada w konsekwencji agenda setting i powstają tzw. „miksujące się agendy” prywatnych użytkowników
z instytucjami medialnymi, w celu pozyskania uwagi odbiorcy/użytkownika
i posiadania na niego wpływ, tzn. zatrudniania go w innych formach komunikowania do promowania tego właśnie przekazu medialnego.
Nietrudno zauważyć, że ten nowy świat cyberkulturowy, opisany przez
Jenkinsa, nie jest redukowalny do żadnego z trzech światów Poppera. Rządzi
się prawidłowościami daleko odbiegającymi od obowiązujących w trzech
światach autora Wiedzy obiektywnej i jest on względnie autonomiczny, ale
i realnie istnieje. Tworzą go liczni aktorzy (użytkownicy działający w cyberprzestrzeni) oraz ich wytwory, tworząc globalne hybrydy (realno-wirtualne)
z trzema światami Poppera. Powstające społeczeństwo nowomedialne
w wymiarze globalnym składającą się zwykle się z trzech warstwy: digitalia—————————
32
33

Ibidem, s. 164–165.
Ibidem, s. 248–249.
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tu, kognitariatu oraz proletariatu informacyjnego.34 Wszyscy ludzie przekształcają swoją kondycję egzystencjalną Homo sapiens w formy operujące
i podpięte do czwartego świata, czyli Homo participans, ale i Homo interactivus.

3. 5. Kazus: Jan Pleszczyński
— komunikacyjne pole poznawcze, czyli czwarty świat
W przeciwieństwie do Poppera, Pleszczyński widzi początek komunikowania znacznie wcześniej, a przy tym uznaje, że pełny jego rozwój zawdzięczamy powstaniu ateńskiej agory oraz działalności na jej granicach sofistów
(nauczycieli demokracji) oraz samego Sokratesa.35 To oni faktycznie stworzyli ów czwarty świat, świat komunikacji medialnej modyfikujący proces
poznawania człowieka. Wprowadzili dialog, argumentację, dowód itp., czyli
racjonalną krytykę, a więc rozwinęli logikę praktyczną, bez której trudno
wiedzę rozwijać i upowszechniać. Ich działalność była rewolucyjna i zmieniła
dotychczasowy przedmiotowo-podmiotowy proces poznania, przy którym
obstawał Platon, na tzw. wędrujące przez dzieje ewolucyjnego rozwoju człowieka trójczłonowe pole poznawcze, które rozwijało się między światem
fizycznym (S), podmiotem indywidualnym (P1) oraz podmiotem zbiorowym
(P2). Jego powstanie można datować na okres początków antropogenezy
człowieka na sawannie, gdzie dominowała komunikacja oralna, a następnie
pismo, druk, światło, analogowy i cyfrowy determinizm technologiczny.
W tym okresie ważną rolę odgrywał również Lebenswelt (L), który od momentu powstania agory był redukowany do świata medialnego (czwartego).
Wtedy też powstała struktura, którą autor nazywa „kapsułą Berkeleya”,
utrzymująca, że dla ludzi istnieje tylko to, co postrzegają media. Celem tej
transformacji było osłabienie autorytetów instytucjonalnych państwa niedemokratycznego, zakładających absolutną prawdziwość wiedzy w świecie,
którą Popper za Platonem nazwał trzecim.
W tym trójdzielnym polu poznawczym następuje rozpad triady uniwersaliów: dobra – piękna – prawdy w czasie dziania się komunikowania. Autor
podkreśla:
„Współcześnie w komunikacji, przede wszystkim w komunikacji medialnej,
ustala się stosownie do aktualnych tendencji i potrzeb – podkreśla autor –
hierarchie tych traktowanych w pełni autonomicznie wartości; dominacja
którejkolwiek z nich maskuje nieobecność dwóch pozostałych. W zależności
od tego, której z nich zostaje przyznany prymat, ustala się Lebenswelt i pole
poznawcze. Wędrujący trójkąt jest nie tylko modelem pola poznawczego

—————————
34 A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 47–70.
35 J. Pleszczyński, Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 240–241, 265, 268–275.
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i Lebensweltu, ale także triady aksjologicznej. Obracanie trójkątem wartości
zmienia wszystkie relacje w Lebenswelcie i polu poznawczym.”36
Rysunek nr 1. Trójdzielne pole poznawcze i schemat jego działania

Źródło: opracowanie własne na podstawie — J. Pleszczyński, Epistemologia komunikacji medialnej.
Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 134.

Warto podkreślić, że triada ta usytuowana jest w trzecim świecie Poppera
i stanowi tylko pewien pretekst poznawczy dla P1 i P2. Platon i wszyscy
aprioryści bowiem — twierdzi Pleszczyński — są wrogami komunikacji i dialogów, dyskusji, argumentacji w świecie (czwartym). Prawda absolutna hamuje rozwój pola epistemologicznego i nie dopuszcza do aproksyma-cyjnego
rozwoju prawdy w świecie czwartym w oparciu właśnie o świat trzeci. Nie
dopuszcza do jego „racjonalnej krytyki”, bo usztywnia i mistyfikuje obecne
w jego przestrzeni „schematy pojęciowe”, co w konsekwencji prowadzi do
cofania się poznania naukowego i jego demokratycznego upowszechniania
w świecie czwartym, pomiędzy P1 i P2.
4. WNIOSKI KOŃCOWE: MODEL CZWARTEGO ŚWIATA
I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Trudno się zatem nie zgodzić, że czwarty świat istnieje, biorąc pod uwagę
same argumenty Poppera i jego kryteria podziału na trzy światy w jego epistemologii ewolucyjnej, tj. kryterium ich autonomiczności oraz realności.
O ich realności i autonomiczności zaświadczają argumenty pochodzące
z innych nauk, ale głównie z nauki o mediach i komunikowani, przedstawianych historycznie oraz ewolucyjnie. Można zatem trójpodział Poppera wzbogacić o świat czwarty, o którym filozof niejednokrotnie wspominał i posiadał
pewne intuicje na jego temat.
—————————
36

Ibidem, s. 210.
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Rysunek nr 2. Model czterech światów na fundamencie trzech w modelu Poppera

Źródło: opracowanie własne

Jako użytkownik komunikacji socjalizowany przez stare media Popper
również do końca nie znał ich historii oraz pełnej ewolucji, którą obecnie
dysponują badacze. Choć słusznie uważał Platona i innych apriorystów oraz
idealistów za wrogów społeczeństwa otwartego i systemu demokratycznego,
to jednak może dziwić, że właśnie w Platonie, a nie Sokratesie i sofistach,
czyli użytkownikach mediów, upatrywał źródeł powstania trzeciego świata.
Bo przecież nie jego Akademia, ale agora była i jest do dzisiaj tym miejscem,
gdzie w pełni rozwija się poznanie i jest poddawane „racjonalnej krytyce”,
tracąc swój autorytarny charakter, a w konsekwencji przewietrzając „smog
mitów” różnych schematów pojęciowych w trzecim świecie, hamujących
rozwój wiedzy człowieka (drugi świat) żyjącego w społeczeństwie pozostającym w nieustannym komunikowaniu się jego członków (czwarty świat),
egzystującym na podłożu systemu przyrodniczego (pierwszy świat).
Podsumowując, warto wskazać argumenty za istnieniem świata czwartego oraz opisać jego zawartość. Jest to niewątpliwie twór autonomiczny i realny, pozostający w sprzężeniach zwrotnych z trzema światami Poppera,
tworzący z nimi układy hybrydalne. Jego zawartość stanowią przedłużone
przez media w jego przestrzeń aparaty poznawcze ludzi oraz wytwory, które
jako użytkownicy w nim produkują, wchodząc w interakcje z pozostałymi
trzema światami. Pojawił się on w wyniku powstania i rozwoju komunikacji,
szczególnie kolejnych systemów komunikowania się ludzi jako istot myślących, mówiących i wytwarzających języki, przy pomocy których wyrażają
swoje treści oraz towarzyszące im przeżycia poznawcze. Wynikiem działania
świata czwartego są wspólnoty społeczne oparte na kolejnych systemach
komunikacyjnych, tworzonych przez ludzi w procesie dziejowym, oparte na
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innowacjach technologicznych, które ludzie jako ich użytkownicy tworzą, ale
i selekcjonują, kiedy dobór naturalny przybiera różnorodne formy krytyki
racjonalnej.
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IS THE “FOURTH WORLD” POSSIBLE IN KARL R. POPPER’S
EVOLUTIONARY EPISTEMOLOGY MODEL?
ABSTRACT

The work analyses the concept of three worlds formulated by Karl R. Popper. His
arguments make it possible to distinguish in this field of research the fourth world —
that of the development and application of human knowledge.
The criteria of Popper's division are accepted and some doubts concerning his
conception are dispelled by the arguments of researchers dealing with the evolution
and development of traditional, electronic and Internet media. Those arguments
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point the need of the concept of fourth world. The author discusses the views of
technological determinants in communication authored by M. McLuhan, D. De
Kerckhove, P. Levinson, H. Jenkins and J. Pleszczyński who provide reasonable
arguments for this new classification.
The Popper’s model of three worlds is thus enriched by the fourth world — the
world created by users of old and new media, the internet, and multimedia in communication. It is a real world, rooted in the three other worlds.
Keywords: Karl R. Popper’s three words, fourth world, new media of communication, M. McLuhan, D. De Kerckhove, P. Levinson, H. Jenkins and J.
Pleszczyński.
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JÜRGEN MITTELSTRASS: NAUKI HUMANISTYCZNE
W ŚWIETLE IDEI JEDNOŚCI NAUKI
STRESZCZENIE

Autor rekonstruuje w tekście główne wątki filozofii nauk humanistycznych
Jürgena Mittelstrassa. Niemiecki filozof wychodząc od krytyki tzw. funkcjonalistycznej, dualistycznej koncepcji humanistyki autorstwa J. Rittera-O. Marquarda,
staje na stanowisku metodologicznego monizmu zakładającego jedność wszystkich
nauk na gruncie uniwersalnych reguł racjonalności. Szuka przy tym symptomów
tej jedności zarówno w tendencjach transdyscyplinarnych współczesnej nauki, jak
i w pewnych wspólnych założeniach epistemologicznych oraz podobieństwach praktyk badawczych nauk. Autor zwraca uwagę na inspiracje kantowskie Mittelstrassa,
który adaptuje interesująco dla potrzeb swej argumentacji kategorię „władzy sądzenia”. W podsumowaniu rozważań pojawiają się obok pozytywnej ogólnej oceny
omawianej koncepcji także pewne uwagi krytyczne autora pod jej adresem.
Słowa kluczowe: nauki humanistyczne, funkcje kompensacyjne humanistyki,
racjonalność, władza sądzenia, transdyscyplinarność, praktyka badawcza.

1. UWAGA WSTĘPNA

Jürgen Mittelstrass to jeden z najciekawszych współczesnych niemieckich filozofów nauki kojarzący na swym warsztacie naukowym inspiracje
klasycznej filozofii niemieckiej (zwłaszcza Fichtego i Kanta) ze współczesnymi dyskusjami na temat statusu naukowości tout court. Jego prace zawierają liczne odwołania do współczesnej fizyki i biologii, a także sporów
filozoficznych toczonych wokół zmieniających się horyzontów epistemologicznych tych nauk. Jednocześnie jednak jego refleksja skupia się na kwestii
tożsamości metodologicznej humanistyki i to na tym obszarze badawczym
wydaje się najciekawsza poznawczo. Co więcej, punktem wyjścia tych analiz
Mittelstrassa jest szeroko dyskutowana w ostatnim trzydziestoleciu filozofii
niemieckiej tzw. funkcjonalistyczna koncepcja humanistyki Rittera–
Marquarda, co pozwala mu usytuować je w jednym z centralnych współczesnych obszarów filozoficznych dyskusji naukoznawczych w Niemczech.
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2. MITTELSTRASS WOBEC KONCEPCJI KOMPENSACJI

Zanim przejdziemy do zarysowania swoistości stanowiska Mittelstrassa
w interesującej nas w tytule tego podrozdziału kwestii, trzeba przypomnieć
pokrótce główne założenia filozofii humanistyki Rittera–Marquarda.
Joachim Ritter przedstawił swe kompensacjonistyczne ujęcie w znanym
tekście Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym.
Pisząc o współczesności niemiecki autor miał na myśli szeroko rozumianą
nowożytność, której początki sięgają epoki renesansu, ale której dojrzałość
kojarzona jest na ogół dopiero z epoką dziewiętnastowiecznej rewolucji
przemysłowej. To wtedy pojawia się na arenie dziejów „społeczeństwo nowożytne” cechujące się wiodącą rolą polityczną i gospodarczą burżuazji oraz
gwałtownym rozwojem kapitalizmu jako dominującego modelu relacji
pomiędzy głównymi aktorami procesów produkcyjnych. Kluczowa teza
wspomnianego artykułu Rittera brzmi, że to na gruncie tego rodzaju społeczeństwa obywatelskiego (Bürgergesellschaft) w rozumieniu heglowskim
dochodzi do powstania i rozkwitu nauk humanistycznych, ponieważ potrzebny jest mu organ „kompensujący jego brak historyczności oraz równoważący jego abstrakcyjność”.1 Ta ostatnia miałaby być związana zdaniem
Rittera z okolicznością, że zakorzenione jest ono „wyłącznie w stosunku
człowieka do przyrody”, a więc w stosunku „zapośredniczonym przez system
ludzkich potrzeb i pracę”.2 Inaczej mówiąc, w społeczeństwie obywatelskim
człowiek jawi się jako pewnego rodzaju abstrakt: przede wszystkim jako
producent i konsument o swoistej wartości użytkowej na rynku (wyrażonej
w płacy). Człowiek traci tu znamiona niepowtarzalnego indywiduum kulturowego, zakotwiczonego biograficznie w równie niepowtarzalnych wspólnotach – staje się abstrakcyjnym uczestnikiem podziału pracy, istotą biorącą
udział poprzez wymianę towarów w konstytuowaniu się uniwersalnego porządku gospodarczego. Mamy tu do czynienia — Ritter odwołuje się ponownie do Hegla — ze stanem rozdwojenia (Entzweiung), w jakim „nowoczesne
społeczeństwo izoluje się od swego bytu historycznego”.3 Redukcji i degradacji ulegają w nim ludzkie światy tradycji, a bytowi historycznemu przeciwstawia się — jako wykwit społeczeństwa obywatelskiego — cywilizacja przemysłowa i cechujące ją w skali światowej formy prawa, obyczajów, życia
codziennego, porozumiewania się i wykształcenia.
Otóż nauki humanistyczne miałyby być, zdaniem Rittera, kulturową
formą kompensacji owego rozdwojenia, dualizmu czy opozycyjności. Ma on
na myśli okoliczność, że nauki te: a) udostępniają i zachowują dla przyszłości
byt historyczny; b) eksponują partykularne, niepoddające się uniwersali—————————
1 J. Ritter, Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, w: Szkoła Rittera, Studia z filozofii niemieckiej, t. 2, S. Czerniak, J. Rolewski (red.),
Toruń 1996, s. 37–38.
2 Ibidem, s. 35.
3 Ibidem, s. 36.
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stycznym zabiegom treści dziedzictwa historycznego, na przykład dostarczają hermeneutycznych świadectw z obszaru biografii wybitych twórców danej
kultury; c) współtworzą „nieabstrakcyjną” tożsamość jednostek, do których
się jako nauki zwracają — pouczając współczesnego człowieka, że nie jest on
jedynie homo faber produkującym wartości wymienne i konsumującym
wartości użytkowe, ale również istotą zasiedlającą pewną charakterystyczną
niszę historyczną i kulturową; d) w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych,
które wedle Rittera stanowią w społeczeństwie przemysłowym bazę praktyki
społecznej i definiowane są poprzez swe odniesienia praktyczne, mają one
status czystej teorii rozumianej jako wiedza „opierająca się wszelkiemu definiowaniu z punktu widzenia praktycznego zastosowania”.4
Odo Marquard, uczeń Rittera, ma intencje popularyzatorskie wobec tego
stanowiska, rekonstruuje je i wraca do niego w wielu swych pracach, a jednocześnie modyfikuje je w kilku ważnych punktach.5 Dla potrzeb dalszych
rozważań chciałbym tu zwrócić uwagę jedynie na ten aspekt, iż Marquard
unika Ritterowskiego przeciwstawiania teoretyczności nauk humanistycznych praktycznym intencjom nauk przyrodniczych. Głównym medium językowej artykulacji nauk humanistycznych nie jest dlań dyskurs teoretyczny,
lecz „opowiadanie historii”. Opowiadając, budując narracje — dowodzi —
nauki humanistyczne kompensują szkody wyrządzone przez modernizację,
opowiadanie „oswaja bowiem światy pochodzenia, które stały się obce”.6
Wyodrębnia przy tym trzy typy owych historii — narracji: uwrażliwiające
(kompensujące — na gruncie estetyki czy historii sztuki — nowożytne „odczarowanie świata” diagnozowane przez Maxa Webera), zachowujące (przykładem zabiegi określane przezeń mianem „muzealizacji rzeczywistości”)
i orientujące (modernizacja działa dezorientująco, pojawia się zatem tendencja do przypominania dawnych wzorów i drogowskazów ideowych, takich chociażby jak przywoływana na nowo tradycja chrześcijańska).

*
Można stwierdzić ogólnie, że Mittelstrass rozwija swą filozofię nauk humanistycznych w polemice z koncepcją kompensacji, lecz, co ciekawe, aprobuje jednocześnie pewne założenia stanowiska Rittera, wyraźnie dystansując
się od diagnoz marquardowskich. Łączy go z Ritterem na przykład wspomniane założenie, że nauki humanistyczne (aczkolwiek także filozofia czy
matematyka, a nawet pewne działy fizyki, a więc dyscypliny i subdyscypliny,
które nie mieściły się w ritterowskim paradygmacie humanistyki) nie mają
charakteru „praktycznego”, to znaczy nie są naukami „pozytywnymi”, w sen—————————
Ibidem, s. 28.
Por. S. Czerniak, Wybrane koncepcje wiedzy i nauki we współczesnej filozofii niemieckiej, Warszawa 2017, s. 88–91.
6 O. Marquard, O nieodzowności nauk humanistycznych, w: ibidem, Apologia przypadkowości,
przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 108.
4
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sie nastawienia na zastosowanie badań naukowych w ramach praktyk
społecznych (gospodarczych, medycznych, etc.), ale kładą nacisk na cele
i ambicje teoretyczne swej aktywności badawczej. Marquard myli się więc
ograniczając ich zadanie do pewnych „czynności narracyjnych” we wspomnianym przez nas uprzednio znaczeniu. Tego rodzaju narracje uznaje Mittelstrass. za pozbawione teoretycznego ugruntowania. Pisze:
„Nauki humanistyczne zdane są na argumentacyjną i konstruktywną moc
myślenia, i ograniczanie [ich statusu] do funkcji narracyjnych byłoby fatalne
nie tylko dla nich samych, ale także dla kultury – traciłaby ona organ, który
nie tylko pokazuje(na przykładzie historii), jak mogłoby być, lecz także
stwierdza(w sposób uzasadniony), jak jest i jak powinno być. Aby móc tego
dokonać, nauki humanistyczne muszą nie tylko opowiadać, ale także interpretować, wyjaśniać, argumentować i konstruować. Obok zadania, aby zachowywać w świadomości, uprzytamniać to, co minione, pojawia się zadanie krytycznego namysłu w odniesieniu do tego, co istnieje oraz wybiegania myślą ku
przyszłości. Na [krytycznym] namyśle [nad tym, co zastane] oraz na myślowej
antycypacji przyszłości zasadza się swoista siła nauk humanistycznych.”7
Formułując w taki sposób swe stanowisko, Mittelstrass wydaje się godzić
z diagnozą Rittera, że humanistyka stanowi intelektualną przeciwwagę „dla
abstrakcyjności i ahistoryczności współczesnego społeczeństwa.”

Cywilizacja techniczna ukierunkowana na rozpoznanie i rozwijanie praktycznych ludzkich umiejętności pozbawia współczesne społeczeństwa samotożsamości o charakterze podmiotowym, a „bez świadomości tego, kim są,
tracą one orientację również w zakresie swych kompetencji technicznych”.8
Czy indywiduum bowiem, pyta Mittelstrass, w społeczeństwie, które utraciło
swe zakorzenienie w historii, może jeszcze rozwijać tożsamość racjonalnego
podmiotu dziejów? Inaczej mówiąc, humanistyce przypadałaby rola gwaranta możliwości racjonalności społecznej w sensie uargumentowanego wyboru
modelu społeczeństwa, który ma być realizowany równolegle do niejako
samoczynnego postępu technicznego. Pojawiają się tu momenty aksjologiczne oraz etyczne, które Mittelstrass określa zbiorczo mianem funkcji orientacyjnych. Sama technika, nawet najbardziej wyrafinowana, takiej całościowej
orientacji nie dostarcza. Może zaś pomóc w jej krystalizacji na przykład humanistyczna świadomość historyczna ułatwiająca odpowiedź na pytanie,
jakie kanony przeszłości warto zachować, a jakie odrzucić, jaki kierunek
postępu technicznego zasługuje na moralną aprobatę, itp. Mittelstrass uogólnia ten wątek swych analiz stwierdzając, iż nauki humanistyczne współtworzą samowiedzę kulturową współczesnych społeczeństw, jeśli założyć, iż
ów wymiar kulturowy życia społecznego jest czymś różnym od jego wymiaru
technicznego. Wszelkie deficyty w zakresie tak rozumianej tożsamości kultu—————————
7
8

J. Mittelstrass, Wissenschaft als Kultur, w: ibidem: Flug der Eule, Frankfurt/Main 1989, s. 32.
Ibidem, s. 31.

Jürgen Mittelstrass: nauki humanistyczne w świetle idei jedności nauki

31

rowej, podkreśla Mittelstrass, czyniłyby społeczeństwa bezbronnymi wobec
pojawiających się prób ich remitologizacji (sekty młodzieżowe, fundamentalizm islamistyczny)9. Problem polega przy tym jego zdaniem również na
tym, że cywilizacja techniczna jest skłonna scedowywać kwestie orientacji
aksjologicznej na same indywidua, czynić z nich sprawę „prywatną”. Taka
prywatyzacja samowiedzy niejako z góry uniemożliwiałaby wszakże „dotrzymywanie kroku przeobrażeniom technologicznym przez kultury techniczne w wymiarze orientacyjnym”.10 Innymi słowy, kultury pozbawione
tożsamości, która byłaby czymś więcej niż addytywną całością indywidualnych tożsamości prywatnych, byłyby aksjologicznie bezbronne wobec
wyzwań postępu technicznego i postępującej akceleracji przeobrażeń cywilizacyjnych.
Z drugiej strony jednak, Mittelstrass, w przeciwieństwie do Rittera
i Marquarda, jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o jakiekolwiek zabiegi atrybucji tak rozumianych zadań poznawczych do określonych dyscyplin naukowych, i woli je nazywać procesami samooświecenia, a nie metodycznego
rozwijania określonych nauk humanistycznych, których przedmiotem miałaby być tak pojęta orientacja w służbie tożsamości indywidualnej i społecznej. Jak można sądzić, zakłada tu wyłącznie pewne zależności pośrednie. Nie
chodzi w jego mniemaniu o to, by humanistyka bezpośrednio badała orientacje tożsamościowe jako swój kognitywny przedmiot odniesienia, ale by
uczestniczyła w praktycznym, społecznym procesie rozbudzania świadomości normatywno-etycznej skierowanej ku przyszłości i fundującej tożsamości
indywidualne i kolektywne. Dla Mittelstrassa nie jest to bowiem jedynie
problem przyswojenia sobie swoiście rozumianej wiedzy. „To nie ten, kto
wiele wie, potrafi odpowiadać na pytania służące orientacji, ale ten kto przekroczył już tajemniczą granicę pomiędzy wiedzą i możnością [działania
w świecie].”11 Można by to rozumieć w ten sposób, że humanistyka służy
budowaniu czegoś w rodzaju poligonu egzystencjalnego jednostek, które
ucząc się na własnych błędach budują własną prospektywną samowiedzę.
W rozważaniach Mittelstrassa pojawia się w tym kontekście także kategoria
„kształcenia” (Bildung) w znaczeniu Humboldtiańskim, które jest z definicji
niejako wprzęganiem wiedzy do celów praktyczno-egzystencjalnych. Jak
pisał Wilhelm von Humboldt: „Człowiek wykształcony to ktoś, kto pragnie
zrozumieć świat tak bardzo, jak to tylko możliwe, a jedocześnie powiązać [tę
wiedzę o świecie] tak ściśle, jak tylko potrafi, z samym sobą”.12 Kształcenie
jest swoistą formą życia, w tym także dawaniem przez jednostkę osobistego
przykładu, który wyrasta z jej wiedzy, a dla adresata tego kształcącego
—————————
Ibidem.
Ibidem.
11 J. Mittelstrass, Glanz und Elend der Geisteswissenschaften, w: Kulturverstehen. Zur Geschichte und Theorie der Geisteswissenschaften, G. Kühne-Bertram i in. (red.), Würzburg 2003, s. 42.
12 Ibidem, s. 39.
9
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przekazu staje się swoistym „praktycznym” źródłem wiedzy. Jak się wydaje,
Mittelstrass uznaje nauki humanistyczne za źródło wiedzy w szczególnej
mierze partycypującej w tego rodzaju kształceniu jako indywidualnej życiowej inkorporacji poznania. Pisze: „Kształcenie ma stale do czynienia z identyfikacją tożsamości w obrębie racjonalnej kultury. Jest ono formą, poprzez
którą winno się udać jednostce(subiektywności) dostrzec w swej szczególnej
formie życia to, co uniwersalne (w sensie przezwyciężenia czystej subiektywności), a także stanowi medium, w którym jednostki i społeczeństwa
uzyskują zdolność do budowania rozumnych tożsamości”.13 Humanistyka
jako pewien typ wiedzy, kształcenie jako proces jej egzystencjalnego i dydaktycznego upraktycznienia, wprzęgniecie kształcenia w procesy budowania
racjonalnych tożsamości w powyższym kantowsko/heglowskim rozumieniu
— to u Mittelstrassa elementy jednorodnej filozoficznej argumentacji.
Sporo uwagi poświęca Mittelstrass etycznym uwikłaniom humanistyki.
Wystrzega się jednak zakładania, że humanistyka miałaby wytwarzać koncepcje etyczne w naukowym podziale pracy. Przyjmuje słabsze założenie, że
humanistyka wykazuje „optykę etyczną” i może rzucać „etyczny cień”14 związany z poszczególnymi postaciami życia społecznego, którymi się zajmuje.
Trudno tu mówić jednak o etyce jako produkcie samej humanistyki. Także
w tej kwestii mamy do czynienia wyłącznie z relacjami pośrednimi. Zdaniem
Mittelstrassa cywilizacja techniczna niejako sama z siebie potęguje zapotrzebowanie na refleksję etyczną. Wiąże się to a) z postępującą anonimizacją
postępu technicznego, który kroczy przed siebie niczym siła quasi-naturalna,
co rodzi wszakże ex post trudne pytania o zakres indywidualnej odpowiedzialności etycznej i prawnej za jego przebieg; b) postęp techniczny polega
na kulturowym „przyswajaniu” natury, ale sama normatywna idea przyrody(i związana z nią problematyka ekologiczna) jest kwestią otwartą i domagającą się także etycznego namysłu; c) postęp techniczny czyni swym
przedmiotem samego człowieka jako obiekt przyrodniczy o określonym gatunkowym wyposażeniu genetycznym, co prowadzi do całego wachlarza nowych dylematów etycznych związanych z inżynierią genetyczną.15 Owemu
potrójnemu etycznemu wyzwaniu postępu technicznego musi jednak sprostać wedle Mittelstrassa nie tyle humanistyka jako taka, ile dyskurs etyczny
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. To sprawa, jak podkreśla, „dotycząca wszystkich obywateli”.16 Humanista bierze udział w tym dyskursie
w pierwszym rzędzie jako obywatel właśnie, a nie jako specjalista. Co nie
znaczy jednak, z drugiej strony, że Mittelstrass nie będzie przypisywał naukom humanistycznym „szczególnej wrażliwości i kompetencji diagnostycznej” (Wahrnehmungskompetenzen17) w tym względzie.
—————————
J. Mittelstrass, Wissenschaft als Kultur, op. cit., s. 26.
Ibidem, s. 35.
15 Ibidem, s. 35–36.
16 Ibidem, s. 36.
17 Ibidem, s. 37.
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Warto przy tym zauważyć, iż nie staje on jednocześnie na stanowisku
diametralnej odmienności nauk, której bronili Ritter i Marquard. Humanistyka stanowi jego zdaniem szczególnie przydatne narzędzie intelektualnej
orientacji człowieka w świecie, zwłaszcza w wymiarze diachronicznym
i w służbie racjonalnych (zdesubiektywizowanych) tożsamości, ale z założenia tego nie wynika, że funkcji orientacyjnych nie powinny spełniać także
inne nauki. Pisze:
„To, czego potrzebujemy, to nauki, które obok swej roli czynnika produkcji
będą znowu odgrywać w życiu współczesnych kultur rolę czynnika orientującego. Aby temu zadaniu sprostać, wszystkie nauki — nie tylko filozofia i historia, ale także fizyka i ekonomia — muszą pojmować same siebie jako integralną część składową racjonalnej kultury.”18

To właśnie w tym punkcie drogi myślowe już nie tylko Marquarda, ale
także Rittera oraz linia argumentacyjna Mittelstrassa rozchodzą się najwyraźniej. Mittelstrass broni idei racjonalnej jedności wszystkich nauk. Humanistyka i nauki przyrodnicze stanowią wyraz tego samego rozumu w szerokiej konotacji kantowskiej (do wątków kantowskich u Mittelstrassa wrócimy
w toku dalszych rozważań). Wedle niemieckiego filozofa, głównym grzechem
poznawczym koncepcji kompensacji jest właśnie zapoznanie tego stanu rzeczy, przetransponowanie heglowskiej idei rozszczepienia na obszar filozofii
nauki. Wychodząc z tego punktu wyjścia, Mittelstrass kojarzy podejście
Marquarda. z tematyką pracy Charlesa P. Snowa The Two Cultures and
a Second Look, której autor ubolewa nad pogłębiającym się współcześnie
konfliktem ducha przyrodoznawstwa i ducha humanistyki. Jego rezultatem
ma być „mitologia” dwóch suwerennych typów racjonalności, których akademiccy przedstawiciele patrzą na siebie z wyższością wypływającą ze skłonności do hołdowania odmiennym ideałom poznawczym. To, nad czym Snow
ubolewa, Marquard przyjmuje do akceptującej wiadomości, proponując
swoisty modus vivendi w obcowaniu ze sobą odmiennych paradygmatów
naukowości pod postacią proponowanej przez siebie koncepcji kompensacji.
Mittelstrass poszukuje źródeł tej dychotomizacji w dualizmie kartezjańskim
oraz pośrednio w tradycji pascalowskiej (odmienność esprit geometrique
i esprit de finesse). Na gruncie filozofii niemieckiej opozycja ta znalazła jego
zdaniem wyraz w rickertowsko-windelbandowskim przeciwstawieniu nauk
nomotetycznych (przyrodniczych) naukom idiograficznym (historycznym),
skupiającym się nie na badaniu prawidłowości na obszarze powtarzalnych
zjawisk, ale na swoistości tego, co historycznie niepowtarzalne. Za paralelną
wersję owego metodologicznego dualizmu uznaje Mittelstrass diltheyowską
opozycję wyjaśniania i rozumienia. Wyjaśniamy na bazie znajomości uniwersalnych praw, rozumiemy niepowtarzalne wydarzenia historyczne i arte—————————
18
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fakty kulturowe. Marquard, konkluduje Mittelstrass, postępuje tym właśnie
tropem, zapoznając kwestię uniwersalnego statusu racjonalności naukowej
tout court, którą twórcy francuskiego oświecenia i już Pierre Bayle w swym
Dictionnaire historique et critique (1696–97) upatrywali w duchu krytycyzmu. Nauka nowożytna jako taka — a więc zarówno nauki przyrodnicze, jak
i humanistyczne — jest krytyczna: wyzbywa się naiwności, stwarza dystans
między przedmiotem a podmiotem, uprzedmiotawia, stawia hipotezy i je
obala. Jeśli wszakże nauka jest jedna, zapytuje, to czy idea kompensacyjnych
więzi między naukami nie traci metodologicznej wiarygodności?
Mittelstrass podkreśla na tym tle minimalizm propozycji marquardowskiej. Idea kompensacji, jak zauważa, stanowi dla nauk humanistycznych
swego rodzaju taryfę ulgową, pozwala im z czystym sumieniem zamrozić
własny badawczy potencjał. Konkluduje zatem z pewną dozą sarkazmu:
„Jeśliby teorię kompensacyjnych zadań humanistyki traktować poważnie, to
fakultety humanistyczne stałyby się konkurentami czy też dobrymi sąsiadami
teatru, felietonistyki, beletrystyki, muzealnictwa; groziłby im podejrzany
status dobra luksusowego. Czy też inaczej rzecz ujmując, prowadziłoby to do
tego, że humanistyka stawałaby się grupą nauk rekreacyjnych (Entspannungswissenschaften), częścią przemysłu kulturowego, który nie rozwiązuje
żadnych problemów naukowych, ale od nich odwodzi, skierowuje uwagę ku
innym rzeczywistościom, odciąża w obliczu innowacyjnej presji nauk przyrodniczych i inżynieryjnych.”19

Mittelstrass zwraca wreszcie uwagę na ten aspekt poruszanej problematyki,
na który wskazywał już w swych pracach Herbert Schnӓdelbach:20 koncepcja
kompensacji, formułując funkcjonalistyczną definicję humanistyki, czyni
z nauk humanistycznych jednorodny konglomerat dyscyplin, które faktycznie jednak różnią się znacząco między sobą do tego stopnia, że nieostre staje
się samo pojęcie humanistyki. Jak stwierdza:
„Nie istnieją nauki humanistyczne jako takie. Czy psychologia jest na przykład nauką humanistyczną czy przyrodniczą, a może społeczną? Do jakiej rubryki przynależy matematyka, która z pewnością nie jest nauką przyrodniczą?
[...] Jaki status ma filozofia, zwłaszcza w swych współczesnych postaciach jako logika i teoria nauki, w tym przede wszystkim teoria nauk przyrodniczych?
Czy to nie filozofia właśnie nie jest tą postacią nauki, która podtrzymuje ideę
jedności racjonalności nauki i czyni to swym właściwym zadaniem?... Mówienie o humanistyce jako takiej pozoruje pewien porządek, którego już dawno
nie ma. System nauk jest dynamiczny i otwarty, produktywny głównie na
swych obrzeżach (przykładami ekologia, socjobiologia, biochemia, biofizyka,

—————————
J. Mittelstrass, Glanz und Elend, op. cit., s. 38.
Por. H. Schnӓdelbach, Kritik der Kompensation, w: idem, Zur Rehabilitierung des animal rationale, Frankfurt am Main, 1992, s. 104 i n. oraz S. Czerniak, Wybrane koncepcje…, op. cit., s. 94–
106.
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antropologia). Zarówno koncepcja dwóch kultur Snowa, jak i koncepcja kompensacji […] wspierają się na przestarzałym kanonie dyscyplin naukowych.”21

To właśnie owa niejednorodność dyscyplin zwanych humanistycznymi
sprawia, że bardzo trudno im zbiorczo przypisać rozpatrywane uprzednio
funkcje, na przykład funkcję orientacyjną. Nawet jeśli zgodzić się z tezą, że
niektóre z nich (vide historia współczesna czy historia literatury współczesnej) mogą być rozpatrywane w tej perspektywie, to z pewnością nie wszystkie. Co miałaby na przykład znaczyć, zastanawia się Mittelstrass, pojęcie
„orientacyjnej roli assyriologii?22 Obraz ten dopełniają zjawiska parcelacyjne
o charakterze intra- i interdyscyplinarnym w obrębie humanistyki. Jak zauważa:
„Dziś nauka o literaturze wytwarza samodzielnie swą własną filozofię, a nauki
o języku (jako lingwistyka) swą własną literaturę […] Poszczególne dyscypliny
humanistyczne mają sobie coraz mniej do powiedzenia […] Lingwistyka odgranicza się od filologii, empiryczne nauki o wychowaniu od pedagogiki,
ogólna nauka o literaturze od historii literatury. Pierwotnie wspólny język
tych dyscyplin blaknie w coraz większym stopniu. Wieża Babel to obraz
współczesnych nauk humanistycznych.”23

Podobne skutki parcelacyjne przypisuje Mittelstrass także współobecności
różnych konkurencyjnych paradygmatów pojęciowych na warsztacie badawczym humanistów w poszczególnych subdyscyplinach.
Postulat przezwyciężenia tych partykularyzmów staje się w jego ujęciu
punktem wyjścia diagnozy szkicującej kierunek przyszłego rozwoju humanistyki, który mógłby się przyczynić do likwidacji dualizmu „dwóch kultur”
Snowa pod szyldem idei jedności racjonalności nauki. Wiąże się to, z jednej
strony, z krytyką współczesnego status quo tzw. humanities, z drugiej zaś
z odrzuceniem przez Mittelstrassa hermeneutyki jako „uniwersalnej teorii
poznania humanistyki”24 na rzecz filozofii rozumianej jako uniwersalna teoria racjonalności. Obu tym momentom warto przyjrzeć się bliżej.
Zdaniem Mittelstrassa, humanistyka, zwłaszcza w tradycji anglosaskiej,
ulega degeneracji jako tzw. cultural studies, skupiające się głównie na badaniu kultur niszowych (pop, sekty), sytuacji etnicznych mniejszości, gender
studies czy też kulturalnych fenomenów postkolonializmu.25 Tego rodzaju
partykularyzm przedmiotów badań sprawia, że humanistyka traci z oczu
swój główny w jego mniemaniu cel, jaki stanowić ma „samowiedza” kultury
współczesnej w szerokim sensie, rozumianej jako kultura techniczna społe—————————
J. Mittlestrass, Glanz…, ibidem, s. 44–45.
Ibidem, s. 42.
23 Ibidem, s. 46.
24 J. Mittelstrass, Krise und Zukunft der Geisteswissenschaften, w: ibidem, Wissen und Grenzen,
Frankfurt am Main 2001, s. 193.
25 Por. ibidem, s. 188.
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czeństw industrialnych obejmująca swym zasięgiem także nauki przyrodnicze i inspirowaną przez nie technikę.
Również te ostatnie są bowiem elementem kultury sensu largo, a celem
humanistyki jest, jak już wiemy, zapewnienie samoorientacji w ramach owego szerszego układu. Kultura nie jawi się w ujęciu Mittelstrassa jako pewien
podukład metaukładu społecznego, w którym pojawiają się wspomniane
partykularne pola badawcze, ale to sam ów metaukład stanowi kulturę jako
całokształt ludzkiej pracy i form życia obejmujący także rozwój nauk przyrodniczych, techniki czy gospodarki. Humanistyka winna się konfrontować
z całym owym metaukładem rozpoznając na drodze interdyscyplinarnej jego
tożsamość, a nie koncentrować wybiórczo na cultural studies stanowiących
z tego uniwersalnego punktu widzenia niższy metodologicznie stopień analiz. Inaczej mówiąc, humanistyka, wracając niejako w nieidealistycznym
duchu do tropów idealizmu niemieckiego, dla którego (u Fichtego) także
przyroda była „zaledwie” ustanowieniem (Setzung) absolutnego Ja, winna
traktować kulturę (współczesny synonim heglowskiego ducha) jako całokształt ludzkich ekspresji materialnych i intelektualnych. W tej perspektywie
zaś dychotomie akcentowane przez Snowa i Marquarda zacierają się.
Mittelstrass przeciwstawia się wszakże jednocześnie wszelkim nawiązującym do Diltheya „renesansom” hermeneutyki jako pretendującej do uniwersalności „wszechmetody” nauk humanistycznych. Stwierdza:
„Oznaczałoby to metodyczne odseparowanie się humanistycznego »rozumienia« od stosowanego w naukach przyrodniczych »wyjaśniania«. Koło hermeneutyczne — jako ostateczne hasło metodologiczne humanistyki? Kryzys
humanistyki, z którym mamy faktycznie do czynienia, stałby się [w tej sytuacji] w istocie kryzysem permanentnym.”26

Mittelstrass stawia natomiast na dociekania filozoficzne, które próbowałyby
określić wewnętrzną jedność racjonalności leżącej u podstaw obu typów
nauk, która „stworzyła nowoczesny świat” w jego różnorakich przejawach.
Powraca tu do sygnalizowanej już roli kategorii „argumentacji” i „obiektywizacji”, na których wspiera się metodologia różnych typów nauk. Ale
próbuje jednocześnie dookreślić tę metodologiczną perspektywę w takich
pojęciach jak nawiązująca do myśli Kanta „władza sądzenia” czy „mulitidyscyplinarność” pojęta jako strategia teoriopoznawcza nauk, w tym
zwłaszcza nauk humanistycznych. Kwestie te rozwiniemy w kolejnej części
tych rozważań.

—————————
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Ibidem, s. 193.
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3. MITTELSTRASSOWSKA KONCEPCJA JEDNOŚCI
RACJONALNOŚCI NAUKOWEJ.
GŁÓWNE TROPY ARGUMENTACYJNE.

Władza sądzenia
Jak wiadomo, pojęcie „władzy sądzenia” wprowadził do filozofii Kant
szukając pomostów pomiędzy rozumem teoretycznym i praktycznym, a więc
w tej samej intencji, którą kieruje się Mittelstrass poszukując argumentów
na rzecz jedności kategorii racjonalności w nauce. Jak pisze Zbigniew Kuderowicz, polski znawca Kanta, kantowskie „sądzenie” ma charakter „wartościowania”, które sytuuje się pomiędzy poznaniem (rozum teoretyczny)
a rozumem praktycznym upodabniając się do tego pierwszego o tyle, iż również ono „odnosi się do danych zmysłowych i ustala pewną relację przedmiotu do przyrody jako danych zjawiskowo rzeczy”, ale posługuje się przy tym
ideami regulatywnymi, a nie apriorycznymi kategoriami intelektu, „co zbliża
władzę sądzenia do rozumu praktycznego, wytwarzającego idee regulatywne,
do których zalicza się normy moralne”.27 Sam Kant tzw. refleksyjną władzę
sądzenia definiował następująco: ”Jeśli […] dane jest tylko to, co szczegółowe, a władza sądzenia ma do tego znaleźć to, co ogólne, to wtedy jest ona […]
refleksyjna”.28 Innymi słowy, władza sądzenia jest spontaniczną zdolnością
do uchwytywania pewnych ogólności — całości w obszarze zjawisk. Kant
wiązał owe całości z kategorią „celowości”. Jak pisze O. Offe: „Bycie celową
całością jest ogólnością, która nie jest dana i którą władza sądzenia odkrywa
na podstawie własnej spontaniczności”.29 Cytowany już zaś Kuderowicz
stwierdza: „Zasada celowości okazuje się ideą regulatywną wyznaczającą
pewne nastawienie podmiotu wobec danych zmysłowych”.30 Takimi „celowo
zorganizowanymi całościami” stają się dla podmiotu np. przedmioty piękne,
których bezinteresowną kontemplację czyni Kant fundamentem swej estetyki. Ale w perspektywie argumentacyjnej Mittelstrassa stąd już krok tylko od
estetyki jako nauki humanistycznej do innych nauk humanistycznych koncentrujących się nie na uniwersalnych prawach przyrody, lecz na uchwytywaniu elementów w ramach celowo ustrukturowanych całości na terenie
nauk historycznych czy nauk o literaturze. Niemiecki filozof kojarzy przy
tym władzę sądzenia z kształceniem i funkcjami orientacyjnymi nauk i definiuje ją następująco:
„Władza sądzenia reguluje przejście(Schritt) od teorii do praktyki, dla którego
nie ma żadnych reguł [przejście] od tego co ogólne, do tego, co konkretne,
także nie odwołując się do reguł. Władza sądzenia to władza pozbawionego

—————————
Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000, s. 104.
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964, s. 24.
29 O. Höffe, Immanuel Kant, przeł. A. M. Kaniowski, Warszawa 1995, s. 264.
30 Z. Kuderowicz, Kant, op. cit. 106.
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reguł zastosowania, niezawodny instynkt intelektu, który […] uchwytuje to, co
istotowe i co nie jawi się na powierzchni rzeczy, wskazuje drogę, orientuje.”31

Widzimy tu wyraźnie, że w wersji Mittelstrassowskiej kategoria „władzy
sądzenia” jedynie luźno koresponduje ze źródłowymi określeniami kantowskimi .Nie pojawia się tu np. kategoria „celowości”. Ale Mittelstrass pisze
w zasadzie o tym samym, o czym pisał Kant. Bo czym jest „pozbawione reguł
przechodzenie od ogólności do konkretu?” Zdolność do uchwycenia pewnej
celowości jako ogólności, w którą „wpisany jest” dany konkret, nie daje się
sprowadzić do zastosowania do konkretnego przypadku jakiejś ogólnej reguły, na przykład o charakterze uniwersalnego prawa przyrody. Podmioty dostrzegają to, co piękne jako uporządkowania całościowe kierując się „instynktem” estetycznym, wrażliwością na to, co swoiście uporządkowane
w ramach kontyngentnej całości empirycznej. Niekantowskie jest także
pojęcie „istoty”, do którego odwołuje się Mittelstrass, posiadające raczej
proweniencję tomistyczną czy fenomenologiczną. Ale można by argumentować, że jeśli uchwytuję całość ukazującą konkret jako „wpisany” w jej ramy, to będzie ona stanowiła istotę w znaczeniu celowości wiążącej ze sobą
różnorakie pojedyncze fenomeny. Przykładowo, „istotą” tego oto pięknego
krajobrazu będzie takie, a nie inne uprządkowanie jego cech wizualnych
w ramach odkrywanej przez podmiot całości doświadczenia. Już w tym
miejscu widać wyraźnie sens twierdzenia Mittelstrassa o „przechodzeniu od
teorii do praktyki” w polu aktywności władzy sądzenia. Dany podmiot musi
sam „zidentyfikować” całości, nadające celowy charakter zawartym w nim
elementom. W tym sensie nauki humanistyczne mają zawsze także charakter praktyczny; są wartościowaniami, aktami — w terminologii kantowskiej
— „wyobraźni doprowadzającej do prezentacji rzeczy jako celowo zorganizowanych całości”.32 Dla Mittelstrassa wiążą one, jak już wiemy, wiedzę
ekspercką z umiejętnościami. Te zaś można „ćwiczyć” (üben)33, uczyć się na
przykład dostrzegać piękno w otaczającym podmioty świecie czy też uchwytywać nieznane dotąd całości o znaczeniu ekologicznym w ludzkim otoczeniu
przyrodniczym i cywilizacyjnym .
Warto zwrócić uwagę na następujące dwa aspekty rozważań Mittelstrassa w tym kontekście:
Jedność podmiotu
Mittelstrass wiąże w ciekawy sposób kwestię jedności racjonalności nauki/jedności nauki z problemem jedności podmiotu. Oświeceniowy kantowski postulat „dojrzałości” (Mündigkeit) człowieka zakłada jego zdaniem
przeciwdziałanie współczesnemu rozpadowi człowieczeństwa na „ja prywat—————————
J. Mittlestrass, Wissenschaft als Kultur, op. cit., s. 40–41.
Z. Kuderowicz, Kant, op. cit., 106.
33 J. Mittelstrass, ibidem, s. 41.
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ne, ja publiczne i ja konsumenckie”34. W innym wymiarze można tu mówić
także o „parcelacji ja na jego zdolności intelektualne, moralne i związane
z działaniem”35. I stwierdza w komentarzu:
„Współczesny świat to świat, który nie ufa niepodzielnemu, »całemu« ja –
ponieważ sam jest światem podzielonym na wiele racjonalności i irracjonalności, a [ów podział] stał się jego formą panowania, również nad podmiotami
społecznymi. W tym świecie ja niepodzielne (das ganze Ich), pełna zmysłowa
i intelektualna indywidualność, jest tym, co uważa on za przezwyciężone.”36

Mittelstrass zdaje się zakładać, że kojarzona z przesłaniem nauk humanistycznych realizacja idei kształcenia, wiążąca ponownie kwestię wiedzy
z kwestią życiowej praxis podmiotu wiedzy, z ideą wiedzy jako „formą życia”,
będzie przeciwdziałała tego rodzaju dekompozycji podmiotu. Podmiot władzy sądzenia jest podmiotem homogenicznym ontycznie, angażującym
w realizację swych potrzeb całokształt swych potencji antropologicznych —
emocje, wyobraźnię, intelekt, indywidualne doświadczenie życiowe. Dopiero
tego rodzaju „homogeniczny” podmiot miałby być zdolny zaś do tak czy inaczej rozumianej realizacji postulatu „jedności nauki”.
Racjonalność
Podobnie jak Kant, Mittelstrass zdaje się zakładać, że władza sądzenia
jest składnikiem szeroko pojętej racjonalności, jest atrybutem rozumu. Jeśli
ma ona służyć całościowej orientacji — musi zawierać w sobie element uniwersalistyczny, odnosić się do celów działań wielu podmiotów. Również
Kant wiązał subiektywność odczucia piękna z pojęciowymi, uniwersalnymi
środkami komunikowania o jego doświadczaniu w sądzie estetycznym, ze
„wspólnością wyobraźni estetycznej”.37 Poszukiwanie „tego, co ogólne dla
tego, co szczegółowe” nie ma zatem charakteru całkowicie subiektywnego.
Zakłada się tu, że te same ogólności mogą się ukazywać w różnych jednostkowych perspektywach percepcyjnych. Racjonalność kryłaby się właśnie
w tych zbieżnościach perspektyw, ale także w samej relacji pomiędzy konkretem i ogólnością jako celowością: racjonalny jest ład, który regulatywna
idea celowości pozwala uchwycić w przyrodzie jako sferze zjawisk.
Kwestia „racjonalności” rozpatrywana jest przez Mittelstrassa w tym
kontekście także na tle relacji pomiędzy kategorią „samookreślenia” a kategorią „samorealizacji”. Samookreślenie (Selbstbestimmung) to w jego
oczach oświeceniowa kategoria „dojrzałości [i autonomii] podmiotu we
wszystkich przejawach jego samoorientacji w świecie”,38 natomiast samorea—————————
J. Mittelstrass, Flug der Eule, op. cit., s. 56.
Ibidem.
36 Ibidem.
37 Kuderowicz, Kant, op. cit., s. 109.
38 J. Mittelstrass, Flug der Eule, op. cit., 57.
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lizacja (Selbstverwirklichung) to ekspresja subiektywności, będąca wyrazem
„wyobcowania indywiduum ze świata” (Weltverlust).39 Jak pisze Mittelstrass,
„Jeśli subiektywność nie ma już niczego, na co mogłaby się orientować —
przykładem są realności społeczne i instytucjonalne, filozofia, religia, zinterpretowany świat — wtedy dysponuje w ostateczności tylko sama sobą. Staje
się czystym ja, ja rozumianym jako nosiciel potrzeb, a nie ja teoriopoznawcze
czy ja otwarte na świat. W tej sytuacji nie pozostaje jej nic innego, jak samorealizacja — to znaczy realizacja owego ja jako nosiciela potrzeb […] Subiektywności nie rzuca się już na szalę społecznej konstrukcji rzeczywistości – subiektywnością się po prostu jest.”40

Mittelstrass powraca tu do zasygnalizowanej już przez nas poprzednio idei
racjonalności jako zdolności do desubiektywizacji i departykularyzacji
w sensie kantowskiem:
„Jeśli subiektywności udaje się urzeczywistnić w jej swoistej formie życia to,
co ogólne”, wtedy „wkracza ona w coś, co już starożytni Grecy nazywali rozumnym życiem… [Dochodzi wtedy] do samowyzwolenia człowieka z więzów
jego »pierwszej« natury, natury pojmowanej jako siedlisko potrzeb… Czysta
samorealizacja nie jest w stanie wznieść się ponad tę naturę, i musi ona przybrać formę transubiektywną, aby stać się elementem rozumnych stosunków.”41

Mittelstrass wpisuje się tu wprost w linię argumentacji sięgającą od Kanta po Johna Rawlsa: indywiduum musi być zdolne do aktu abstrahowania od
swych jednostkowych potrzeb i egzystencjalnych, przypadkowych usytuowań, by uzyskać wgląd w treść prawa powszechnego, a jednocześnie status
istoty moralnej, podmiotu praktycznego rozumu, który stara się działać na
gruncie owego prawa (Kant), czy też wgląd w istotę sprawiedliwości jako
własności racjonalnego porządku społecznego (Rawls). Mittelstrass wzbogaca wszakże tę perspektywę, jak staraliśmy się pokazać, odwołaniami do idei
kształcenia bronionej przez Wilhelma von Humboldta i do powiązanej z nią
kategorii jedności wiedzy i aktywnego samokształtowania jednostki poprzez
wiedzę, a także do Kantowskiej kategorii „władzy sądzenia” jako pomostu
pomiędzy różnymi typami racjonalności i charakterystykami tego, co podmiotowe.
Transdyscyplinarność oraz epistemologiczny sens tezy o jedności nauk
Kolejnym, obok zarysowanego przez nas pola odniesień pojęciowych wyznaczonych przez kategorię „władzy sądzenia”, polem znaczeniowym, na
którym Mittelstrass szuka argumentów na rzecz swej idei jedności nauki jest
—————————
Ibidem.
Ibidem, 58.
41 Ibidem.
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rozwijana przezeń koncepcja transdyscyplinarności w nauce oraz te powinowactwa humanistyki z naukami przyrodniczymi, które, z jednej strony,
posiadają fundament epistemologiczny, z drugiej zaś (co zbliżałoby jego podejście do podejścia Hansa–Jӧrga Rheinbergera42) tkwią w swoistościach
nauki pojętej jako zbiór praktyk i operacji badawczych w sensie laboratoryjnym, nie zaś w podręcznikowej jedności zdań w sensie propozycjonalnym.
Idea jedności nauki nie znajduje tu spełnienia w jakiejś „super-teorii”, która
wznosiłaby się ponad poszczególnymi dyscyplinami naukowymi jako „teoria
wszystkiego”. Poniżej będziemy starali się zrekonstruować poszczególne
ogniwa odnośnej pojęciowej struktury argumentacyjnej wykorzystywanej
przez niemieckiego filozofa.
4. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ,
TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ

Interdyscyplinarność jako swoisty kierunek rozwoju nauk uznaje Mittelstrass za pewnego rodzaju konieczność związaną z a) niezdolnością poszczególnych dyscyplin do wytworzenia wyłącznie w sposób immanentny, a więc
intradyscyplinarny, istotnych dla ich postępu badawczego narzędzi teoretycznych i metodologicznych – nośnikiem teorii staje się zatem w coraz
większym stopniu dyskurs interdyscyplinarny; b) coraz częstszym pojawianiem się konstelacji problemowych, których rozwiązanie wykracza poza
kompetencje poszczególnych dyscyplin. Jak zauważa Mittelstrass:
„Problemy nie sprawiają nam tej przyjemności, by dać się definiować jako
problemy »przeznaczone« [wyłącznie] dla poszczególnych specjalistów z poszczególnych dyscyplin badawczych(przykładem ochrona środowiska i skutki
uboczne postępu technicznego). Istnieje asymetria rozwoju problemów i rozwoju dyscyplinarnego, i zwiększa się ona w tym samym stopniu, w jakim
rozwojowi dyscyplin zagraża rosnąca specjalizacja.”43

Przeciwstawia on przy tym interdyscyplinarność nadmiernej specjalizacji
(o której symptomach wspominaliśmy wyżej na przykładzie humanistyki)
jako swego rodzaju kontrtendencję rozwojową w nauce. Stara się ją odróżniać od multidyscyplinarności, polegającej na instytucjonalnym, „mechanicznym zbliżaniu się do siebie” różnych dyscyplinarnych pól badawczych,
zachowującym ich status quo, za którym nie kryje się ani zapotrzebowanie
teoretyczne ani pojawienie się problemów możliwych do podjęcia wyłącznie
na poziomie interdyscyplinarnej osmozy stanowisk. O ile multidyscyplinarność stanowi zatem w jego mniemaniu niejako zdegenerowaną formę inter—————————
42 Por. S. Czerniak, Hans -Jörg Rheinberger o naturze i kulturze, w: Filozofia i nauka, t. 4, 2016,
s. 361–369.
43 J. Mittlestrass, Flug…, ibidem, s. 75.
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dyscyplinarności, tak zwana transdyscyplinarność, której poświęca sporo
uwagi w wielu swych pracach, stanowić ma jej wyższą formę, odgrywającą
coraz większą rolę we współczesnej nauce. Transdyscyplinarność zasadza się
na tak głębokiej kooperacji dyscyplinarnej, że prowadzi ona w efekcie do
przeobrażeń strukturalnych samych partycypujących w niej dyscyplin. Ich
współpraca nabiera tu stałego charakteru i nie ogranicza się do rozwiazywania określonych problemów badawczych w wąskim przedziale czasowym.
Z drugiej strony jednak, Mittelstrass broni poglądu, że sama transdyscyplinarność nie jest „transnaukowa”, nie unieważnia roli kompetencji dyscyplinarnych i nie „wyprowadza” uczonych „poza” naukę w stronę pozaracjonalnych „dowolności”. Ma także charakter raczej praktyczny, związany z rosnącym zazębianiem się warsztatów badawczych poszczególnych dyscyplin,
a nie z dążeniem do budowania holistycznych „metateorii”. Ciekawym wątkiem pobocznym tych rozważań jest opinia Mittelstrassa, że transdyscyplinarność stanowi swego rodzaju powrót do standardów epoki poprzedzającej
w dziejach nauki okres skrajnych specjalizacji dyscyplinarnych (Mittelstrass
wspomina tu o hymnologii czy dydaktyce astronomii44). Jak zauważa:
„Przyporządkowania dyscyplinarne pojawiają się na ogół bardzo późno
w rozwoju nauki. Czy Robert Boyle był fizykiem czy chemikiem, Max Weber
historykiem czy socjologiem, Gottlob Frege matematykiem czy filozofem,
Max Delbrück — biologiem czy fizykiem?. …Prawda, można by powiedzieć,
sytuuje się na zewnątrz (jenseits) dyscyplin”.45 Mittelstrass wykorzystuje ten
kontekst swych rozważań także do ponownego odwołania się do idei kształcenia. W jego mniemaniu transdyscyplinarność nie jest w pierwszym rzędzie
kwestią formalnej organizacji nauki, ale sprawą tożsamości intelektualnej
i kompetencji poszczególnych badaczy. Niemiecki filozof pisze tu o interdyscyplinarności „we własnych głowach uczonych”,46 przypomina postać Kanta, który tego samego dnia wykładał na uniwersytecie w Królewcu logikę,
mechanikę, metafizykę, geografię fizyczną oraz arytmetykę z geometrią
i trygonometrią47 oraz postuluje powrót do Humboldiańskiej idei multidyscyplinarności samego kształcenia, konkludując: „Kto nie nauczył się studiować na modłę interdyscyplinarną, nie będzie nigdy potrafił prowadzić
badań interdyscyplinarnych. Tę interdyscyplinarność można by nazwać „oddolną”, w odróżnieniu od interdyscyplinarności na poziomie [instytucji]
naukowych”.48 Dla niemieckiego filozofia przykładem tak pojętych transdyscyplinarnych centrów badawczych byłby harvardzki Center for Imaging
and Mesoscale Structures, gdzie „na pierwszym planie pojawiają się pytania,
w przypadku których traci sens przyporządkowywanie ich jakiejś konkretnej
—————————
Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 82.
46 Ibidem, s. 76.
47 Ibidem, s. 66.
48 Ibidem, s. 77.
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dyscyplinie badawczej. Chodzi tu o struktury o określonej skali wielkości,
a nie o przedmioty będące obiektem zainteresowania poszczególnych dyscyplin nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii)”.49 Podobny charakter
mają jego zdaniem takie transdyscyplinarne ośrodki jak Centrum Bio-X
w Standford University czy też Centrum Genomiki i Proteonomiki
w Harvardzie, gdzie „biolodzy wykorzystują metody nauk chemicznych
i fizyki do wyjaśniania struktur istotnych biologicznie makromolekuł …i
gdzie laureat nagrody Nobla Steven Hu, jeden z inicjatorów programu BioX, zajmuje się obiektami biologicznymi, którymi daje się manipulować najbardziej nowoczesnymi metodami fizyki”.50 Za pola transdyscyplinarnych
poszukiwań badawczych uważa Mittelstrass także nanotechnologie, zazębianie się mechaniki kwantowej (zwłaszcza w kwestii pomiarów w systemach
badanych przez mechanikę kwantową) z informatyką czy też cognitive
science, na warsztacie których uznaje za równorzędnego partnera — filozofa
jako twórcę „opracowującego intuicje badawcze neurologów usiłujących
rozwiązać problem mind–body”.51 Za pionierski przykład tego rodzaju
współpracy uważa Mittelstrass pracę Johna C. Ecclesa i Karla R. Poppera
The Self and Its Brain.
Jak tego rodzaju klasyfikacje mają się do rozpatrywanych przez nas
założeń Mittelstrassowskiej filozofii nauk humanistycznych oraz jego idei
jedności nauki? Można tu wskazać na dwa korespondujące ze sobą, ale posiadające pewną pojęciową autonomię wątki rozważań:
5. EPISTEMOLOGICZNE ŹRÓDŁA IDEI JEDNOŚCI NAUK

Mittelstrass staje na stanowisku, iż żadna wiedza nie odnosi się do „absolutnego świata”, którego istota byłaby poznawalna również „bez pośrednictwa naszych teorii”;52 wiedza nie „odzwierciedla świata”, lecz pozostaje z nim
w relacji „interakcji”.53 Niemiecki filozof pisze w tym kontekście także
o „świecie leibnizjańskim”, który nie jest światem „obiektywnym, będącym
źródłem obiektywnej wiedzy”.54 Teorie naukowe są „konstruktami”.55 Teoriopoznawczo można by, jego zdaniem, mówić w związku z tym o zasadzie
„przyswojenia przedmiotu poprzez jego przedstawienie”.56 Także „zjawiska
są przedstawieniami i podlegają regułom, których nie można wydobyć
w tego, co przedstawiane”.57 Zwracając uwagę na „perspektywiczność” świa—————————
Ibidem, s. 95.
Ibidem, s. 96.
51 Ibidem, s. 103.
52 J. Mittelstrass, Wissen und Grenzen, op. cit., s. 106.
53 J. Mittelstrass, Der Flug der Eule, op. cit., s. 85.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 86.
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ta leibnizjańskiego, Mittelstrass zauważa, iż „ nie jest on ani czystą naturą,
ani czystym artefaktem, lecz zawsze jednym i drugim. Nie mamy bezpośredniego dostępu do świata, który to dostęp by oznaczał, że świat niejako otwiera oczy i patrzy na nas w taki sposób, iż to, co o nim wiemy, odnajdujemy
w jego wzroku”.58 Inaczej mówiąc: „Tak, jak patrzymy na świat, tak świat
patrzy na nas i nie ma czegoś takiego, jak bezpośrednia rozumność faktów”.59
Stanowisko Mittelstrassa nie stanowi z pewnością jakiegoś pionierskiego novum na gruncie teorii poznania. Wpisuje się w cały szereg zmierzających w podobnym kierunku poglądów, które od czasów Kanta, po najnowszą
współczesność, bronią podejścia (po części przynajmniej) antyrealistycznego
w epistemologii i kładą nacisk na konstruktywistyczny charakter ludzkiej
wiedzy. Tym, co wydaje się tu interesujące, stanowi naszym zdaniem wyeksponowany użytek, jaki niemiecki filozof czyni z tych epistemologicznych
założeń w swej filozofii humanistyki. Otóż jedność nauk humanistycznych
i przyrodniczych zasadza się w jego oczach właśnie na tym, że oba te rodzaje
nauk konfrontują się ze światem leibnizjańskim oraz stanowią jego równorzędne epistemologicznie elementy. To dlatego Mittelstrass stwierdzi, że
wszystkie „teorie są interpretacjami” i zawierają tym samym w sobie „aspekt
humanistyczny”.60 Jako przykład służą mu odwołania do różnych wersji
interpretacyjnych mechaniki kwantowej, które w konkurencyjnych ujęciach
Heisenberga i Bohma stanowią, jak podkreśla, „ sformułowania koncepcjonalnie całkowicie różne, natomiast w sensie empirycznym — ekwiwalentne”.61 Mamy tu do czynienia z dwiema równorzędnymi interpretacjami tej
samej teorii. Podobnie teoria grawitacji może być interpretowana w przeświadczeniu Mittelstrassa ekwiwalentnie (to znaczy przy założeniu identycznych konsekwencji empirycznych) na gruncie dwóch modeli czasoprzestrzeni: czasoprzestrzeni zakrzywionej w sensie einsteinowskim oraz „płaskiej
czasoprzestrzeni w rozumieniu Minkowkiego”, która to interpretacja „może
ułatwić przejście do kwantowej teorii grawitacji (teoria Thirringa–
Desera)”.62 Zdaniem Mittelstrassa, „przykłady te pouczają, iż empirii można
czynić zadość poprzez różne modele teoretyczne(Ansӓtze) i jest też tak, że
ten sam model teoretyczny może być różnie interpretowany”. Od tych twierdzeń Mittelstrass przechodzi wprost do uogólnień dotyczących humanistyki
i stwierdza:
„Kto obiektywizacje ducha pojmuje wyłącznie jako dzieło historycznego przypomnienia, osiągnięcie literatury, filozofii czy sztuki, nie rozumie współczesnego świata, i orientuje się na zbyt prymitywną i mylącą alternatywę ducha
i natury, zapoznając fakt, że także nauki przyrodnicze nie są obiektywizacjami

—————————
Ibidem.
Ibidem, s. 84.
60 J. Mittlestrass, Wissen und Grenzen, op. cit., s. 103.
61 Ibidem, s. 104.
62 Ibidem, s. 105.
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natury, lecz, podobnie jak nauki humanistyczne (nauki o duchu), aczkolwiek
na innym polu, są obiektywizacjami ludzkiego ducha. W skrajnym sformułowaniu można by to podsumować dewizą, iż wszelka nauka jest nauką humanistyczną (nauką o duchu).”63

Mittelstrass odwołuje się tu expressis verbis do heglowskiej kategorii ducha, która obejmuje sobą również pojęcie natury, a tak rozumiany duch stanowić ma ontyczny i historiozoficzny nośnik wszelkiego rozwoju i postępu.
Na tę perspektywę heglowską nakłada przy tym własną wykładnię filozoficzną odwołującą się do kategorii „transdyscyplinarności” i stwierdza:
„Transdyscyplinarność należy w gruncie rzeczy do istoty nauk humanistycznych i mogą one być wierne swej pierwotnej(idealistycznej idei) jako właściwy
naukowy paradygmat transdyscyplinarnego porządku. Jeśli bowiem rzeczywistym przedmiotem nauk humanistycznych jest kulturowa forma świata,
a do tej formy przynależą także nauki przyrodnicze oraz wszystko to, czym
jest współczesny świat w swej naukowej i nienaukowej istocie, wówczas nauki
humanistyczne będą mogły uczynić zadość tej okoliczności tylko wtedy, gdy
opuszczą ścieżkę humanistycznych specjalizacji i przyjmą optykę transdyscyplinarną.”64

Mittelstrass puentuje tę uwagę następująco:
„Chodziłoby o to, aby językoznawstwo pojęło, że nie powinno się zajmować językowymi osobliwościami, lecz językową formą świata, by literaturoznawstwo
znów pojęło, że nie ma do czynienia z tekstami literackimi, lecz z estetyczną
formą świata, by historiografia pojęła, iż ma nie tyle do czynienia z historiami,
lecz z historyczną formą świata i by filozofia pojęła wreszcie, że ma do czynienia nie tyle ze swymi klasykami, ile z racjonalną formą świata.”65

Jak się wydaje, leibnizjańaski motyw epistemologiczny jest tu niejako
dopełniony przez motyw heglowski kładący nacisk na całościowy charakter
świata ducha, który obejmuje sobą wszystkie ludzkie wytwory, a więc także
różne typy nauk. Na straży tak rozumianej intencji holistycznej humanistyki
powinna stanąć wedle Mittelstrassa filozofia, której zadaniem głównym staje
się poszukiwanie zrębów uniwersalnej teorii racjonalności w nauce. Bez
udziału namysłu filozoficznego trudno sobie np. wyobrazić, by językoznawstwo potrafiło się bezpośrednio zająć „językową formą świata”. Ową rolę
filozofii artykułuje Mittelstrass bardzo wyraźnie postulując „zastąpienie
[w humanistyce] paradygmatu historystycznego, paradygmatem filozoficznym przy jednoczesnym ponownym rozbudzeniu w filozofii jej systematycz—————————
J. Mittelstrass, Krise und Zukunft…, op. cit., s. 193.
Ibidem, s. 190–191.
65 Ibidem, s. 191.
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nej istoty”.66 Hermeneutykę jako uniwersalną metodologię nauk humanistycznych Mittelstrass proponuje zastąpić zatem teorią racjonalności — posiadającym uniwersalistyczne ambicje namysłem na tym, co to oznacza,
iż „poza wszelką nauką, poza wszystkim tym, co nosi miano naukowości
tkwi wspólna wola [...] badawczego pojmowania, i to w metodycznie kontrolowalny sposób”. Niemiecki filozof zdaje się zakładać, iż owa metoda musiałaby odsłonić „argumentacyjny potencjał myślenia”,67 a umożliwiająca konkluzywną krytykę argumentacja, bazująca na „uzasadnianiu ważności głoszonych tez”,68 byłaby swego rodzaju pomostem i jednocześnie głębinową
warstwą różnych, bardziej partykularnych metod naukowych (wyjaśnianie,
sztuka rozumienia). Zakłada także, że dyskutowany w kontekście filozofii
nauki Poppera i Imre Lakatosa postulat, by teoria wyjaśniała więcej faktów
od teorii konkurencyjnej i by pozwalała przewidywać nowe i nieoczekiwane
zjawiska dotyczy także nauk humanistycznych i społecznych.
To na tym metodologicznym, a nie semantycznym czy nomologicznym
poziomie dostrzega Mittelstrass perspektywę jedności nauk przyrodniczych
i humanistycznych i konkluduje: „Nie byłaby to jedność naukowego języka
czy jedność praw, lecz jedność metodyczna.”69 Z drugiej strony zaś, intencje
badawcze humanistyki nabierają w tym ujęciu prospektywnego charakteru,
nie stanowią już powrotu do przeszłości w odtwarzającej ją historiografii,
lecz jawią się jako narzędzie dyskursu skupionego na przyszłości i rozpoznawaniu jej ukrytych potencji.
6. JEDNOŚĆ NAUK W WYMIARZE
NAUKOWEJ PRAKTYKI BADAWCZEJ

Priorytety te wskazują wyraźnie na ten aspekt, który został już zasygnalizowany — jedności nauk nie można rozpatrywać zdaniem Mittelstrassa
w perspektywie uniwersalnej „metateorii” czy leibnizjańskiej methesis
universalis (Leibniz zakładał, jak wiadomo, możliwość opracowania sztucznego języka jako formalnej bazy tworzenia i przedstawiania wszelkiej wiedzy),70 a nawet w świetle charakterystycznych dla francuskiego oświecenia
poszukiwań jednorodnego „systemu nauk” w rozumieniu d`Alemberta. Kładąc akcent na kwestię metody, Mittelstrass zwraca się jednoznacznie nie
w stronę metajęzyka nauki, lecz w stronę konkretnych, dyscyplinarnych
i transdyscyplinarnych praktyk badawczych będących jego zdaniem właściwym nośnikiem procesów unifikacyjnych w nauce. Wkracza tym samym na
ten sam teren intelektualnych poszukiwań, który penetruje w swej filozofii
—————————
Ibidem, s. 192.
J. Mittelstrass, Glanz und Elend, op. cit., s. 38.
68 J. Mittelstrass, Wissen und Grenzen, op. cit., s. 116.
69 Ibidem.
70 Por. ibidem, s. 112.
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nauki Rheinberger71 czy przykładowo Karin Knorr-Cetina, której opinię:
„Praca badawcza w ramach produkcji wiedzy jawi się raczej jako zależna od
umiejętności aktorów praca ręczna, a nie jako praca intelektualna (Kopfarbeit) w sferze idei” cytuje aprobująco,72 wystrzegając się jedynie postawy
całkowicie deprecjonującej rolę teorii w procesie gromadzenia wiedzy. Jego
stanowisko w tej kwestii można by sprowadzić do tezy, że wskazywana przezeń transdyscyplinarność jest zasadą w pierwszym rzędzie dotyczącą praktyki badawczej uczonych jako reprezentantów różnych dyscyplin. To w tym
swoim wymiarze, wymiarze badawczej praktyki laboratoryjnej, „nauka wykracza poza swoją organizację dyscyplinarną”.73 Co więcej zaś, to na tym
gruncie właśnie spotykają się nauki humanistyczne z przyrodniczymi. Jak
formułuje to Mittelstrass:
„Również nauki humanistyczne organizują swą pracę czasami w trybie laboratoryjnym. Posegregowane stosy książek stają się zbiorem warunków realizacji projektu badawczego (Versuchsanordnung), klasycy pełnią rolę źródeł
teoretycznych, notatki stają się czymś w rodzaju protokołu z eksperymentu.
Odkrycia dokonywane za pośrednictwem ołówka znajdują przedłużenie w poszukiwaniach uzasadnień w głowie. […] Podręcznik i laboratorium stają się
przeznaczeniem nie tylko przedstawicieli nauk przyrodniczych. Także humaniści tworzą dla swych potrzeb symboliczne laboratoria i odwołują się do
większej ilości podręczników niż to wynikałoby zwyczajowo z »możliwości
przetwórczych« poszczególnych dyscyplin.”74

Podsumowując ten wywód, Mittelstrass przypomina opinię A. Gehlena, iż
„synteza nauk, jeżeli jest możliwa, to jedynie w ramach naukowej praktyki
badawczej”.75
Mittelstrass formułuje tu również ciekawą uwagę iż, „na stromych
(mühsam) ścieżkach kontekstów odkrycia i uzasadnienia żaden badacz nie
ma łatwiejszej sytuacji niż inni”.76 Jako przykład podaje szczegółowy opis
hipotetycznej genezy tlenowej koncepcji spalania autorstwa Lavoisiera,
w której pojawiające się i śledzone przez Lavoisiera kolejne nowe hipotezy
naukowe (Guyton, Cigna, Mitouard) oraz doświadczenia naukowe przepro—————————
71 Por. S. Czerniak, Hans-Jörg Rheinberger…, op. cit. Mittelstrass, podobnie jak Rheinberger,
zwraca również uwagę na to, iż w odniesieniu do współczesnych nauk ulega dezaktualizacji windelbandowskie rozróżnienie: idiograficzny–nomotetyczny. Cytując twórcę teorii chaosu René Thoma,
Mittlestrass zwraca uwagę, że np. współczesna fizyka coraz bardziej interesuje się przedmiotami
jednostkowymi i niepowtarzalnymi (np. zmieniający się kształt tej oto konkretnej chmury), generalnie zaś wykorzystuje pojęcie zdarzeń „kontyngentnych”. Z kolei humanistyka nie stroni od ujęć
o charakterze nomotetycznym (prawidłowości psychologiczne, historyczne czy gospodarcze). Jest to
zdaniem Mittelstrassa z pewnością kolejny dowód na unifikację metodologiczną nauk. Por. Glanz
und Elend, op. cit., s. 46.
72 J.Mittelstrass, Flug der Eule, op. cit., s. 83.
73 Ibidem, s. 84.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
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wadzane przez niego samego tworzą, jak podkreśla Mittelstrass, „amalgamat
idei i okoliczności”, który nigdy nie pozwoli nam ustalić dostatecznie precyzyjnie, jakie czynniki „doprowadziły ostatecznie” do odrzucenia teorii flogistonowej przez Lavoisiera.77 Rozważania te, odnosząc ich konkluzje do swej
idei jedności nauk przyrodniczych i humanistycznych, podsumowuje Mittelstrass następująco:
„Mamy tu więc do czynienia ze swoistą okolicznością, iż powstanie teorii
przyrodniczej nie poddaje się racjonalnej rekonstrukcji, mimo dostatecznej
ilości historycznych informacji, jakie posiadamy. O ile z reguły sytuacja w nauce wygląda tak, że na dane pytanie nie znamy odpowiedzi, w opisanym przypadku mamy sytuację odwrotną: to do odpowiedzi, jaką stanowi naukowa
teoria, nie umiemy »dopasować« odpowiedniego pytania, a więc nie potrafimy jednoznacznie określić takiej sytuacji problemowej, odpowiedź na którą
stanowi dana teoria. To oznacza jednak, że również w naukach przyrodniczych, którym przypisuje się na ogół uporządkowany postęp poznawczy,
pojawiają się »nieprzejrzyste«, wieloznaczne linie rozwojowe, a więc to, co
poprzednio charakteryzowane było jako postęp w naukach humanistycznych.
Wbrew zwyczajowym opiniom obie te kultury, przyrodoznawcza i humanistyczna (łącznie z tym, co nazywamy naukami społecznymi), nie są od siebie,
w odniesieniu do terminów prawdy i fałszu, tak bardzo odległe, jak chcą tego
ich propagandyści.”78

Innymi słowy, w obu przypadkach może dochodzić do zacierania się granic pomiędzy kontekstami uzasadnienia i odkrycia, a roli idei naukowych
i okoliczności biograficznych w powstaniu danej koncepcji naukowej nie da
się dokładnie ani określić, ani wyważyć. Mittelstrass ma tu przy tym świadomość, że konkluzjami tymi nawiązuje do znanych od dawna w filozofii
nauki stanowisk Pierre Duhema i Thomasa Kuhna (to pierwsze zresztą
streszcza w swym tekście79), ale wydaje się postrzegać ich wartość (podobną
uwagę formułowaliśmy już poprzednio)w szerszym kontekście rozwijanej
przez siebie filozofii nauk humanistycznych. W tym samym artykule na
przykładzie wiersza Eduarda Friedricha Mörikego zastanawia się bowiem
nad opinią Paula Valery’ego, że wieloznaczność tekstów literackich staje się
niejako warunkiem wstępnym umożliwiającym pełne rozwinięcie operacji
rozumienia. Ich jednoznaczność tłumiłaby natomiast rozumienie hermeneutyczne w zarodku. Wieloznaczność utworu literackiego porównuje zatem
Mittelstrass do wieloznaczności rekonstrukcji pojęciowych na gruncie historii nauk przyrodniczych i można by zapytywać o heurystyczne pożytki ewentualnej konfrontacji tego ujęcia z pozostałymi przytoczonymi uprzednio poglądami Mittelstrassa na temat statusu nauk humanistycznych (vide jego
analizy poświęcone władzy sądzenia).
—————————
Ibidem, s. 114.
Ibidem.
79 Ibidem, s. 109.
77
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7. KOMENTARZ

Wypada uznać koncepcję Mittelstrassa za oryginalną syntezę nawiązującą
do różnych wątków filozofii nauk humanistycznych, separującą się interesująco od marquardowskiej koncepcji kompensacji, ale przejmującą jednocześnie
niektóre jej kategorie (przykładem funkcje orientacyjne nauki) i sytuującą ją
ciekawie na tle poglądów Snowa, co uwypukla metodologiczny charakter koncepcji kompensacji jako swoistego dualizmu w filozofii nauki. Uważam, że
właśnie w tym punkcie koncepcja Mittelstrassa przynosi nowe rozwiązania,
ponieważ kojarzy kantowską kategorię „rozumu” z obiegowymi poglądami na
racjonalność w nauce pod szyldem takich pojęć jak uzasadnianie twierdzeń
czy spójna logicznie argumentacja. To, co wydaje się być mocną stroną referowanej koncepcji, stanowi jednak jednocześnie jej słabość; otóż Mittelstrass
nie podejmuje nigdzie systematycznego namysłu nad definicją i teoretycznym
modelem tak rozumianej racjonalności. Przywołuje na przykład kantowską
kategorię władzy sądzenia, ale ani nie tłumaczy, czy na gruncie metodologicznej jedności nauk można by ją zastosować także w naukach przyrodniczych,
ani nie próbuje zrekonstruować rozbieżności pomiędzy koncepcją Kanta
a współczesnymi stanowiskami metodologicznymi.
Podobne pytania rodzą się w polu semantycznym wyznaczonym przez
pojęcia „praktycznego charakteru” wiedzy humanistycznej i „kształcenia”.
Nasuwa się tu pojęcie „wiedzy emancypacyjnej” w ujęciu habermasowskim80
— poznania, które nie opisuje faktów, ale ma za zadanie wpływać na samowiedzę podmiotu, wyzwalać go ze zniewoleń ideologii czy świadomości fałszywej w rozumieniu psychoanalitycznym. Mittelstrass argumentuje podobnie: humanistyka współtworzy ludzką tożsamość, co wymaga od podmiotu
pewnej skierowanej na samego siebie aktywności w procesie, który można
by określić mianem „egzystencjalnej instrumentalizacji” wiedzy, a wiec
kształcenia w komentowanym przez Mittelstrassa szerokim sensie humboldtiańskim. Jeśli jednak tak się rzeczy mają, dopracowania wymagałaby idea
metodologicznej jedności nauk na gruncie idei racjonalności w konfrontacji
z ową praktyczno-podmiototwórczą rolą humanistycznego kształcenia. Jak
się zdaje, różnice pomiędzy humanistyką a naukami przyrodniczymi są bowiem w tym punkcie o wiele większe, niż Mittelstrass zgodziłby się dopuszczać.
Fizyka nuklearna i etyka, na przykład, jako fragment filozofii mogą upodabniać się do siebie używanymi procedurami argumentacyjnymi czy też,
ogólniej rzecz biorąc, charakterem racjonalności, której zasady respektują,
ale znacząco różnić się między sobą, jeśli chodzi o wpływ danego typu wiedzy na tożsamość podmiotu i jego życiową praxis. Znajomość historii etyki,
w przeciwieństwie do znajomości praw fizyki jądrowej, może bowiem bezpo—————————
80 Por. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, w: ibidem, Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main 1978, s. 146–169.
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średnio wpływać na czyjąś tożsamość moralną. Deficytem stanowiska
Mittelstrassa byłoby w rezultacie pewne niedookreślenie powiązań pomiędzy
jego analizami poświęconymi racjonalności w nauce oraz zagadnieniem
„kształcenia” i bezpośrednio praktycznego charakteru wiedzy humanistycznej.
Sprawę komplikuje przy tym dodatkowo okoliczność, że Mittelstrass nawiązując do Rittera przeciwstawia, jak pamiętamy, „teoretyczne” ambicje
humanistyki pozytywno-praktycznym ambicjom nauk przyrodniczych
i technicznych. Mielibyśmy tu zatem do czynienia z pewną asymetrią założeń
(humanistyka ma być rodzajem teorii w służbie społecznej, zarazem zaś
pojmowana jest z perspektywy kształcenia jako swoista praktyka podmiotowa) oraz z użyciem dwóch różnych kategorii praktyki w odniesieniu do obu
tych rodzajów nauk (praktyka technologiczna przyrodoznawstwa miałaby
rzecz jasna odmienny charakter). Kwestia ta wymagałaby dalszych metodologicznych precyzacji.
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The author recounts the main threads of Jürgen Mittelstrass’s philosophy of the
humanities. In it, the German philosopher starts out with the critique of J. Ritter’s
and O. Maquard’s so-called functionalistic and dualistic conception of the human
sciences, stating preference for methodological monism, which sees all sciences
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united by the universal rules of rationality. Mittelstrass seeks this unity both in the
trans-disciplinary trends in contemporary science, as well as in certain epistemological similarities and similarities in research praxis between scientific disciplines. The
author also points to Mittelstrass’s Kantian inspirations, and his clever adaptation of
the “power of judgement” concept for the purposes of his own argumentation. In
a final resume, he passes a generally positive opinion about the discussed conception with some critical comments.
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JAK NAUKA JEST UNIWERSALNA?
STRESZCZENIE

Badam problem uniwersalności nauki w jej koncepcjach epistemologicznych oraz
zsocjologizowanych, a w tych drugich także tezę o antyuniwersalności nauki. Wyróżniam wśród typów uniwersalności nauki epistemiczną oraz kulturowo-społeczną
globalną, w tej ostatniej — uniwersalność globalną poziomu bazowego nauki, a ponadto etyczno-aksjologiczną. Pokazuję, że w epistemologii naukę uznaje się za uniwersalną w jej podstawowych aspektach, tj. wiedzy, przedmiotu, podmiotu, wartości
poznawczych oraz metody, ponieważ ta cecha jest według metatez epistemologii
koniecznym efektem ważności i autonomiczności nauki. Wykazuję też, że ujęcia
zsocjologizowane nauki, stojące na stanowisku multikulturalizmu, niewłaściwie
traktują naukę jako nieusuwalnie antyuniwersalną, jako dziedzinę związaną tylko
z kulturą zachodnią. Proponuję stanowisko uniwersalizmu globalnego poziomu
bazowego postulujące, że nauka wyrasta z kulturowej bazy (zawierającej kryteria
najsłabszej racjonalności, empiryczności i metodyczności) wspólnej dla wszystkich
kultur. Badam ponadto, jak uniwersalność będąca własnością nauki, staje się wartością nauki i jakie znaczenie ma ta własność i zarazem wartość nauki dla ludzkiego
świata.
Słowa kluczowe: epistemologia, zsocjologizowane koncepcje nauki, uniwersalność nauki, uniwersalność epistemiczna, uniwersalność globalna, uniwersalność
jako wartość.

WPROWADZENIE

Tak oczywiste, że aż banalne jest stwierdzenie, że na pytanie, czym jest
uniwersalność nauki, nie ma jednej odpowiedzi, a są różne i rozmaicie uwarunkowane – i metafilozoficznie, i teoretycznie. Pojęcia uniwersalności dotyczą różnych aspektów nauki i to nauki dwojako ukonstytuowanej. Dołącza
się tu też uwikłanie ideologiczne i wartościujące; uniwersalność, rozmaicie
rozumiana, ma tendencję do odgrywania roli wartości, zależnie od kontekstu
– wartości poznawczej, społecznej lub etycznej, a w końcu wartości istotnej
w konstytuowaniu ludzkiego świata.
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Jak większość pojęć, i to zależy od teorii, która go zawiera, a na wyższych
piętrach – od szkoły filozoficznej, nurtu filozoficznego i wreszcie od determinant metafilozoficznych. Najgłębszy czynnik formujący cechę uniwersalności nauki to konstytucja nauki – albo jako „czystego” obiektu poznawczego, albo jako poznania uwikłanego lub wręcz konstytuowanego przez
czynniki społeczno-kulturowe. Kluczowy dla ujęcia problemu uniwersalności
nauki jest podział koncepcji nauki na dwa typy: koncepcje epistemologiczne
oraz zsocjologizowane. Pierwszy typ konstytucji ujmuje naukę jako szczególne poznanie i wiedzę – czyste, funkcjonujące w autonomicznej sferze
poznawczej, izolowanej od innych dziedzin ludzkiej aktywności. Drugi typ
ujmuje naukę jako poznanie i wiedzę tworzone w pozanaukowym otoczeniu,
a mianowicie, w całości świata społeczno-kulturowego.1 Pierwszy typ koncepcji nauki obowiązuje w tradycyjnej epistemologii, łącznie ze współczesną
filozofią nauki, zwaną racjonalistyczną; drugi typ obejmuje zsocjologizowane
teorie nauki, także te należące do socjologii wiedzy, zachowujące – konstytucję nauki jako fenomenu poznawczego, a nie np. naukę jako organizację lub
jako jedynie szczególny typ podmiotu kolektywnego.
Pierwsza konstytucja przyjmuje jako konieczną – jak będę wykazywać –
uniwersalność nauki, natomiast druga – odrzuca ją. Jednak antyuniwersalność nie jest konieczna w koncepcjach zsocjologizowanych; twierdzę tak
wbrew częstym odmiennym twierdzeniom. Nie mamy tu do czynienia z dychotomią, ale jedynie z rozróżnieniem, które można zasypywać. Pragnę wykazać, że nauka ujęta jako poznanie naukowe uwikłane w czynniki kulturowe
i społeczne, czyli nauka włączona w świat multikulturowy, też może być
uniwersalna. W klimacie filozoficznym ostatnich kilku dekad niewiele się
myśli o minimalizowaniu różnic, a raczej dąży się do ich wyolbrzymiania.
Momentami filozofowie zbliżają prezentacje swoich poglądów, sposób argumentowania oraz stosunek do wyznawców innych poglądów do poziomu
ideologicznych zmagań, do walk o wyznawane stanowiska.
Przemiany pojęć uniwersalności nauki nie są przypadkowe: mają swoją
logikę, odzwierciedlają historyczne przemiany filozoficznego myślenia o nauce. Pytanie o uniwersalność nauki odsyła do rozróżnienia dwóch typów
ujmowania nauki: tradycyjnie epistemologicznego oraz zsocjologizowanego. Dla rozpatrzenia charakteru i istoty uniwersalności nauki najważniejszy
jest, jak sądzę, ten właśnie podział i metatezy obu rodzajów koncepcji. Taką
też strategię badania kwestii – metateoretyczną, ogólną – tu przyjmuję.
Samo klasyfikowanie pojęć uniwersalności nauki, eksplikacja każdego
z nich z osobna, bez usytuowania ich w historycznych przemianach myślenia
o nauce, nie pozwala zadowalająco wniknąć w uniwersalność nauki i w jej
meandry. Nie pozwala zrozumieć ról, jakie uniwersalność odgrywa w funk—————————
1 M. Paty wprowadza inne rozróżnienie: naukę idealną oraz społeczną produkcję nauki (social
production of science) i na nim opiera rozważania o uniwersalności nauki. Paty, M. The Idea of the
Universality of Science and Its Philosophical and Historical Critics, Asclepio, 49, 1997, s. 5–43.
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cjonowaniu nauki, także w całym ludzkim świecie poza nią, i w jej wartościowaniu. W końcu, nie pozwala też odpowiedzieć na pytanie, jak właściwość uniwersalności przeobraża się w wartość, także poznawczą, jak
przekracza granice namysłu nad nauką i odgrywa lub może odgrywać role
w kształtowaniu ludzkiego świata.
Dwa wyróżnione tu typy koncepcji nauki zawierają dwie różne grupy
pojęć uniwersalności w nauce. Pierwszą grupę nazwę uniwersalnością epistemiczną, a drugą, występującą w koncepcjach zsocjologizowanych, dyskusyjną i najczęściej odrzucaną – społeczno-kulturową. Jakie są relacje
pomiędzy tymi dwoma typami uniwersalności nauki, zwłaszcza wobec konwergencji typów koncepcji nauki, z którymi są one związane? To jeden
z problemów, który rozważę. Drugi dotyczy przemiany uniwersalności,
w różnych jej sensach, z właściwości pewnych obiektów (aspektów) nauki
w wartości. Rozważę też kwestię, jak uniwersalność nauki jest lub może być
ważna dla ludzkiego świata, nie tylko z powodów poznawczych.
EPISTEMICZNA UNIWERSALNOŚĆ NAUKI

Według koncepcji epistemologicznych nauka jest uniwersalna w swych
głównych aspektach: uniwersalny jest jej przedmiot, wiedza naukowa (na
kilka sposobów), metody i wartości poznawcze. „Uniwersalny” znaczy tu
powszechnie obowiązujący, aprobowany i respektowany. Uniwersalność
wymienionych typów należy do warunków tożsamości nauki. Ponadto, jeśli
przyjąć stanowisko Kanta lub poglądy idące za nim, w tym neokantowskie
w kilku wypracowanych wersjach, także ich współczesne filiacje,2 uniwersalny jest jej szczególny podmiot, a mianowicie transcendentalny.
Fakt uniwersalności nauki jest antycypowany jako wyjściowy pewnik
w kantyzmie, w neokantyzmie i w filozofii analitycznej. Uniwersalność nauki
przyjmuje się w jednym „pakiecie” z faktem nauki lub faktem możliwości
nauki. Jeśliby bowiem nie założyć w punkcie wyjścia uniwersalności epistemicznej, to konstrukcja teorii poznania (w tej postaci, jaką teorie te faktycznie mają) byłaby niewykonalna. Każda taka teoria ujawnia przecież uniwersalne metody poznania, jeden powszechny charakter aktów poznawczych
i ich stałe, wszechobecne uwarunkowania, formy wiedzy itd. Ogólnie, teorie
te pokazują, jak nauka jest uniwersalna. Jeśli teoria poznania ma być
normatywna, to również postuluje wyjściowy postulat uniwersalności nauki
i do niego dopasowuje ustanawiane uniwersalne normy i wartości poznawcze. Natomiast naturalistyczne koncepcje nauki przyjmują uniwersalność
nauki jako fakt empiryczny i uzasadniają go, np. epistemologie ewolucyjne
—————————
2 Filiacje zadeklarowane nie są częste, natomiast daleki odpowiednik podmiotu transcendentalnego pojawia się znacznie częściej – jako podmiot społeczny, np. Schelerowski duch grupy, dusza
grupy.
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fundują go w powszechnie (tj. uniwersalnie) obowiązujących prawach teorii
Darwina.
W ujęciu epistemologicznym nauka jest szczególnym, czystym poznaniem – racjonalnym, o specyficznej, stałej metodzie lub metodach, o określonych wartościach poznawczych i celach. I, co tu najważniejsze, bez
zewnętrznych determinant, tj. bez włączania czynników pochodzących spoza sfery poznania. Teza o niedopuszczalności zewnętrznego determinowania głosi, że poznanie autentyczne nie jest obiektem gier społecznych, obiektem zabiegów i interesów jakichś grup społecznych, ani nie bierze się ze
specyficzności poszczególnych kultur. Jeśli poznanie ma być obiektywne
i prawdziwe lub przynajmniej zbliżać się do prawdy, musi funkcjonować
w izolacji od dziedzin, w których funkcjonuje. Ma eksternalizować wszystkie
czynniki, wśród których się rozwija. Według standardowej epistemologii,3
także współczesnej, poznanie naukowe, które zostaje uwikłane w czynniki
społeczno-kulturowe, przestaje być poznawczo ważne. Traci status poznania
autentycznego, zmienia się w jego pozór, w pseudopoznanie. Według jednej
z podstawowych metatez epistemologicznych nauka musi być odseparowana
od innych dziedzin ludzkiej aktywności, a więc od pozostałej kultury (najszerzej ujętej), a w innym ujęciu, od Lebensweltu. Poznanie naukowe ważne to
jedynie takie, którego nie podlega jakimkolwiek oddziaływaniom kulturowym, społecznym, w tym politycznym i ekonomicznym, ludzkim interesom,
czy to indywidualnym, czy kolektywnym. Poznanie tak wyobrażone zajmuje
szczególne miejsce w ludzkim świecie: nie wchodzi w żadne z nim relacje,
sytuuje się poza nim, w odrębnej izolowanej sferze. Nauka autentyczna musi
być z konieczności autonomiczna, paradoksalnie wyłączona ze świata,
w którym jest.
Zewnętrzne oddziaływania na naukę – stwierdzają epistemolodzy – pojawiają się w jej praktyce i pełnią w niej rolę wyłącznie destrukcyjną: degenerują naukę, sprawiają, że sprzeniewierza się ona ideałowi i przemienia się
w pseudonaukę. Wskazuje się liczne przypadki relegowania ideału w historii
rzeczywistej nauki, w tym m.in. politycznie sterowane badania Łysenki, wykluczanie „fizyki żydowskiej” przez niemieckich nazistów, „fizyki burżuazyjnej, idealistycznej” w stalinowskim okresie rozwoju w Związku Radzieckim,
dostosowywanie tez naukowych do wierzeń religijnych lub nawet nadawanie
prymatu tym drugim, dopasowanie twierdzeń o zmianach klimatycznych do
interesów tych, którzy zamawiają ekspertyzy, przemilczanie szkodliwości
lekarstw. Epistemologia – mówi jedna z jej niekwestionowanych metatez –
jest wewnętrzną teorią nauki, tj. nauki odizolowanej od reszty ludzkiego
świata. Nie dlatego, że epistemologia tak konwencjonalnie ustanawia swój
zakres badań, ani że wprowadza zbyt idealistyczne założenia, ale dlatego, że
tylko nauka autonomiczna jest ważna i wiarygodna. Wydanie jej na pastwę
—————————
3

A więc poza niemal całą epistemologią, za wyjątkiem epistemologii społecznej.
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zewnętrznych gier kulturowych, społecznych, religijnych i innych rujnuje
realizację jej ideału w praktyce, a jeśli jest notoryczne lub powszechnie dopuszczalne, także sam ideał.
Notabene w takim ujęciu geneza nauki oraz motywy jej trwania są tajemnicze, gdyż muszą pochodzić spoza nauki. Trudno wyobrazić sobie naukę
jako machinę samonapędzajjącą się i powstającą z przyczyn należących do
niej samej. Można mniemać, że naukę utworzono przy użyciu czynników
(biorących się z ludzkiej natury lub z kultury, lub ze splotu przypadkowych
okoliczności, np. szczególnych warunków biologicznych czy geograficznych),
które następnie przestały w naukę ingerować: były tylko impulsem kreacji,
lecz nie są czynnikiem podtrzymującym jej trwanie. Tak więc nauka uniezależniła się od reszty ludzkiego świata, chociaż to on ją utworzył.
Problem fundamentów nauki jest obecny w koncepcjach poznania i konieczny do jego wyjaśnienia, m.in. u Kartezjusza (zwracającego się do Boga
jako pierwotnej instancji koniecznej w rekonstrukcji drogi poznania)
i u Kanta, upatrującego (jednak z pewnymi zastrzeżeniami4) bazę poznania
naukowego w fundamentalnych ludzkich zdolnościach. Izolacja nauki od
innych dziedzin ludzkiego świata znaczy również, że nie zależy ona od tego
świata w swym trwaniu, a wobec tego trzeba poszukiwać tylko w niej samej
czynnika podtrzymującego jej istnienie. Nie można tu nawet mówić o tradycyjnie przywoływanych potrzebach intelektualnych lub o ludzkiej ciekawości
(co zresztą uznaje się za rozstrzygnięcie anachroniczne i nieprawdziwe) jako
motorze nauki, ponieważ odwoływalibyśmy się wtedy do faktu antropicznokulturowego. Wszelkie społeczne impulsy trwania nauki również trzeba
usunąć z pola widzenia. Wobec tego epistemolodzy muszą twierdzić, że nauka napędza się sama do dalszego trwania. Prawdopodobnie może napędzać
je podmiot poznania. Jednak i tu pojawia się trudność: stanowienie celów,
zwłaszcza celów najogólniejszych, w tym celu nauki pojętej jako całość,
nie leży w gestii ani kompetencjach podmiotu poznania tradycyjnie ujmowanego.
Warunek autonomiczności nauki względem innych dziedzin świata
wprowadza w związku z postawionym celem: uzyskiwania wiedzy naukowej,
której przysługują wskazane wartości poznawcze. Utrzymuje się, że tylko
poznanie nietargane wpływami kulturowymi lub społecznymi może to roszczenie realizować: tylko takie jest poznawczo ważne, gdyż tylko takiemu
przysługują niezaburzone wartości poznawcze. Ograniczenie dziedziny teorii
poznania do „czystego” poznania naukowego, bez żadnych weń ingerencji
z zewnątrz, nie jest więc konwencjonalną decyzją, ani rezultatem uproszczenia badań, wydzielenia stosunkowo wąskiej dziedziny przedmiotowej itp.
Bierze się ono z fundamentalnej metatezy, o statusie aksjomatu mówiącego,
że nauka tylko jako obiekt izolowany gwarantuje ważność swoim rezultatom.
—————————
4

Zastrzeżenia dotyczą tu konstytucji podmiotu transcendentalnego.
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Dla utrzymywania wartości poznawczych konieczna jest izolacja nauki, usunięcie uwarunkowań zewnętrznych dywersyfikujących naukę na np. nauki
narodowe, nauki poszczególnych okresów historycznych, cywilizacyjnych
i kulturowych. Uniwersalność epistemiczna wypływa z braku relatywizacji
nauki do wszelkich czynników względem niej zewnętrznych.
Nauka jest więc uniwersalna ze względu na swą autonomiczność — jest
uniwersalna, ponieważ nie zależy od jakichkolwiek czynników zewnętrznych
wobec niej, które dywersyfikowałyby ją na różne, partykularne nauki.
W szczególności nie zależy — orzekają epistemolodzy — od kultury en bloc
i od poszczególnych kultur (etnicznych, narodowych, historycznych etapów
rozwoju kultury, kultury feministycznej), a więc też od systemów społecznych i religijnych.5 Epistemolodzy nie opowiadają się jednak przeciw multikulturalizmowi, tak samo jak nie opowiadają się przeciw dominacji jednej
kultury, ani przeciw wspólnemu korzeniom wszystkich kultur, ani przeciw
jakiemukolwiek porządkowi społecznemu. Wyłączają w ogóle kulturę z nauki tak, jak separują od nauki inne sfery ludzkiego świata. Chodzi im przy tym
o naukę idealną, spełniającą normy zadane w danej koncepcji poznania.
Natomiast praxis nauki – to, co się dzieje, gdy normy te są urzeczywistniane, nie jest dla klasycznych epistemologów oddzielnym obiektem badań.
Zgodnie z silnymi tendencjami normatywistycznymi epistemologii klasycznej (którą teraz wypadałoby nazwać nieznaturalizowaną),6 praktyka ma według nich bezwzględnie podporządkowywać się ideałowi, a więc mają ją
kształtować epistemiczne wzorce. Jeśli w realizowaniu norm wkrada się rozdźwięk względem norm, otrzymujemy pseudonaukę.
Epistemiczna uniwersalność nauki jest zakodowana w samych podstawach projektu epistemologii jako dziedziny poszukiwań warunków wiedzy
ważnej. Uniwersalność ta wypływa z autonomiczności nauki, a ta z kolei jest
konieczna dla zagwarantowania ważności wiedzy naukowej. Mamy więc taki
ciąg zależności: ważność wiedzy naukowej – autonomiczność nauki – uniwersalność nauki. Uniwersalność jest pochodną warunku ważności wiedzy,
który odgrywa w epistemologii rolę pierwszoplanową i jest bazowym warunkiem tożsamości nauki, fundującą zarazem myślenie o poznaniu. Uniwersalność, ulokowana w triadzie z ważnością i autonomicznością, staje się gwarantem ważności nauki, świadectwem jej statusu. W ten sposób staje się ona
wartością. Nie wynika z przeświadczeń światopoglądowych, np. o ustanowionym czy projektowanym miejscu nauki w ludzkim świecie, o jej
—————————
5 Jest oczywiste, że autonomiczność nauki wobec religii jest normatywnym przepisem albo elementem ideału nauki. Religia, uznając się za konkurencyjnego i często najwyższego arbitra, kreatora
i posiadacza najwyższego światopoglądu, w tym ze względu na swe moralno-teologiczne ustanowienia, wchodzi w konflikty z nauką. Podobnie – co obecnie ujawnia się coraz wyraźniej – opozycyjne
wobec wiedzy naukowej są świat gospodarki i polityka oraz ich interesy.
6 Trend naturalizowania epistemologii, tj. oparcia jej na jakiejś dziedzinie wiedzy spoza niej samej, a więc i pozbawienia jej autonomiczności, wprowadza też inny przełom względem tradycji:
nadaje badaniom poznania wyraźnie deskrypcyjny charakter, podczas gdy klasyczna epistemologia
wysuwała – co notabene dyskusyjne – roszczenia normatywne.
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właściwościach istotnych dla kultury, społeczeństwa, człowieka. Jest koniecznym warunkiem metateoretycznego aksjomatu o ważności wiedzy
naukowej.
Uniwersalność epistemiczna obejmuje konstytutywne elementy nauki:
metodę, przedmiot, formy rezultatów, konceptualizacje przedmiotu lub rodzaje konceptualizacji. Metoda w tradycji analitycznej lub podmiot w tradycji świadomościowej są dominującymi momentami konstytuującymi naukę
w ogóle, a więc także jej uniwersalność; inne elementy są formowane przez
te bazowe, m.in. odpowiednia metoda wytycza i przedmiot (prawa rzeczywistości empirycznej) i rezultaty (prawa nauki mówiące o prawach w sensie
ontycznym). Pierwsze ustanowienie – metody jako formującej ważność,
a poprzez nią i uniwersalność nauki – jest przejrzyste. Powszechnie akceptowana i stosowana metoda lub metody7 decyduje o tym, że w nauce uzyskuje się wiedzę naukową według ustalonych, uniwersalnie akceptowanych
schematów. Zastosowanie akceptowanej metody daje gwarancję ważności
wiedzy uzyskanej przy jej użyciu. Natomiast podmiot poznania – w obliczu
prymatu metody, która decyduje o charakterze poznawczej aktywności
naukowej – nie ma tu swej indywidualnej tożsamości; biernie wykonuje
przepisy zadane w metodzie. Nie jest on obecny w rozważaniach ze względów programowych, ale nawet gdyby był, i tak nie byłby interesujący.
Natomiast w filozofii podlegającej paradygmatowi podmiotowości
(należą do nich: kartezjanizm, kantyzm, neokantyzmy i fenomenologia) pojawia się dysonans. Z jednej strony, podmiot konstytuujący poznanie jest
indywidualny, z subiektywną świadomością, i funkcjonuje w swej sferze
immanentnej, z drugiej strony, mamy uniwersalną naukę, z poznaniem uzyskiwanym według uniwersalnie obowiązujących reguł, o powszechnie realizowanych aktach poznawczych jednakowego typu. Powstaje pytanie, jak
podmiot indywidualny, funkcjonujący w swej wewnętrznej, subiektywnej
sferze uzyskuje wiedzę ogólną, uniwersalnie akceptowaną, ważną i obowiązującą? Jak taki podmiot realizuje procesy poznawcze według uniwersalnych
reguł – skoro zarządza nim (tylko) subiektywna świadomość? Skąd pochodzą w jego indywidualnej świadomości uniwersalne reguły? W jaki sposób są
powszechne i jak indywidualny podmiot je przyswaja, skoro tym, co go konstytuuje, jest jego subiektywna świadomość? Znaturalizowane koncepcje
poznania odpowiadają na te narzucające się pytania odwołując się do ludzkiej natury i jej powszechnej, bezwyjątkowej, niezdywersyfikowanej biologicznej konstytucji lub ujmują podmiot jako jeden z produktów kultury,
w sprzężeniu zwrotnym – jako że to człowiek, a więc w tym podmiot poznawczy formuje kulturę.
—————————
7 Można dopuścić różne metody; nie ma silnych argumentów za obowiązywaniem tylko jednej metody. Pluralizm metodyczny nie jest metodycznym anarchizmem.
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Wydawać by się mogło, że w epistemologii nieznaturalizowanej nie da się
znaleźć wyjaśnienia tego faktu i relegowania dysonansu. Jednak można
twierdzić, że takie wyjaśnienie podaje Kant, o ile przyjmie się szczególną
interpretację jego podmiotu transcendentalnego, stojącego w parze kategorialnej z podmiotem empirycznym. W interpretacji, o którą mi tu chodzi,
podmiot transcendentalny pełni rolę formującą tożsamość podmiotu empirycznego, subiektywnego i indywidualnego. Pierwszy zadaje drugiemu uniwersalne formy świadomości. Formy te determinują tożsamość podmiotu
empirycznego poprzez – można w skrócie ująć – implementowanie form
podmiotu transcendentalnego do świadomości podmiotu indywidualnego.
Ten drugi postępuje zgodnie z formami narzuconymi mu przez podmiot
transcendentalny. Podmiot transcendentalny można nazwać podmiotemfundatorem lub podmiotem-kreatorem: to on ustanawia uniwersalne8 formy
poznawania i przekazuje je, albo, wyraźniej, narzuca je podmiotowi empirycznemu. Rozdwojenie podmiotowości poznawczej wyjaśnia, dlaczego
empiryczny podmiot poznania naukowego, będący indywidualną świadomością, funkcjonuje według uniwersalnych reguł. Pojęcie świadomości indywidualnej i podmiotu indywidualnego należałoby wobec tego zawiesić, opatrując je powyżej naszkicowanymi zastrzeżeniami.
W każdym razie podmiot transcendentalny wnosi do indywidualnego
podmiotu uniwersalne formy (schematy) poznawcze. Jest zwiastunem już
wyraźnie zuniwersalizowanych odpowiedników tego podmiotu u neokantystów, mi.in. u Heinricha Rickerta, Bruno Baucha, i zapowiada przemianę
podmiotu w metodę i, odpowiednio, kwestii podmiotowości w kwestię metody – wraz z erozją paradygmatu podmiotowości. To zwiastowanie widać
najwyraźniej u Hermanna Cohena, dla którego podmiot jest logicznym
zastępnikiem, pojęciem wiążącym zasady myślenia, metody i procedury poznawcze.9 Obie kategorie, neokantowski podmiot i metoda, mają wspólny
konstytutywny dla nich bazowy czynnik: zadają formy poznawania.
Przedstawiona powyżej paleta aspektów epistemicznej uniwersalności
nauki nie obejmuje uniwersalności przedmiotu nauki, którą można nazwać
w jej najsilniejszej ontologicznej, a nie konstruktywistycznej, wersji uniwersalnością ontologiczną. Ta nieobecność jest związana z antymetafizyczną
orientacją koncepcji poznania począwszy od wystąpienia Hume’a, a następnie Kanta i filozofii analitycznej. Nieobecność jest połowiczna, gdyż mimo
wszystko przedmiot nauki pojawia się w rozważaniach. Nie może być inaczej; stanowi on kategorialną parę z podmiotem w filozofii świadomości,
albo wymaga go koncepcja języka nauki i metody w filozofii analitycznej.
—————————
8 Na pytanie o źródło tego posiadania i dysponowania przez podmiot transcendetnalny formami
poznawczymi Kant nie odpowiada. Odpowiada natomiast m.in. Habermas w Truth and Justification, sprowadzając, jak to określa, podmiot transcendentalny na ziemię: podmiot ten jest konstytuowany przez Lebenswelt. Zob. M. Czarnocka, Podmiot poznania we współczesnej filozofii, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa 2017, rozdział 6.
9 Zob. M. Czarnocka, Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii, op. cit., s. 85–88.
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W dodatku traktuje się go w stanowiskach realizmu epistemologicznego jako
obiekt ontyczny. O przedmiocie poznania mówi Kant w „Przedmowie do
drugiego wydania” Krytyki czystego rozumu.10 Współcześnie przedmiot
pojawia się nie jako oddzielny wyraźny problem w dociekaniach nad nauką,
lecz, jakby przemycany, w związku z zagadnieniem odniesień wiedzy naukowej, w szczególności z odniesieniem zdań ogólnych, przedstawieniami (Vorstellung) praw przyrody, społeczeństwa i człowieka. W takich kontekstach
szeroko akceptuje się twierdzenie uniwersalności przedmiotu wiedzy
naukowej. Przedmiotem tym są w większości nauk empirycznych11 prawa
w rzeczywistości pozapodmiotowej, a więc prawa w sensie ontycznym – o ile
założy się realizm epistemologiczny. To te (obowiązujące w poznawanej rzeczywistości) są głównym przedmiotem nauk empirycznych, a w pewnym
obszarze, także humanistycznych, m.in. językoznawstwa. Teza o uniwersalności ontologicznej głosi, że prawa w całej rzeczywistości badanej przez naukę, są uniwersalne, tj. obowiązują bezwyjątkowo (dla wszystkich elementów
klas, które ujmują), nie wpływają na nie jakiekolwiek czynniki, np., poznawcze, a ponadto są niezmienne w czasie.
Teza o uniwersalności ontologicznej relacjonuje bezwyjątkowo obowiązujący porządek, nadrzędność praw ogólnych wobec jednostkowych faktów
(te bez wyjątków podlegają prawom).
Ten rodzaj uniwersalności – rzadko eksplorowany i nawet rzadko wspominany – jest jedną z metatez fundujących podstawy aktywności naukowej
jako niesprowadzonej do pragmatycznego realizowania jakichś interesów,
jako aktywności, której przedmiot nie redukuje się do naszych imaginacji
(konstruktów, konwencji, umów pomiędzy uczonymi, a więc w gruncie rzeczy mitów i ułud). Teza o ontologicznej uniwersalności praw przyrody jest
aprioryczna. Tak samo zresztą jest aprioryczna teza zaprzeczająca, mówiąca,
że obiektywne uniwersalne prawa przyrody są epistemicznym mirażem.
Obraz nauki jako absolutnie ważnej, autonomicznej i bezwzględnie uniwersalnej jest trudny do zrealizowania w praktyce i łatwo mu zarzucić zbyt
wyidealizowany, niemożliwy do urzeczywistnienia charakter. Wskazuje się,
jak wspomniałam powyżej, przypadki sprzeniewierzających się ideałowi społeczno-kulturowych oddziaływań na naukę w jej rzeczywistej praktyce. Liczba
takich przypadków zwiększa się, ponieważ narasta presja na naukę z zewnątrz,
usiłowania jej zawłaszczenia dla realizowania partykularnych interesów przez
dominujące siły społeczne, najczęściej ekonomiczne współdziałające z politycznymi, ale również religijne. Jest to niebezpieczeństwo nieco inne i zarzut
różniący się od krytycznych diagnoz głoszonych przez m.in. kolejne pokolenia
—————————
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN 1986, BXIII (s. 31).
Są to nauki przyrodnicze, społeczne, nauki o człowieku, np. antropologia fizyczna, a także niektóre humanistyczne (kulturoznawstwo, psychologia poznawcza i językoznawstwo, nawet historia
w tych jej obszarach, w których formułuje prawa, tj. generalizuje historyczne fakty jednostkowe,
a nie tylko raportuje lub/i interpretuje fakty).
10
11
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szkoły frankfurckiej (Maxa Horkheimera, Theodora Adorno, Herberta Marcusego, Jűrgena Habermasa i Axela Honnetha). Ci bowiem mówili – przede
wszystkim – o cywilizacyjnych zagrożeniach pochodzących z ideału nauki,
a nie tylko pojawiających się w jej zdegenerowanej praktyce.
Epistemiczna uniwersalność nauki, podobnie jak jej autonomiczność
i ważność poznawania naukowego przez pokolenia była pewnikiem, nie podlegała dyskusji, a tym bardziej negowaniu. Filozofowie stawiali pytanie o to,
jak funkcjonuje nauka (jako szczególny rodzaj poznania), jakie są uniwersalne reguły poznania w nauce, faktu niewątpliwego. Teoretycy poznania
mieli zgłębić i wyjaśnić te reguły, które prowadzą do uniwersalnej wiedzy
naukowej, tj. wiedzy powszechnie obowiązującej, ważnej i obiektywnej.
(Notabene nie zawsze dodaje się warunek nomologicznego charakteru tej
wiedzy: ma ona się odnosić do uniwersalnych praw przyrody i społeczeństwa.) Spektakularną koncepcją tego typu jest Immanuela Kanta filozofia
poznania. Dla Kanta wyjściowym pewnikiem i zarazem początkiem filozofowania o poznaniu był fakt istnienia naukowej wiedzy o przyrodzie – wiedzy
uniwersalnej. Pytanie, jakie stawiał, to pytanie, jak taka wiedza jest możliwa;
odpowiedzią jest jego teoria poznania, która przedstawia uniwersalnie przeprowadzane i powszechnie obowiązujące akty poznania.
SPOŁECZNA (ZSOCJOLOGIZOWANA) UNIWERSALNOŚĆ NAUKI

Zsocjologizowane filozoficzne koncepcje nauki należą do filozofii społecznej, filozofii kultury i socjologii wiedzy. Ta ostatnia dziedzina ma dyskusyjny status i lokalizację, a jej odrębność od epistemologii jest notorycznie
kwestią sporną – ze względu na problemowe pokrewieństwo obu dziedzin
refleksji nad nauką, na po części taką samą konceptualizację i rozstrzygnięcia, które daje się ze sobą zestawiać, a więc i dyskutować (często odpowiadające sobie tezy z obu dziedzin są wzajemnymi zaprzeczeniami). Z tego
względu można twierdzić, że socjologia wiedzy jest dziedziną multidyscyplinarną, podobnie jak inne „bardziej socjologiczne” refleksje nad nauką, m.in.
studia nad nauką i technologią, socjologia nauki, etnograficzne studia praktyk naukowych,12 studia laboratoryjne.13 Notabene np. dokonania Latoura
zalicza się bądź do socjologii wiedzy, bądź do studiów nad nauką i technologią.14 Ten socjolog i jego modna teoria agentów sieci są dosyć intensywnie
—————————
12 Latour i Woolgar stwierdzają: “But, as Knorr-Cetina […] has noted, this particular interpretation of ‘ethnography’ has been heavily criticised within anthropology.” Zob.: B. Latour, S. Woolgar, Postscript to Second Edition (1986), w: idem. Laboratory Life, Princeton University Press 1986.
13 B. Latour, S. Woolgar, Postscript to Second Edition (1986), op. cit.
14 Sam Latour określa siebie jako badacza z dziedziny studiów nad nauką, zob. http://www. sciencemag.org/news/2017/10/bruno-latour-veteran-science-wars-has-new-mission. Natomiast Latour i Woolgar w Postscript to Second Edition, w Laboratory Life, op. cit., uznają Latoura za filozofa:
s. 276.
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eksponowani w niektórych kręgach, choć nie wszędzie.15 Latour i Woolgar
zaznaczają jednak, że to Thomas Kuhn sformułował pierwszą zsocjologizowaną koncepcję nauki, a następnie Barry Barnes i David Bloor. Nazywają nawet
socjologiczne analizy nauki neo-Kuhnowskimi,16 co pokazuje, że traktują
filozoficzne i socjologiczne badania nauki jako pokrewne. Tym samym autorzy ci opowiadają się za związkami pomiędzy filozofią nauki (w wersji
Kuhna), socjologią wiedzy (Barnesa, Bloora) i swoimi własnymi socjologicznymi studiami nad nauką. Warto tu wspomnieć, że w kręgu samych socjologów nauki nie ma jedności; Bloor i Olga Amsterdamska oceniają jednoznacznie pejoratywne stanowiska Latoura (zob. przypis 20).
Lecz to właśnie socjologia wiedzy, a w nieco mniejszym zakresie również
studia nad nauką i technologią oraz etnografia praktyk naukowych były
i nadal są wyzwaniem dla epistemologicznych ujęć nauki. W klimacie zbliżonym do ideologicznego, który pojawia się od czasu do czasu w filozofii, mówi
się o wojnach pomiędzy filozofią nauki (od co najmniej wieku najważniejszym komponentem epistemologii17) a socjologią wiedzy. Ulokowane na
pograniczu filozofii socjologiczne dziedziny badań nad nauką są konkurencją dla filozofii nauki, a zarazem wpływają – choćby dostarczając impulsów
krytycznych – na filozoficzne badania nauki. Woolgar i Latour określają stan
w 1986 roku następująco:
“Certainly, there has been a marked antipathy to some forms of philosophy by
sociologists. Philosophy bashing perhaps reached its apogee with Bloor’s
(1976: 45) comment that ‘to ask questions of the sort which philosophers address to themselves is usually to paralyse the mind.’ Since the debate between
Bloor (1981) and Laudan (1981), however, some philosophers have evinced
sympathy for the work of the sociology of scientific knowledge (for example,
Nickles, 1982, 1984). This suggests that it is perhaps no longer productive to
dismiss all attempts at philosophising science (Knorr-Cetina, 1982a).”18

—————————
15 Przywoływany tu już esej o epistemologii społecznej w Stanford Enclyclopedia of Philosophy
nie wspomina w ogóle o Latoura koncepcji aktora sieci, którą w w Polsce uznaje się w pewnych
kręgach za jedno z najważniejszych wydarzeń w socjologii wiedzy ostatnich dekad. Należy ponadto
wspomnieć, że Latour jest krytykowany też przez przedstawicieli zsocjologizowanych ujęć nauki,
zob. np. D. Bloor, Ani-Latour, Studies in History and Philosophy of Science, tom 30, zeszyt 1, 1999;
O. Amsterdamska, Surely You Are Joking, Monsieur Latour! Science in Action, by Bruno Latour.
Open University Press, 1987, w: Science, Technology, and Human Values 1990, s. 495–504. Amsterdamska pisze: “Science in Action is ostensibly written as a guide for non-scientists. In an attempt to demystify science, Latour employs a naïve, lay observer …”
16 “the general basis for a conception of the social character of science”. Zob. B. Latour, S. Woolgar, Postscript to Second Edition (1986), op. cit., s. 275.
17 Badania nauki (jako fenomenu poznawczego) stanowiły część epistemologii w całej nowożytności. Obecnie w pewnych środowiskach wyklucza się je z epistemologii, a wiąże np. z logiką lub eksmituje z filozofii w ogóle (np. poprzez wiązanie z metodyką). Obie te tendencje są zupełnie niesłuszne;
logika stanowiła dla filozofii nauki rezerwuar środków wyrażania i modeli, lecz sama logika nigdy nie
wkraczała po prostu na teren filozofii nauki i nie dokonywała przejęcia tej dziedziny.
18 B. Latour, S. Woolgar, Postscript to Second Edition (1986), s. 280.
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Nie sposób przedstawić tu nawet w największym skrócie, ani klasyfikować (zresztą kryteria klasyfikacyjne są różne i trudno osiągnąć konsens)
zsocjologizowanych filozoficznych koncepcji nauki, ani nowej, rozmytej
i wchodzącej w socjologiczne kolaże, socjologii wiedzy.19 Poprzestanę na
konstatacji mówiącej, że twórcy tej nowej socjologii wiedzy i socjologii nauki, etnografii badań laboratoryjnych oraz epistemologii społecznej nie formują jednolitego programu, ani nie można ich nazwać jedną szeroką szkołą
ani quasi-szkołą myślenia. Badania te znajdują się zresztą od wielu lat in
statu nascendi. Tu wezmę pod uwagę przede wszystkim (ale nie tylko) socjologię wiedzy, głównie nową, o zatartych granicach. Jest ona w największym
stopniu problemowo związana z filozofią nauki: pod pewnymi względami
przeciwstawia się jej tezom i metatezom, natomiast dzieli z nią ważny podzbiór problemów istotnych dla obu dziedzin.
Wskazywane są różne kryteria separacji od epistemologii: koncepcje,
w których poznanie jest racjonalne (filozofia nauki) – koncepcje, w których
poznanie nie jest racjonalne (socjologia wiedzy), koncepcje normatywne
(w epistemologii) – empiryczne (w socjologii wiedzy), indywidualistyczne
koncepcje poznania (epistemologiczne) – koncepcje przyjmujące podmiot
kolektywny (w socjologii wiedzy), czyste poznanie (epistemologia) – społecznie determinowane społecznie (socjologia wiedzy).
Te kryteria i w związku z tym linie podziału rozmywają się, zwłaszcza
obecnie, jak wspomniałam już w tym tekście. Ponadto wszystkie są problematyczne. Między innymi Helen Longino utrzymuje w swej książce The Fate
of Knowledge, że usuwa pierwsze wymienione tu przeciwstawienie. Wprawdzie rozstrzygnięcie Longino można uznać za wartościowe z tego względu, że
rozstaje się ono z dogmatami, jednak jest ono dyskusyjne m.in. dlatego, że
w ogóle nie ma legitymizacji w przeciwstawieniu zsocjologizowane – epistemologiczne. Ani wszyscy socjologowie wiedzy nie twierdzą, że wiedza w ich
ujęciach musi być irracjonalna, ani, z drugiej strony, epistemologia klasyczna nie stawia fundującego warunku racjonalności wszelkiego poznania, chociaż oczywiście dominują w niej koncepcje racjonalistyczne. Ponadto wielość
pojęć racjonalności radykalnie utrudnia dyskusje i komplikuje albo uniemożliwia konstruktywne rozstrzygnięcia.
Przeciwstawienie normatywny – opisowy jest w ogóle wątpliwe, ponieważ, jak sądzę, nie ma ani koncepcji czysto opisowych, ani czysto normatywnych. Na przykład Karl Popper w Logice odkrycia naukowego niejednokrotnie odwołuje się do faktów (empirycznych) z praktyki nauki jako
uzasadnień swych tez, czego jako zadeklarowany konsekwentny normatywista czynić nie ma prawa. Ogólnie, każda, zdawałoby się czysto opisowa konstytucja dziedziny przedmiotowej badań nad poznaniem zawiera decyzje
—————————
19 Są zresztą różne alternatywne klasyfikacje, a spory wokół nich wydają się mało konstruktywne,
zwłaszcza, że w klasyfikowaniu przywołuje się różne kryteria, z których żadne nie ma jakiejś zniewalającej wyższości wobec innych.
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pojęciowe, wybór podstawy itp. w istocie są to elementy normatywne. Nie
można też tworzyć norm poznawczych, przynajmniej takich, które miałyby
szansę zaistnieć w praktyce nauki, zupełnie oderwanych od zastanych procesów poznawczych realizowanych w praktyce. Takie normy zawsze opierają
się na opisie rzeczywistej nauki, pozbawiając ją jej wykrytych wad. W istocie
programy normatywne są doskonaleniami, idealizowaniami, naprawieniami
praktyki, idealistycznymi projekcjami praktyki, a nie projektami od niej oderwanymi. Mają zatem w istotnym stopniu komponenty opisowe.
Trzecie rozróżnienie,20 zdawałoby się jasne i bezproblemowe, komplikuje
się, jeśli wniknąć w nie nieco głębiej. Po pierwsze, wikła je pojęcie podmiotu
transcendentalnego – obecne nie tylko u Kanta, ale też m.in. u neokantystów
i w Habermasowskiej koncepcji kantyzmu znaturalizowanego przedstawionej w Wahrheit and Rechtfertigung. Podmiot transcendentalny nie jest kolektywem, grupą itp. podmiotów indywidualnych. Jest natomiast czynnikiem wyznaczającym tożsamość podmiotu empirycznego (w rozumieniu
Kanta). Narzuca on formy działania podmiotu empirycznego, kształtuje
świadomość – zarówno indywidualną jak i zbiorową. To pojęcie, nie do końca rozpoznane i wykorzystane, rozbija w ogóle rozróżnienie indywidualny –
zbiorowy. Forma podmiotowości, czyli to, co stanowi o tożsamości podmiotu, zarówno indywidualnego jak zbiorowego, to właśnie podmiot transcendentalny.
Czwarte rozróżnienie: czysta nauka (epistemologia) – nauka determinowana społecznie (socjologia wiedzy) przywołuje się w ostatnich kilku dekadach najczęściej. I to ono właśnie wytycza najadekwatniej różnicę pomiędzy
epistemologicznymi koncepcjami nauki a socjologią wiedzy, chociaż nie jest
ono jednoznaczne, ani zbyt proste. Koncepcje nauki należące do socjologii
wiedzy stoją na stanowisku konstruktywizmu społecznego i nie mogą się od
niego odżegnać. Wszak lokują poznanie naukowe w kontekście społecznym
w sposób istotny, co przesądza o społecznym determinowaniu nie tylko procesów poznawczych, ale i przedmiotu nauki oraz wiedzy naukowej – uwikłanych w czynniki społeczno-kulturowe i konstytuowanych przez nie.21 Rom
Harré we wstępie do książki Knorr-Cetiny Manufacture of Knowledge charakteryzuje poglądy współczesnych konstruktywistów społecznych następująco: „nauka jest wytworem organizacji społecznej danego okresu. Na przykład fizyka atomowa jest efektem protestanckiego kapitalizmu”.22 Są też
stanowiska i materiały źródłowe przekonujące, że nauka wyrosła z kultury
europejskiej nie jest jedyną nauką, więc nauka w ogóle nie jest uniwersalna.
—————————
To rozróżnienie wskazują Goldman i Blanchard w: Social Epistemology, op. cit.
W ostatnich dekadach mówi się coraz więcej o kulturze, więc właściwiej jest mówić tu też o kontekście kulturowo-społecznym lub nawet po prostu o kontekście kulturowym – gdy kulturę rozumieć
w najszerszy dopuszczalny sposób, tj. jako cały ludzki świat wytworzony.
22 R. Harré, Preface, w: Karin Knor-Cettina, Manufacture of Knowledge, Pergamnon Press 1981:
“relation between the social order of a period and the content of the scientific theories popular at
a time”, przy czym dyskusyjne, zdaniem Harré, jest, czy można mówić – jeśli w ogóle – o korelacji,
czy o relacji przyczynowej.
20
21

64

Małgorzata Czarnocka

Komplementarne względem nauki zachodniej są – twierdzi się – nauki powstałe w cywilizacji chińskiej lub w średniowiecznej kulturze arabskiej.
Ogólnie, należałoby stwierdzić, że różne kultury, etniczne, narodowe, określonych społeczności, płci23 oraz różne organizacje społeczne wytwarzają
różne nauki.
KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY A UNIWERSALIZM

Epistemologia mówi o ideale nauki (o nauce idealnej, wzorcu dla praktyki), natomiast przedmiotem socjologii wiedzy jest praktyka nauki,24 a więc
człony przeciwstawienia mają różne przedmioty. Można też powiedzieć inaczej, że dla klasycznych epistemologów jedynym dopuszczalnym modelem
nauki (jako poznawczej aktywności ważnej) jest model wewnętrzny, tj. nauka zamknięta w izolowanej sferze, zaimpregnowana od wszelkich oddziaływań zewnętrznych, natomiast dla socjologów wiedzy przedmiotem jest praktyka nauki, także ta, która według epistemologów jest sprzeniewierzeniem
ideału. Powstaje pytanie, jaka jest płaszczyzna dyskusji, skoro różne są
przedmioty obu stron sporu.
W każdym razie, zapominając o tej wątpliwości, można stwierdzić, że
według socjologów wiedzy nauka jest konstruktem społeczno-kulturowym.
Nie jest zasadne rozważanie, czy chodzi o konstrukcję ideału, czy też praktyki, bo socjologia nauki zajmuje się tylko tą drugą. Rodzi to pytanie, czy usuwa ona w ogóle pojęcie ideału jako bezzasadne i twierdzi, że nauka jest tylko
swą praktyką, a więc – można byłoby sądzić – obiektem nieustannie zmieniającym się, bez stałego czynnika, który dawałby prawo do mówienia o nauce po prostu, a nie wielu odrębnych od siebie praktykach naukowych. Ta
kwestia jest istotna dla zagadnienia uniwersalności: skoro nie możemy dociec i nie możemy nawet pytać o iunctim leżące u podstaw różnych praktyk
naukowych, to nie możemy też mówić o nauce po prostu. Tym bardziej nie
może więc być mowy o uniwersalności nauki rozumianej jako istnienie inwariantu – warunkującego i jednocześnie jednoczącego w jeden typ różne
praktyki naukowe. Sami socjologowie wiedzy i badacze z kręgu socjologii
nauki i studiów nad nauką i technologią są w tej kwestii podzieleni: np.
Scheler i Mannheim opowiadają się za istnieniem wspólnego podłoża (termin „podłoże” jest użyty dla uniknięcia budzącego spory pojęcia istoty, natury lub esencji nauki) jednoczącego praktyki naukowe w różnych jej okresach,
w różnych systemach społecznych, natomiast Latour – już nie. Stanowisko
Knorr-Cetiny jest w tej kwestii nie do końca jednoznaczne. Albo ci drudzy
badacze stawiają sobie cele węższe, radykalnie empiryczne trzymanie się
—————————
Ruchy feministyczne utrzymują, że w nauce zachodniej trzeba wydzielić naukę feministyczną.
Latour i Woolgar piszą w Postscript to Second Edition (1986) do Laboratory Life, że polem ich
badań jest: “daily activities of scientists in their natural habitat …”, s. 274.
23

24
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faktów – do tego stopnia, że nie chcą dokonywać uogólnień, albo też uznają
za nieuprawnione wtłaczanie rozmaitych praktyk naukowych do jednego
typu. Ostatnia teza jest antyuniwersalistyczna; mówi, że praktyki naukowe
są istotnie różne i to właśnie jest świadectwem istnienia różnych nauk, różnie społecznie lub/i kulturowo konstruowanych.25
To stanowisko można nazwać antyuniwersalizmem globalnym w kwestii nauki: dotyczy on całej praktyki naukowej, a więc według socjologów
wiedzy, nauki w ogóle. Antyuniwersalizm jest tu rozumiany jako partykularyzm kulturowo-społeczny, częściej nazywany multikulturalizmem. Antyuniwersalizm ten jest blisko pokrewny relatywizmowi; oba głoszą, że poszczególne praktyki naukowe są zależne w swej konstytucji od czynników
kulturo-społecznych. Według tego stanowiska nie ma jednej nauki, tego
przedsięwzięcia w ludzkim świecie, które trwa od wieków i zachowuje swą
tożsamość mimo zmian treści naukowych, konkretnych metod naukowych,
poszczególnych celów naukowych. Są różne nauki, a precyzyjniej rozmaite
praktyki naukowe; o związki pomiędzy nimi nie ma sensu pytać.
Teza o społecznym konstruowaniu faktów naukowych26 i o społecznym
konstruowaniu rzeczywistości (Peter L. Berger, Thomas Luckmann) mówi
o konstytuowaniu przedmiotów nauki – indywidualnych bądź przedmiotu
globalnego (rzeczywistości). Ta teza, tak zwany konstruktywizm społeczny
(alternatywnie można go nazwać konstruktywizmem kulturowym), jest
bodajże szerzej dyskutowana i akceptowana niż teza o społecznym/ kulturowym konstruowaniu nauki w ogóle. Teza ta prowadzi do antyuniwersalizmu
dotyczącego faktów naukowych; można go nazwać antyuniwersalizmem
przedmiotowym. W wersji epistemicznej mówi on, że nie ma jednej reprezentacji rzeczywistości, a są różne, będące konstruktami społecznokulturowymi. Jest to de facto rodzaj agnostycyzmu stwierdzający, że fakty
takie, jakie są, są niepoznawalne. W wersji metafizycznej teza antyuniwersalizmu przedmiotowego głosi, że wszystkie przedmioty nauki i rzeczywistości
ujmowane w nauce są społecznymi konstruktami, obiektywnie nieistniejącymi.
Antyuniwersalizm przedmiotowy wywodzi się bezpośrednio z relatywizmu, który uzależnia przedmioty poznania i samą wiedzę naukową od społeczno-kulturowych okoliczności jej wytwarzania. Znika więc z pola widzenia
nauki rzeczywistość i poszczególne przedmioty poznania jako obiekty
ontyczne, a zamiast tego nauka ma do czynienia z konstruktami społecznokulturowymi, które i wytwarza, i bada. Relatywizm przedmiotowy jest
idealizmem kolektywnym: obiekty idealne są wytwarzane przez zbiorową
—————————
25 W Postscript to Second Edition (1986) Laboratory Life Latour i Woolgar piszą głównie o kulturowych, a nie społecznych konstrukcjach faktów naukowych.
26 Za jednych z pierwszych uznaje się Latoura i Woolgara, chociaż można doszukiwać się pojawiania się tej tezy wcześniej, choćby u Kuhna, Flecka, a pojawienia się samej idei konstrukcji (jednak
nie społecznej, a antropicznej) u Kanta.
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świadomość społeczno-kulturową, a nie przez świadomości indywidualnych
podmiotów poznania. Relatywizm przedmiotowy implikuje relatywizm dotyczący wiedzy naukowej, w tym jej wartości, głównie prawdy.
Zsocjologizowane koncepcje nauki, przede wszystkim mocny program
oraz stanowiska Knorr-Cetiny i Latoura badają wąskie kultury — naukowe
kultury laboratoryjne (scientific laboratory cultures)27. W społecznym warunkowaniu chodzi też — i ten problem znajduje się na drugim planie lub
w ogóle nie jest rozpatrywany – o konstytuowanie nauki i przez kulturę
w najszerszym rozumieniu, tj. utożsamiającym kulturę z całym ludzkim
światem, w danej epoce i w danym rejonie geograficznym, z „odbijaniem”
w nauce podstawowych determinant cywilizacyjnych.
Reasumując, wydawać by się mogło, że koncepcje nauki tworzone
w nowszej socjologii wiedzy i dyscyplinach jej pokrewnych są z konieczności
antyuniwersalistyczne globalnie i przedmiotowo, zawierają stanowisko partykularyzmu społeczno-kulturowego i inne nie mogą być.
Czy tak jest faktycznie? Czy antyuniwersalność jest koniecznym elementem nauki w jej społecznie lub/i kulturowo determinowanych koncepcjach?
Czy, wyraźniej, nie są możliwe konstruktywizmy społeczne przyjmujące
uniwersalność nauki, w pewnym rozumieniu uniwersalności?
Po pierwsze, istotny jest tu, już wspomniany powyżej, problem różnicy
pomiędzy ideałem nauki a praktyką nauki. Socjologie wiedzy i pola badawcze im pokrewne zajmują się praktykami nauki. Z ich tez wynika, że praktyka nauki nie jest jedna, uniwersalnie ważna i powszechnie realizowana. Są
niewątpliwie różne praktyki, rozmaite kultury naukowe.28 Natomiast zsocjologizowane koncepcje nauki nie odpowiadają na pytanie, co z ideałem (czyli
z istotą, naturą i zarazem normatywnym projektem) nauki. Można twierdzić,
że ideał nauki jest jeden, niezmienny w różnych kulturach, a jego urzeczywistnianie, podlegające czynnikom społeczno-kulturowym, rozmnaża się na
wiele praktyk – właśnie za sprawą rozmaitych oddziaływań społecznokulturowych. Można by twierdzić, że antyuniwersalizm globalny w zsocjologizowanych koncepcjach nauki jest owocem zawężenia pola widzenia, ograniczenia się do poziomu fenomenalistycznego (praktyk właśnie) i w związku
z tym uchylenia się od odpowiedzi na fundamentalne pytanie o ideał. Można
domniemywać, że gdyby socjologia wiedzy i dyscypliny jej pokrewne nie
stawiałyby sobie tak wąskiego i dosyć płytkiego celu, a przekraczałyby świat
zjawisk, ich stanowisko w kwestii uniwersalności nauki byłoby inne. Gdyby
dotarłyby do tego, co kryje się pod powierzchnią „codziennej aktywności
uczonych w ich naturalnym habitacie”, to być może stwierdzono by, że
różne praktyki laboratoryjne i inne naukowe wyrastają ze wspólnego pnia –
—————————
27 Karin Knorr-Cetina przedstawiła koncepcję kultur epistemicznych w: Epistemic Cultures. How
Sciences Make Knowledge? Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999.
28 Chodzi tu o przeważnie kultury naukowe, dosyć wąskie – w obrębie nauki zachodniej, a nie
o nauki poszczególnych cywilizacji, np. zachodniej, chińskiej czy indyjskiej.
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z ideału, który jest (hipotetycznie) uniwersalnie obowiązującym i fundującym fundamentem rozmaitości praktyk naukowych.
Po drugie, w socjologii wiedzy, w studiach nad nauką i technologią,
w studiach praktyk laboratoryjnych itd. poświęca się zbyt mało uwagi samemu rozumieniu kultury – mimo że to pojęcie kultury odgrywają w nich
podstawową rolę. Kulturę pojmuje się w tych dziedzinach – bez analiz i uzasadnień – bardzo wąsko; każdy okres w nauce, każdą zmianę w społecznokulturowym habitacie, specjalistyczny zespół technik, np. laboratoryjnych,
uznaje się za odrębną kulturę naukową. Dla przykładu, Latour i Woolgar
stwierdzają, że zajmują się ezoteryczną kulturą laboratorium naukowego.29
Rodzi się podejrzenie, że to nadmiernie wąskie rozumienie kultury uzasadnia kulturową relatywizację nauki. W takiej perspektywie każda zmiana
w nauce oznacza zawłaszczenie nauki przez nową kulturę, a nie po prostu –
co wydaje się zasadniejsze – etap rozwoju nauki, naturalny proces zmian
zachodzący pod wpływem rozmaitych czynników kulturowych, ale także tzw.
wewnętrznych. W tendencji, aby wszelkie zmiany w nauce identyfikować
jako kulturowo-społeczne, tkwi – można mniemać – prawie ideologiczna
pasja, a w każdym razie jednostronność ujęcia, które deformuje obraz rzeczy. Tkwi też niewątpliwie fałszywe przekonanie, że kultura nie podlega
zmianom.
Inna wątpliwość, też kluczowa dla problemu uniwersalności w zsocjologizowanych koncepcjach nauki, dotyczy różnic pomiędzy kulturami. Socjologowie wiedzy usuwają ze swego pola widzenia podobieństwa pomiędzy
kulturami i koncentrują się na różnicach. Podobieństwa niewątpliwie istnieją nawet pomiędzy kulturami różniącymi się spektakularnie; antropologia
kulturowa dostarcza wielu tego świadectw. Dla zagadnienia uniwersalności
nauki podstawowe znaczenie ma charakter tych podobieństw – czy są one
wyłącznie przypadkowe, czy też jest wśród nich wspólny rdzeń rozmaitych
kultur. Można domniemywać, że druga supozycja jest właściwa: podobieństwa pomiędzy kulturami często ukryte pod różnicami są obecne na głębokim, słabo dostrzegalnym poziomie. Są implikowane przez ludzką naturę,
gdyż geneza kultur jest antropiczna. Jakaż mogłaby być inna! Multikulturalizm nie jest nieusuwalnym partykularyzmem kulturowym. Jeśli przyjąć
hipotetycznie interkulturową bazę, to można dalej pytać, przez jakie czynniki kulturowe konstytuowana jest nauka? Być może właśnie przez wspólną
bazę konstytuującą kultury, trudno dostrzegalną, zwłaszcza, gdy uwaga
kieruje się na różnice pomiędzy kulturami? Jeśli to przypuszczenie — a tak
właśnie sądzę — jest słuszne, nauka jest uniwersalna w sensie globalnym.
Powstała w jednym kulturowym habitacie, mianowicie w starożytnej Grecji,
ale jest wspólnym interkulturowym dziedzictwem ludzkości, bo jest – można
—————————
29 „esoteric culture of the scientific laboratory.” Zob. B. Latour, S. Woolgar, Postsript to Second Edition (1986), op. cit., s. 275.
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mniemać – ufundowana na wspólnej bazie wszystkich kultur. Chodzi tu
o podstawowe atrybuty nauki: racjonalność, w najszerszym rozumieniu,
empiryczność dla grupy nauk empirycznych, nomologiczność, czyli wykrywanie ogólnych prawidłowości świata (a nie poszczególnych jednostkowych
jego faktów), metodyczność działań i respektowanie pewnych wartości.
Można twierdzić, że te atrybuty nauki tkwią, w sposób mniej lub bardziej
eksponowany — w zależności od okresu w danej kulturze — w każdej kulturze, gdyż są związane z pierwotnymi właściwościami lub zdolnościami
człowieka. Kierując się przedstawionym powyżej ciągiem faktów, sugestii
i hipotez (lecz, wydaje się, o wiarygodnej legitymizacji) można relegować
z zsocjologizowanych koncepcji nauki antyuniwersalizm globalny. Można
uznać naukę, chociaż z niepewnością, za uniwersalne przedsięwzięcie całej
ludzkości, przekraczającej specyfikę poszczególnych kultur. Nazwę tę uniwersalność nauki globalną poziomu bazowego.
Przeciw stanowisku multikulturalizmu można wysunąć jeszcze inny
zarzut. Przyjmuje ono implicite, że kultura jest obiektem statycznym i zamkniętym, tymczasem kultury są historycznie zmienne i mniej lub bardziej
otwarte na to, co na zewnątrz nich, w tym na inne kultury. W procesach
swego rozwoju asymilują one elementy innych kultur, np. nowe religie, systemy polityczne, ideologie, a nawet nowe formy kulturowe, a jedną z nich
może być nauka. Nauka wkraczająca do nowej kultury zmienia ją, lecz niekoniecznie ją niszczy; może też ją wzbogacać.
Uniwersalności przedmiotowej nie można obronić. Absolutyzowałaby
ona – całkiem dogmatycznie – jeden system pojęciowy, kreując w ten sposób, zapożyczając wyrażenie Hilarego Putnama, punkt widzenia pana Boga.
Nauka, jak i inne rodzaje poznania, nie ogranicza się do jednego typu przedstawień, a formuje różne alternatywne obrazy rzeczywistości, a w skali nieglobalnej, rozmaite przedstawienia poszczególnych obiektów. Formy tych
przedstawień, tj. swoiste układy pojęciowe, można nazwać systemami konstrukcyjnymi i twierdzić, w duchu konstruktywizmu, że przedmioty nauki są
konstrukcjami, albo alternatywnie, że są przedstawieniami. Nawiasem mówiąc, tak rozumiany konstruktywizm, epistemiczny, nie jest pionierskim
pomysłem socjologii wiedzy. Jest od dawna obecny w epistemologii pod
nazwą „realizm pośredni” (odniesienia przedstawień istnieją w rzeczywistości pozapodmiotowej) i pod nazwą „idealizm” (w tym wypadku przedmioty
poznania są wytworami, a więc konstrukcjami, ludzkiego umysłu). Nowym
pomysłem konstruktywizmu społecznego jest ukonkretnienie typu konstrukcji do społecznych. Konstruktywizm społeczny jest więc zupełnie nie
obrazoburczy dla epistemologii, mimo ostrości sporów na ten temat, np.
sporu o to, czy kwarki są konstruktem społecznym.
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ETYCZNO-AKSJOLOGICZNA UNIWERSALNOŚĆ NAUKI

Uniwersalność nauki ma jeszcze inne znaczenie: pojawia się w sferze
etyczno-aksjologicznej jako ważny atrybut etosu nauki; zasadnie jest ją nazwać etyczno-aksjologiczną. Tak przedstawia uniwersalność m.in. Robert K.
Merton w rozprawie The Normative Structure of Science.30 Ponadto to rozumienie spotyka się często, chociaż nie w postaci całkiem wyraźnej w rozmaitych dyskusjach o nauce toczonych poza filozofią, natomiast w filozofii
jest obecnie rzadziej rozważane.31
Merton rozpatruje naukę jako instytucję, a więc – jak to objaśnia – jako
zespół zwyczajów panujących w nauce i w tym przede wszystkim jako etos
nauki, czyli zespół wartości i norm, którym podlega uczony. Instytucja uczonych, rządząca się etosem, jest częścią większej struktury społecznej, z którą
nie zawsze jest zintegrowana. Merton ani nie głosi konstytucji nauki przez
społeczeństwo, ani nie optuje za separacją nauki względem społeczeństwa.
Instytucja nauki kieruje się czterema instytucjonalnymi imperatywami —
obok uniwersalizmu komunizmem, bezinteresownością i zorganizowanym
sceptycyzmem. Te imperatywy organizują aktywność uczonych i zadają najogólniejsze normy poznawcze.
Etos nauki kształtuje warstwę superego świadomości uczonego. Zdaniem
Mertona, etos nie jest skodyfikowany, lecz jest powszechnie respektowany
w praktyce. Jest więc uniwersalnym elementem nauki i, zdaje się, koniecznym dla uzyskania uniwersalnie ważnych i obiektywnych wyników nauki.
Uniwersalność, o której mówi Merton, jest zakorzeniona w niepersonalnym (niesubiektywnym) charakterze nauki: „The imperative of universalism
is rooted deep in the impersonal character of science.” Niepersonalność,
czyli inaczej niesubiektywność, jest koniecznym warunkiem uniwersalności,
ponieważ usuwa ona relatywizację nauki do szczególności podmiotu nauki,
a przez to do partykularności jej wyników.
Merton wiąże uniwersalizm odniesiony do nauki z jej podstawową realistyczną regułą: twierdzenia prawdziwe bez względu na ich źródło, muszą
podlegać kryteriom zgodności z obserwacją i z uprzednio potwierdzoną wiedzą. Akceptacja lub odrzucenie twierdzeń nauki nie zależy od personalnych
lub społecznych atrybutów ich protagonisty; jego rasa, religia, klasa społecz—————————
30 R. K. Merton, The Normative Structure of Science, 1942. Jak informuje nota dodana do tego
tekstu, oryginalnie miał on tytuł Science and Technology in a Democratic Order (1942).
https://www.panarchy.org/merton/science.html
31 Na przykład organizacja The International Council for Science (ICSU) określa następująco
normy dla uczonych: “The Principle of Universality (freedom and responsibility) of Science: the
free and responsible practice of science is fundamental to scientific advancement and human and
environmental well-being. Such practice, in all its aspects, requires freedom of movement, association, expression and communication for scientists, as well as equitable access to data, information,
and other resources for research. It requires responsibility at all levels to carry out and communicate
scientific work with integrity, respect, fairness, trustworthiness, and transparency, recognising its
benefits and possible harms.”
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na i personalne właściwości są irrelewantne. Wkracza tu obiektywność, która blokuje partykularyzm. Uniwersalizm polega więc na usunięciu wszelkich
społecznych i antropicznych relatywizacji twierdzeń nauki. Stanowisko Mertona jest wyjątkowe w socjologii nauki: odrzuca on konstrukcjonizm społeczny i opowiada się za uniwersalnością epistemiczną.
UNIWERSALNOŚĆ NAUKI JAKO WARTOŚĆ

Obecnie teza o globalnej oraz epistemicznej uniwersalności nauki jest
w głębokiej defensywie za sprawą szerokiego opowiadania się za multikulturalizmem w kwestii nauki, forsowania zsocjologizowanych koncepcji nauki
i usuwania w cień tradycyjnej epistemologii. Epistemologiczny fundament
(metatezy, formy badań), na którym wspierały się badania poznania przez
wieki, uznaje się za anachroniczne, bezpowrotnie passé.
Z jednej strony, jest oczywiste, że nie ma powrotów do dawnych koncepcji, chociaż w filozofii prowadzi się lub prowadziło32 nieustanny dialog z tradycją; dialog ten współfundował nowe koncepcje – choćby przez dostarczanie elementów do krytyki, z której następnie rodziły się nowe idee. Z drugiej
jednak strony, zsocjologizowane koncepcje nauki nie są komplementarne
wobec epistemologicznych (dopuszczając istnienie jednocześnie obu typów),
lecz głoszą, że te są kardynalnie błędne z powodu izolowania w nich nauki od
czynników zewnętrznych, głównie społecznych. To nastawienie jest destrukcyjne dla filozoficznych badań nad poznaniem — nie z powodu sentymentalnego i konserwatywnego przywiązania do tradycji, a głównie dlatego, że
porzucając poziom ideału nauki i w ogóle wątpiąc w jego istnienie, a zajmując się tylko jej praktyką, koncepcje zsocjologizowane nie są w ogóle w stanie
ujawnić istoty nauki. W ten sposób pozbawiają ludzki świat drogowskazów,
punktów orientacyjnych, wzorców, jaka ma być/jest autentyczna nauka.
Wszystkie deformacje i formy pseudonauki włącza się do dziedziny nauki.
W takich wizjach staje się ona całkowicie kontyngentną igraszką coraz to
nowych okoliczności kulturowo-społecznych.
Globalny antyuniwersalizm nauki, będący — jak się twierdzi — powszechnym i nieusuwalnym elementem koncepcji zsocjologizowanych, może
być, jak sądzę, odwołany. Nie jest on stanowiskiem koniecznym, a bierze się
z ignorowania badań nad najgłębszymi poziomami (bazami) kultur, a więc
nad tym, co dla koncepcji zsocjologizowanych ma kluczowe znaczenie. Multikulturaliści w socjologii wiedzy i nowych dziedzinach jej pokrewnych
w zbyt małym stopniu czerpią z etnografii, etnologii, antropologii, czyli
z dziedzin, które przecież, zdawałoby się, stanowią ich naturalne treściowe
zaplecze, podstawową wiedzę tła. Zamiast tego przyjmują dogmatycznie, bez
—————————
32 Czas przeszły sygnalizuje, że ten sposób filozoficznego medytowania — w nawiązywaniu do
dawnych koncepcji — zanika, ogranicza się najwyżej do dokonań z ostatnich kilkunastu lat.
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rzetelnych uzasadnień, w zasadzie wydaje się, że na wpół świadomie, tezę
o istotowej, sięgającej korzeni odrębności kultur.
Globalny uniwersalizm nauki poziomu bazowego, który tu proponuję,
jest dualny. Dopuszcza różnice pomiędzy kulturami na ich wyższych, łatwiej
widocznych poziomach, ale przy tym optuje za istnieniem jednego wspólnego kulturowego fundamentu, czyli jedności kulturowej bazy. Postuluje, że
z jednej, uniwersalnej bazy kultur wyrastają w procesach wzbogacania,
transformacji, dodawania do tworzących się kultur nowych, niebazowych
czynników (m.in. przejmowanych z różnych habitatów społecznych, historycznych, z konkretnych uwarunkowań, zastanych wierzeń i światopoglądów) rozmaite realizacje, tj. kultury o wzajemnie różnych wielu cechach, np.
różne kultury etniczne, naukowe, religie itd. O istnieniu wspólnej bazy kultur świadczą nie tylko badania antropologiczne, ale i fundamentalny fakt
(nie tylko filozoficzny) — pochodzenie kultury z jednego pnia, a mianowicie
z ludzkiej natury. Można twierdzić, że z właśnie z pewnych elementów owej
bazy, a nie ze specyficznych cech kultury europejskiej (czy to antycznej, czy
nowożytnej) wyłoniła się nauka. To stanowisko łączy uniwersalizm kulturowy na poziomie bazowym z partykularyzmem kulturowym na wyższych
poziomach, a więc łączy uniwersalizm z multikulturalizmem. Podobny
problem sygnalizuje, choć go nie rozwija, ani nie przedstawia in extenso
Giuseppe Cacciatore: “the philosophy of interculturalism, beyond its logical-cognitive, historical and anthropological profiles, is – in my interpretation – a possible new attempt to combine, in the contemporary situation,
universalism and particularism”.33
Globalny uniwersalizm poziomu bazowego kultury jest cenny, a przynajmniej warty uwagi w szerszym obszarze, nieograniczonym do nauki.
Z następującego względu. Mówi on de facto, że mimo różnic pomiędzy kulturami ich fundament jest wspólny, a więc może stanowić podstawę intersubiektywnego porozumienia w skali globalnej — bez rezygnowania z żadnej
z kultur, a więc bez dalszego okaleczania i tak już zniszczonego kulturowego
świata teraźniejszości.
W ten sposób globalna uniwersalność poziomu bazowego jest nie tylko
właściwością, ale także wartością organizującą płaszczyznę porozumiewania
się i wzajemnego rozumienia. Nie nakazuje ona akceptowania określonych
przekonań, mitów pojęciowych (w znaczeniu podanym przez Karla Poppera)
jako koniecznych elementów porozumienia, lecz tylko podaje pozbawione
treści interkulturowo akceptowane kryteria aktywności porozumiewania się,
nie wymagające jednak z koniecznością dochodzenia do konsensów.
W przypadku nauki uniwersalnym fundamentem kulturowym (istotną
częścią całej bazy kulturowej) jest: racjonalność, metodyczność aktywności,
—————————
33 G. Cacciatore, Intercultural Ethics and “Critical” Universalism, Cultura. International Journal
of Philosophy of Culture and Axiology, 8, 2, 2011, s. 23–38.
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opieranie się na dyktacie doświadczenia zamiast na dyktacie autorytetów
(często uzurpatorskich i fałszywych), wierzeń, respektowanie wartości prawdy. Twierdzi się często, że wymienione elementy bazowe nauki są specyficznymi elementami zachodniej kultury. Czy jednak w np. w średniowiecznej
kulturze arabskiej lub chińskiej nie odkrywamy takich elementów? Czy mamy prawo twierdzić, że Arabowie lub Chińczycy nie posługują się rozumem,
nie opierają swych przekonań na obserwacjach empirycznych itd.? Żaden
etnolog tak nie twierdzi. Może natomiast utrzymywać, że rozum i zarzucenie
wspierania się na uzurpatorskich autorytetach jako niepowątpiewalnym
źródle legitymizacji twierdzeń itd. są nierówno dystrybuowane wśród
uczestników każdej kultury. Między innymi dlatego wyłowienie autentycznej
bazy kulturowej jest tak trudne i łatwo o w nim o fałszywe twierdzenia.
W badaniach nad nauką (bo nie w niej samej) oraz w sferach ludzkiego
świata poza nauką (polityce, religii, Lebenswelcie) dominuje obecnie klimat
koncentrowania się na różnicach, w tym kulturowych, i ich wyolbrzymiania,
a zapominania o podobieństwach. Ten klimat rodzi antagonizmy, przeciwstawia się budowaniu płaszczyzn intersubiektywnego i interkulturowego
porozumienia, jest wybitnie konfliktogenny. Stanowisko radykalnego multikulturalizmu, głoszące, że kultury są różne już w samych ich podstawach,34
prowadzi do destrukcyjnych konsekwencji. Świat według niego jest zbudowany z kultur istotnie oddzielonych od siebie, sztywnych, niepodlegających
zmianom, niepodatnych na zewnętrzne wpływy. Świat radykalnie multikulturowy, mimo swej fascynującej kulturowej różnorodności, znajduje się
w stanie permanentnego wzajemnego niezrozumienia. Nie ma w nim wspólnej płaszczyzny porozumienia, która pozwalałaby inicjować dialog. Przeciwnie, taka kulturowa wieża Babel nieustannie generuje konflikty. Radykalny
multikulturalizm jest niebezpieczny – mimo swych wartości: opowiadania
się za wolnością kulturową i odrzucenia dominacji jednej kultury. Notabene
uniwersalizm globalny poziomu bazowego też głosi autonomiczność i różnorodność kultur — tyle że częściową, bo zorganizowaną na wspólnym fundamencie.
Powracając do węższej kwestii uniwersalności nauki, nauka jest lub może
być zakorzeniona czy implementowana do wielu kultur i w nich w pełni zrozumiała, ponieważ jest uformowana na uniwersalnej bazie kultur, a nie na
specyficznych własnościach kultury zachodniej.35
Epistemiczną uniwersalność nauki można dołączyć, bez popadnięcia
w sprzeczność, do uniwersalności globalnej poziomu bazowego. Ta pierwsza
uniwersalność jest związana z autonomicznością nauki. Izolacja praktyki
nauki od świata społecznego, w tym politycznego, ideologii i religii jest w
—————————
A więc obejmujące poziom bazy kulturowej.
Głoszenie tezy o wyłonieniu się nauki współczesnej wyłącznie w starożytnej Grecji pomija istotny fakt historyczny, a mianowicie znaczenie średniowiecznej kultury arabskiej i perskiej dla konstytucji nowożytnej nauki.
34
35
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epoce szczególnych nacisków tych wymienionych sfer szczególnie ważna dla
przetrwania nauki. Autonomiczność ta stoi na straży ideału nauki i jest
narzędziem jego ratowania w erze coraz intensywniejszego naporu dążeń do
przekształcenia nauki w teoretyczną bazę technologii, podporządkowaną
kapitałowi i jego interesom, oraz w narzędzie kreowania światopoglądów
sterowanych przez siły polityczne i inne sprawujące władzę — w naukach
społecznych i humanistycznych. Nauka jest bowiem dla ludzkiego świata, ale
aby była autentyczna i ważna, musi się od tego świata dystansować w swej
praktyce, jak najdalej jak to możliwe. Musi starać się realizować najwierniej
jak się da ideał „czystej” nauki.
BIBLIOGRAFIA
O. Amsterdamska, Surely You Are Joking, Monsieur Latour! Science in Action, by Bruno Latour.
Open University Press, 1987, w: Science, Technology, and Human Values 1990, s. 495–504.
D. Bloor, Ani-Latour, „Studies in History and Philosophy of Science”, tom 30, zeszyt 1, 1999.
G. Cacciatore, Intercultural Ethics and “Critical” Universalism, Cultura. International Journal of
Philosophy of Culture and Axiology, 8, 2, 2011, s. 23–38.
M. Czarnocka, Podmiot poznania we współczesnej filozofii, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017.
R. Harré, Preface, w: Karin Knor-Cettina, Manufacture of Knowledge, Pergamnon Press 1981.
Karin Knorr-Cetina, Epistemic Cultures. How Sciences Make Knowledge? Harvard University
Press, Cambridge, Mass. 1999.
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN 1986.
B. Latour, S. Woolgar, Postscript to Second Edition (1986), w: idem. Laboratory Life, Princeton
University Press 1986.
R. K. Merton, The Normative Structure of Science, 1942.
M. Paty, The Idea of the Universality of Science and Its Philosophical and Historical Critics, Asclepio, 49, 1997, s. 5–43.

HOW IS SCIENCE UNIVERSAL?
ABSTRACT

I examine the problem of universalities of science and the thesis on the antiuniversality of science commonly postulated in socialized conceptions of science.
In the paper epistemic universality, ethical-axiological and global cultural-social
universality, and in the latter—global universality of the basic level are distinguished. It is investigated why in epistemology science is necessarily viewed as universal in its basic aspects. It is shown that universality is a necessary effect of validity and autonomy of science. It is also demonstrated that multiculturalism improperly treats science as necessarily anti-universalistic. I propose the position of global
universalism of the basic level which claims that science emerges from the cultural
basis, common for all the cultures. This universalism adopts multiculturalism (cultural pluralism) on higher levels of culture. I also consider how epistemic and global
universality—features of science—become its values, and what are their significance
for the human world.
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BIOLOGICZNO-INFORMATYCZNA ANALOGIA
W WYJAŚNIANIU ROZWOJU NAUKI I KULTURY
STRESZCZENIE

Efektywność posłużenia się analogią w nauce zależy od stopnia adekwatności
danej analogii. Teza ta jest poddana sprawdzeniu w kontekście analogii, zarówno
biologicznych, jak i informatycznych użytych w teorii memów kulturowych, jako
podstawy ewolucyjnego rozwoju nauki, czy szerzej kultury. Uwidoczniony w pracy
problem z wyróżnieniem kulturowego odpowiednika biologicznego osobnika ma
wpływ na rodzaj ewolucji – darwinowski czy lamarckowski.
Słowa kluczowe: ewolucja, kultura, analogia, mem.

1. ROLA ANALOGII W TWORZENIU TEORII NAUKOWYCH

Myślenie przy pomocy analogii jest rodzajem myślenia heurystycznego
często wykorzystywanym w nauce.1 Bywa też, że użycie analogii ma wpływ
decydujący przy tworzeniu się nowych paradygmatów2 w procesie rozwoju
nauki, zwłaszcza jeśli za Thomasem Kuhnem, uznać, że odkrycie w nauce nie
jest zjawiskiem nagłym, lecz raczej rozciągniętym w czasie. Z kolei eksplanacyjna rola analogii jest często używana w praktyce dydaktycznej.
Każda analogia opiera się na jakimś rodzaju podobieństwa i stopień owego podobieństwa zwykle decyduje o skuteczności posłużenia się daną analogią. Z jednej strony możemy mieć do czynienia z jednej strony z analogiami
opartymi na identyczności matematycznej formy równań, czyli tak zwanym
izomorfizmem nomicznym, z drugiej zaś analogia może być oparta na minimalnym podobieństwie dotyczącym jedynie wybranych aspektów rzeczywi1 Wystarczy wspomnieć choćby wypowiedź Josepha Priestleya’a: “… analogy is our best guide in
all philosophical investigations; and all discoveries, which were not made by mere accident, have
been made by the help of it.” J. J. J. Priestley, The History and Present State of Electricity, tom I,
New York: Johnson. Reprint. 1769, 1775/1966.
2 Odwołuję się tutaj do pojęcia poglądów T. Kuhna zawartych w książce tegoż: Struktura rewolucji
naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 1968, PWN.

76

Marek Suwara

stości. Przykładem może być wnioskowanie o podobieństwie trybu życia
dawnych mieszkańców Ziemi na podstawie podobieństwa odkrytych archeologicznie artefaktów. Pomiędzy wspomnianymi przypadkami krańcowymi
występuje wiele pośrednich stopni podobieństwa.
Podobieństwo, o którym mowa może dotyczyć różnych aspektów badanych zjawisk. W szczególności może ono dotyczyć kwestii ontologicznych,
takich jak podobieństwo strukturalne czy funkcjonalne, lub podobieństwo
problemu poznawczego, które a charakter epistemologiczny. Podobieństwo
ontologiczne, w ramach którego podobieństwo opisu teoretycznego oparte
jest na ontycznym podobieństwie zjawisk, jest tym, na które najczęściej
zwracamy uwagę, gdy mówimy o analogiach. Przykładem może być wspomniane wyżej prawo Coulomba odwołujące się do podobieństwa zjawisk
przyciągania grawitacyjnego i elektrostatycznego.3
Prawo Coulomba ilustruje też jedną istotną cechę myślenia analogiami.
Każda analogia ma lepiej lub gorzej określone granice stosowalności. O ile
oddziaływanie grawitacyjne u Newtona ma charakter wyłącznie przyciągania, o tyle w elektrostatyce występują również siły odpychające, co zmusiło
Coulomba do uwzględnienia istnienia ładunków o dwu rodzajach znaków:
dodatnich i ujemnych.
Podobieństwa odwołujące się do ontologicznie wyodrębnionych cech bytu
mogą dotyczyć zarówno jego struktury, jak i funkcji. Z podobieństwa funkcjonalnego szeroko korzysta na przykład cybernetyka, traktując przetwarzanie informacji przez komputer jako analogiczne do przetwarzania informacji
przez ludzki mózg. Analogiczne funkcje różnych ontycznie elementów rzeczywistości są bowiem metodologiczną podstawą funkcjonalizmu.
Analogie nie zawsze muszą się opierać na podobieństwie ontologicznym,
a często podobieństwa takiego dopiero poszukujemy ze względu na występujące podobieństwo problemów, które rozważamy. Dobrym przykładem jest
tutaj Claude’a E. Shannona teoria informacji oparta na podobieństwie
problemu oszacowania ilości możliwych do przesłania danych, o których
a priori nic lub prawie nic nie wiemy do problemu oszacowania możliwych
stanów, w jakich może znajdować się system termodynamiczny, na przykład
gaz w pojemniku. Wybór zależności p*log (p) dla oszacowania wkładu pojedynczego stanu występujący zarówno w formule Boltzmana jak i negentropii4 Shannona nie jest więc przypadkowy.
Trafność analogii z ogólnej perspektywy metodologicznej jest jednak
trudna do oszacowania. Metoda posługiwania się analogią nie jest bowiem
niezawodna. Obok bardzo efektywnych analogii, jak prawo Coulomba dla
3 W szczególności dotyczy to zaobserwowanej przez Josepha Priestley’a zależności siły przyciągania elektrostatycznego od odległości.
4 Negentropia poprzedzona jest w stosunku do entropii znakiem minus. Wynika to z faktu, że dla
Ludwiga Boltzmanna entropia jest miarą naszej „niewiedzy” o systemie, podczas gdy negentropia
Shannona jest miarą zmniejszenia się owej niewiedzy.
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oddziaływań elektrostatycznych, historia nauki ukazuje wiele analogii mniej
skutecznych czy wręcz zupełnie nieefektywnych. Co zatem decyduje o powodzeniu myślenia przy pomocy analogii w tworzeniu teorii naukowych?
Z refleksji nad zasadami, które można uznać za wynikające z praktyki
uczonych, da się wyróżnić tak zwane zdroworozsądkowe zasady, które mają
nam pomóc oszacować prawdopodobieństwo, że analogia jest słuszna. Można je zebrać w zestaw kilku reguł. Po pierwsze uważamy, że analogia jest tym
lepsza, im więcej występuje podobieństw, a mniej różnic. Po drugie, im słabszy wniosek, na przykład wyrażony konstrukcją modalną, tym słabsza jest
analogia. W szczególności preferujemy zwykle analogie typu kauzalnego
w stosunku do analogii owej kauzalności niezawierających. Po trzecie analogie odwołujące się do struktury zdają się silniejsze od tych, które opierają się
na podobieństwie funkcjonalnym.
2. BIOLOGICZNO INFORMATYCZNA ANALOGIA
W WYJAŚNIANIU ROZWOJU NAUKI I KULTURY

Skąd analogia biologiczna w wyjaśnianiu kultury i nauki? Geneza owej
analogii sięga zarówno szerokiej inspiracji sukcesem teorii ewolucji Darwina
w wyjaśnianiu zróżnicowania gatunków występujących w przyrodzie, jak
i podobieństwa owego problemu do problemu uchwycenia różnorodności
kulturowych. Stąd brały się liczne inspiracje teorią ewolucji w teoriach społecznych (Herbert Spencer, Karl Popper i inni), świadczące o traktowaniu
teorii ewolucji jako podstawowego wzorca dla sposobu opisu zjawisk złożonych.5
Drugim elementem ważkim dla poszukiwania analogii biologicznej była
potrzeba znalezienia dla zjawisk kulturowych wyjaśnienia naturalistycznego
— opartego na prawach zbliżonych do praw przyrody. Dążenie do naturalizacji ludzkiej psychiki, tak charakterystyczne dla badań w dziedzinie nauk
kognitywnych było tutaj kolejną istotną inspiracją. Można więc zasadnie
mówić tutaj o poszukiwaniu w ramach podobieństwa problemowego. Były
też jednak podobieństwa natury ontologicznej, odwołujące się do podobieństwa zjawisk takich jak powstawanie nowych elementów kulturowych, jak
trendy czy mody, wraz z wymieraniem „starych” trendów czy nawet szerzej
paradygmatów w nauce.
Źródeł analogii informatycznej należy się dopatrywać w dwu elementach.
Po pierwsze w analogii problemu ciało-umysł do podziału na hardware
i software w informatyce. Umysł opisywany z tej perspektywy daje się
5 Nie można wykluczyć, że sam Darwin, tworząc teorię ewolucji dla wyjaśnienia rozwoju życia na
Ziemi, inspirował się ideami humanisty Williama Jonesa, który w swoim wykładzie z roku 1786
twierdził, że zróżnicowanie języków mogło nastąpić na skutek losowych przemian różnicujących
język pierwotny.
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wprawdzie rozważać w sposób od mózgu abstrahujący, a jednak ów materialny substrat naszego myślenia nie daje się wyeliminować. Drugie ze źródeł
analogii informatycznej znajdujemy w sukcesie genetyki w wyjaśnianiu licznych cech osobniczych poprzez uwarunkowania genetyczne, gdzie geny traktowane są jako składowe swoistego „programu”, według którego powstaje
organizm.
3. „NIEBEZPIECZNY POMYSŁ” RICHARDA DAWKINSA

Koncepcja, że należy wyjaśniać rozwój kultury w kategoriach darwinizmu
i to darwinizmu pojętego współcześnie, czyli z uwzględnieniem elementów
genetyki przedstawił w swej książce Samolubny gen6 Richard Dawkins. Głosząc pogląd, że „Darwinizm to zbyt wielka teoria, by zawężać ją do wąskiego
kontekstu genu”, Dawkins proponuje rozszerzenie reguł ewolucji i różnicowania się na dowolny rodzaj „replikatorów”, z których te dotyczące ewolucji
kultury mają nazywać się „memami”. Autor „samolubnego genu” lokuje owe
„memy” w mózgu człowieka, zaś wytwory kultury, takie jak utwory literackie, muzyczne itp., mają być manifestacją owych „memów”.
Propozycja wyjaśniania historii nauki, czy szerzej historii kultury w kategoriach przemian ewolucyjnych nie jest czymś szczególnie nowym. Oprócz
częściowej adaptacji reguł rządzących ewolucją biologiczną takich jak selekcja przez środowisko7 czy losowe przypadkowe pochodzenie odkryć naukowych8 mamy też do czynienia z próbami całościowego ujęcia zjawisk kulturowych w schemat ewolucji – najczęściej typu lamarckowskiego.9 Propozycja
Dawkinsa wyróżnia się jednak tym, że zastosowane przez niego podejście
jest oparte na darwinowskiej koncepcji ewolucji, w którym to podejściu ewolucji kultury staje się niejako naturalną kontynuacją ewolucji biologicznej
opartą na identycznych zasadach.
Memetyka,10 jako propozycja wyjaśnienia zjawisk kulturowych ma swoje
wady i zalety. Do niewątpliwych wad zaliczyć należy fakt, że do dziś nie jesteśmy w stanie wyodrębnić ani w obrębie mózgu ani nawet w wytworach
kultury, podstawowego elementu tj. memu kulturowego. Mówiąc o fragmentach utworu muzycznego czy tekstu nie wychodzimy bowiem poza ogólne
sformułowanie odwołujące się do zdolności adaptacyjnych. Wciąż jednak
6 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (oryginał:
The Selfish Gene, Oxford University Press 1976).
7 Reguły selekcji przez eliminowanie sfalsyfikowanych empirycznie teorii naukowych są tutaj dobrym przykładem
8 Przykładem najczęściej podawanym jest tu odkrycie penicyliny przez Fleminga.
9 Lamarckowską koncepcję ewolucji kultury jako skontrastowaną z darwinowską ewolucją świata
istot żywych lansował np. Konrad Lorenz w książce Odwrotna strona zwierciadła, przeł. K. Wolicki,
PIW, Warszawa 1977.
10 Termin memetyka został wprowadzony przez Douglasa Hofstadtera w roku 1980 w analogii do
genetyki
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brak wyjaśnienia mechanizmu adaptacyjnego czy to na poziomie mózgu czy
kultury. Można zaryzykować tezę, że wciąż pozostajemy w badaniach nad
kulturą na poziomie bliższym systematyce Linneuszowskiej niż współczesnej
wiedzy dostarczanej przez genetykę.
Największą zaletą propozycji Dawkinsa jest eliminacja potrzeby istnienia
Popperowskiego świata trzeciego. Darwinowskie reguły selekcji przez środowisko, które w przypadku kultury obejmuje nie tylko świat przyrody, ale
również otoczenie kulturowe, pozwalają na intersubiektywną eliminację tych
„memów”, które nie osiągnęły stopnia przystosowania zapewniającego przetrwanie. Tym samym Popperowski „świat drugi” wraz ze „światem pierwszym” stają się wystarczające dla wytłumaczenia historii kultury. Hipoteza
memu kulturowego jest także głosem w dyskusji nad charakterem — lamarckowskim czy darwinowskim — ewolucji kultury.
4. BIOLOGICZNO-INFORMATYCZNA ANALOGIA
W WYJAŚNIANIU ROZWOJU NAUKI I KULTURY
– BLIŻSZE SPOJRZENIE

Każda analogia oparta jest na pewnych podobieństwach, ale niesie też za
sobą istotne różnice, które albo dają się wyeliminować, albo stają się wyznacznikiem granic stosowalności danej analogii. Nie inaczej jest w kwestii
memetyki, zwłaszcza że użycie podwójnej analogii utrudnia zadanie ustalenia odpowiedniości podstawowych elementów składowych. Swoistej przestrogi udziela Susan Blackmore, kontynuatorka idei Dawkinsa, autorka
książki „Maszyna memowa”:
„Należy pamiętać, że choć zarówno geny, jak i memy są replikatorami, pod
każdym innym względem różnią się od siebie. Nie musimy, i nie powinniśmy,
spodziewać się, że wszystkie pojęcia z ewolucji biologicznej dadzą się gładko
przenieść na ewolucję memetyczną. Gdy o tym zapominamy, natrafiamy na
problem...”11

Uwaga Susan Blackmore może w równym stopniu dotyczyć analogii informatycznej. Zwłaszcza że podstawą filozoficznej interpretacji informacji
jest jej neutralność względem znaczeń, czyli neutralność semantyczna. To ze
względu na nią podstawowa jednostka informacji, jaką jest bit, nie niesie,
przynajmniej a priori żadnego znaczenia; nawet tego zwyczajowo wiązanego
z rozróżnieniem prawda-fałsz. Odmiennie zaś gen czy „mem kulturowy” jako
jednostka podstawowa są interpretowane albo przez mechanizmy chemiczno-biologiczne — gen, albo przez odbiór kulturowy — mem. Stąd odpowiednikiem informatycznym genu czy memu musiałby być raczej podprogram
11

S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002, s. 106.
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(procedura12), ewentualnie obiekt13 w programowaniu obiektowym, gdyż
dopiero taka jednostka jest przez komputer interpretowana jako określająca
posiadający znaczenie element danych (obiekt) lub programu (procedura).
Dodatkową trudnością w rozumieniu memów kulturowych Dawkinsa jest
problem jednoznacznej identyfikacji poszczególnych memów, czy jak woli
Blackmore — mempleksów z odpowiadającymi im elementami kultury.
W literaturze mógłby takim odpowiednikiem być archetyp, ale w pozostałych dziedzinach twórczości kulturowej problem jest jeszcze większy.14
Najwięcej kontrowersji narosło wokół kolejnego elementu analogii biologicznej, jakim jest osobnik. W teorii Darwina osobnik odgrywa podwójną
rolę. Jest elementem odpowiedzialnym za replikację genów, ale także tym
elementem, na który działa dobór naturalny eliminujący osobniki gorzej
przystosowane. Takiej podwójnej roli nie odgrywa żaden z odpowiedników
osobnika po stronie memetyki czy informatyki. W informatyce elementem
odpowiedzialnym za replikację danych jest komputer. To z jego udziałem
zachodzi kopiowanie danych. Jest on też elementem przetwarzającym, czyli
generującym nowe dane, wtórne w stosunku do danych pierwotnych.
O ewentualnej selekcji mówimy jednak głównie w stosunku do porcji danych
czy programów, które ze względu na ich użyteczność goszczą w komputerze
dłużej bądź krócej. I to te elementy są zastępowane, wypierane, przez nowsze bardziej użyteczne.
W memetyce spór o identyfikację osobnika nabiera dodatkowego wymiaru związanego z charakterem procesu ewolucyjnego. U Dawkinsa, który
pragnie widzieć ewolucję kultury jako naturalną kontynuację ewolucji biologicznej, tożsamość osobnika kulturowego i biologicznego jest niejako zadana
z góry. Powiązanie memów kulturowych z osobnikiem biologicznym jest
zgodna z faktem, że to w naszych umysłach następuje odbiór informacji,
a następnie jej twórcze przekształcanie — przetwarzanie. To my ludzie jesteśmy „infekowani” przez nowe memy i to my, stosując akceptowane przez nas
kryteria estetyczne czy metodologiczne, dokonujemy selekcji pomiędzy tym,
co wartościowe, czy potwierdzone empirycznie a tym, co nie zyskuje naszej
akceptacji. Prowadzi to jednak do oczywistego kłopotu, gdy rozważamy
charakter ewolucji kultury w wymiarze społecznym. Człowiek, ucząc się,
zdobywa wciąż nową wiedzę oraz nowe umiejętności. Nabyte zaś rozwija, co
bliższe jest obrazowi ewolucji o charakterze lamarckowskim15 niż darwinow12 Nazwą taką w informatyce określamy porcję informacji realizującej jakiś algorytm stanowiący
część większej całości — programu.
13 Określenie obiekt zaczerpnięto z programowania obiektowego, choć w istocie chodzi o element
programu komputerowego definiujący porcję danych np. tabelę zawierającą pojedyncze dane, łańcuch znaków definiujący nazwę zmiennej itp.
14 Zalety i wady memetyki są szerzej dyskutowane w: M. Suwara, Biologizacia klutury alebo moze
Dawkinsowa predstava memu objasnit evoluciu kultury?, World Literature Studies, 2011, t. 3 (20),
s. 3–14.
15 Stąd poglądy Konrada Lorenza, patrz K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, op. cit.
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skim. Wystarczy jednak spojrzeć na kwestię selekcji z perspektywy tego,
co jest akceptowane albo odrzucane, by zobaczyć inny obraz ewolucji.
W biologii czynnik selekcjonujący działa, przynajmniej w wymiarze statystycznym na fenotyp zrealizowany w osobniku biologicznym. W kulturze jest
jednak inaczej. Za błędy uczonego „płacą” wytworzone przez niego teorie
naukowe.16 To one podlegają falsyfikacji. Podobnie jest z innymi wytworami
kultury. Utwory muzyczne, obrazy czy dzieła literackie wychodzą z mody
często z udziałem ich autora, który sam może być twórcą nowych trendów.
Selekcja naturalna działa więc na dzieła, a nie na ich twórców. Przynajmniej
w perspektywie krótkoterminowej.17 Taka bezwzględna selekcja jest charakterystyczna dla darwinowskiego obrazu ewolucji. Różnica pomiędzy zidentyfikowaniem jako osobnika kultury człowieka, a nie jego wytworów artystycznych czy naukowych manifestuje się więc w postaci różnicy pomiędzy
lamarckowskim a darwinowskim charakterem ewolucji kultury.18
W konsekwencji wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest twierdzenie, inaczej niż w biologii, że funkcje rozrodu i przetrwania są realizowane
przez dwa różne elementy. Nasze umysły, czy mózgi pełnią w takim obrazie
rolę „rozrodczą”, kopiując i przetwarzając informację. Selekcja natomiast
dotyczy nie tyle naszych umysłów ile ich wytworów: teorii naukowych, dzieł
sztuki, muzyki, czy dzieł literackich. Takie oddzielenie pozwoli na utrzymanie darwinowskiego charakteru ewolucji kultury traktowanej jako zmieniający się zbiór kulturowych artefaktów.
Łatwiejszym do identyfikacji, przynajmniej w sferze pojęciowej, elementem podwójnej biologiczno-informatycznej analogii, wydaje się genotyp gatunkowy. Jego hipotetyczny odpowiednik w memetyce „memetyp kulturowy” można bowiem kojarzyć z zespołem cech wyznaczających dany trend
kulturowy lub z odpowiednimi wyznacznikami obowiązującego w nauce
paradygmatu. Informatycznym odpowiednikiem gatunku biologicznego
mógłby być na przykład system operacyjny, kulturowym zaś paradygmat czy
gatunek literacki. Podobnie styl w sztuce czy muzyce spełniałby podobną
rolę. O ile w biologii kwestia identyfikacji genotypu człowieka zakończyła się
sukcesem, o tyle w memetyce problem wyznaczenia odpowiednika, czyli
memotypu kulturowego wciąż czeka na rozwinięcie.
Kolejny element do rozważenia w kontekście analogii biologicznoinformatycznej można określić mianem sposobu replikacji. Pod tym względem replikator biologiczny różni się od kulturowego. Biologiczna replikacja
16 Według Poppera podstawowa różnica pomiędzy amebą a Einsteinem w badaniu świata metodą
prób i błędów polega na tym, że ameba za swoje błędy płaci cenę życia, podczas gdy Einstein płaci
„najwyżej” śmiercią stworzonej przez niego teorii. Patrz K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 2002.
17 Ignorujemy tutaj fakt, że „niemodni”, niepasujący do obowiązującego paradygmatu twórcy też
bywają zapomniani.
18 M. Suwara, J. Płazowski, Podmiot poznający w ewolucyjnych teoriach kultury – czyli w obronie konsekwentnego darwinizmu, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2004, tom XL, zeszyt 2, s. 271–
278.
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jest oparta głównie na kopiowaniu i rekombinacji już istniejących genów.
Występujące podczas takiego procesu błędy są jedynym „twórczym” elementem procesu. Najczęściej jest to element szkodliwy prowadzący do śmierci
obciążonego wadą wrodzoną osobnika, choć czasami zdarzają się „błędy”
zwiększające przystosowanie do zmienionych warunków środowiskowych.
Inaczej jest w kulturze czy informatyce, gdzie proces kopiowania danych,
choć jest obecny, to stanowi jedynie jedno z możliwych sposobów przetworzenia początkowej informacji na jej postać finalną ulegającą dalszemu
powieleniu. Co więcej, zarówno w informatyce, jak i kulturze częstym zjawiskiem jest przetwarzanie „świadomie ukierunkowane” czy to przez twórcę
dzieła, czy przez programistę. Taki, intencjonalny, rodzaj replikacji nie tylko
zwiększa szansę wprowadzenia zmian korzystnych z perspektywy przystosowania do aktualnie obowiązujących warunków środowiskowych, ale przyspiesza cały proces ewolucyjny również w sferze tworzenia nowych „gatunków kulturowych”. Intencjonalny charakter działań twórczych jest też,
niestety, źródłem przekonania o raczej lamarckowskim niż darwinowskim
charakterze ewolucji w kulturze. Z tego powodu przestawione wyżej rozważania dotyczące analogonu osobnika stają się szczególnie ważne dla identyfikacji rodzaju przemian ewolucyjnych.
Ostatni, rozważany w niniejszej pracy, element analogii dotyczy sposobu
selekcji przez środowisko. W biologii tym środowiskiem jest świat materialny
z wszystkimi jego elementami takimi jak klimat, inne gatunki zasiedlające
Ziemię itp. W przypadku „gatunków kulturowych” czynnik doboru nie ogranicza się wyłącznie do fizycznych elementów rzeczywistości, choć te stanowią
o przystosowaniu np. teorii naukowych do opisu świata i zdaniem metodologów nauki stanowią główny czynnik selekcjonujący.19 Memy czy mempleksy
kulturowe podlegają jednak selekcji również ze względy na dopasowanie do
środowiska kulturowego. Widać to w okresach ewolucyjnych przemian w koncepcji rozwoju nauki zaproponowanej przez Thomasa Kuhna. W takim okresie
odrzucane są nie tylko teorie, których przewidywania rozmijają się z wynikami
eksperymentów empirycznych, lecz także te, które nie przystają do obowiązującego w danym etapie rozwoju nauki paradygmatu. Podobnie jest w sztuce,
muzyce, a także w literaturze. Brak zgodności ze stylem obowiązującym w danej dziedzinie artystycznej powoduje, że dzieła niepasujące do tegoż stylu są
pomijane i nieraz długo muszą czekać na uznanie społeczne.
5. PODSUMOWANIE

Biologiczno-informatyczna analogia występująca w memetyce jest bardzo
dobrym przykładem tego, jak różnice, a nie podobieństwa determinują granice stosowalności analogii w ogóle. Dla lepszego zilustrowania owych różnic posłużymy się tabelą.
19

Na przykład w falsyfikacjonizmie Poppera.

Biologiczno-informatyczna analogia w wyjaśnianiu rozwoju nauki i kultury
Biologia

Memetyka

Informatyka
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Rola odgrywana
w analogii

bit

Minimalna porcja
informacji jaka nie jest
interpretowana
semantycznie

Gen
Zespół genów

Mem
Mempleks

Obiekt (w programowaniu
obiektowym)
procedura, podprogram

Minimalna porcja
informacji
interpretowanej
semantycznie

Osobnik

Człowiek (Dawkins,
Lynch)

Komputer lub inny nośnik
informacji

Jednostka
odpowiedzialna za
replikację

Dzieło – wytwór kultury
(Derek Gathener)

dane i programy

Jednostka podlegająca
selekcji

Gatunek

Trend kulturowy
gatunek literacki
paradygmat itp.

System operacyjny

Jednostka gatunkowa

Powielanie z
możliwością błędów
kopiowania

Naśladownictwo

kopiowanie

Rodzaj replikacji

Naśladownictwo
z modyfikacją

przetwarzanie informacji

Selekcja naturalna –
czynnik wyłącznie
materialny

Selekcja przez otoczenie Selekcja przez
kulturowe, ale w
niekompatybilność
przypadku teorii
hardware’u lub software’u
naukowych również przez
środowisko naturalne

Czynnik determinujący
selekcję przez
środowisko

Tabela zestawiająca różne elementy analogii użyte w memetyce. Puste
miejsca oznaczają brak analogii w tym zakresie.
Brak analogonu do informatycznego bitu wskazuje nie tyle na to, że
w memie czy genie brak jest bardziej podstawowej struktury, ile raczej na
fakt, że wyróżnienie takiego elementu jest zbędne przynajmniej z perspektywy teorii ewolucji czy to biologicznej, czy kulturowej. I chociaż dokładne
poznanie mechanizmu chemicznego reprodukcji poszczególnych elementów
genu jest zagadnieniem interesującym poznawczo, to nie ma to wpływu na
ogólny opis ewolucyjny.
Analogia biologiczna napotyka największą trudność w przypadku osobnika. Tu obecność analogii informatycznej wymusza rozróżnienie osobnika
biologicznego i osobnika kulturowego, analogiczne do informatycznego
rozróżnienia na hardware i software. Jest to tym bardziej istotne, że jak
wspomniano wcześniej, od tego rozróżnienia zależy lamarckowski czy darwinowski obraz rozwoju kultury. Również rodzaj replikacji jest w przypadku
memetyki narzucony przez analogię informatyczną, która rozróżnia pomię-
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dzy losowym i zaprojektowanym rodzajem przetwarzania informacji. Najmniej kontrowersji budzi mechanizm selekcji, gdzie analogia informatyczna
dodaje dodatkowy pozamaterialny czynnik selekcji.
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ANALOGIES REFERRING TO INFORMATION SCIENCE AND
BIOLOGY IN EXPLAINING THE DEVELOPMENT OF SCIENCE
AND CULTURE
ABSTRACT

The level of adequacy of an analogy determines its effectiveness in scientific explanation. This thesis is examined in the context of analogies to information science
and biology used in the concept of cultural meme, which is supposed to be substantial in explaining science or culture in the terms of evolution. It is shown that the
choice of the cultural equivalent of biological specimen is crucial to interpreting the
evolution of culture as that of the Lamarckian or Darwinian type.
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FENOMENOLOGIA JAKO TEORIA DOŚWIADCZENIA,
A WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI
– NOWE PERSPEKTYWY
W BADANIACH NAD CZŁOWIEKIEM
STRESZCZENIE

Fenomenologia to projekt filozoficzny o ogromnym, przede wszystkim metodologicznym, do dziś niewykorzystanym potencjale. Nie wyczerpuje się on ani w nawiązujących raczej do Heideggera hermeneutykach dwudziestego wieku, ani też w bardziej analitycznie zorientowanych współczesnych badaniach nad językiem. Potencjał
ten odkrywamy dziś, kiedy przede wszystkim humanistyka i badania społeczne stoją
przed nowymi wyzwaniami, wymagającymi nowej interpretacji ludzkiego doświadczenia. Tu fenomenologia transcendentalna jako teoria doświadczenia z perspektywy
przeżyciowej odwołująca się do metody intencjonalno-genetycznej analizy oferuje
nowe możliwości badawcze.
Słowa kluczowe: fenomenologia transcendentalna, doświadczenie intencjonalne, perspektywa przeżyciowa, analiza genetyczna, motywacja, proces rozwojowy.

1. DLACZEGO FENOMENOLOGIA ?

Fenomenologia to najogólniejszym znaczeniu powstała u zarania dwudziestego wieku filozofia świadomości. Jej twórca, Edmund Husserl (1856–
1938), podkreślał jednak o początku, że celem fenomenologii nie jest abstrakcyjna teoria jaźni, rozwijana na przykład w duchu transcendentalnego
idealizmu tradycji Kanta. Od początku chodziło mu o wypracowanie metody
badawczej umożliwiającej analizę osiągnięć świadomości jako podstawowej,
określonej przez intencjonalność struktury ludzkiego doświadczenia.
Mamy tu zatem do czynienia ze swoistą filozofią doświadczenia stosującą
metodę opisu intencjonalnych przeżyć świadomościowych, które jako takie
dać mają nam gwarancję naoczności, a zatem też rzetelności poznawczej.
Fenomenologia nawet jako filozofia transcendentalna nie chce być spekulacją wywodzącą swoje prawdy z założeń wyprzedzających doświadczenie.
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Ona zabiega o uzasadnienie doświadczenia i zakorzenienie swoich tez w naocznym konkrecie przeżyciowym.
Oczywiście nie chodzi przy tym o naiwny empiryzm, nie chodzi też o rehabilitację pozytywizmu poznawczego. Husserlowska fenomenologia rozwija
nowatorskie pojęcie empirii intencjonalnej, a z czasem nawet empirii transcendentalnej, oraz oferuje nam precyzyjne, epistemologicznie uzasadnione
instrumenty badawcze do analizy świadomości jako sfery doświadczenia
dostępnej z perspektywy przeżyciowej. Przyjęcie tej perspektywy oznacza
radykalną zmianę nastawienia badawczego, oznacza zwrócenie naszej uwagi
ku własnej świadomości, ukierunkowanie jej na to, co w przeżyciach bezpośrednio dane. Zabieg ten określa Husserl mianem redukcji fenomenologicznej udostępniającej nam sferę przeżyciową, już to jako obszar psychologicznie czystej, wolnej od fizjologicznych, fizycznych i innych „naukowo”
uzasadnionych określeń sfery przeżyciowej, już to jako fenomen świadomości transcendentalnej, wolnej od wszelkich założeń, czy to epistemicznych,
czy aksjologicznych bądź estetycznych, włącznie z przekonaniem o realności
i czaso-przestrzennym porządku świata.1 Tego zwrotu ku sferze przeżyciowej, nawet jeśli rozpatrujemy go tylko w kategoriach psychologicznych, nie
należy jednak mylić z psychologiczną introspekcją. Redukcja fenomenologiczna otwiera nam wprawdzie sferę przeżyciową jako obszar badawczy.
Zwrot ku sferze przeżyciowej stanowi warunek analizy fenomenologicznej.
Ale w tym zwrocie nie wyczerpują się ambicje epistemologiczne fenomenologii. Celem deskrypcji fenomenologicznej nie jest po prostu opis wewnętrznych przeżyć, lecz opis skierowany na istotę doświadczanych fenomenów.
We wprowadzeniu do drugiego tomu Badań Logicznych Husserl podkreśla,
iż czysta fenomenologia przeżyć w ogóle „ma do czynienia wyłącznie
z przeżyciami dającymi się uchwycić i zanalizować w intuicji w czystej ogólności istotowej [...]. Istoty uchwycone wprost w istotowej intuicji oraz
związki ugruntowane w istotach wyraża ona opisowo w istotowych pojęciach
i w mających charakter praw istotowych wypowiedziach.”2
Ze sformułowania tego, tak jak z całych Badań Logicznych, bije nieukrywany optymizm, żądanie, ale i wiara w możliwość powrotu do, jak to Husserl
określa, rzeczy samych – rzeczy, które przy odpowiednim (fenomenologicznym i ejdetycznym) nastawieniu mają być bezpośrednio uchwycone i opisywane pod kątem ich istotnościowych określeń, dając podstawę do ścisłego
określania pojęć i uzasadniania ich apriorycznej obowiązywalności. Husserl
Badań Logicznych a wraz z nim całe rzesze młodych fenomenologów wierzą,
iż w ten sposób uda im się przezwyciężyć panujący w naukach relatywizm –
—————————
1 Systematyzującą analizę pojęcia redukcji w husserlowskiej fenomenologii prezentuje np.
D. Lohmar, Die Idee der Reduktion. Husserls Reduktionen – und ihr gemeinsamer, methodischer
Sinn, w: Die erscheinende Welt. Festschrift für Klaus Held, H. Hüni, P. Trawny (red.), Duncker &
Humbolt, Berlin 2002, s. 751–771.
2 E. Husserl, Badania logiczne, t. 2, cz. 1, przeł. J. Sidorek. PWN, Warszawa 2000 (1900/01),
s. 4 i n.
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obecny wszak nie mniej dziś niż w czasach Husserla, już to w formie naturalistycznie zorientowanego psychologizmu, już to historycyzmu odwołującego
się do przekonań światopoglądowych, i że dzięki temu przywrócą filozofii
godność nauki ścisłej.3 Na tym przekonaniu opiera się sukces fenomenologii
w dwudziestym wieku. Wyraża się on przede wszystkim w dynamicznym
rozwoju tzw. fenomenologii realistycznej, negującej transcendentalny zwrot
husserlowskiej refleksji, a skoncentrowanej właśnie na jego wczesnej realistyczno-esencjalistycznej wykładni.4
Sam Husserl nigdy nie zarzuca projektu fenomenologii ejdetycznej, fenomenologii, której ostatecznym celem jest uzasadnienie naszych sądów
i ugruntowanie apriorycznych, opartych na istotnościowych wglądach podstaw nauki i naukowego poznania – jakkolwiek fundamentalnie ten projekt
reformuje. Reforma ta dokonuje się na gruncie fenomenologii transcendentalnej i wyraża się także w opracowaniu nowej metody analizy ejdetycznej
opartej na operacji wariacji ejdetycznej.5 Tu doświadczenie w świecie życia
nabiera nowej wagi. Jednocześnie do rangi władzy sprawczej awansuje imaginacja. Husserl wykazuje, iż to właśnie ta ostatnia umożliwić ma nam wgląd
w relacje istotnościowe, jako relacje kształtujące się w doświadczeniu. Operacja wariacji ejdetycznej angażuje nas w wymiarze pasywności i aktywności.
Wychodząc od dowolnej egzemplifikacji doświadczenia przedmiotowego
z jednej strony biernie poddajemy się grze wyobraźni. Ta zaś podążając tropem apercepcyjnego typu określającego to doświadczenie6 gwarantuje nam
zakorzenienie poznania w doświadczeniu świata życia i jednocześnie podsuwa nam warianty danego przykładu w tym doświadczeniu ugruntowane.
Z drugiej strony, jako aktywne podmioty, poznania dążymy do uchwycenia
—————————
3 Rozprawą z psychologizmem inicjuje Husserl swoje fenomenologiczne badania, w szerszej perspektywie eksponuje on problem naturalizmu i historycyzmu w filozofii i naukach w swoim programowym artykule opublikowanym w roku 1911 w czasopiśmie Logos: E. Husserl, Filozofia jako
nauka ścisła, przeł. W. Galewicz, Aletheia, Warszawa 1992. Dyskusję z prezentowanymi tam tezami
w konfrontacji z dalszym rozwojem fenomenologicznej filozofii Edmunda Husserla podejmuje
w Polsce Józef Niżnik w: Arbitralność filozofii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
4 Do przedstawicieli tzw. fenomenologii realistycznej zaliczamy przede wszystkim uczniów Husserla z okresu getyńskiego (A. Reinacha, E. Stein, H. Lippsa, J. Hering, H. Conrad-Martius i in.), ale też
bardziej psychologicznie zorientowane środowisko monachijskie (A. Pfänder, M. Geiger i in.). Esencjalistyczna wykładnia fenomenologii zdaje się również dziś przeżywać swój renesans, o czym świadczy choćby publikacja: J. Seifert, Ch. M. Gueye (red.), Anthologie der realistischen Phänomenologie, Ontos, Heusenstamm 2009.
5 Swoją nową koncepcję metody ejdetycznej przedkłada Husserl po raz pierwszy w roku 1925
w wykładach dotyczących psychologii fenomenologicznej: E. Husserl, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925, W. Biemel (red.), Springer, Dordrecht 1968 (Husserliana
t. IX), § 9. Funkcje, strukturę i znaczenie operacji wariacji ejdetycznej omawia D. Lohmar w: Die
phänomenologische Methode der Wesensschau und ihre Präzisierung als eidetische Variation,
w: Phänomenologische Forschungen, 2005, s. 65-91. Znaczenie i rozwój motywu ejdetycznego
w husserlowskiej fenomenologii omawia we wstępie do XLI tomu Husserliana D. Fonfara: Zur Lehre
vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation. Texte aus dem Nachlass (1891–1935),
D. Fonfara, Springer, Dordrecht 2012, XVII–XLIV.
6 Pojęcie typu i typizującej apercepcji w fenomenologii Husserla analizuję m. in. w: J. Brudzińska,
Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii genetycznej,
w: Filozofia i Nauka, Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, tom 4, 2016, s. 335–347.
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relacji istotnościowych łączących imaginowane warianty. Ale tu już nie ma
mowy o prostym oglądzie istoty jako tworu idealnego, istniejącego w jakiejś
wyższej sferze idei i niezmiennych prawd niezależnych od podmiotu i jego
operacji poznawczych, a który w tej sferze mielibyśmy po prostu odnaleźć
bądź wypatrzeć stosując metodę ideacji, czyli wglądu w istotę7 danych nam
w aktach świadomości przedmiotów intencjonalnych. Wariacja ejdetyczna
wiedzie nas raczej na trop konstytucji struktur istotnościowych, które jako
takie ustanawiamy jako podmioty doświadczenia w świecie. W swoim ostatnim dziele Doświadczenie i sąd, wydanym post hum przez jego wieloletniego asystenta Ludwiga Landgrebego,8 Husserl jednoznacznie wykazuje, iż
nawet teoria logiki wymaga ugruntowania w doświadczeniu. To tam właśnie,
utrzymuje Husserl, bierze początek konstytucja nawet najogólniejszych sądów oraz tak zwanych przedmiotowości-w-ogóle (Gegenständlichkeitüberhaupt) jako przedmiotowości ejdetycznych, takich jak gatunek, rodzaj
a nawet region ontyczny.9 Co więcej, Husserl dowodzi, iż analiza ejdetyczna
musi być tu prowadzona metodą genetyczną. Tu fenomenologia, nawet jako
nauka o istocie, okazuje się być zdana na refleksję intencjonalo-genetyczną,
prowadzącą nas do źródeł konstytucji podmiotowości. Refleksję intencjonalo-genetyczna awansuje tym samym do podstawionego instrumentu filozofii
fenomenologicznej jako transcendentalnej filozofii doświadczenia w świecie
życia.
Dziś łączymy rozwój fenomenologii także z dziełami takich autorów
jak Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lèvinas czy też
z innych przedstawicieli hermeneutycznej i poststrukturalistycznej tradycji
filozoficznej. Ich niewątpliwą zasługą jest podjęcie i poniekąd spopularyzowanie przede wszystkim egzystencjalistycznych i antropologicznych wątków
fenomenologii. Nie wolno jednak zapomnieć o tym, że w swoich interpretacjach odeszli oni od źródłowych epistemologicznych i metodologicznoempirio-krytycznych, w tym intencjonalno-genetycznych motywów fenomenologii husserlowskiej oraz, że wszyscy oni negowali sens fenomenologii
jako filozofii transcendentalnej.
W moim przekonaniu jednak właśnie te aspekty określają do dziś niewyczerpany potencjał fenomenologii Edmunda Husserla – potencjał, który
może okazać się decydujący w rozprawie ze współczesnym scjentyzmem
i (nierzadko w naiwny sposób) wciąż dominującym naturalizmem w naukach humanistycznych i społecznych.
—————————
7 Pojęcie ideacji jako wglądu w istotę dyskutuje m.in. J. J. Kockelmans w: Edmund Husserl’s Phenomenology, Purdue University Press, West Lafazette, Indiana 1994, s. 133 i n. Zob. też: J. Janssen,
Eidetik, w: Husserl-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, S. Luft, M. Wehrle (red.), Metzler, Stuttgart 2017, s. 142–148.
8 E. Husserl, Doświadczenie i sąd: Badania nad genealogią logiki, przekład i przedmowa:
B. Baran, Aletheia, Warszawa 2013.
9 Por. J. Brudzińska, Erfahrung und Urteil, w: Husserl-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung,
S. Luft, M. Wehrle (wyd.), op. cit., s. 104–113.

Fenomenologia jako teoria doświadczenia, a wyzwania współczesnej humanistyki… 89

2. ŚWIADOMOŚĆ TRANSCENDENTALNA
JAKO OBSZAR BADAWCZY

Jeśli dziś, w dobie tak przecież imponującego rozkwitu neuronauk i odwołujących się do nich nauk kognitywnych chcieć bronić sensu transcendentalnej filozofii świadomości, trzeba na początku wyjaśnić, jak tą świadomość
rozumiemy. Fenomenologia odkrywa świadomość jako akt intencjonalny, to
znaczy akt ukierunkowany na przedmiot doświadczenia. Jako taki akt intencjonalny jest od początku rozumiany jako podmiotowe osiągnięcie ustanawiające przedmiotowy sens. Mamy tu do czynienia z korelacją a priori, która wyraża istotnościową relacjonalność naszego świadomościowego doświadczenia.10 Świadomość intencjonalna nie jest po prostu zbiorem kognitywnych reprezentacji niezależnie od nas istniejącego świata, nie jest po
prostu zwierciadlanym odbiciem tegoż świata. Ale jako świadomość
transcendentalna nie ona też wszechwładna i niezależna, jeśli chodzi o kreację jego sensu. Paradoksalnie poniekąd to właśnie fenomenologia transcendentalna wykazuje, iż tak zwana czysta świadomość nie jest strukturą
teoretyczną wyprzedzającą doświadczenie. Świadomość transcendentalna
w interpretacji Husserla to dynamiczna i praktycznie określona intencjonalna struktura doświadczenia w świecie, czerpiąca z tegoż świata jak i z własnej historii motywy konstytucji wszelkich sensów i znaczeń. Jako taka
transcendentalna świadomość jest zawsze otwarta, wykraczając oczekiwaniem poza to, co w danym akcie intencjonalnym uchwycone tu i teraz.
Z drugiej strony zachowuje ona zawsze swe zakorzenienie w historii swoich
intencjonalnych osiągnięć. Jako struktura intencjonalna świadomość transcendentalna pozostaje też zawsze osadzona w konkrecie doświadczenia, a to
oznacza, iż realizuje się ona także poprzez cielesność i afektywność przeżywającego podmiotu, poprzez jego immanentną temporalność, ale też właśnie
poprzez historię, kulturę, wreszcie źródłowe określenia społeczne i komunikację we wspólnocie świata przeżywanego. Redukcja transcendentalna, jak
mawiał Husserl, nie pozbawia nas świata i nie kreuje jakiejś abstrakcyjnej
apriorycznej sfery czystego Ja. Wręcz przeciwnie: redukcja transcendentalna
prowadzi nas do pierwotnego, nie zobiektywizowanego jeszcze doświadczenia świata i nas samych jako jego podmiotów pojętych jako żywotne strumienie nieustannego przepływu tegoż doświadczenia, i nieustannie doświadczeniu temu nadające sens – i to sens bytowy. Odwołując się do współczesnej terminologii, możemy tu mówić o doświadczeniu z perspektywy
—————————
10 Korelacja a priori oznacza, iż z fenomenologicznego punktu widzenia sprawcza świadomość
i jej świat zawsze pozostają ze sobą w swoiście bipolarnej relacji: wszystko, co świadomości dane,
dane jest jako ujęte przez świadomość. W pierwszym tomie Idei relację tą charakteryzuje Husserl na
gruncie transcendentalnym podkreślając, iż każdej noezie jako sensotwórczej podmiotowej aktywności odpowiada określony przedmiotowym sensem noemat. (E. Husserl, Idee czystej fenomenologii
i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przełożyła i przypisami opatrzyła D. Gierulanka,
PWN, Warszawa 1975, § 88.)
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pierwszoosobowej, ale tu interpretowanej radykalnie jako perspektywa źródłowego – transcendentalnego – Ja.
Zadaniem fenomenologii transcendentalnej jest przy tym analiza i interpretacja sposobu, w jaki w ramach tej pierwotnej sfery doświadczenia ustanawiamy bytowy sens. Innymi słowy chodzi tu w pierwszym rzędzie o to jak,
a nie co osiągamy poprzez naszą szeroko pojętą aktywność intencjonalną.
Chodzi o wydobywanie na jaw źródeł i sposobów naszych intencjonalnych
osiągnięć, leżących u podstaw już to praktycznych już to naukowych sądów
i stanowisk.
Wyjątkowość podejścia transcendentalno-fenomenologicznego polega
przy tym na tym, iż ma ono udostępnić nam jedyny w swoim rodzaju obszar
podmiotowego doświadczenia. Chodzi o doświadczenie wolne od ontologizujących, naturalizujących lub też w inny sposób teoretyzujących go określeń.
Te ostatnie wszak, wielokroć, choć przecież w gruncie rzeczy często bezkrytycznie, obciążają je czy to scjentystycznymi, czy ewolucjonistycznymi czy
też, szczególnie dziś, językowo-analitycznymi i neurokognitywistycznymi
przeświadczeniami.
Doświadczenia transcendentalnego nie obowiązują jeszcze ani naturalizujące kategorie, takie jak obiektywny czas i przestrzeń, czy też regulująca
zjawiska przyrody przyczynowość. Ale też klasyczne dualizmy ontologii regionalnych, takie jak rozdział pomiędzy materią a duchem bądź też ciałem
a duszą tracą swą moc eksplikacyjną.
Transcendentalne Ja jako obszar doświadczenia jawi się raczej jako wypełniona życiem, a to znaczy pulsująca w przepływie immanentnego czasu,
indywidualna i spersonifikowana monada, jako podmiotowość wypełniona
światem (weltvolle Subjektivität), której formę Husserl na początku lat
trzydziestych ujmuje metaforycznie określając ją jako heraklityczny strumień posiadania świata (Heraklitischer Fluss der subjektiven Welthabe).11
Pod kątem jego teleologicznego określenia strumień ten przeżywamy wolitywnie. Husserl podkreśla, że to właśnie wola odgrywa decydującą rolę
w procesie konstytucji ustanawiającej byt (der „Wille”, der seinskonstituierend ist).12 Ale pod pojęciem woli nie rozumiemy już samych tylko racjonalnie uzasadnionych aktów wolitywnych ufundowanych w przedstawieniach,
jak postulowała to jeszcze wczesna fenomenologia opisowa. Husserl podkreśla, iż za aktami woli konstytuującymi byt stoi coś bardziej źródłowego: dą—————————
11 E. Husserl, Späte Texte über Zeitkonstitution (1929–1934): Die C-Manuskripte, D. Lohmar
(red.), Springer, Dordrecht 2006 (Husserliana-Materialien, t. VIII), s. 1. por. też „Jestem przepływającym strumieniem w posiadaniu świata, w posiadaniu [świata] istniejącego dla mnie jako przepływający strumień (jako wypełniona w przepływie temporalność). Żyjąc w świecie jestem przebudzony
w strumieniu, nieustannie apercypując świat i mnie samego jako człowieka w świecie etc., tak samo
innych ludzi jako żyjących w relacji do tego samego świata [...]. Życie w strumieniu pasywności
i aktywności (przebudzonej egotyczności) jako życie, niosące w sobie w tym nurcie tożsame Ja (osobę).” Ibidem, s. 17 (przeł. JB). Zob. też ibidem, tekst 9 i 10.
12 Ibidem, s. 224.
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żenie, dążenie ku, dążące przeistaczanie w proces zaspakajający dążenie,
oferujące już w pre-woli, w pre-działaniu, pre-rezultat.13
Tak pojęta świadomość transcendentalna to zatem kompleksowa i dynamiczna intencjonalna struktura, określona poprzez immanentną teleologię,
czyli źródłowe dążenie do celu. Ale tego celu nie stanowią po prostu przedstawienia świadomościowe, lecz raczej zaspakajanie pragnień zakorzenionych w głębokich pokładach wolitywno-intencjonalnego życia podmiotowości a dokonującego się w czasie. Intencjonalność nie ogranicza się tu zatem
do aktów świadomości. Całe życie świadomości, również jego pasywne wymiary realizują teleologiczny charakter intencjonalny, nawet jeśli określamy
to mianem intencjonalności preaktywnej (voraktive Intentionalität)14, intencjonalności instynktu i kinestezy, habitualnie określonych pragnień
a nawet głębokich osadów strumienia świadomości jako współkonstytuującej ten strumień nieświadomości.15 To właśnie w tych sferach zasadza się
głęboka teleologiczność doświadczenia intencjonalnego. Tu kształtują się
nasze interesy, w tym obszarze korzenie swoje mają nasze sądy poznawcze.
Ale badania dotyczące tej sfery transcendentalnego doświadczenia wymagają wglądu w trudno dostępne obszary przeżyciowe – obszary, które, jeśli
w ogóle, stanowią przedmiot badawczy psychologii. W tym kontekście Husserl sam interpretuje fenomenologię transcendentalną jako transcendentalną psychologię.16 Jednocześnie otwiera on swoją fenomenologię na nowo
pojęte badania interdyscyplinarne, które biorą pod uwagę pierwotnie praktyczny charakter sensotwórczej podmiotowości.
Właśnie w omawianych sferach prepredykatywnych transcendentalne
doświadczenie ukazuje nam swój pierwotnie praktyczny charakter. Wyraża
się on w elementarnych, prepredykatywnych ocenach, nieustannym prerefleksyjnym jeszcze wartościowaniu dokonującym się już na poziomie elementarnych afektywno-instynktualnych pobudzeń podmiotowych. Instynkty
i afekty, które odgrywają tu kluczową rolę, nie są jednak interpretowane
naturalistycznie. Tu mamy możliwość określenia ich intencjonalnej, czyli
sensotwórczej natury stanowiącej jednocześnie o dynamicznej naturze
transcendentalnego ja, ukazującego nam swoje pierwotne cielesne ugruntowanie.17 Tu nie dominują racjonalne przedstawienia i argumenty, lecz pod
uwagę muszą być brane cielesne i afektywne, wielokroć sprzeczne ze sobą
—————————
Ibidem, s. 224.
Ibidem, s. 194.
15 Ibidem, s. 60.
16 Relację pomiędzy transcendentalną fenomenologią a transcendentalną psychologią Husserl
dyskutuje m. in. W § 72 Kryzysu nauk europejskich (E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische
Philosophie, W. Biemel (red.), Martius Nijhoff, Den Haag 1954).
17 Fenomenologii instynktów obszerną monografię poświęca Nam-In Lee: N.-I. Lee, Edmund Husserls Phänomenologie der Instinkte, Springer, Dordrecht 1993. Rolę instynktów w genezie transcendentalnego ja omawia też Alice Pugliese: A. Pugliese, Triebsphäre und Urkindheit des Ich,
Husserl Studies 25/2, 2009, s. 141–157.
13

14
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ekspresje. Dynamika ta oznacza zatem też, iż ta przedrefleksyjna i prepredykatywna sfera doświadczenia transcendentalnego to sfera konfliktu, napięcia, sprzeczności interesów, immanentnych antynomii i ambiwalencji, z którymi musimy sobie radzić w procesie konstytucji bytowego sensu naszego
wspólnego świata.18 Jedne skłonności walczą z drugimi, ochocie towarzyszy
lęk, przyjemności przykrość, obawa przed rozczarowaniem, fascynacji znużenie i zmęczenie. Obiekty świadomości jako obiekty intencjonalne uwikłane
są przez to w ambiwalentną dynamikę pożądania i odrzucenia, pragnienia
i niechęci, czyli ambiwalentnych tendencji współkształtujących od początku
wartościujący proces konstytucji. Głos ciała napotyka tu obyczaj i kulturę,
tradycja i potrzeby zachowawcze walczą z wyzwaniami przyszłości i witalnością pragnień zmiany i rozwoju. Co więcej, nie tylko indywidualna immanentna dynamika konstytucji określona jest przez te ambiwalentne napięcia.
Ogromną rolę odgrywa tu fakt, iż transcendentalna świadomość to, jak podkreśla Husserl po raz pierwszy w swoich Wykładach Paryskich wygłoszonych w 1929 roku na Sorbonie, świadomość źródłowo intersubiektywna. Nie
tylko moje potrzeby i dążenia kształtują proces konstytucji. Od początku
pulsuje w mnie, inny. Ja transcendentalne to ja, aby tak rzec, źródłowo
uspołecznione. Transcendentalna podmiotowość pierwotnie niesie w sobie
intersubiektywność. Husserl ucieka się tu najpierw do pojęcia intersubiektywno-transcendentalnej socjalności (intersubjektiv-transcendentalen
Sozialität) i deklaruje ją jako podłoże wszelkiej konstytucji.19 Konstatuje
przy tym, iż wprawdzie pierwsze ego, na które naprowadziła go transcendentalna redukcja, obywało się jeszcze bez różnicowania jego własnych
osiągnięć intencjonalnych i nijako zwierciadlanych odbić osiągnięć innych.
Jest jednak tego świadom, iż konieczny jest dalszy rozwój konkretnej fenomenologii, umożliwiającej wydobycie na jaw transcendentalnej intersubiektywności.20 Lata trzydzieste to okres rozwoju tej właśnie konkretnej fenomenologii jako fenomenologii transcendentalnej intersubiektywności. Tu
źródłowa, egologiczna intersubiektywność staje się kluczowym motywem
otwierającym fenomenologię nie tylko na psychologię, ale przede wszystkim
też na nauki społeczne.
Decydującym momentem tego otwarcia jest wypracowana już precyzyjnie
metoda analizy intencjonalno-genetycznej.

—————————
18 Tematykę konfliktu jako kategorii fenomenologicznej omawiam w: J. Brudzińska, Human Nature in Conflict. Reflections from a Phenomenological and Psychoanalytical Perspectives, Dialogue
and Universalism, t. XXVI, nr 3, 2016, s. 41–58.
19 E. Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Martinus Nijhoff, Den Haag
19732, s. 35.
20 Por. ibidem.

Fenomenologia jako teoria doświadczenia, a wyzwania współczesnej humanistyki… 93

3. METODA ANALIZY INTENCJONALNO-GENETYCZNĘJ A
INTERDYSCYPLINARNY POTENCJAŁ FENOMENOLOGII

Odkryty przez zabieg redukcji transcendentalnej strumień świadomości
jako pole badawcze transcendentalnej empirii nie podlega oczywiście uniwersalnemu prawu przyczynowości. Ale nie jest tak, że nie podlega żadnemu
innemu porządkowi. Już w latach 1910–11, po raz pierwszy opisując zabieg
redukcji transcendentalnej w odniesieniu do całościowej struktury strumienia świadomości, Husserl odkrywa prawo motywacji, uznając je za podstawową zasadę organizującą ten strumień jako obszar fenomenologicznego
doświadczenia.21 W Medytacjach Kartezjańskich potwierdza to odkrycie
deklarując motywację jako porządek transcendentalnej genezy.22 Jako taka
motywacja decyduje o specyficznej racjonalność podmiotowego doświadczenia jako doświadczenia w świecie życia. Lecz cóż jest to za racjonalność?
Motywacja nie jest przecież po prostu lekko tylko niedomagającą przyczynowością. Nie jest tak, że jeszcze nie znamy dokładnie przyczyn danych
(przeżyciowych) zjawisk i możemy je tylko orientacyjnie, prowizorycznie
indukować – określając możliwe powody zajść intencjonalnych. Przeciwnie:
motywacja to z gruntu różna od przyczynowości struktura. Interpretuje ją
jako multipolarną strukturę napięć sfery przeżyciowej implikującą rozwój.
Sferę przeżyciową charakteryzują wszak wielorakie dynamiczne relacje
odniesień pomiędzy przeżyciami na różnych poziomach konstytucyjnych.
Relacje te, jako relacje motywacyjne stanowią o swoistej koherencji i indywidualności sfery przeżyciowej. Jako taka sfera ta jest jednością wynikania
jednych przeżyć z drugich, pobudzania i wypełniania się treścią, wzajemnego
przywoływania i wiązania ze sobą przeżyć w systemie intencjonalnych odniesień. Ale, o czym była już mowa powyżej, siła napędowa tych procesów
ma swoje korzenie w obszarach afektywnej, prerefleksyjnej pasywności
(preaktywności). Husserl wykazuje jednak, iż również obszary pasywności
dostępne są analizie genetycznej, jako że analiza ta jest analizą procesów
dokonujących się w immanentnym czasie. Nasze prepredykatywne oczekiwania, kierujące procesem poznawczym, bądź po prostu procesem rozwojowym, możemy na przykład odczytać, w momentach ich rozczarowania. Tu
już nie tylko proste postrzeganie dokonujące się tu i teraz, jak w tradycyjnym
empiryzmie, ale też szeroko pojęta wyobraźnia służy nam naoczną intuicją –
nawet jeśli intuicja ta nie jest wyrazista i jednoznaczna. Wyobraźnia udostępnia nam w przeżyciu przypomnienia naszą przeszłość, w przeżyciu oczekiwania przyszłość, we wczuciu, potrzeby i oczekiwania innych – wszystko to
awansuje w genetycznej fenomenologii transcendentalnej do rangi fenomenologicznej świadomości empirycznej.
—————————
21 E. Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass, cz. 1, 1905–
1920, I. Kern (red.), Den Haag 1973, s. 180.
22 E. Husserl, Cartesianische Meditationen…, op. cit., § 37.
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Analiza motywacji – czy to w sensie transcendentalno-fenomenologicznym, czy psychologicznym bądź społecznym – wymaga od nas refleksji
identyfikującej w różnych wymiarach naoczności i na różnych poziomach
konstytucji sprawcze napięcia pomiędzy pragnieniami i dążeniami określającymi nasze procesy rozwojowe, dokonujące się w czasie. Te ostatnie zaś
definiuje Husserl jako procesy indywiduacyjne. Nie chodzi tu zatem już
o istotnościowy opis tożsamości przedmiotowych, lecz o coś bardziej pierwotnego: o zrozumienie procesu ujednostkowiania. Wymaga to wykładni
szeroko pojętych horyzontów motywacyjnych. Fakt, iż mamy tu do czynienia z niezwykłą różnorodnością form intencjonalnych i intuicji kształtujących horyzonty motywacyjne może wywoływać wątpliwości, jeśli chodzi
o możliwość ich systematyzacji i precyzyjnego naukowego opracowania.
Rzeczywiście, przy analizie motywacji nie możemy się zdać na schematy,
odwołać do danej „a priori” hierarchii potrzeb23 lub wartości.24 Nie możemy
tu się też ograniczyć do analizy samych mentalnych przedstawień – tak zwanych mental states podejścia kognitywnego, a tym bardziej z założenia naturalizującego podejścia neurokognitywnego. Doświadczenie, o które nam
chodzi nie jest statyczne, nie jest też wyrwane z kontekstu temporalnego,
historycznego i społecznego. Przeciwnie: ono jest właśnie istotnościowo
w kontekstach tych osadzone. Jego interpretacja wymaga zrozumienia rządzącej nim teleologii, która nie wyczerpuje się ani w mentalnym przedstawieniu, ani w materialnych określeniach współczesnej neurologii.
Co najważniejsze, współczesne nauki kognitywnie i neurokognitywne,
koncentrujące się w swoich badaniach na analizie stanów mentalnych oraz
ich neurofizjologicznych uwarunkowań zapoznają immanentną procesualność procesów motywacyjnych, tym samym procesualność ludzkiego i społecznego doświadczenia. W moim przekonaniu jednak właśnie zrozumienie
procesów motywacyjnych jako indywidualnych i społecznych procesów rozwojowych stanowi podstawowe wyzwanie dla współczesnych nauk o człowieku. Tu transcendentalna fenomenologia Edmunda Husserla jako
intencjonalno-genetyczna filozofia doświadczenia zaprasza do interdyscyplinarnej współpracy.
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Phenomenology is a philosophical project with vast potential, mainly methodological one, which has been not exploited in full until now. It is not limited to 20thcentury hermeneutics based on Heidegger’s views, nor to analytically founded contemporary investigations on language. Today this potential is revealed when the
humanities and social studies face new challenges requiring new interpretations of
human experience. Here transcendental phenomenology—as a theory of experience
from the living perspective based on the intentional-genetic method—offers new
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CZY ARNOLD GEHLEN
BYŁ NATURALISTYCZNYM REDUKCJONISTĄ?
STRESZCZENIE

Artykuł podejmuje polemikę z zarzutem naturalistycznego redukcjonizmu, którym rzekomo obciążona jest antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena. W pierwszej
części artykułu przeanalizuję zasadność zarzutu o redukcjonizm w kontekście rozważań Gehlena nad naturą człowieka, z kolei przedmiotem drugiej części będzie pojęcie
natury jako obiektywnego świata, natomiast część trzecia i czwarta podejmą wątki
dotyczące zagadnienia moralności (3) oraz kultury i ludzkiej świadomości (4) pod
kątem zarzutu o rzekomy naturalizm jego projektu antropologicznego. Argumentuję,
że antropologia Gehlena ma wprawdzie na celu zintegrowanie wyników badań nauk
biologicznych i społecznych, jednakże wyprowadza z nich implikacje filozoficzne
o takim poziomie ogólności, że wykraczają one poza kompetencje nauk szczegółowych. Ich ustalenia uzyskują w jego koncepcji uniwersalne znaczenie w ramach systemu filozoficznych kategorii opisujących człowieka jako całościowy projekt natury.
Gehlen odrzuca wszelkie próby tworzenia ogólnej teorii człowieka na podstawie
badań komparatystycznych wyprowadzających własności ludzkiej kondycji ze świata
zwierzęcego. Gehlenowska antropobiologia rezygnuje z pojęcia natury człowieka
w sensie biologicznym, tzn. jako zestawu ewolucyjnie zdeterminowanych cech
morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, porzuca również obiektywistyczne pojęcie „natury zewnętrznej” jako obszaru ontycznego niezawisłego od zapośredniczeń kulturowych. Język, świadomość, kultura stanowią efekt procesów kompensujących biologiczne deficyty, a jednocześnie reprezentują obszar kompetencji
i wartości, które są autonomiczne i autoteliczne, a zatem całkowicie niezależne od
biologicznych uwarunkowań.
Słowa kluczowe: Arnold Gehlen, naturalistyczny redukcjonizm, antropologia
filozoficzna, kultura, język, moralność, instytucje.

UWAGI WSTĘPNE

Projekt teoretyczny Arnolda Gehlena często odczytywany jest w literaturze przedmiotu jako manifest antropologicznego naturalizmu, w którym do
głosu dochodzi skrajnie scjentystyczna postawa wobec podstawowych
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zagadnień poruszanych przez tradycyjną filozofię. Fundamentalna dla tego
projektu koncepcja człowieka jako istoty ułomnej (Mängelwesen) wydaje się
na pierwszy rzut oka degradować gatunek Homo sapiens z piedestału „korony Stworzenia” do poziomu bytu biologicznego ustępującego organizmom
zwierzęcym na płaszczyźnie instynktownego przystosowania do środowiska
naturalnego. Własności, które w klasycznych teoriach uznaje się za bezdyskusyjne świadectwo tego, że zajmujemy wyróżnioną pozycję w biouniwersum, czyli kompetencje poznawcze, język, „duchowość” oraz inne zdolności
kulturotwórcze, zostają uznane przez filozofa za rezultat skomplikowanych
procesów kompensujących wyjściowe deficyty biologiczne. Ponadto krytycy
podkreślają silne uwikłanie jego filozofii w tymczasowe ustalenia nauk przyrodoznawczych, które osłabia jej autonomię i powoduje, że staje się ona
przetwórczą, czysto reaktywną dyscypliną. Zarzut biologizmu i redukcjonizmu pojawia się również w kontekście późniejszej koncepcji genezy moralności, która ma rzekomo sprowadzać systemy etyczne do instynktownych
regulacji, pozbawiając wartości moralne ich autonomii.
Wyprzedzając konkluzje artykułu chciałbym w tym miejscu stwierdzić, że
zarzuty o biologizm opierają się na fałszywym odczytaniu intencji Gehlena,
natomiast zastrzeżenia metodologiczne zachowują częściowo swoją ważność,
tym niemniej nie stanowią wystarczającej przesłanki do uznania jego filozofii za przykład redukcjonizmu, który przedstawia człowieka jako istotę
w pełni zdeterminowaną przez czynniki biologiczne.
Aby właściwie ocenić sens projektu Gehlena, należy pamiętać, że pyta się
on nie tyle o istotowe „co” człowieka, ile o jego „jak”. Antymetafizyczny charakter projektu nie oznacza jednoznacznej cesji na rzecz scjentyzmu i eksplikacji opierającej się wyłącznie na zasadzie kauzalności. Wręcz przeciwnie,
filozof stale powtarza, że nie da się wydobyć „natury” człowieka na drodze
empirycznej, ani tym bardziej za pośrednictwem metafizycznych pojęć. Jedyną charakterystyką mogąca pretendować do miana definitio humani jest
tu brak zdeterminowania, konstytucjonalna nieokreśloność natury człowieka. Takie ujęcie jest niewątpliwie bardzo odległe od pozycji naturalistycznych. Gehlen próbuje wyprowadzić z ustaleń nauk szczegółowych szereg
uniwersalnych kategorii, które opisywałyby i wyjaśniały specyfikę biologicznego gatunku Homo sapiens jako niewypróbowanego projektu natury. Jego
analizy mają zatem charakter czysto funkcjonalny, nie ma tu miejsca na fenomenologiczne dociekanie istoty człowieczeństwa (Max Scheler), ani na
transcendentalną dedukcję warunków jego możliwości (Helmuth Plessner).
Postulowana przez niego antropologia ma wprawdzie na celu zintegrowanie
wyników badań nauk biologicznych i społecznych, jednakże wyprowadza
z nich implikacje filozoficzne o takim poziomie ogólności, że wykraczają one
poza kompetencje nauk szczegółowych. Ich ustalenia uzyskują w jego koncepcji uniwersalne znaczenie w ramach systemu filozoficznych kategorii
opisujących człowieka jako całościowy projekt natury, na który składają się
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wzajemnie odsyłające do siebie biologiczne uwarunkowania. Psychofizycznie
neutralne kategorie jak działanie, odciążenie, nadwyżka popędowa, etc. mają
zastąpić schemat warstwowej budowy bytu ludzkiego i ostatecznie znieść
rozróżnienie między teorią i praktyką. Według Gehlena nie da się zatem ani
odsłonić istoty, ani wskazać quasi-transcendentalnych warunków możliwości człowieczeństwa, ale można przedstawić całościowy kompleks uwarunkowań decydujących o tym, że obarczona biologicznym niedostatkiem istota
może przetrwać w świecie, do którego nie jest w odpowiedniej mierze dostosowana. Wyczerpująca enumeracja tych uwarunkowań powinna odzwierciedlić całość systemu, a jej zasadność potwierdzić może jedynie to, że tego
rodzaju system faktycznie istnieje. Gehlen świadomie odwołuje się tutaj do
figury błędnego koła: „...ta metoda byłaby adekwatna w badaniu »całości«
człowieka, jeśli takowa rzeczywiście istnieje. Na odwrót, owa całość tylko
wtedy będzie dowiedziona, gdy skuteczna okaże się metoda, którą chcemy
zastosować”.1 Wskazane circulum vitiosus nie oznacza dla Gehlena błędu
logicznego, lecz pełni funkcję heurystycznej zasady, a właściwie hermeneutycznego koła, które oscyluje między opisem całości ludzkiego bytu a szczegółową analizą warunkujących ją części. Pytanie, czy takie podejście broni
się w sensie metodologicznym nie ma jednak bezpośredniego związku z zarzutem o redukcjonizm.
Poniższe wywody, oparte częściowo na książce Homo defectus,2 będą
przebiegać w czterech krokach. W pierwszej części przeanalizuję zasadność
zarzutu o redukcjonizm w kontekście rozważań Gehlena nad naturą człowieka (1), z kolei przedmiotem drugiej części będzie pojęcie natury jako obiektywnego świata (2), natomiast część trzecia i czwarta podejmą wątki
dotyczące zagadnienia moralności (3) oraz kultury i ludzkiej świadomości
(4) pod kątem zarzutu o rzekomy naturalizm jego projektu antropologicznego.
1. NATURA CZŁOWIEKA

Jeśli zarzut redukcjonizmu miałby rzeczywiście trafiać w sedno propozycji filozoficznej Gehlena, należałoby w pierwszym kroku odpowiedzieć na
pytanie, czy możemy znaleźć w jego dziele tezy, założenia, które wyraźnie
wskazywałby na biologiczną determinację ludzkiego zachowania. Oczywiście
—————————
1 A. Gehlen, Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. R. Michalski, J. Rolewski,
Toruń 2017, s. 55.
2 Bardziej szczegółowa krytyka Gehlena przez prominentnych filozofów i socjologów niemieckich,
nie uwzględniona w tym artykule, znajduje się w: R. Michalski, Homo defectus w kulturze późnej
nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena, Toruń 2013,
s. 369–443. Natomiast głosy polemiczne, tutaj pominięte, Jürgena Habermasa skierowane przeciwko teorii moralności Gehlena, znajdują się w posłowiu do rozprawy: A. Gehlen, Moralność
i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 221–
230.
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musiałyby to być tezy „mocne” w tym znaczeniu, że nie tylko uznawałaby
okoliczność, że człowiek jest zanurzony w kontinuum natury, ponieważ takiemu poglądowi zaprzecza co najwyżej skrajny spirytualizm, ale przede
wszystkim wyrażałyby przekonanie, że ludzka świadomość, język, czy zasady
etyczne stanowią rezultat biologicznych uwarunkowań i nie posiadają wartości autonomicznej.
Podejrzenie o naturalizm może budzić niechęć Gehlena do wszelkich konstrukcji metafizycznych w objaśnianiu natury człowieka (vide
Schelerowski dualizm ducha i pędu życiowego) oraz jego obstawanie
przy konieczności uwzględnienia ustaleń nauk empirycznych w dociekaniach
filozoficznych. Tego rodzaju podejście teoretyczne Gehlena samo w sobie
nie stanowi jednak wystarczającego powodu, aby uznać je za wyraz
redukcjonizmu, ponieważ, jak spróbuję tego dowieść, stanowi ono
raczej przejaw zdroworozsądkowej postawy filozofa, który usiłuje dać
w miarę możliwości kompletny obraz człowieczeństwa, unikając spekulatywnych konstrukcji pomocniczych. Jego projekt antropologiczny zajmuje
w istocie pozycję pośrednią pomiędzy defensywną reakcją filozofów, którzy
proklamują kryzys nauki i usuwają z horyzontu swoich zainteresowań
wszelkie empiryczne dociekania jako bezwartościowe dla filozofii (egzystencjalizm, Husserl, neokantyzm), a podejściem służebnym wobec nauki, jak
w przypadku logicznego pozytywizmu i naturalistycznych nurtów, które
próbują wypracować jednolitą teorię wolną od wszelkich metafizycznych
wtrętów.
Gehlen uznaje swoją antropologię za empiryczną naukę o człowieku kontynuującą na swój sposób tradycję filozoficzną. W jego koncepcji ustalenia
nauk empirycznych podporządkowane zostają bowiem ostatecznie wykładni
operującej odrębnymi kategoriami, które mają niewiele wspólnego z aparaturą pojęciową tych nauk. Filozof zwraca uwagę na to, że wyniki badań empirycznych podlegają nieustannym modyfikacjom i rewizjom, poszczególne
dyscypliny przedstawiają wyizolowane fragmenty kondycji ludzkiej, często
wzajemnie nieuzgadnialne, a nawet sprzeczne ze sobą. Antropologia zachowuje jednak swoją autonomię, ponieważ odróżnia się od nauk przyrodniczych tym, że wypracowuje ogólne ramy interpretacyjne, które pozwalają
syntetyzować i modelować empiryczne treści bez obawy, że nowe odkrycia
mogłyby zdezawuować ważność zaproponowanych przez nią podstawowych
kategorii.
Poszukując śladów naturalizmu w systemie antropologa, zacznijmy
od najważniejszego określenia człowieka jako Mängelwesen. Określenie
to stanowiące fundament całego projektu pełni w istocie funkcję zasady
heurystycznej dla analiz o charakterze filozoficznym, a nie empirycznym.
Nie należy jej zatem traktować jako kategorii wyprowadzonej indukcyjnie
z ustaleń nauk szczegółowych. Modelowe wyobrażenie człowieka jako istoty
ułomnej służy filozofowi wyłącznie do skonstruowania teorii, która ma na
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celu wyjaśnienie specyfiki gatunku Homo sapiens.3 Cały projekt antropologiczny Gehlena, podobnie zresztą jak pozostałych klasyków tej dyscypliny,
można uznać za próbę uzasadnienia i zachowania suwerenności filozoficznego dyskursu o człowieku. W tym świetle należy też rozumieć jego krytyczny
stosunek do klasycznej teorii ewolucji, a ściślej do idei linearnego, czy też
kauzalnego modelu, w którym wyprowadza się specyfikę gatunku Homo
sapiens na podstawie badań porównawczych wyizolowanych aspektów morfologicznych i behawioralnych. Genetyczne podejście traci z oczu całościowy
charakter systemu żywego, jakim jest człowiek. Dlatego Gehlen wprowadza
synchroniczną analizę warunków konstytuujących człowieczeństwo, przesuwając na dalszy plan kwestię antropogenezy
W Der Mensch antropolog poświęca uzasadnieniu przewodniej idei
ułomności człowieka obszerne wywody oparte na szczegółowych ustaleniach
ówczesnych nauk. Punktem wyjścia czyni spostrzeżenie, że człowiek stanowi
„ryzykowną” i „monstrualną” istotę,4 która musi stale walczyć o swoje przetrwanie. W jednym z listów filozof stwierdza wprost, że kategoria „Mängelwesen” „nie jest ścisłym naukowym pojęciem [...], a jedynie pomocą myślową dla wyjaśnienia złożonych relacji”.5 W przeciwieństwie do Schelera
i Plessnera, Gehlen nie tworzy ogólnej teorii życia (form organicznych), lecz
koncentruje się wyłącznie na człowieku. Idea zwierzęcia jako istoty dobrze
osadzonej w świecie (Jakob von Uexküll) stanowi dla niego jedynie drogę
okrężną, na której próbuje on uzyskać klarowny obraz ludzkiej kondycji.
Pojęcie Mängelwesen określa ludzką „naturę” jedynie in status negativus: człowiek jest istotą, która nie posiada tego, co posiadają zwierzęta.
Aby określić szczególne stanowisko człowieka w naturze, Gehlen nie odsyła
do wyższych duchowych, symbolicznych czy językowych osiągnięć, lecz do
ludzkiej physis. Bynajmniej nie oznacza to jego zwrotu ku naturalizmowi.
Przyroda nie wyposaża Homo sapiens w warunki biologiczne pozwalające
mu przetrwać w naturze, jego „naturą” jest suma braków, nieprzystosowań,
dlatego, jak powtarza filozof za Friedrichem Schillerem, człowiek nie żyje,
lecz musi „wieść swoje życie”, to znaczy musi poddać się wysiłkowi autokreacji, stworzyć przyjazną dla siebie „drugą naturę” społecznych i kulturowych
instytucji. Dlatego Gehlen odrzuca sensowność sporu między kulturalizmem
—————————
3 „Jeśli człowiek jawi się tutaj i w tym odniesieniu, w porównaniu ze zwierzętami, jako »istota
ułomna« (Mängelwesen), wówczas określenie to akcentuje relację porównawczą, ma zatem jedynie
tymczasową wartość, nie jest żadnym »pojęciem substancjalnym«. Pod tym względem pojęcie to
dąży dokładnie do tego, o czym krytycznie pisze Hans Freyer: »Ustanawia się człowieka fikcyjnie
jako zwierzę, aby potem odkryć, że jako taki jest on niedoskonały, a nawet niemożliwy«3. Właśnie tę
myśl powinno wyrażać pojęcie »istoty ułomnej«: już z perspektywy ściśle biologicznej ponadzwierzęca struktura ludzkiego ciała jawi się w porównaniu ze zwierzęcą [strukturą] jako paradoksalna,
a tym samym wyraźnie od niej odstaje. Naturalnie to określenie nie może definiować całkowicie
człowieka, ale służy do zaznaczenia jego szczególnego statusu już w ścisłym, morfologicznym aspekcie.” Zob. A. Gehlen, Człowiek..., op. cit. s. 57–58.
4 Ibidem, s. 75, 396.
5 Por. K. S. Rehberg, Nachwort des Herausgebers, w: A. Gehlen, Gesamtausgabe 3.2., Frankfurt
am Main 1993, s. 765.
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a naturalizmem. Człowiek jest bowiem, według niego, istotą skazaną na kulturę, bez niej ulega degradacji i traci szanse na przetrwanie. W perspektywie
jego antropologii nie można nawet mówić o naturze ludzkiej w pozytywnym
słowa tego znaczeniu, ponieważ w momencie narodzin brakuje nam elementarnych zdolności motorycznych i komunikacyjnych, nasze instynkty funkcjonują w formie szczątkowej, a nieskanalizowane popędy tworzą nadmiar
energii witalnej, która wymaga mozolnego, długotrwałego opanowania. Jak
stwierdza filozof w Człowieku, „...znamy człowieka wyłącznie jako istotę
kulturową, a zatem jako istotę angażującą się w niewyobrażalnie wielostronne, zapośredniczone społecznie działania, czyli takie czynności, których nie
można wyobrazić sobie bez udziału innych ludzi, a które są wyuczone”.6
Innymi słowy Homo sapiens jest jedynym bytem biologicznym, który żyje
wyłącznie dzięki tworom własnej aktywności. Wchodzenie w kulturę, czyli
w przetworzony i zautonomizowany świat drugiej natury oznacza niejako
drugie narodziny człowieka:
„...sztuczny świat kultury może tylko wtedy rzeczywiście stać się bezpiecznym
miejscem zadomowienia, gdy uzyska on autonomię, gdy swoiście uwalnia się
od swego źródła (twórcy) i jawi się jako samodzielna, obiektywna rzeczywistość. Wszystko, co tworzy sferę kultury, wykazuje w ten sposób zarazem
powiązanie z ludzkim sprawstwem, jak i niezależność od niego i dzięki tej
ostatniej własności zyskuje ono moc ograniczającą. Tak jak środowisko, świat
kultury wikła człowieka w szereg nowego rodzaju powiązań. Jego własne wytwory zyskują siłę zobowiązywania i za ich pośrednictwem człowiek poddaje
się samodyscyplinie — sam nakłada na siebie ograniczenia swojej wolności.”7

Imperatyw przetrwania leżący u podłoża każdej kultury nie oznacza jednak, że pełni ona jedynie instrumentalne, funkcjonalne cele. Jak stwierdza
Gehlen, „... wprawdzie osiągnięcia ludzkiej kultury są częścią ludzkiej natury, ale w żaden sposób nie można ich sprowadzić do prawa „zachowania
gatunku”8. Gdyby tak było, utrzymuje filozof, nie powstałby porządek ponadindywidualnych struktur normatywnych, które odgórnie sterują międzyludzką kooperacją i umożliwiają jednostce wzniesienie się ponad poziom
partykularnych interesów.
Heurystyczny teoremat człowieka jako Mängelwesen zmusza filozofa do
rozciągnięcia pojęcia kultury na obszar irracjonalnych, niejako ucieleśnionych predyspozycji, które tworzą niejawny system utrwalonych doświadczeń, umiejętności i wykładni stanowiących ramy dla działania kształtującego podmiotowość oraz świat międzyludzkich relacji. Normatywny potencjał
tworzący rdzeń każdej kultury nie może być rezultatem działania celowo—————————
A. Gehlen, Człowiek..., op. cit., s. 416.
Ibidem, s. 31.
8 Ibidem, s. 447.
6
7
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racjonalnego, gdyż wyraża ono aksjologicznie neutralną racjonalność środków i partykularnych celów. Dlatego też Gehlen wskazuje obok instrumentalnej i komunikacyjnej funkcji ludzkiego działania również jego funkcję
stabilizującą i normotwórczą. Działanie będące dla Gehlena głównym środkiem odciążenia i kompensacji biologicznych deficytów człowieka ma charakter na wskroś społeczny, wymaga reguł koordynujących długie łańcuchy
intencjonalnych i mimowolnych czynności. Również procesy psychiczne
z natury nieskoordynowane i poddane presji sprzecznych sił popędowych
potrzebują zewnętrznego jarzma. Dopiero w ramach utartych praktyk, systemu codziennych oczywistości i przebiegających mimowolnie decyzji jednostka może rozwinąć twórczy potencjał i odkryć własną niepowtarzalność.
Gehlen wielokrotnie powtarza, że w odniesieniu do ludzkiej kondycji nie
można nawet mówić o pierwotnym stanie natury, gdyż człowiek pozbawiony
kulturowych odciążeń przestaje być człowiekiem, staje się nieprzygotowanym do życia zwierzęciem. Kultura wkracza niejako w lukę pozostawioną
przez proces ewolucji, co bynajmniej nie oznacza, że jest ona w jakikolwiek
sposób zakorzeniona w naturze, jak utrzymuje chociażby etologia, wskazując
na quasi-kulturowe, oparte na wymianie symbolicznej zachowania w świecie
zwierzęcym. Gehlen zaprzecza istnieniu biologicznego a priori ludzkich kultur i poprzestaje na statycznym dualizmie: człowiek jako istota kulturowa
versus zwierzę jako istota naturalna.
Kultura jako system kompensacji to nie tylko „sztuczna natura”, tj. wytwór celowo-racjonalnej aktywności człowieka, ale przede wszystkim to
„wyhodowana natura.”9 Kulturze przeciwstawia się zatem nie tyle natura,
lecz niezgłębione podłoże wpojeń kulturowych, które uzyskały status
irracjonalnych oczywistości, tzn. system bezrefleksyjnych nawyków, przesądów, schematów emocjonalnych, rutyn, uzusów, nieświadomych preferencji i etycznych pobudek. Ten funkcjonujący jako „naturalne podłoże”
system ucieleśnionych predyspozycji wytworzonych w procesie autochowu
(Selbstzucht) tworzy podstawę ludzkiego charakteru i reguluje w bezkolizyjny sposób społeczne interakcje, ponieważ owe emocjonalno-behawioralne
schematy nie podlegają żadnej dyskusji, nie wymagają uzasadnienia. Nawyki
i działania rutynowe uznawane za oczywistości, za przejaw „natury” człowieka stanowią najważniejszy bastion obrony przed lękami związanymi z ryzykiem, jakie niesie zwykłe życie, tworzą one bowiem podstawę elementarnego
odczucia ufności, od którego zależy sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Jak widać, w koncepcji Gehlena nawet tak zwana wewnętrzna natura
człowieka stanowi efekt bezwiednych wpojeń kulturowych, dyscypliny
i chowu (Zucht). W przeciwieństwie do stanowisk naturalistycznych nie
znajdujemy tutaj tezy o genetycznych, ewolucyjnych czy neurobiologicznych
—————————
9

Ibidem, s. 383.

104

Rafał Michalski

uwarunkowaniach ludzkiego zachowania. Ponadto filozof uwypukla w swoim opus magnum tezę o kluczowym znaczeniu wyobraźni dla życia człowieka. Tym, co go wyróżnia na tle świata fauny, jest nie tylko jego biologiczna
ułomność, ale również udział niezwykle rozbudowanych, nie występujących
w żadnym innym gatunku procesów imaginacyjnych, które powstają jako
skutek konstytucjonalnej nadwyżki popędowej i stanowią nieodłączny
składnik każdego działania. „W istocie równie poprawne byłoby określenie
człowieka jako istoty obdarzonej wyobraźnią (Phantasiewesen) i jako istoty rozumnej.”10
Nie tyle instynktowne wzorce przekazywane na drodze dziedziczenia, co
właśnie niezwykle plastyczna zdolność imaginacyjna ma przemożny wpływ
na adaptację człowieka do środowiska, bierze ona udział w powstawaniu
podstawowych mechanizmów odciążających organizm od podejmowania
wciąż od nowa kłopotliwych doświadczeń i angażowania nadmiernej ilości
energii popędowej w działania przystosowawcze: na poziomie percepcji będą
to rudymentarne procesy symbolizacji — transpozycja wrażeń jednego zmysłu na drugi (np. postrzeganie zmysłem wzroku własności haptycznych),
wysoko rozwinięta wyobraźnia motoryczna pozwalająca projektować niewypróbowane formy ruchu, język uwalniający człowieka od nacisku jednostkowych sytuacji oraz ufundowane na nich wyższe zdolności intelektualne
i wolicjonalne.
Już elementarne, świadome użycie ruchu zakłada, zdaniem antropologa,
zdolność do jego zwrotnego odczuwania, to zaś możliwe jest dzięki specyficznej formie wyobraźni. Każda ponawiana czynność wytwarza bowiem
„otoczkę” imaginacyjnych schematów motorycznych, utrwalających ruchy
już dokonane bądź antycypujących ruchy możliwe. Istnienie takiego horyzontu potencjalnych zastosowań stanowi podstawę rozwoju zdolności do
autokontroli. Gehlen pojmuje wyobraźnię jako witalne podłoże, które ujednolica wrażenia zmysłowe, odczucia i doznania motoryczne. Każde działanie
pozostawia w pasywnej pamięci szereg sensomotorycznych fantazmatów,
które uaktywniają się, gdy na nowo podejmujemy daną czynność. „Ta aktywna wyobraźnia jest początkowo przede wszystkim wyobraźnią całościową, to znaczy, projektuje wszelkie konieczne transpozycje całego organizmu,
włącznie z motorycznymi schematami i sensorycznymi antycypacjami.”11
Z kolei percepcja odsłania cechy otoczenia istotne dla potrzeb i interesów
życiowych podmiotu, a czyni to, poszukując takich obiektów, które korespondują z obrazami wytworzonymi przez popędowo motywowaną wyobraźnię. Dzieje się tak, ponieważ życie popędowe krystalizuje się dopiero
wokół obrazów zewnętrznego świata. Za pośrednictwem percepcyjnych
i wyobrażeniowych symboli człowiek porządkuje rzeczywistość, nadaje jej
—————————
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sens odpowiadający jego potrzebom. Nieokreślony amalgamat wrażeń
powstały w wyniku pierwotnego zalewu bodźców zostaje tym samym przetransponowany na poziom symbolicznych, znaczących konfiguracji. Symbolizacja percepcji stanowi zatem kolejne stadium procesu odciążenia będące
podstawą dla językowej wirtualizacji odniesienia do świata.
Język całkowicie uniezależnia działanie od obecności przedmiotu percepcyjnego, a tym samym stanowi niezbędne ogniwo pośrednie w procesie
przekształcania reprezentacji optycznej w reprezentację czysto mentalną.
Słowa stopniowo zastępują inne reakcje cielesne mobilizowane dotychczas
do wyrażenia odpowiedzi na dany bodziec. Rozwijająca się zdolność językowa kanalizuje w ten sposób energię popędową, a przede wszystkim porządkuje obraz rzeczywistości dostarczany przez zewnętrzne zmysły. Wyższe
zdolności symboliczne nie powstają zatem jako rezultat biologicznego oprogramowania, lecz wyłaniają się w wyniku następujących po sobie i częściowo
nakładających się procesów odciążania, w których podstawową rolę odgrywa
wyobraźnia uwolniona od czysto adaptacyjnych funkcji.
Wyobraźnia zostaje uznana przez Gehlena również za główne medium
konstytuowania się normatywnych zasad regulujących interakcje społeczne,
a co zatem idzie instytucji, które stabilizują życie zbiorowości i stanowią
podstawę dla osobowego rozwoju jednostki. Imaginatywna zdolność wchodzenia w rolę Innego, umieszczania się w innej sytuacji opiera się na mechanizmie nieświadomej identyfikacji. Dziecko naśladując zachowania
dorosłych, obiektywizuje swoje możliwości i na okrężnej drodze poprzez
utożsamienie z naśladowanym wzorcem, zdobywa samoświadomość.
„Wyobraźnia jako zdolność do całościowego przejmowania roli jest poniekąd
podstawową strukturą społeczeństwa.”12
Gehlen wyróżnia ponadto pierwotną wyobraźnię (Urphantasie), która
odpowiada za powstanie świadomości ideatywnej wyznaczającej normatywne ramy dla całej społeczności oraz interpretacyjne granice pojmowania
świata. Skumulowana na najgłębszym poziomie wyobraźni energia witalna,
która nie poddaje się dyskursywnej analizie, stanowi, zdaniem filozofa, siłę
napędową twórczych procesów, źródło dążenia do intensyfikacji i reprodukcji życia. Owa pierwotna wyobraźnia kryje zatem w sobie moc tworzenia
utopijnej wizji wspólnoty i ludzkiego powołania, która zasila pierwotną ideatywną świadomość będącą źródłem instytucji i fundamentalnych systemów
normatywnych. Według Gehlena, ani działanie zorientowane na racjonalną
współpracę, ani instrumentalna świadomość ukierunkowana na przekształcanie zewnętrznego świata, nie są w stanie tworzyć kulturowych wartości.
Zdolna do tego jest jedynie świadomość ideacyjna wyrastająca z podłoża
pierwotnej wyobraźni. Jej przedmiotem są obsadzone silnym ładunkiem
emocjonalnym przedstawienia, których właściwy sens nie jest bezpośrednio
—————————
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uchwytny. Tego rodzaju fantasmagoryczne obrazy wywierają przemożny
wpływ na świadomość, pozostawiając w niej nieodparte odczucie nieokreślonego zobowiązania, „...które jest umocowane w zawrotnej różnorodności
wysoce zmysłowych i plastycznych, na wskroś fantazmatycznych interpretacji, których system stanowi szkielet poszczególnych kultur.”13
Pierwotne wierzenia religijne, fundamentalne wizje świata, odczucia wartości, stanowią tym samym odpowiedź na płynące z wegetatywnych głębin
„nieokreślone zobowiązanie”, które za pośrednictwem języka archetypowych
symboli domaga się spotęgowania sił witalnych jednostki i wspólnoty. Pierwotna wyobraźnia idealizuje świat, ignorując wymogi instrumentalnej świadomości, tworzy fikcyjne interpretacje uniwersum, które właśnie przez to, że
przełamują wąski horyzont samozachowania, przyczyniają się do rozwoju
kultury. Jak pisze Gehlen: „Interesy bezsiły, ekspresje niewyczerpywalnego
nadmiaru siły popędowej stoją zatem na służbie życia, zaś wyobraźnia człowieka jest władzą wspomagającą życie, unoszącą je w przyszłość, przeciwdziałającą apatii.”14
Teoria wyobraźni powiązana z koncepcją ukierunkowania nadwyżki
popędowej za pośrednictwem rozmaitych systemów odciążenia wyraźnie
pokazuje, że nie możemy zaliczać antropologii Gehlena do nurtu naturalistycznego. Znajdujemy tutaj wprawdzie ukryte teleologiczne założenie, na co
zwraca uwagę Lothar Samson,15 a mianowicie, że nieskanalizowany nadmiar
energii popędowej dąży do swojej sublimacji, do przekształcenia się w kulturotwórczą aktywność, jednakże ta przesłanka wskazuje nie tyle na biologizm
jego antropologii, lecz raczej na niejawne pozostałości tradycyjnych konstrukcji metafizycznych, których filozofowi nie udało się do końca przezwyciężyć. Jeśli mielibyśmy podsumować jednym zdaniem zamysł filozoficzny
Gehlena, to należałoby powiedzieć, że za mało w nim biologii, za dużo zaś
teleologicznej metafizyki.16
2. NATURA ZEWNĘTRZNA

Przyjrzyjmy się teraz, jak Gehlen opisuje naturę jako zewnętrzny świat,
w którym przyszło żyć człowiekowi. Homo sapiens nie jest w istocie przystosowany do życia w określonym, dopasowanym do jego zdolności adaptacyjnych środowisku. W Anthropologische Forschung filozof stwierdza wręcz, że
„...konstelacje naturalnych uwarunkowań” dla ludzkiego życia wydają się być
całkowicie przypadkowe.17 Niezadomowiony nigdzie Homo sapiens przy—————————
Ibidem, s. 407.
Ibidem.
15 L. Samson, Naturteologie und Freiheit bei Arnold Gehlen, Freiburg 1976.
16 Por. H. Ottmann, Gehlens Anthropologie als kulturalistische Theorie, w: Zur geisteswissenschaftlichen Bedeutung Arnold Gehlens, H. Klages, H. Quaritsch (red.), Berlin 1994, s. 469–481.
17 A. Gehlen, Anthropologische Forschung, Hamburg 1961, s. 47.
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chodzi na świat jako „istota monstrualna”, bezbronna, wystawiona na zalew
bodźców, nieprzefiltrowanych przez aparat zmysłowy informacji. Gehlen
niezmiennie operuje w tym kontekście dychotomią pojednanego z naturą
zwierzęcia i obarczonego biologicznymi deficytami, otwartego na świat człowieka, której źródła sięgają w istocie klasycznego toposu przeciwstawiającego mater natura–mater noverca (matkę naturę naturze macosze).18 Niekorzystny punkt wyjścia wymusza na ludzkiej istocie konieczność samodzielnego przekucia pierwotnych słabości w środki umożliwiające przetrwanie
w niebezpiecznym, obojętnym na jej potrzeby świecie. W tej transformacji
nieprzystosowanego do życia, obarczonego licznymi deficytami bytu biologicznego w twórcę skomplikowanego świata kultury i włodarza przyrody
rozpoznajmy motyw prometejski przenikający całą twórczość antropologa.
Prometejski Homo faber może uczynić z natury, co chce i może. Jak zauważa antropolog: „...nie istnieją zatem żadne odgórnie ustalone warunki graniczne dla ludzkiej zdolności przetrwania, a jedynie techniczne granice”.19
Natura jako stały punkt odniesienia dla eksploratywnej aktywności człowieka nie stanowi suwerennego, obiektywnego obszaru ontologicznego, ponieważ ludzkość nawiązuje z nią kontakt wyłącznie przez mniej lub bardziej
złożony system kulturowych i technicznych zapośredniczeń. Natura przefiltrowana przez system odciążeń przyjmuje w oczach Gehlena trzy podstawowe postacie: 1) natury archaicznej, zaludnionej fantazmatycznymi mocami
i bogami, 2) natury zneutralizowanej magicznie bądź moralnie; magicznie
przez monoteizm, moralnie przez filozofię, od Greków po filozofię oświecenia, 3) natury odczarowanej, pozbawionej moralnego charakteru we współczesności, przyjmującą formę „zewnętrznego świata faktów”.20 W trzech
wymienionych przypadkach natura pozostaje zawsze „naturą dla nas”, nigdy
zaś „naturą w sobie”. W tym sensie natura jako korelat ludzkiej aktywności
stanowi dla Gehlena wyłącznie naturae artificielle.
Zewnętrzny świat faktów badany przez nauki przyrodnicze i przekształcany przez technikę jest według Gehlena tylko w tym sensie naturalny,
w jakim stanowi on podłoże zawsze uprzednio uformowane przez kulturę.
Zarówno technika, jak i stechnicyzowana nauka tworzy świat artefaktów
funkcjonujących niejako ponad porządkiem przyrody, za pośrednictwem
intelektu i twórczej wyobraźni przekracza naturalne powiązania między rzeczami i podporządkowuje je ludzkim potrzebom. Owa zdolność abstrakcji
stanowi przy tym bezpośredni wyraz redukcji instynktów i otwarcia na świat.
Istota techniki okazuje się być strukturalnie izomorficzna z istotą człowieka.
„Świat techniki to »wielki człowiek«: pomysłowy i znający wiele chwytów,
wspierający życie i niszczący życie, jak sam człowiek, z tym samym dwoistym
—————————
18 Topos ten można odnaleźć u starożytnych autorów, na przykład, u Protagorasa i Pliniusza,
a w nowożytnej filozofii pojawia się, jak widzieliśmy, najwyraźniej u Herdera.
19 A. Gehlen, Anthropologische Forschung..., op. cit., s. 48.
20 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Frankfurt am Main 2004, s. 97.
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stosunkiem do pierwotnej przyrody. Technika, jak człowiek, stanowi naturae artificielle.”21 Instrumentalne działanie pomaga nie tylko przekształcać
zewnętrzny świat, ale zarazem tworzy określony wzorzec interpretacyjny,
na podstawie, którego człowiek pojmuje samego siebie. „Także inwencją
umysłową, tym, że jest w przyrodzie nieprawdopodobna, oraz niejednoznacznością swego do niej stosunku technika stanowi prawdziwe odbicie
człowieka.”22
Według Gehlena technika dotarła obecnie „...aż do jądra ludzkiej wykładni świata i tym samym do samopojmowania się w człowieku.”23 Wcześniej
nie było to możliwe, ponieważ przyjmowała ona formę magicznej techniki
ponadnaturalnej, która skutecznie spełniała swoją funkcję stabilizującą, lecz
jej moc sprawcza w odniesieniu do procesów naturalnych pozostawała nikła.
Opanowywanie przyrody i neutralizacja kontyngencji ludzkiego życia odbywały się niejako ponad naturalnym porządkiem. Ludzkość osiągnęła współcześnie niezwykle wysoki stopień zaawansowania technologicznego, który
umieszcza jednostkę w pozycji dyletanta nieświadomego mechanizmów sterujących funkcjonowaniem większości urządzeń. Świat ulega tym samym
wtórnemu zaczarowaniu, a magiczna postawa wkracza niepostrzeżenie
w centrum ludzkiego samoodniesienia. „Tak więc fascynują człowieka procesy przebiegające analogicznie w świecie zewnętrznym. Fascynują go mocą
»rezonansu«, który jest jakby rodzajem wewnętrznego zmysłu postrzegania
tego, co w świecie zewnętrznym przypomina te własne, konstytutywne cechy.”24 Przypisana człowiekowi zapośredniczona przez nie-Ja forma samoświadomości zachodzi współcześnie przede wszystkim w medium techniki.
W miejsce totemów, numinotycznej przyrody wkroczył obecnie świat artefaktów poddanych ludzkiej kontroli. Również porządek instytucjonalny ze
swoim systemem idei kierowniczych przestaje już odgrywać wiodącą rolę
w kształtowaniu ludzkiej samowiedzy. Dominacja technonauki idzie zatem
w parze ze zmianą wzorca autointerpretacji. Stosunek do zewnętrznej rzeczywistości odzwierciedla się bowiem w psychicznej strukturze jednostek.
Najbardziej zaawansowane technologie unaoczniające samoczynność procesów mentalnych człowieka stają się coraz ważniejszym punktem odniesienia
dla konstytucji osobowej tożsamości, człowiek coraz bardziej identyfikuje się
z modelami myślowymi cyrkulującymi w ramach panującej superstruktury.
Oddziaływanie technicznych metod i sposobów myślenia na współczesną
świadomość przejawia się w dwojaki sposób: z jednej strony, w tendencji do
„intelektualizacji”, „wyzbywania się zmysłowej naoczności”, a z drugiej strony, w tendencji do „prymitywizacji”. Obydwa procesy warunkują się wza—————————
21 A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
2001, s. 226.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 233.
24 Ibidem, s. 237.
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jemnie, tzn. prymitywizacja staje się niejako odwrotną stroną uabstrakcyjnienia współczesnego świata.
Roszczenie współczesnych nauk do tego, że mogą odkryć obiektywne własności natury, nie daje się, według antropologa, uzasadnić, pozostaje ono
jedynie fikcją, podobnie jak estetyczna wizja przyrody, która stała się możliwa, jak Gehlen powtarza za Joachimem Ritterem25, dopiero dzięki technologicznej ekspansji w świat przyrody. Natura w rozmaitych swoich odsłonach
przeciwstawia się człowiekowi zawsze jako korelat jego kulturowych i technicznych projekcji. Dlatego też filozof konsekwentnie unika jakiegokolwiek
pojęcia natury jako autonomicznego bytu niezależnego od ludzkiej aktywności. Gehlen ewidentnie opuszcza w ten sposób naturalistyczne pozycje i, jeśli
już, zbliża się do stanowiska bliskiego konstruktywizmowi.
3. REDUKCJONIZM W TEORII MORALNOŚCI?

Czytając powierzchownie główne dzieło Gehlena poświęcone moralności,
Moralność i hipertrofia moralności, można odnieść błędne wrażenie, że
filozof ten argumentuje z pozycji naturalistycznych. Zaprzecza on bowiem
istnieniu jednej nadrzędnej zasady moralnej, a na gruncie etyki krytykuje
wszelkie roszczenia do uniwersalności i analizuje wyróżnione przez siebie
etosy w świetle ich zakorzenienia w instynktownych rezyduach. Etyka wydaje się być zatem zakorzeniona w pewnym biologicznym a priori. Nic bardziej
mylnego. Moralność w ujęciu Gehlena to przede wszystkim kulturowo
ukształtowany, podlegający dziejowym przemianom system regulacji, służących utrzymaniu integralności życia społecznego i zapewnieniu pokojowej
kooperacji jednostek w ramach danej wspólnoty. Normy moralne można
zatem uznać za szczególnego rodzaju środki zapobiegawcze, które gwarantują, że codzienne życie zachowa zdolność do materialnej reprodukcji.
Zarzut redukcjonizmu kierowany pod adresem Gehlena dotyczy zazwyczaj sposobu, w jaki próbuje on wywieść poszczególne wyróżnione przez
siebie etosy, to znaczy etos wzajemności, etos „fizjologicznych cnót” — etyki
dostatniego życia i szczęścia wywodzącej się z licznych instynktownych regulacji społecznych, etos rodowy (jego rozszerzeniem jest humanitaryzm) oraz
etos instytucji. Swoją „genealogię moralności” wzoruje on bowiem na wykorzystywanej w humanetologii metodzie redukcyjnej, opartej na systematycznym porównywaniu zachowań występujących w różnych kulturach, a zmierzającej do wydobycia uniwersalnych schematów behawioralnych.
Aby właściwie ocenić tę procedurę, należy jednak pamiętać, że Gehlen
poszerza swoje badania etologiczne o perspektywę socjologiczną. Obydwa
—————————
25 J. Ritter, Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie, przeł.
Cz. Piecuch, w: Szkoła Rittera, S. Czerniak i J. Rolewski (red.), seria: Studia z filozofii niemieckiej,
tom 2, Toruń 1996, s. 45–66.
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aspekty badawcze krzyżują się w jego rozważaniach, przybierając postać
heurystycznej podwójnej perspektywy badawczej: „...wszelkie ludzkie zachowanie daje się rozpatrywać z podwójnej perspektywy: może być ono opisywane za pośrednictwem (specyficznych) biologicznych kategorii, ale z drugiej strony jawi się ono jako wytwór duchowego przepracowania, a również
jako wytwór tradycji, usytuowania w czasie, a tym samym jako produkt
pewnej historycznej konstelacji”.26 W swojej pracy filozof opisuje, w jaki
sposób określone wzorce zachowań proto-moralnych (zakorzenionych
w sferze instynktownej), podlegają dogłębnym kulturowym modyfikacjom
w dziejach człowieka. Dlatego pisząc o etosach, używa synonimicznego określenia „społeczne regulacje”. Podłoże biologiczne nie przesądza o ważności
reguł promowanych przez poszczególne etosy, a jedynie wyznacza horyzont
ich oddziaływania na etyczne decyzje człowieka, które każdorazowo wymagają kulturowo ukształtowanych pobudek i zasad nie będących wytworem
dziedzictwa ewolucyjnego. Przekształcenia habitusu człowieka wynikające
z rozwoju społecznego wypełniają dane zobowiązania treścią, choć nie zmieniają zasadniczego kierunku moralnych imperatywów, które pozostają uwięzione w granicach wyznaczonych przez wrodzone pobudzenia oraz związane
z nimi „odczucia zobowiązania”.27 Filozof próbuje zatem zintegrować obydwie optyki badawcze, żeby uniknąć zarówno redukcjonizmu biologicznego,
jak i relatywizmu kulturowego. Przed zarzutem o redukcjonizm biologiczny
skutecznie chroni go rozbudowana warstwa socjologiczno-historycznych
analiz, natomiast z mielizny relatywizmu próbuje się on wydostać za pośrednictwem tezy o inwariantnym charakterze popędowych źródeł moralności. Owa inwariantność stanowi, jego zdaniem, rezultat asymetrii zachodzącej pomiędzy powolną ewolucją uwarunkowań biologicznych a procesem
gwałtownych przemian kulturowych. Quasi-instynktowne regulacje ludzkiego zachowania funkcjonowały przez setki tysięcy lat filogenezy naszego gatunku i funkcjonują nadal, chociaż kontekst kulturowy, w jakim przyszło im
teraz działać, uległ radykalnemu przeobrażeniu. Przyjmując to założenie,
antropolog został zmuszony do zrewidowania swojej wcześniejszej teorii
instynktów.
Podczas gdy jeszcze na etapie Człowieka obowiązywała teza o ustrojowej
redukcji instynktów ludzkich, to w Moralności i hipertrofii moralności
Gehlen przyznaje słuszność etologicznej teorii instynktów i stwierdza, że
człowiek posiada pewną bliżej niesprecyzowaną liczbę instynktownych sposobów zachowania, które nie mają jednak charakteru sztywnego oprogramowania, lecz funkcjonują jako określone predyspozycje do działania.
Samokrytycznie wyznaje, że wcześniejsze odrzucenie koncepcji instynktów
na rzecz pojęcia niewyspecjalizowanej nadwyżki popędowej było zbyt rady—————————
26 A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna, przeł. R. Michalski,
J. Rolewski, Toruń 2017, s. 13.
27 Ibidem, s. 82.
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kalne28. Największa zmiana w poglądach filozofa dotyczy popędu agresji,
który zostaje uznany odtąd za „empirycznie wykrywalną, biologiczną własność”29. Zgodnie z ustaleniami humanetologicznymi, Gehlen zakłada, że
działający w człowieku popęd agresji nie jest jednoznacznie skanalizowany
i nie musi łączyć się z określonymi ruchami ekspresyjnymi. Z całą pewnością
stapia się natomiast z innymi systemami popędowymi i dlatego przejawia się
w różnorodnych zachowaniach, promieniując na sferę duchową (między
innymi, zachowania poznawcze, eksploratywne oraz celowo-racjonalne
przekształcanie natury).
Z perspektywy tradycyjnej etyki takie założenia są niedopuszczalne, ponieważ opuszczają grunt refleksji nad ważnością sądów moralnych i w nieuprawniony sposób lokują jej źródła na poziomie empirycznych ustaleń, które
nigdy nie będą w stanie wyjaśnić natury powinności oraz powszechnego
i koniecznego charakteru norm moralnych. Taki zarzut trafiałby w sedno,
gdyby koncepcja Gehlena aspirowała do miana teorii etycznej, tak jednak nie
jest, co wielokrotnie on powtarza na kartach swojej rozprawy. W Moralności
i hipertrofii moralności świadomie pomija zagadnienie legitymizacji norm
moralnych, pytanie o dobro i sprawiedliwość jak i problematykę deontologiczną. W istocie kluczowe znaczenie mają dla niego pytania o fakty (quid
facti), a nie o to, co słuszne (quid juris). Przy czym w centrum swoich rozważań umieszcza nie tyle filozofię moralną poszukującą uniwersalnych norm,
lecz etykę w klasycznym znaczeniu nauki o sztuce życia, a ściślej praktyczną
antropologię w ujęciu kantowskim, to znaczy, empiryczno-teoretyczną analizę faktycznego działania moralnego.
Gehlen bada zatem etykę jako antropolog, unikając konstruowania, czy
choćby postulowania koncepcji etycznej, która rozstrzygałaby moralne dylematy ludzkości. Głównym celem jego wywodów jest bowiem opis tego, jak
faktycznie funkcjonują wyodrębnione przez niego etosy. Można wysunąć
szereg uzasadnionych zarzutów co do trafności tego opisu, jednak wyprowadzanie stąd wniosku, że mamy tutaj do czynienia z formą naturalistycznego
redukcjonizmu należy uznać z całkowicie chybione posunięcie, nie uwzględniające specyfiki teoretycznego zamysłu filozofa.
4. PROBLEM DUCHA

Najczęstszy zarzut o skrajny biologizm antropologii Gehlena dotyczy rzekomego lekceważenia przez filozofa problematyki wyższych zdolności symbolicznych człowieka. Duch, świadomość, język zostają zdegradowane przez
niego do poziomu instancji kompensujących biologiczne deficyty, co unie—————————
28 A. Gehlen, Philosophische Anthropologie und Verhaltensforschung, w: Arnold Gehlen Gesamtausgabe, tom 4, Philosophische Anthropologie und Handlungslehre, von K. S. Rehberg (red.),
Frankfurt am Main 1983, s. 224, 241.
29 A. Gehlen, Moralność i hipertrofia..., op. cit., s. 69.
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możliwia mu uchwycenie autonomii tej sfery ludzkiej aktywności i spycha
jego teorię na pozycje redukcjonistyczne. Zarzut ten można uznać za słuszny
w najlepszym wypadku w odniesieniu do pierwszych wydań Człowieka. Jednak już w wydaniu powojennym, kiedy wprowadza on do dzieła ostatni rozdział Ekspozycja wybranych zagadnień ducha, tego rodzaju krytyka traci
swoje podstawy. Dotychczasowy projekt skupiony na eksplikacji procesów
odciążenia zachodzących w jednostkowym podmiocie, zostaje poszerzony
o teorię instytucji, czyli ponadindywidualnych struktur normatywnych, które regulują życie społeczności i tworzą właściwy rdzeń każdej kultury. Kolejna rozprawa antropologa Urmensch und Spätkultur i jego późniejsze prace
poświęcają coraz więcej miejsca analizie „ducha obiektywnego”. Gehlen pozostaje jak najbardziej odległy od redukcjonistycznego ujęcia kultury.
Wbrew teoriom funkcjonalistycznym przyjmuje, że ludzkie instytucje nie
służą zaspokajaniu ludzkich potrzeb, lecz konstytuują płaszczyznę działania,
na której człowiek odciąża się od ich nacisku i odkrywa rezerwuar potrzeb
wyższego rzędu30. Rezultaty działań kulturotwórczych usamodzielniają się
i oddzielają od pierwotnych motywacji, a to, co było środkiem, staje się celem samym w sobie. Do opisania tego procesu filozof używa kategorii wtórnej celowości obiektywnej, która podkreśla obiektywny, a zarazem autonomiczny charakter tworów kulturowych.31 Teoria Gehlena odcinająca się od
biologistyczno-funkcjonalistycznych założeń, a zarazem od tradycyjnych
humanistycznych ujęć, w których duchowość człowieka i stworzona przez
niego kultura opisywane są w oderwaniu od biologicznego podłoża, wymyka
się prostym klasyfikacjom.
Począwszy od swojej rozprawy habilitacyjnej Wirklicher und unwirklicher Geist32 filozof konsekwentnie wyraża swój sceptycyzm wobec „ducha”,
podkreślając, że kluczem do zrozumienia człowieka nie jest świadomość, lecz
działanie. Wyraźny antyintelektualizm zbliża jego filozofię do decyzjonizmu
pokroju Carla Schmitta. Bynajmniej nie zbliża go to jednak do naturalizmu.
Krytykując „ducha” ma on na myśli głównie hipertrofię jednostronnej, autorefleksyjnej świadomości oderwanej od działania, która przynosi, jego zdaniem, liczne szkody w wymiarze jednostkowym i kulturowym. Odrzuca więc
specyficzne pojęcie ducha jako odizolowanej od doświadczenia, skupionej na
sobie świadomości, nie zaś pojęcie ducha jako sfery zobiektywizowanych
treści będących wytworem ludzkiego działania. Jeśli mielibyśmy wyprowadzić z filozofii Gehlena zwięzłe określenie ducha, to należałoby wyróżnić dwa
podstawowe znaczenia tego pojęcia. Po pierwsze, kategoria ducha oznaczałaby wspomnianą zobiektywizowaną sferę wytworów symbolicznych (instytucji, rytuałów społecznych, skumulowanych i osadzonych w rozmaitych
—————————
Gehlen, Urmensch..., op. cit., s. 62.
Ibidem, s. 69–70.
32 A. Gehlen, Wirklicher und unwirklicher Geist, w: Arnold Gehlen Gesamtausgabe, tom 1, Frankfurt am Main 1986.
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nośnikach treści duchowych, które oderwały się od jednostek). Po drugie,
oznaczałby ona obszar „duchowości” przenikający elementarne, bliskie cielesnym procesom zdolności i predyspozycje jednostek. W drugim przypadku
mielibyśmy więc do czynienia z duchem ucieleśnionym (por. tezy Gehlena
o językowej naturze popędów, o komunikacyjnych osiągnięciach na poziomie sensomotorycznym, etc.). Obydwa pojęcia ducha nie mieszczą się
w naturalistycznym, redukcjonistycznym schemacie. Język, świadomość,
zdolności poznawcze nie są tutaj bezpośrednim rezultatem oprogramowania
genetycznego, czy deterministycznych procesów ewolucyjnych. Gehlen nie
opisuje całej sfery duchowej w kategoriach instrumentalno-kompensacyjnych, a jedynie techniczną racjonalność i świadomość historyczną, której
zręby wyłoniły się w dobie oświecenia, a która uzyskała status paradygmatyczny wraz z pojawieniem się tradycji hermeneutycznej. Pod tym względem
stosunek Gehlena do nauk humanistycznych różni się wyraźnie od pozycji,
jaką zajmują inni autorzy również operujący kategorią kompensacji. Zaliczyć
można do nich Joachima Rittera czy Odo Marquarda,33 którzy ufają humanistyce jako skutecznemu narzędziu kompensującemu negatywne skutki
rozwoju technonauki. Według Gehlena, nie tylko nie jest ona w stanie zneutralizować szkód wywołanych nadmierną racjonalizacją człowieka i kultury,
ale w istocie tylko je pogłębia. Głównym zagrożeniem dla kulturotwórczego
ducha jest bowiem uwiąd „świadomości ideatywnej”, która zakorzeniona jest
w świecie życia codziennego. Jeśli Lebenswelt ulega erozji, nauka nieuchronnie traci żywotne podłoże dla rozwoju ducha autentycznego. Ta sceptyczno-melancholijna postawa lokuje Gehlena w nurcie kulturowego
pesymizmu, nie ma jednak nic wspólnego z naturalizmem również w jego
pesymistycznych wariantach.
Wbrew licznym zarzutom, Gehlenowska antropobiologia nie wyczerpuje
się w reaktywnym przetwarzaniu danych dostarczonych przez nauki empiryczne, ponieważ na poziomie kategorialnym zachowuje pełną autonomię
teoretyczną. Gwarantują ją kategorie, których Gehlen używa do opisu całości
kondycji ludzkiej, a nie tylko poszczególnych jej aspektów. Zgodnie z tym
kategorie antropologiczne powinny być specyficzne tylko i wyłącznie dla
gatunku Homo sapiens, nie można ich zatem zastosować do innych gatunków biologicznych. Szczególne, niepowtarzalne stanowisko człowieka
w świecie natury narzuca analizie konieczność wyprowadzania opisowych
pojęć z samej kondycji ludzkiej, a nie z zewnętrznych wobec niej czynników.
Po drugie, kategorie powinny charakteryzować się psychofizyczną neutralnością, czyli „przebiegać” przez wszystkie warstwy bytu ludzkiego, obejmując jednocześnie fizjologiczny i psychiczny aspekt zachodzących w człowieku
—————————
33 J. Ritter, Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der moderenen Welt, w: idem, Subjektivität, Frankfurt am Main 1974, s. 105 i n.; O. Marquard, O nieodzowności nauk humanistycznych,
w: idem, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 100–118.
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procesów.34 Dlatego też antropologię Gehlena można uznać za rodzaj ontologii, w której przyjmuje się zależność wyższych kategorii od niższych przy
jednoczesnym zachowaniu ich autonomii. Za Nicolai Hartmannem antropolog przyjmuje, że poszczególne warstwy bytu nie podlegają jednolitej determinacji, ponieważ warstwowa budowa bytu świata dopuszcza nakładanie się
różnych form przyczynowości. Zasada ta stanowi gwarancję autonomii wyższych warstw. Opierając się na tej teorii Gehlen rezygnuje z analizy przyczynowej na rzecz kategorialnej dedukcji uwarunkowań określających kondycję
ludzką.35 Jego antropologia ma zatem stanowić rodzaj ontologii ludzkiego
bytu, w której wyższe warstwy (język, świadomość, duchowość, etc.) zachowują swoją niezależność, chociaż ontycznie zależą od warstw niższych.
Na koniec zwróćmy uwagę na jeszcze jedną właściwość projektu niemieckiego filozofa, która oddala go stanowisk redukcjonistycznych. W naturalistycznych ujęciach człowieka kładzie się nacisk na to, żeby zminimalizować
wyróżnioną pozycję Homo sapiens na tle biouniwersum, natomiast Gehlen
podkreśla, że jedynie hipoteza szczególnego stanowiska człowieka w naturze
daje możliwość równoczesnego uwzględnienia jego fizycznej i duchowej aktywności. Teorie przedstawiające ludzki gatunek jako kontynuację procesów
zachodzących w świecie zwierzęcym nie są w stanie wyjaśnić bez popadania
w redukcjonizm fenomenu duchowości, z kolei teorie metafizyczne tracą
z pola widzenia naturalną, cielesną stronę egzystencji. Unikając obydwu
skrajności antropobiologia powinna badać strukturę uwarunkowań, całościowy system, którego elementy wzajemnie się uzupełniają i warunkują,
umożliwiając — wyłącznie w całościowym powiązaniu — przeżycie ułomnej
biologicznie istoty. Całe spektrum ludzkich charakterystyk takich jak niezwykła zdolność uczenia się, umiejętność posługiwania się symbolicznym
językiem, pojęciowym myśleniem, etc. łącznie z rozbudowanym sensomotorycznym podłożem owych zdolności i ściśle skorelowanymi z nimi osiągnięciami kulturowymi, opisuje Gehlen, odnosząc je do specyficznej morfologii
i anatomii człowieka. Przy tym obydwie płaszczyzny analizy zbiegają się
w pojęciu działania i zostają podporządkowane naczelnemu pytaniu o to,
w jakim stopniu służą przetrwaniu.36 Duch i kultura nie są postrzegane przez
antropologa jako formy aktywności adaptacyjnej (jak w naturalistycznych
koncepcjach), lecz jako formy kompensacji pierwotnych niedostatków biologicznych. Przy czym kategoria kompensacji nie wyjaśnia w pełni sfery
duchowej, która w swoim twórczym wymiarze zyskuje autonomię i staje się
w pełni autoteliczna.
Podsumowując wywody zawarte w tym artykule, wypunktujmy ich najważniejsze wyniki, pamiętając, że nie objęły one pełnego zakresu sporu
o redukcjonizm antropologii Gehlena. Jego filozofia ma niewątpliwie cha—————————
A. Gehlen, Człowiek..., op. cit., s. 109–110.
Ibidem, s. 55.
36 Ibidem., s. 53.
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rakter empiryczny w tym sensie, że usiłuje dokonać swoistej syntezy ustaleń
nauk szczegółowych, podporządkowując je jednak uniwersalnym kategoriom, które są rezultatem filozoficznej dedukcji. Gehlen odrzuca wszelkie
próby tworzenia ogólnej teorii człowieka na podstawie badań komparatystycznych wyprowadzających własności ludzkiej kondycji ze świata zwierzęcego. Człowiek odróżnia się od pozostałych zwierząt nie tylko swoimi
wyższymi funkcjami duchowymi, ale również osobliwym statusem bytu biologicznego (hipoteza Mängelwesen), który decyduje o jego niepowtarzalności na tle biouniwersum. Gehlenowska antropobiologia rezygnuje z pojęcia
natury człowieka w sensie biologicznym, tzn. jako zestawu ewolucyjnie zdeterminowanych cech morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych,
porzuca również obiektywistyczne pojęcie „natury zewnętrznej” jako obszaru
ontycznego niezawisłego od zapośredniczeń kulturowych. Język, świadomość, kultura stanowią efekt procesów kompensujących biologiczne deficyty, a jednocześnie reprezentują obszar kompetencji i wartości, które są autonomiczne i autoteliczne, a zatem całkowicie niezależne od biologicznych
uwarunkowań. Dokładniejsza analiza filozofii Gehlena pokazuje, że nie tylko
nie można jej uznać za formę naturalistycznego redukcjonizmu, ale paradoksalnie, że zbliża się ona wyraźnie do pozycji kulturalistycznych.
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WAS ARNOLD GEHLEN A NATURALISTIC REDUCTIONIST?
ABSTRACT

The article takes up a polemic with an accusation of naturalist reductionism,
which allegedly constitutes the philosophical anthropology of Arnold Gehlen. In the
first section of the article I will analyze the legitimacy of the charge of reductionism
in the context of Gehlen’s considerations on human nature, in turn the subjcekt of
the second part will be the concept of nature as an objective world, while the third
and fourth sections will deal with issues concerning morality (3) and culture and
human consciousness (4) in view of the allegation of the naturalism of his anthropological project. The author argues that Gehlen’s anthropology is aimed at integrating
the results of the biological and social sciences, but he derives philosophical implications from them on such a level of generality that they go beyond the competence of
specific sciences. Their findings acquire a universal meaning in his concept within
the framework of a system of philosophical categories describing man as a whole
project of nature. Gehlen rejects all attempts to create a general human theory on
the basis of comparative studies that derive the property of the human condition
from the animal world. Gehlen’s anthropobiology resigns from the concept of man’s
nature in the biological sense, i.e. as a set of evolutionarily determined morphological, physiological and behavioral features, he also abandons the objectiveist concept
of “external nature” as an ontical area independent of cultural mediation. Language,
consciousness and culture are the result of processes compensating for biological
deficits, and at the same time they represent the area of competence and values that
are autonomous and autotelic, and therefore completely independent of biological
conditions.
Keywords: Arnold Gehlen, naturalistic reductionism, philosophical anthropology, culture, language, morality, institutions.
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SPOJRZENIE NA ZDOLNOŚCI HERMENEUTYCZNE
CZŁOWIEKA Z PERSPEKTYWY ZOOLOGICZNEJ
STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą prezentacji poglądów filozoficznych na pochodzenie ludzkiej
zdolności interpretacji i rozumienia znaczeń. Autor inspiruje się wynikamy współczesnych nauk biologicznych, kognitywistycznych i psychologicznych, w świetle
których można przeciwstawiać się koncepcjom hermeneutycznym, jakie tkwią
w nowożytnej tradycji antropocentrycznej. Chciałbym zarysować wyjaśnienie statusu
bytowego tzw. kompetencji hermeneutycznych w formie znaturalizowanej, która nie
unika płynnego stopniowania struktur czy umiejętności podmiotowych bez popadania w trywialny redukcjonizm. Będę twierdził, że choć pełne ukształtowanie procesów rozumienia pozostaje zarezerwowane dla konkretnych grup spośród gatunku
ludzkiego, to można racjonalnie uzasadnić, że u odmiennych gatunków zwierząt
i bezpośrednich przodków człowieka mamy już do czynienia z elementami hermeneutycznych kompetencji, które legły u podstawy pojęcia Dasein. Jeżeli zasadniczym
problemem książki Konrada Lorenza Odwrotna strona zwierciadła była próba rekonstrukcji historii naturalnej ludzkiego poznania i polemika z tradycją Kanta co do
istoty poznania, to niniejsza praca stanowi zalążek refleksji nad naturalną historią
ludzkiego rozumienia oraz nad polemiką z antropocentryczną hermeneutyką filozoficzną. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się hipotezie, jakoby podmiotowe
egzystencjały rozumienia, nastrojenia czy bycia-w-świecie można było ujmować
w formie naturalnych adaptacji organizmów ludzkich i pozaludzkich.
Słowa kluczowe: hermeneutyka, rozumienie, interpretacja, ewolucja, sens,
symbol.

KRÓTKIE WPROWADZENIE HISTORYCZNE

Główne zagadnienie epistemologiczne Immanuela Kanta brzmi: jak możliwe jest poznanie przedmiotowe. Odpowiedź na to pytanie miała stać się
uzasadnieniem całej dotychczasowej metafizyki. Kant nie poszedł o krok
dalej i nie zadał jeszcze bardziej dalekosiężnego pytania, jak możliwe są warunki możliwości rozumienia bytów, a więc, jak możliwa jest sama teoria
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tzw. kategorii (teoria rozumienia bytów). Założenie Kanta, które zdaje się
uniemożliwiać bardziej fundamentalne dociekania, to przyjęcie podmiotowego „Ja” w formie niezmiennej, stałej, obecnej substancji, nie zaś rozwijającej się, ewoluującej, a więc faktycznej egzystencji. Ograniczenia tego nie
przyjmuje już Martin Heidegger, który schodzi w swych rozważaniach na
głębszy poziom i pyta, jak możliwe jest w ogólne formułowanie warunków
podmiotowości (w tym teorii Kantowskich kategorii), jaki jest sens samego
rozumienia otaczających nas znaczeń i sensów. Odpowiada on, iż zdolność
zadawania pytania musi oznaczać pewną formę dostępu do tego, o co pytamy. Nawet, gdy ów dostęp pozostaje na co dzień dla nas nieuświadomiony
bądź zamaskowany. Dostęp do zjawiska czy faktu, o który pytamy, jest podmiotowo, a być może gatunkowo swoistą kompetencją bytowo-poznawczą,
którą Heidegger nazywa byciem na sposób otwarty i przytomny, a więc rozumiejący. Krótko mówiąc, warunki możliwości rozumienia bytów wynikają
z całego ludzkiego sposobu bycia, nie tylko adekwatnego działania uniwersalnej struktury aparatury percepcyjnej. Całość sposobu bycia ludzkiego,
a więc trwanie czy też wydarzanie się ludzkiej egzystencji polega przede
wszystkim na wrażliwości na to, co jest i może zostać pojęte, czy też zrozumiane. Innymi słowy, życie podmiotu ludzkiego to stałe funkcjonowanie
(typowego dla człowieka) „zmysłu” doświadczania, rozumienia i komunikowania tego, co doświadczone. Człowiek prawdopodobnie od urodzenia jest
„nastrojony” na rozumienie swojego otoczenia poprzez ciągłe bycie „zanurzonym” w swym otoczeniu. Stała ciekawość świata, zadawanie pytań i poszukiwanie kolejnych odpowiedzi, transcendowanie zastanych wyjaśnień
jest wyrazem ludzkiego sposobu bycia.
Nasuwa się pytanie, czy rozumiejący sposób bycia jest faktycznie typowo
ludzki, a więc zarezerwowany wyłącznie dla Homo sapiens, czy też „egzystencją” – jako rozumiejącym i samorozumiejącym modusem życia – można
określić sposób bycia np. szympansów bonobo (Pan paniscus) i ssaków
z rodziny Delphinidae. Drugie pytanie brzmi: czy owo nastrojenie na rozumienie siebie i otoczenia jest cechą naturalną w znaczeniu biologicznej adaptacji do środowiska swego życia. Odpowiedź na obydwa pytania stanowi
bardziej konkretne, szczegółowe cele niniejszych rozważań.

INTENCJONALNA REFERENCJA
BEZ ANGAŻOWANIA ŚWIADOMOŚCI

Zdaniem Heideggera, jednostka ludzka jest hermeneutyczna a priori,
ponieważ zawsze w jakiś sposób rozumie własne bycie oraz otaczającą rzeczywistość. Dopiero w drugiej kolejności owa jednostka zadaje pytania
(rozumiejąc choćby kontekst tego, o co pyta), wyjaśnia, definiuje i opisuje to,
co zrozumiane. (1) Rozumienie jako uchwycenie sensu zdaje się być pierw-
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szym, pierwotnym aktem, czy też procesem, stale dziejącym się w tle działalności poznawczej. Dopiero drugim krokiem będzie (2) skoncentrowanie się
na danym zjawisku bądź fakcie i wyjaśniające opisanie go, np. drogą redukcji fenomenologicznej. Ostatnim krokiem byłoby sprowadzenie opisanych
faktów do ogólnej istoty czy też sensu w celu wzbogacenia dotychczasowej
wiedzy.1 O ile (1) pierwotny stan rozumienia świata (tego, co pasywnie jest
dane podmiotowi) stanowi specyfikę ludzkiej egzystencji, o tyle (2) drugi
krok możliwy jest dzięki intencjonalnemu charakterowi podmiotowej aktywności.
Jak wiadomo znawcom refleksji fenomenologicznej, intencjonalność
określa się w formie mentalnej zdolności odnoszenia się stanu umysłowego
do jakiegokolwiek przedmiotu i przybiera formy dążeń, potrzeb, pragnień,
spostrzeżeń czy przekonań. Gdyby odpowiedzieć twierdząco, że możliwe jest
nakierowanie się podmiotowości na coś poza nią w sytuacji, kiedy owa
struktura podmiotowa nie dysponuje jeszcze werbalną ekspresją swoich
stanów, wówczas nie moglibyśmy jeszcze co prawda wnioskować, że rozumiejący sposób bycia przynależy także pozaludzkim organizmom, lecz mielibyśmy już ku temu twierdzeniu wstępny argument. Rozumiejący sposób
bycia podmiotu życia jest najgłębszą sferą ontologiczną i do niej jeszcze nie
docieramy. Jednak nieco płytsza sfera struktury podmiotowej, czyli intencjonalne akty chwytania poszczególnych znaczeń, stanowią strategię kierowania się ku środowisku, poza własną podmiotowość. Taka intencjonalność
– zdaniem Johna Searle’a – występuje wśród wielu organizmów pozaludzkich, gdyż podstawowe formy intencjonalności są skutkiem zachowań neuronów. Zatem jeżeli organizm posiada układ nerwowy, posiada również stanu intencjonalne. Stany te są aktywnością neuronalną, analogicznie do stanu
pragnienia lub przekonania. Treść stanu intencjonalnego może posiadać
formę zdań językowych, choć nie musi, natomiast zawsze jest jakimś przedstawieniem: ma określony wygląd czy też „wyglądową” postać. Innymi słowy, reprezentacje jakiegoś stanu rzeczy w świecie (jakimi są treści stanu
intencjonalnego) są pewnymi obrazami, ale niekoniecznie już sądami czy
zdaniami. Z tego względu można słusznie twierdzić, że zwierzęta posiadają
stany intencjonalne, choć nie posiadają języka ani kompetencji językowych.
Zwierzęta pozaludzkie więc posiadają prostszą strukturę podmiotową, zdolną do intencjonalnych aktów chwytania poszczególnych znaczeń. Dzieje się
—————————
1 Krok ten teoretycznie powinien być możliwy podczas tzw. redukcji ejdetycznej, o ile byłaby ona
w ogóle (1) możliwa realnie do przeprowadzenia i (2) nie zaprzeczała własnemu celowi. Pamiętać
należy o warunku takiej redukcji, czyli metodzie epoché — zawieszeniu posiadanych założeń. Jeżeli
ktokolwiek w ogóle jest w stanie (w sposób świadomy oraz celowy) wymusić sztuczny dystans
i zawiesić swoją wiedzę, wówczas redukuje rozumiany świat do prostego wrażenia, usuwając naturalność/faktyczność fenomenu, do którego chce dotrzeć. Stąd propozycja Husserla wydaje się poznawczym nonsensem; fenomenologia nie spełnia własnych postulatów: nie dokonuje opisu zjawisk,
jak są one nam naturalnie dane, ani nie spełnia postulatu bezzałożeniowości, gdyż do tego należałoby porzucić ontologiczny egzystencjał rozumienia, czyli (siłą własnej woli) chwilowo przestać być
człowiekiem.
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tak tym bardziej, że również zwierzęta pozaludzkie pozostają zawsze, od
momentu narodzin, w obrębie otoczenia, zanurzone w swoim środowisku.
Jeżeli przyjąć, że rozumienie swego bycia-w-świecie nie wymaga zjawiska
samoświadomości, wówczas można racjonalnie argumentować, że każdy
gatunek rozumie na swój biologiczny sposób fakt życia w konkretnej niszy
ekologicznej. Inaczej mówiąc, ludzki sposób rozumienia nie wydaje się ani
jedynym możliwym, ani w żaden sposób uprzywilejowanym.2 Trudno zaprzeczyć, że środowisko jest już jakoś każdemu gatunkowo znajome, choć
niekoniecznie musi się to łączyć ze świadomością własnego bycia w owym
środowisku. Tym bardziej łączenie rozumienia jako rozumiejącego bycia-wświecie z fenomenem świadomości zdaje się mocno problematyczne, gdy
weźmiemy pod uwagę, że:
a) liczna grupa Homo sapiens nie spełnia kryteriów bycia (już bądź jeszcze) „świadomymi” jednostkami, np. ze względu na wiek czy doznane uszkodzenia, choć ich zachowanie wskazuje na to, że rozumieją fakt swego bycie
w pewnym otoczeniu;
b) fenomen świadomości jest zagadnieniem budzącym zbyt wiele wątpliwości i pytań, aby łatwo i bezkrytycznie rozstrzygnąć, kto spełnia kryteria
bycia świadomym, a kto nie.3
Z perspektywy Daniela Dennetta4 i Johna Searle’a5 każdy żywy organizm
dysponuje swoistą intencjonalnością pierwotną, rozumianą przez wymienionych filozofów jako akt odczuwania biologicznej potrzeby, a także akt
rozpoznawania czegoś jako czegoś bez angażowania języka czy komunikacji.
Intencjonalność ujęta w formie aktywności rozpoznawania wydaje się być
synonimem prostego procesu interpretacji. Mianowicie, interpretacja, lub
też rozpoznawanie znaczeń, polega na identyfikacji, czy też utożsamieniu
posiadanej już przez organizm treści wiedzy deklaratywnej i proceduralnej
z napotkanymi zjawiskami w świecie i uznaniu owych zjawiska „jako coś”.
Owo uznanie może mieć charakter nawykowej reakcji/zachowania, zignorowania obiektu bądź pojawienia się w umyśle pewnej reprezentacji/
myśli/emocji. Dodać należy, że dopiero intencjonalność zwierząt wyższego
—————————
2 Należałoby udowodnić, iż rozumienie świata, bazujące na samoświadomości, języku i typowo
ludzkich zdolnościach percepcyjnych jest pod jakimś względem bardziej zaawansowane czy „lepsze”
od rozumienia bazującego na samoświadomości, języku, echolokacji oraz elektrorecepcji, jakie
cechują delfina z gatunku Sotalia guianensis. Nic nie wskazuje również na dominację rozumienia
uzbrojonego w ludzką aparaturę percepcyjną, względem rozumienia korzystającego z obrazu świata
na bazie termowizji i magnetowizji, które mogą posiadać pewne gatunki gadów i ptaków.
3 Zapewne nieco inne kryteria świadomego podmiotu przedstawi Daniel Dennett w swym modelu
„wielorakich szkiców” i David Chalmers w swojej teorii nieredukcyjnej, inne David Rosenthal
w teorii „myśli wyższego rzędu”, a jeszcze inne Thomas Metzinger i Antti Revonsuo w swych „symulacyjnych” pojęciach świadomości. Patrz: D. Dennett, Świadomość, przeł. E. Stokłosa, Copernicus
Center Press, Kraków 2016; D. Chalmers, Świadomy umysł, przeł. M. Miłkowski, PWN, Warszawa
2010; D. Rosenthal, Consciousness and Mind, Clarendon Press, Oxford 2005; T. Metzinger, Being
No One: The Self-Model Theory of Subjectivity, MIT Press, Cambridge 2003; A. Revonsuo, Inner
Presence: Consciousness as a biological phenomenon, MIT Press, Cambridge 2006.
4 Zob. D. Dennett, The Intentional Stance, The MIT Press, Cambridge London 1996.
5 Zob. J. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010, s. 161–195.
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rzędu umożliwia tworzenie reprezentacji, przedstawień i modeli. W każdym
razie zjawisko intencjonalności zdaje się być naturalnym fenomenem biologicznym, wywołanym procesami biochemicznymi w organizmie. Wracając
do intencjonalności pierwotnej, która manifestuje się w aktach prostych
(względem zdolności zdrowego, dorosłego Homo sapiens) interpretacji, takie interpretacje-rozpoznawania elementów znaczonych w środowisku „mają duże znaczenie adaptacyjne, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, kiedy nie
ma czasu na szczegółowe poznawanie, a potrzeba dokładnej informacji staje
się paląca. W czasie życia uczymy się rozpoznawać (resp. interpretować,
rozumieć) np. sygnały takie, jak pomruk tygrysa, syk uchodzącego gazu, czy
przychylność na twarzy rodziców”.6 Wedle Dennetta oraz Searle’a, zarówno
zwierzęta jak i dzieci ludzkie, będące jeszcze w fazie przedjęzykowej, posiadają pierwotne formy intencjonalności, a więc należy uznać, że posiadają
także rudymentarne formy rozumienia, a być może samorozumienia.
Podobnie Michael Tomasello twierdzi, iż dziewięciomiesięczne niemowlę
ludzkie nie dokonuje co prawda podmiotowego aktu samorozumienia, ale
przeprowadza akty „rozumienia swoich własnych działań intencjonalnych,
a następnie używa postawy porównawczej »jak ja«, aby zrozumieć zachowanie innych ludzi” ze swego otoczeniu (przeł. M. U.).7
Badania Tomasello potwierdzają, że około 9 miesiąca życia dzieci stają się
zdolne do uczestnictwa w działaniach wymagających wspólnej uwagi z innymi, a o za tym idzie, stają się zdolne do rozumienia działań, w których
mogą użyć wytworów symbolicznych. W dalszej kolejności, dopiero opanowanie konwencjonalnego, symbolicznego język mówionego umożliwia
uczestniczenie jednostkom ludzkim w interakcjach i przyjmowaniu odmiennych perspektyw bądź punktów widzenia. Zdaje się, że to struktura abstrakcyjnego języka pozwala ludzkim dzieciom kategoryzować i systematyzować
doświadczenie na wiele sposób. Dzieje się to konkretnie za pomocą metafor
lub analogii. Gdyby jednak szukać wspólnej płaszczyzny hermeneutycznej
dla ludzkich niemowląt i zwierząt, to prawdopodobnie wyżej rozwinięte
zwierzęta oraz ludzkie niemowlęta rozumieją, że ich wybrane działania mają
skutki w zewnętrznym świecie, jednak najpewniej nie rozumieją, dlaczego
tak się dzieje; dlaczego owe działania prowadzą do zmian w otoczeniu. To
znaczy, że nie posiadają wiedzy o sobie jako o podmiotach sprawczych, albo
też nie posiadają samowiedzy.8 Jednak wydaje się, że aby pomyśleć (reprezentować) i rozumieć to, co bywa najczęściej przedmiotem filozoficznej
hermeneutyki, a więc złożone obiekty, przyczynowe procesy, relacje czy abs—————————
6 K. Młynarski, Ewolucja i jej teoria. Wybrane metodologiczne i przedmiotowe problemy teorii
ewolucji, Wyd. PiT, Kraków 2012, s. 25.
7 “…understanding of their [infants] own intentional actions, they then use their «like me» stance
to understand the behavior of other persons”, w: M. Tomasello, The Cultural Origins of Human
Cognition, Harvard University Press, Cambridge London 1999, s. 99.
8 M. Urbaniak, Biologiczne wymiary…, ibidem, s. 81.
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trakcje, konieczny jest język w znaczeniu komunikatów symbolicznych.9 Bez
pomocy symbolicznego języka werbalnego można posiadać przekonanie lub
uczucie, ale prawdopodobnie nie jest możliwe sądzenie, czy też wyrażanie
komunikatów asertorycznych. Język symboliczny, bazujący — jak dowodzili
George Lakoff i Mark Johnson10 — na różnego typu metaforach, niewątpliwie wzbogaca rozumienie i odwrotnie, rozumienie wieloznacznych znaków
ubogaca komunikację interpersonalną. Zatem akty rozumienia wydają się
możliwe bez używania symboli i metafor jako wychwytywanie w otoczeniu
znaczeń „czegoś jako czegoś” (np. prostych, materialnych przedmiotów),
choć nie są możliwe złożone operacje mentalne na tych znaczeniach (np.
modelowanie, wyobrażanie). Komunikowanie zaś innym jednostkom owych
znaczeń może być istotnie utrudniona, o ile nie całkiem niemożliwa. Pamiętajmy, iż rozumiejące komunikowanie symbolicznych sensów to nie tylko
informujące stwierdzenia, czyli (występujące zapewne wśród gatunków pozaludzkich) konstatywy, ale sprawcze działania – performatywy – które
kreują kolejne, wieloznaczne sensy społeczne. O ile można doszukiwać się
elementu perlokucyjnego (wywierającego wpływ na czyjeś zachowanie)
w intencjonalnych komunikatach np. małp naczelnych, o tyle trudno jest
wskazać element illokucyjny (dokonywania aktu poprzez wypowiedź)
w owych komunikatach.11
Pewne problemy w kwestii czysto ludzkiego rozumienia i stosowania metafor czy też znaków symbolicznych budzą eksperymenty przeprowadzane
m. in. na szympansach Washoe, Panbanishy czy Kanzim;12 wrócimy jeszcze
do tej kwestii w zakończeniu tego tekstu. Najdalej w swych hipotetycznych
rozważaniach nad występowaniem zdolności hermeneutycznych w świecie
organizmów żywych posunął się Kajetan Młynarski, który identyfikując
zdolność rozumienia oraz interpretacji ze strategiami przetwarzania informacji, sugerował, że zaawansowane formy interpretacji świata zewnętrznego
można obserwować już wśród kolonii prymitywnych jednokomórkowców.
Dowodem na to mogą być złożone formy kooperacji tych organizmów,
a także posiadaniem swoistej wiedzy proceduralnej, która wykorzystywana
—————————
9 Odróżniam tutaj język sygnałów i apeli niesemantycznych, czyli język krzyków, gestów i chrząknięć, od języka apeli semantycznych, a więc mowy używającej symboli. W pierwszym znaczeniu,
język sygnałów jest używany np. przez rodzinę koczkodanowatych, które dysponują trzema różnymi
okrzykami ostrzegawczymi (trzema elementami znaczącymi, signifiant), w zależności od tego, czy
elementem znaczonym (signifié) będzie zbliżający się drapieżny kot, drapieżny ptak czy wąż. Komunikaty, czy też znaki symboliczne, natomiast odnoszą się do tego, co nieobecne tu i teraz oraz co
niekoniecznie realnie istnieje. Por. L. J. Prieto, Przekazy i sygnały, przeł. J. Lalewicz, PWN, Warszawa 1970, s. 32 i n.
10 Zdaniem Lakoffa i Johnsona, metafory stanowią główny sposób ludzkiego myślenia, gdyż warunkują procesy rozumienia, pojeciowania i opisywania zjawisk w świecie. Co więcej, z perspektywy
hermeneutycznej metafory stanowią warunek konieczny myślenia zapośredniczonego oraz całościowego chwytania sensów pewnych jako „gestaltów”. Patrz: G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.
11 Patrz: J. L. Austin, How to Do Things with Words, Harvard University Press, Cambridge 1975.
12 R. Fouts, S. Tukel Mills, Najbliżsi krewni: Jak szympansy uświadomiły mi, kim jesteśmy,
przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 1999.
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jest w procesach rozpoznawania koniecznych do przetrwania informacji
w środowisku życia.13
W każdym razie, na pierwsze zadane pytanie we Wprowadzeniu — czy rozumiejący sposób bycia jest differentia specifica podmiotu ludzkiego —
można odpowiedzieć przecząco. Należy równocześnie przyjąć kilka założeń:
a) formy rozumienia są wielorakie, zależne od gatunkowych strategii
wchodzenia w interakcję ze środowiskiem oraz gatunkowych modi przetwarzania informacji;
b) stany przetwarzania informacji nie muszą stawać się stanami świadomymi, choć są stanami rozumiejącymi;
c) zdolności hermeneutycznych podmiotów poznawczych, w tym podmiotu ludzkiego, są stopniowalne pod względem funkcjonalnej złożoności oraz
aktywizacji w czasie osobniczego rozwoju;
d) granica antropocentrycznego typu rozumienia (o ile można zdefiniować taki model rozumienia) jest płynna, bowiem rozciąga się na wiele
gatunków wyższych ssaków i nie obejmuje Homo sapiens do, jak można
przyjąć za psychologami, około czwartego roku życia.
Dlaczego akurat czwarty rok życia jest wyróżniony jako przełomowy moment rozwoju osobniczego człowieka? Ponieważ (przy powyższym założeniu
stopniowej aktywacji kolejnych kompetencji hermeneutycznych) około
czwartego roku życia człowieka uaktywnia się — najczęściej podkreślana
przez hermeneutyków, jak Hans-Georg Gadamer — umiejętność rozumienia
cudzych przekonań, wyborów i dążeń: tak zwana „teoria umysłu” lub intencjonalność wyższego rzędu.14 Inaczej mówiąc, dopiero od około czwartego
roku życia człowiek może zinterpretować i zrozumieć cudze postawy, działania oraz decyzje. Zdolność takiej mentalizacji wymaga posiadania wspomnianej teorii umysłu, bądź intencjonalności drugiego rzędu, co w praktyce
polega na „występowaniu szeregu stanów umysłowych, w których jednostka
przedstawia poglądy/chęci/intencje swoje i innych osób”.15 Umiejętność
mentalizacji, czy też rozumienia zawartości własnego umysłu, jest określana
intencjonalnością pierwszego rzędu. Wyższe rzędy intencjonalności to rozumienie własnego stanu umysłu oraz stanu umysłu kogoś drugiego, trzeciego (co ktoś drugi aktualnie myśli o kimś trzecim itd.). W ten sposób poziomy
rozumienia, jako rzędy intencjonalności, tworzą rekurencyjną hierarchię
stanów umysłowych, z którą ludzie nie rodzą się, ale ją stopniowo nabywają
pod wpływem rozwoju szlaków neuronalnych oraz oddziaływania środowiska społecznego (w tym językowego, symbolicznego).16 Rzecz w tym, że
—————————
13 Zob. K. Młynarski, Ewolucja informacji w przyrodzie ożywionej. Od teorii do proterozoiku,
wyd. PiT, Kraków 2016.
14 Zob. A. S. Lillard, Other Folks’ Theories of Mind and Behavior, Psychological Science, 8, 1997,
s. 268–274; S. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski,
Czarna Owca, Warszawa 2010, s. 145–146.
15 R. Dunbar, Człowiek. Biografia, przeł. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 57.
16 Ibidem, s. 58.

124

Marcin Urbaniak

gdyby wyjść poza rozumienie antropocentryczne, czy też hermeneutyczne
sensu stricto, jednostką rozumiejącą może być pozaludzki organizm, który
rozumie działania i dążenia drugiego organizmu, choć niekoniecznie musi
przedstawiać sobie własny stan umysły oraz stan umysłu drugiego osobnika17 Gdyby jednak trzymać się wąskiej definicji hermeneutycznej, rozumienie znaczeń i sensów w formie posiadania teorii umysłu drugiego stopnia
cechuje również szympansy i goryle.18

BIOLOGICZNO-KULTUROWE KORZENIE
KOMPETENCJI HERMENEUTYCZNYCH

Zastanówmy się teraz nad drugim pytaniem: czy ontologiczne nastrojenie
podmiotu na rozumienie co najmniej swego otoczenia jest cechą naturalną
w znaczeniu biologicznej adaptacji. Zastosujmy eksperyment myślowy. Jeżeli wyobrazić sobie sytuację „dzikiego” dziecka w stanie naturalnym, które
pozbawione jest metaforycznego języka i wytworów symbolicznych, a więc
mowy, pisma czy obrazów, oraz relacji interpersonalnych, wówczas prawdopodobnie nie rozwiną się poznawcze umiejętności jak perspektywiczność
rozumienia, kategoryzacja obiektów, budowanie tzw. teorii umysłu, komunikacja, myślenie dialogiczne oraz metapoznanie i samoświadomość.19 Interakcje społeczne łączą się poprzez językowe czy też dyskursywne zapośredniczenia poznania, czyli poprzez narzędzia i znaki, w tym poprzez obrazy.
Innymi słowy, bez dyskursywnych mediów, tj. bez zewnętrznego środowiska
językowo-obrazowego, ludzka predyspozycja do rozumienia jako tworzenia
zaawansowanych reprezentacji poznawczych nigdy się nie zrealizuje. Występować będzie zapewne funkcjonalnie i strukturalnie prostsza forma podstawowych aktów interpretacji bodźców, bazująca na przedsymbolicznej
obserwacji i rozpoznawaniu, które można zaobserwować między innymi
w świecie szympansów.20
Przedjęzykowa obserwacja, hermeneutycznie rzecz biorąc, nie spełnia
jeszcze kryteriów obserwacji rozumiejącej. Jednakże wydaje się być aktywnością, która zarówno rozpoznaje prymitywne znaczenia, chociaż ich sama
nie ustanawia. Naturalna zdolność rozpoznawania konkretnego typu bodźców jako elementów znaczących może być ujęta jako ewolucyjne „nastroje—————————
17 Wydaje się, iż antropocentryczne „rozumienie” procesu rozumienia czy teorii umysłu zbyt mocno koncentruje się wokół werbalnych ekspresji posiadania teorii umysłu, czyli faktu, że człowiek
rozumiejąco używa zwrotów intencjonalnych „ja chcę” („ty chcesz”; „on / ona chce, żebyś ty chciał”
jako intencjonalność 2. i 3. stopnia), „mam zamiar”, „myślę, że…” itd.
18 Patrz: P. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski,
Czarna Owca, Warszawa 2010, s. 125-144.
19 Przypadek takiego dziecka został opisany przez dziennikarkę Jenny Forsyth, a zbadany przez
psycholog Elizabeth Clayton. Patrz: https://www.theguardian.com/world/2004/jul/11/fiji.jennyforsyth (dostępność 21/01/2018).
20 F. de Waal, Bystre zwierzę, przeł. Ł. Lamża, Copernicus Centem Press, Kraków 2016, s. 37 i n.
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nie” osobnika na proto-rozumienie własnego środowiska. Jest to reakcja na
świat, pozbawiona podmiotowej kreacji w otoczeniu. Gdyby chcieć wskazać
pełnowartościowe rozumienie, koniecznym warunkiem hermeneutyki będzie
wewnętrzny monolog podmiotu jako czynność interpretowania lub przynajmniej zewnętrzna transmisja abstrakcyjnych myśli i przeżyć jednostki.
W obydwu przypadkach wymagany jest system określonych środków, jakimi
są uprzednio funkcjonujące abstrakcje: znaki i znaczenia, w tym również
obrazy. Te z kolei tworzą całościowe, zastane przez podmiot środowisko
informacyjne. Dopiero sfera kultury i jej językowe bogactwo — jako suma
uogólnień i obiektywizacji w formie znaczących form oraz znaczonych obrazów — warunkuje rozwój mowy wewnętrznej wraz z predyspozycją interpretacyjną i sensotwórczymi (kreatywnymi) zachowaniami. Można rzec, iż środowisko abstrakcyjnych informacji i znaczeń w sposób właściwy albo raczej
w sposób antropocentryczny nastraja podmiot do rozumienia, w tym samorozumienia. Z tego względu, semantyczna konstytucja nowych jakości czy
znaczeń przez „dziki” podmiot — jako zjawiska kulturotwórczego — nie
wydaje się możliwa, choć nie można wykluczyć konstytucji mentalnych
obrazów, czy też reprezentacji w umyśle, których ekspresją byłyby znaki
pozawerbalne (gesty, okrzyki, reakcje). A takie reprezentacje byłyby już zinterpretowaną informacją i zrozumiałym elementem znaczonym.
Ontologiczne nastrojenie podmiotu na rozumienie pewnego spektrum informacji wydaje się cechą naturalną, która wykracza poza zbiór Homo sapiens, gdy odpowiednio określimy owo „spektrum informacji”. Zdaniem Lwa
Wygotskiego, doświadczenia Wolfganga Köhlera prowadzone na szympansach dowodzą, że „zalążki intelektu, tj. myślenia w ścisłym znaczeniu, pojawiają się u zwierząt niezależnie od rozwoju mowy i nie pozostają w żadnym
związku z ich osiągnięciami w dziedzinie” komunikacji.21 Mimo braku mowy
u szympansów występuje w formie „zalążkowej” charakterystyczny dla gatunku ludzkiego fenomen rozumiejącego, prelingwistycznego odnoszenia
się do otoczenia zewnętrznego. Brak ludzkich zdolności językowych być
może wiąże się z brakiem zaawansowanego myślenia symbolicznego, czy
metaforycznego, ale obserwacje naczelnych m. in. przez Susanne Langer
jednoznacznie wskazują, iż zwierzęta te rozumieją i używają prostych znaków o zabarwieniu symbolicznym.22 Langer pisała o przedmiotach, które
szympansy nosiły ze sobą lub brały do ręki w sytuacji zagrożenia, co może
sugerować nadawanie symbolicznego znaczenia „bycia narzędziem”, bądź
znaczenia „poręczności”, obiektom z najbliższego otoczenia. Spektrum interpretowanych i rozumianych przez zwierzęta informacji byłoby więc zawężone do konkretnej niszy ekologicznej, w której funkcjonuje dana populacja
gatunku, a która to nisza zapewne pozostaje nieporównywalnie uboższa
—————————
L. Wygotski, Myślenie i mowa, przeł. E. Flesznerowa, PWN, Warszawa 1989, s. 32.
Patrz: R. E. Innis, Susanne Langer in Focus: The Symbolic Mind, Indiana University Press,
Bloomington 2009, s. 51 i n.
21

22
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w złożone, abstrakcyjne znaczenia, względem ludzkiej niszy, czyli środowiska kulturowego. Niemniej jednak należy stwierdzić, że:
a) jeżeli pewne gatunki posługują się narzędziami, to samo otoczenie
naturalne też już musi uprzednio jakoś być zawsze rozumiane przez owe
gatunki;
b) wychodząc poza antropocentryzm ku biocentrycznej perspektywie, być
może naturalne środowisko danego gatunku jest równie przesycone informacjami, co ludzka antroposfera, jednakże treść i format owych informacji
pozostaje niedostępny wyjątkowo ubogiej aparaturze poznawczej człowieka.
Wszak wyższość nasycenia znaczeniami ludzkiej infosfery wydaje się jedynie
wyrazem antropocentrycznej pychy, która przecenia umiejętność abstrakcyjnego myślenia wobec umiejętności latania czy tworzenia olfaktorycznych
reprezentacji siebie i świata.
Czy wobec tego zwierzęta, a przynajmniej naczelne są ewolucyjnie „nastrojone” na rozumienie świata, w którym na swój gatunkowy sposób są już
zawsze zanurzone? Można udzielić twierdzącej odpowiedzi, gdy rozumienie
zdefiniujemy w tradycji kantowskiej jako proces rozpoznawania i wychwytywania bodźców oraz informacji z otoczenia, a towarzyszyć temu będą nastawienia czy motywy komunikacyjne. Kognitywnie rzecz biorąc, rozumienie
wymaga posiadania teorii umysłu, samoświadomości, zdolności abstrakcyjnej generalizacji obiektów czy też klasyfikacji kategorialnej postrzeganych
(rozumianych) obiektów. Jak zostało wcześniej wspomniane, te wyrafinowane umiejętności poznawczo-hermeneutyczne zdają się cechować w rodzinie człowiekowatych jedynie człowieka rozumnego powyżej czwartego roku
życia, bowiem „zdolność do mentalizacji [teorii umysłu] skorelowana jest
z objętością płata czołowego” oraz przebywaniem w środowisku abstrakcyjnych metafor językowych.23 Być może dorosłe, wymarłe formy rodzaju
Homo posiadały takie zdolności: „Australopiteki traktowane są jako grupa
wykazująca intencjonalność drugiego rzędu, podobnie jak pozostałe małpy
człowiekowate; wszystkie wczesne populacje Homo plasują się na rzędzie
trzecim, zaś praludzie i neandertalczycy niemal osiągają rząd czwarty” intencjonalności jako rozumienia cudzych stanów umysłowych.24 Jednakże,
samo pojęcie rozumienia w nomenklaturze kognitywno-hermeneutycznej
okazuje się nie tylko skażone antropocentryzmem (który faworyzuje zdolności operowania abstrakcyjnymi znaczeniami i reprezentacjami), ale wręcz
europocentryzmem. Hermeneutyczne pojęcie rozumienia poddają w wątpliwość analizy kulturowe i etnopsychologiczne. Otóż w latach 1931–32 Aleksander Łuria wykazał (polemizując z Lwem Wygotskim), zaś w 1959 roku
John C. Carothers potwierdził, że ludzka organizacja reprezentacji poznawczych i procesów rozumienia zjawiska podporządkowana jest zinternalizowanemu medium nie języka symbolicznego, ale europejskiej piśmienności.
—————————
23
24

R. Dunbar, Człowiek. Biografia, przeł. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 259.
Tamże.

Spojrzenie na zdolności hermeneutyczne człowieka z perspektywy zoologicznej

127

Badani przez Łurię mieszkańcy kultur niepiśmiennych nie używali pojęć
abstrakcyjnych, lecz tylko nazwy znanych sobie ponderabilii (konkretnych
przedmiotów).25 Ponadto nie rozumieli oni ogólnych kategorii, co uniemożliwiało im klasyfikację kategorialną, a posługiwali się prostą klasyfikacją
przedmiotów ze względu na ich bieżącą użyteczność. Co więcej, ludy niepiśmienne nie korzystały z dedukcji formalnej czy wnioskowania typu sylogizm, co zasugerowało Łurii, że zdolność abstrakcyjnej generalizacji jako
całościowego rozumienia sensu mogła zaistnieć dopiero po psychicznej interioryzacji pisma alfabetycznego (czy też „alfanumerycznego”, jak nazywał
je Vilém Flusser). Sylogizm bowiem posiada ewidentnie strukturę tekstu.
Niepiśmienne jednostki przejawiały także problemy z artykulacją samoodniesienia się i autoanalizy. Taka świadoma autodeskrypcja wymagałaby
przekroczenia myślenia sytuacyjnego, czy funkcjonalnego oraz zmiany
pierwszoosobowej perspektywy. Innymi słowy, ludzie ci nie byli w stanie
dokonać zobiektywizowanej reprezentacji siebie, co swobodnie czynią
w testach już trzyletnie dzieci wychowane w kulturze zachodnioeuropejskiej.
Ludy niepiśmienne albo „oralne” opisują się poprzez dokonane zewnętrzne
fakty. Ponieważ nie potrafią całościowo definiować konkretnych obiektów
(w tym samych siebie), ludzie kultur oralnych interpretują i rozumieją zjawiska stale odnosząc się do jednostkowych doświadczeń, nie zaś uschematyzowanych pojęć czy abstrakcji.
Czy w takim razie kompetencje hermeneutyczne społeczności niepiśmiennych są uboższe, a sama zdolność rozumienia (w definicji hermenutycznej) nie jest uniwersalnym egzystencjałem nawet w obrębie Homo
sapiens? Europocentryczni badacze zapewne orzekną, iż ludzie kultur oralnych biegle posługują się najniższą, dziecięca formą myślenia typu sensoryczno-motorycznego w hierarchii rozwoju poznawczego Jeana Piageta,
gdyż np. niskie nasycenie abstrakcjami niszy kulturowej nie wywarło koniecznej presji do przejścia na wyższy poziom kompetencji poznawczohermeneutycznych. Tutaj racjonalniejsze wydaje się powtórzenie już nie
założenia, lecz twierdzenia, iż formy rozumienia są płynne oraz wielorakie,
zależne nie tylko od gatunkowych strategii wchodzenia w interakcję ze środowiskiem i gatunkowych modi przetwarzania informacji, ale również od
kulturowych form korelacji z otoczeniem w obrębie jednego i tego samego
gatunku (w tym wypadku Homo sapiens). Co więcej, słuszne wydaje się kolejne twierdzenie, że zdolności hermeneutyczne podmiotów poznawczych,
w tym podmiotu ludzkiego, są stopniowalne pod względem adaptacyjnej
użyteczności, funkcjonalnej złożoności oraz aktywizacji w czasie osobniczego
rozwoju. Sama stopniowalność może okazać się problematyczna, bowiem
każde przyjęcie punktu odniesienia będzie arbitralnym faworyzowaniem
takich, a nie innych umiejętności efektywnego działania w świecie.
—————————
25 A. R. Łuria, Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations, przeł. M. LopezMorillas, L. Solotaroff, Harvard University Press, Cambridge–London 1976.
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Wracając jeszcze do świata zwierząt, jeśli przyjąć szersze pojęcie informacji (nie wyłącznie jako abstrakcyjnego symbolu, ale dowolnego sygnału (ciepło lub zapach) bądź znaku indeksowego (krzyk lub gest)), a także szersze
pojęcie rozumienie jako przetwarzanie danych implikujące adekwatną reakcję, wówczas rozumienie obrazów termicznych, dźwiękowych, czy też zapachowych może okazać się filogenetycznie prymarne względem języka symbolicznego. Dodatkowo, takie rozumienie nie musi bazować na typowym dla
człowiekowatych zmyśle wzroku. Jako ciekawostkę można wspomnieć, iż
analizy okrzyków orangutanów prowadzone przez Serge’a Wicha wskazują,
że okrzyki/wokalizacje ostrzegawcze mogą stanowić filogenetyczne źródło
pochodzenia ludzkich słów, bowiem posiadają większą ilość informacji, niż
początkowo prymatolodzy podejrzewali.26 Przez informację należałoby tutaj
rozumieć ilość, czy też nasycenie komunikatu elementami znaczonymi, o ile
takie pojęcie jest uprawnione w przypadku języka pozaludzkiego.

ZAKOŃCZENIE

Wydaje się, że zdolność rozumienia manifestuje się zarówno w medium
mowy, jak i pozawerbalnych zachowań, gdzie dominacja mowy nad pozawerbalną transmisją znaczeń wynika z ludzkiej predyspozycji, bądź też
kulturowej skłonności do symbolizowania procesów komunikacyjnych.
Ostatecznie różne formy rozumienia, o ile zgodzimy się na poszerzenie tego
pojęcia, okazują się równie skomplikowanymi sposobami bycia organizmów,
tak jak różne są formy interpretacji czy werbalizacji informacji. Przyjmując
biocentryczny punkt widzenia, prymarność niesymbolicznych i pozawerbalnych predyspozycji poznawczo-interpretacyjnych względem zdolności rozumienia komunikatów werbalnych wydaje się naturalnym faktem. Można
przyjąć następujący wniosek: współczesna hermeneutyka — jako praktyka
interpretowania, rozumienia i komunikowania znaczeń werbalnych — jest,
z perspektywy osobniczego rozwoju podmiotu ludzkiego i całego rozwoju
filetycznego, wtórna względem rozumiejących zachowań zwierząt. Być może
rozumienie jako skuteczne przetwarzanie danych, wywołujące efektywne
funkcjonowanie w danym ekosystemie, należy do hermeneutycznych
predyspozycji ogólnopodmiotowych i ponadludzkich. Trudno jest określić
granice, jak daleko ewolucyjnie wstecz sięgają owe predyspozycje, lecz
z pewnością cechują one także podmioty pozaludzkie.
Pojawia się jednak sporo wątpliwości i tematów do dalszych rozważań.
Chociażby: jeżeli uznajemy pojęcie Dasein jako podmiot ewoluujący w czasie, przetwarzający informacje z otoczenia, rozumiejący co najmniej własne
środowisko i projektujący swoje mentalne stany na owo środowisko, wów—————————
26 S. Wich, A Case of Spontaneous Acquisition of a Human Sound by an Orangutan, Primates,
50, 2009, s. 56–64.
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czas należy zadać ważne pytanie, jak daleko sięga pojęcie Dasein poza gatunek ludzki. David Chalmers stwierdza w rozdziale Jak to jest być termostatem?: „mój odtwarzacz płyt kompaktowych przetwarza informacje, nawet
termostat przetwarza informacje”, nie mówiąc już o zaawansowanych algorytmach uczących się27. Czy zatem termostat, sztuczne sieci i boty uczące się
spełniają definicję rozumiejących podmiotów? Wytyczenie granicy hermeneutycznych kompetencji przy założeniu ich płynności i stopniowalności
może okazać się niemożliwe.
Kolejnych wątpliwości w obszarze rozmienia symboli i myślenia metaforycznego dostarczają przypadki prymatów, które zostały nauczone abstrakcyjnego języka migowego ludzi i potrafią one używać ogólnych kategorii oraz
metafor, żartować i zadawać pytania, a nawet kreatywnie zmieniać znaczenia
słów, tworząc neologizmy. Wystarczy tylko wspomnieć, że szympansica
bonobo o imieniu Panbanisha, posługująca się językiem obrazkowym dowiodła, że rozumie abstrakcyjne pojęcia dobra i zła. Szympans bonobo Kanzi
posługuje się pre-matematycznymi zdolnościami, swobodnie klasyfikując
przedmioty w ogólne zbiory, m. in. odróżnia abstrakcyjne pojęcia „więcej”
i „mniej” oraz „duży” i „mały”. Jeżeli przypomnieć Heideggerowski egzystencjał bycia-ku-śmierci, który wywołuje postawę egzystencjalnej trwogi, to
w perspektywie naturalistycznej należałoby go zestawić z przypadkiem
szympansicy zwyczajnej Sary. Została ona wychowywana przez psychologów
Ann i Davida Premarcka, dzięki którym przyswoiła około 120 różnych pojęć
symbolicznych. W konsekwencji szympansica potrafiła nie tylko zadawać
pytania i zaprzeczać, ale… wyrażała metafizyczne lęki przed śmiercią, konkretnie, wielokrotnie komunikowała swoim opiekunom, że boi się umrzeć.
Z kolei wspomniany szympans bonobo Kanzi, który rozmawia z ludźmi poprzez naciskanie plastikowych symboli-leksigramów konkretnych rzeczowników i czasowników, pewnego razu zapytał spontanicznie swoją opiekunkę,
„co bonobo robią po śmierci?”28 Wydaje się, że rozumiał on nie tylko doniosłość momentu zgonu w ogóle, ale zapewne pojmował też grozę własnej
skończoności. Być może posiadał także reprezentację dalszej możliwej formy
istnienia lub coś jeszcze innego. Z pewnością wykazał się ciekawością o zabarwieniu filozoficznym. Gdy po upływie dłuższego czasu opiekunowie zapytali Kanziego o to samo — co dzieje się ogólnie z bonobo po ich śmierci —
Kanzi odparł, że „idą do wielkiej, czarnej dziury”. Być może miał na
myśli dosłownie grób w ziemi, a być może użył jednej z metafor, o których
w 1980 roku Lakoff i Johnson napisali przełomowe, również dla hermeneutyki, dzieło.

—————————
D. Chalmers, Świadomy umysł, przeł. M. Miłkowski, PWN, Warszawa 2010, s. 481.
Patrz: B. J. King, Evolving God: A Provocative View on the Origins of Religion, University of
Chicago Press, Chicago 2007.
27

28
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A VIEW ON HUMAN HERMENEUTIC CAPABILITIES
FROM THE ZOOLOGICAL PERSPECTIVE
ABSTRACT

The article attempts to present the philosophical idea of origin of human capability
to interpret and understand meanings. I am inspired by the results of contemporary
cognitive and natural sciences as well as psychology. In view of those sciences one can
defy hermeneutical concepts, which are embedded in the modern anthropocentric
tradition. I would like to explain the ontological status of so-called hermeneutical skills
in a naturalized form that does not avoid the continuous gradation of subject’s structures or abilities without falling into trivial reductionism. I demonstrate that the comprehensive formation of understanding processes is reserved for particular groups of
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human beings. However, it can be justified that different animal species and direct
human ancestors are equipped with some elements of hermeneutical skills. These
skills are a ground of the notion of Dasein. This paper begins my reflection on the
natural history of human understanding and on polemics with anthropocentric philosophical hermeneutics. The basic aim of this work is to closely consider the hypothesis
which states that the fundamental aspect of human existence (primordial modes) such
as comprehension, attuning towards meanings or being-in-the-world can be grasped
as natural adaptations of human and non-human organisms.
Keywords: hermeneutics, understanding, interpretation, evolution, sense,
symbol.
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CZY ZMIANA KRYTERIÓW NAUKOWOŚCI
WE WSPÓŁCZESNEJ FIZYCE TEORETYCZNEJ?
STRESZCZENE

Współczesne teorie fizyczne i kosmologiczne ponownie stawiają przed filozofami
i metodologami problem naukowości rozważanych idei. Wiąże się to głównie z kwestią ich empirycznego testowania. Wiemy, że wiele koncepcji współczesnej fizyki
teoretycznej takich jak superstruny czy multiwszechświat jak dotąd nie doczekały się
ani jednej obserwacji czy eksperymentu, które by je potwierdzały. W tej sytuacji
pojawiają się próby osłabienia wymogów metodologicznych nakładanych na teorie,
by móc nadal uważać je za naukowe. Wyzwanie, przed którym stają fizycy, filozofowie i metodolodzy polega na próbach określenia możliwej do przeprowadzenia nieempirycznej procedury weryfikacyjnej w przypadku, gdy teorie te postulują istnienie
zasadniczo nieobserwowalnych obszarów rzeczywistości.
Słowa kluczowe: kryteria naukowości, fizyka, empiryczne testowanie, nieempiryczna procedura weryfikacyjna.

UWAGI WSTĘPNE

W tym artykule rozważam wielokrotnie już podnoszoną w filozofii nauki
fundamentalną kwestię definiowania kryteriów naukowości.1 Równoważną
wersją tego zagadnienia jest kwestia demarkacji, czyli problem: jak należy
przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy nauką i nie- lub pseudonauką? Dlaczego fizyka, kosmologia czy astronomia uznawane są za naukę, podczas gdy
astrologia i gastronomia nie?
Problem ten staje się kłopotliwy w obliczu sytuacji, jaka wytworzyła się
obecnie w fizyce teoretycznej. Pojawiają się w niej takie teorie, których nie
sposób sprawdzić, teorie nie dające się ani zweryfikować, ani sfalsyfikować.
Nie ma bodaj tygodnia, byśmy nie byli informowani o zdumiewających
odkryciach fizyków, astronomów, kosmologów, które następnie stają się
podstawą dla wysnuwania coraz to bardziej nieprawdopodobnych i fanta—————————
1

Będziemy używać pojęcia nauki w znaczeniu angielskiego wyrażenia science.
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stycznych — choć całkowicie zmatematyzowanych — teorii dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Pomysły takie realizują się w postaci idei takich
jak, na przykład, teoria superstrun czy koncepcja multiwszechświata. Jednak
jak dotąd nie ma ani jednej obserwacji, ani eksperymentu, które by je potwierdzały. W niektórych przypadkach takich potwierdzeń wręcz z definicji
być nie może. Czy wobec tego można uznać je za naukowe?
Tego typu teoretyczne spekulacje wydają się jednak być akceptowane jako naukowe przynajmniej przez część środowiska naukowego. Właśnie ci
naukowcy utrzymują, iż powinniśmy zapomnieć o metodologicznych wymaganiach formułowanych przez filozofów w stosunku do teorii naukowych.
Postulują oni, by pozwolić środowisku naukowemu przez pryzmat własnej
praktyki naukowej określać, czym jest, a czym nie jest nauka. W odpowiedzi
na ten postulat naukowców filozofowie zauważają, iż takie podejście zawiera
błędne koło w rozumowaniu definiującym naukę: nauką jest to, co „robią”
naukowcy i inaczej formułują pytanie: jak bardzo teoria może być spekulatywna, oderwana od materiału empirycznego? Tym samym próbują wyznaczyć granicę między nauką a metafizyką.
Historia nauki pokazuje, że spekulatywne teoretyzowanie zawsze było
elementem nauki, jednak wcześniej, pod nadzorem metodologii naukowej
wypracowanej przez filozofów, spekulacje bądź to stawały się elementem
uznanej nauki, bądź były rugowane poza jej obręb i popadały w całkowite
zapomnienie. Większość fizyków zgadza się, że kluczową wartością epistemiczną rozstrzygającą o naukowości teorii jest empiryczna testowalność
teorii. Zwolennicy tego tradycyjnego podejścia uważają ją za nieodłączny
warunek, aby teorię można było uznać za naukową. Słowem, teoria, która
odcina się od konfrontacji z danymi empirycznymi nie należy do sfery nauki.

FALSYFIKACJONIZM

Po wystąpieniu Karla Poppera z ideą falsyfikacji uznano ją za znakomitą
i skuteczną broń do usuwania groźby pseudonauki, a jednocześnie za definiującą charakterystykę nauk realnych. Z procedurą falsyfikacji wiązano
nadzieje uzyskania niezawodnego kryterium demarkacji pozwalającą odróżnić naukę od pseudonauki. Popperowska idea opiera się na klarownej logice,
co wydaje się podtrzymywać koncepcję falsyfikacji. Jednakże okazało się, iż
nawet w czasach, kiedy nie było powodu do niepokoju, to znaczy, gdy nie
pojawiały się znaczące koncepcje teoretyczne zasadniczo niefalsyfikowalne,
Popperowskie kryterium zawodziło. Stwierdzono bowiem, że procedura falsyfikacji teorii opierająca się na prostym schemacie modus tollendo tollens2
—————————
2 Reguła logiki mówiąca, że jeżeli zaakceptujemy, że z X wynika Y oraz że Y — jest fałszywe, to
musimy zaakceptować też fałszywość X-sa; [(X Y) ¬Y] ¬X.
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może być trudna w zastosowaniu praktycznym. Już Pierre Duhem zwrócił
uwagę, że przewidywania teorii naukowych często opierają się na mnóstwie
dodatkowych założeń, które przyjmujemy podczas testowania teorii. Jeśli
wydaje się, że jakiś eksperyment falsyfikuje teorię, jest możliwe, że odpowiedzialna za to może być raczej hipoteza pomocnicza niż sama teoria.3 Tak
więc, w ogólnym przypadku, metoda falsyfikacji nie „pracuje” na gruncie
realnie uprawianej nauki.
Także fakty z historii nauki pokazują, iż kwestia falsyfikacji teorii wcale
nie jest taka prosta, jak wyobrażał sobie Popper. Nawet kiedy uczeni stwierdzali, że teoria nie przeszła pewnego testu empirycznego, zdarzało się
w rzeczywistej praktyce naukowej, iż wcale jej nie odrzucali. Okazało się
więc, gdy weźmiemy pod uwagę to, co naukowcy rzeczywiście robią, że postulat falsyfikacji nie jest respektowany. Przywołajmy klasyczny przypadek
teorii Newtona. W XX wieku newtonowska teoria grawitacji była wielokrotnie falsyfikowana przez obserwacje, na przykład, przez przewidywanie jedynie połowy efektu zakrzywiania światła przez pole grawitacyjne Słońca; nie
wspominając już kwestii anomalnego ruchu Merkurego. Jednakże naukowcy
wcale nie pozbyli się teorii Newtona, która doskonale sprawdzała się w większości codziennych problemów badanych przez fizykę.
Z pragmatycznego punktu widzenia falsyfikacja więc zawodzi – nie jest
jasne, kiedy i jak stosować to kryterium,4 w szczególności niejasne jest, jak
przy jego pomocy rozróżnić naukę od pseudonauki.5 W realnej działalności
naukowej trudno to kryterium stosować, także z powodów psychologicznych.6 Uczeni podświadomie starają się raczej szukać potwierdzeń własnej
teorii niż faktów jej przeczących. Często trudno im się pogodzić z tym, że
teoria, w której wypracowanie włożyli tak wiele wysiłku, okazuje się fałszywa. Jednak nadal jeszcze, dla wielu naukowców, Popper pozostaje filozofem,
którego postulaty metodologiczne, jego sposób myślenia o nauce są najbliższe temu, co oni robią. Wyjaśnienie tego fenomenu zaproponował Colin
Howson: „uczeni lubią proste metodologiczne koncepcje, które dobrze odpowiadają temu, co oni uważają za poprawne naukowe postępowanie.”7
Kryterium falsyfikacji jest atakowane także z drugiej strony — jako wymóg ograniczający swobodną twórczość naukową. Przykładem wspomnianego sprzeciwu płynącego z kręgu fizyków jest wystąpienie Leonarda
Susskinda. Jest to jeden z tuzów współczesnej fizyki teoretycznej, który nie
—————————
3 Zilustrujemy to na schemacie wnioskowania: {[(X
Zd)
Y] ¬ Y}
(¬X ¬Zd); Zd – założenie dodatkowe.
4 Np. w kontekście programu badawczego Lamarcka czy Darwina.
5 Astrolodzy, wróżbici i znachorzy także formułowali falsyfikowalne stwierdzenia – ale nie tworzą
one nauki.
6 Zwrócił na to uwagę Paul Feyerabend w: Jak być dobrym empirystą? przeł. K. Zamiara, PWN,
Warszawa 1979, s. 46–47.
7 Cyt. za: R. Matthews, Do We Need to Change the Definition of Science? New Scientist, May
2008; http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg19826551.700&print=true
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ma uznania dla „popperazzi”8 i filozoficznych kryteriów demarkacyjnych.
Napisał on:
„…przez moją długą karierę naukową słyszałem zarzut niefalsyfikowalności
miotany w tak wiele ważnych idei, że jestem skłonny sądzić, że żadna koncepcja nie może posiadać wielkich zalet, dopóki nie zostanie poddana tego typu
krytyce …[ale] dobra metodologia naukowa nie jest abstrakcyjnym zbiorem
reguł narzucanych przez filozofów. Jest ona warunkowana i określana przez
samą naukę i naukowców, którzy tworzą naukę… Falsyfikacja, w mojej opinii,
jest tematem zastępczym, lecz konfirmacja — to już inna historia.”9

Zwolennicy takiego podejścia głoszą, iż nadszedł już czas, by odstawić
do lamusa Popperowski sposób ujmowania funkcjonowania nauki przy pomocy logiki dedukcyjnej. Nie akceptują postulatu metodologicznego głoszącego, że głównym kryterium oceny naukowości teorii naukowych ma być
ich falsyfikowalność. Wyrażają przekonanie, że nauka opiera się raczej na
gromadzeniu pozytywnych dowodów świadczących za teorią, a nie na poszukiwaniu obaleń. Parafrazując opinię Tegmarka10 wyznają, iż: to, co my
robimy w nauce nie jest falsyfikowaniem, ale uprawdopodobnieniem, tj.
gromadzeniem dowodów wzmacniających naszą teorię. Zalecenie wynikające z przyjęcia tego stwierdzenia głosi: należy skupić się na tym, co naukowcy
rzeczywiście robią, czyli na zbieraniu potwierdzeń dla rywalizujących teorii
i ocenianiu ich względnej wiarygodności. Gdy już mamy pewną ilość zgromadzonego materiału empirycznego, możemy na jego podstawie oceniać
wiarygodność proponowanych wyjaśnień, czyli hipotez, także już pretendujących do miana teorii.
Niech X będzie pewnym wynikiem obserwacji, zaś H — pewną hipotezą
wyjaśniającą ten wynik. Przyjmijmy, że P(X) jest prawdopodobieństwem, że
w wyniku obserwacji otrzymamy wynik X. Wtedy P(X/H) byłoby prawdopodobieństwem, że X się pojawi, po przyjęciu hipotezy H. Z kolei, jeżeli P(H) to
prawdopodobieństwo (subiektywne), że hipoteza H jest prawdziwa; wtedy
P(H/X) byłoby prawdopodobieństwem, że hipoteza H jest prawdziwa, pod
warunkiem zaobserwowania X.
BAYESIANIZM

Okazuje się, że jest to ujęcie rozumowania naukowego, które ma solidne
podstawy teoretyczne. Sednem tej koncepcji są prawa sformułowane przez
Thomasa Bayesa, osiemnastowiecznego angielskiego matematyka, który był
—————————
Złośliwa nazwa wymyślona przez Susskinda na określenie współczesnych zwolenników Poppera.
L. Susskind, The cosmic landscape: string theory and the illusion of intelligent design. Little,
Brown and Company, New York, 2006, s. 193–195.
10 Cytuję z pamięci: “What we do in science is not falsifying, but ‘truthfying’ – building up the
weight of evidence.”
8
9
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pionierem idei odwróconego prawdopodobieństwa. Teoria Bayesa opisywała, jak należy oceniać szanse wystąpienia jakiegoś zdarzenia, gdy wiadomo
na pewno, że wystąpiło równocześnie jakieś inne zdarzenie. Bayes przyczynił
się do zrozumienia różnicy między prawdopodobieństwem, że seria jakichś
doświadczeń miałaby określony wynik, gdyby określona teoria była prawdziwa, z prawdopodobieństwem — jak prawdopodobna jest jakaś wyjaśniająca hipoteza, jeśli wiadomo, że przeprowadzone doświadczenia uzyskały
określony wynik.
Mówiąc prościej teoria Bayesa pokazuje różnice pomiędzy prawdopodobieństwem zaobserwowania określonego wyniku doświadczenia pod warunkiem, że uznajemy za prawdziwą hipotezę H a prawdopodobieństwem, że
hipoteza H jest wiarygodna, pod warunkiem zaobserwowania wyniku obserwowanego doświadczenia. Podstawowy wzór Bayesa, w przeciwieństwie
do wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, jest wzorem a posteriori,
gdyż stosuje się go do obliczania prawdopodobieństwa przyczyny po zajściu
określonego skutku. Mamy tu do czynienia z fundamentalną różnicą między
rachunkiem prawdopodobieństwa a statystyką; pierwsza dziedzina zajmuje
się przepowiadaniem wyników, gdy prawdopodobieństwa są już ustalone,
druga ma na celu wnioskowanie o wartościach prawdopodobieństw (hipotez) na podstawie obserwacji i zgromadzonych danych (X).
W przeciwieństwie do Popperowskiej koncepcji nauki, Bayesa wizja
rozwoju nauki nie zaniedbuje momentu realnej działalności uczonych.
Podejście Bayesowskie11 ujmuje w sposób ilościowy tę praktykę. Uczeni rozpoczynają od określenia istotności i zakresu konkurencyjnych koncepcji
wyjaśnienia tych samych, pochodzących z obserwacji, zjawisk. Następnie
matematyka wnioskowania bayesowskiego jest używana do wyliczania
prawdopodobieństw (wag) uzyskiwanych bądź traconych przez konkurencyjne teorie. Innymi słowy, teoria prawdopodobieństwa pozwala nam ocenić
hipotezę w świetle danych empirycznych
Dzieje się to poprzez porównywanie prawdopodobieństwa otrzymywania
wyników obserwacyjnych przy założeniu, że opieramy się o jedną z konkurencyjnych teorii. Teoria, dająca najwyższe prawdopodobieństwo może być
uważana za teorię, która uzyskała najwyższe poparcie od danych empirycznych. A więc przyjmując za modele rzeczywistego świata pewne koncepcje
teoretyczne, szacuje się przy pomocy wzorów probabilistycznych prawdopodobieństwo, że one się realizują w rzeczywistości, biorąc pod uwagę znane
obserwacje, które pośrednio mogą dotyczyć wspomnianych modeli. Możemy, przykładowo, porównywać koncepcję multiwszechświata z hipotezą
pojedynczego wszechświata w świetle zaobserwowanego tajemniczego subtelnego dostrojenia (fine tuning) wartości pewnych stałych fizycznych,
—————————
11 Por. R. Trotta, Bayes in the Sky: Bayesian Inference and Model Selection in Cosmology, Contemporary Physics, 49, s. 71–104. (http://www.arxiv.org/abs/0803.4089v1)
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których naruszenie skutkowałoby nawet unicestwieniem znanego nam
świata.
Przypomnijmy, że uczeni różnie próbują wyjaśnić to dostrojenie. W przypadku hipotezy pojedynczego wszechświata — mógłby to być zwyczajny
zbieg okoliczności (mielibyśmy do czynienia z tzw. nagim faktem, z którym
się nie dyskutuje), ewentualnie byłby to dowód na to, że pojedynczy wszechświat jest naszym Wszechświatem, zaprojektowanym przez (w wariancie
teologicznym) Boga lub byłby symulacją (komputerową) przeprowadzaną
przez bliżej nieokreśloną Inteligencję. Z kolei dla zwolenników koncepcji
multiwszechświata, nie byłoby żadnej tajemnicy. Skoro istnieje (potencjalnie
nieskończenie) wiele wszechświatów z różnymi wartościami stałych fizycznych, jest najzupełniej naturalne, że w jednym z „puli” wszystkich wszechświatów12 wartości parametrów, które obserwujemy jako „dostrojone do
naszego istnienia”, realizują się fizycznie.
Wielu filozofów nauki skłania się do uznania, że bayesianizm z jego matematyczną ścisłością i naturalnym ujęciem funkcjonowania realnej nauki
jest właściwą metodologią. Jednak to podejście nie jest pozbawione problemów. Główny z nich dotyczy tego, że podczas gdy metoda Bayesa pokazuje,
jak obserwacje mogą wzmacniać wstępne przekonania lub teorie, nic nie
mówi o tym, jak je zdobywać. W odpowiedzi zwolennicy podejścia bayesjańskiego zwracają uwagę, że takie początkowe przekonania zazwyczaj stają się
mniej ważne w końcowym efekcie, w rezultacie gromadzenia danych, dotyczących potwierdzeń. Co prawda fałszywe wczesne przekonania prawie
nigdy nie są całkowicie falsyfikowalne, ale mogą zostać porzucone dzięki
świadectwom doświadczalnym, które przemawiają za teorią konkurencyjną.
Wśród zwolenników tego podejścia znaleźli się kosmolodzy, którzy obecnie stosują metody Bayesa do wyodrębnienia najbardziej przekonującego
modelu uniwersum w oparciu o sygnały płynące od obserwatorów. Dzięki
temu, że metoda Bayesa wskazuje, który model wszechświata ze względów
statystycznych jest „lepszy”, problem wyboru modelu jest rozstrzygany przez
rygorystyczne, ilościowe detale i wyliczenia. Teoretycznie jednoznaczna falsyfikacja jest zastąpiona odcieniami szarości stopni prawdopodobieństwa.
PROBLEM UZNAWANIA NAUKOWOŚCI TEORII

Powtórzmy, generalnie wszyscy fizycy zgadzają się z tym, że teoria naukowa musi dotyczyć przyrody w tym sensie, że powinna być empirycznie
sprawdzalna. W obliczu tego stwierdzenia najważniejszym kryterium naukowości teorii jest jej testowalność. Niezależnie od tego, czy staramy się ją
zweryfikować, czy sfalsyfikować oraz tego, co z nią zrobimy dysponując wy—————————
12 Por. M. Tegmark, Nasz matematyczny wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości, przeł. B. Bieniok i E. L. Łokas, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2015, s. 207.
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nikami testów — aby teoria mogła uchodzić za naukową, musi być (choćby
w zasadzie) testowalna. Teoria, która – pomimo wysiłków badaczy – nie
rokuje żadnych szans, by można ją było poddać testowi, nie powinna być
uważana za naukową. To podejście można nazwać kanonicznym, tj. tradycyjnie ugruntowanym punktem widzenia w kwestii testowalności teorii:
jedynie empiryczny dowód może uwiarygodnić teorię.
Okazuje się jednak, że w przypadku współczesnej fizyki kwestia testowalności nie jest tak jednoznaczna,13 jak by się wydawało. Pewni fizycy i pod ich
wpływem niektórzy filozofowie, nie zawsze zgadzają się, co do tego, czym
właściwie jest testowalność empiryczna bądź jak ważne jest to kryterium
w stosunku do kryteriów pozostałych, np. formalnych. Fizycy ci zmagając się
z problemami teoretycznymi, dla których na razie nie ma żadnych obserwacyjnych ani eksperymentalnych wskazówek, postanowili zrezygnować z wymogu konfrontacji swych teorii ze światem, odrzucając tradycyjną wersję
metody nauk empirycznych.
W związku z tym pojawia się pytanie: czy teoria może być nazwana naukową bez możliwości jej empirycznego (w sensie tradycyjnym) testowania?
Kwestię tę w odniesieniu do teorii strun rozważa Richard Dawid.14 Przyznaje
on, że aktualnie nie mamy żadnych empirycznych konfirmacji tej teorii oraz,
że perspektywy ich uzyskania są raczej odległe, jeśli w ogóle możliwe do zrealizowania. Główny problem polega na tym, że przewidywana przez teorię
strun (TS) wielkość jej podstawowych obiektów – strun i oraz dodatkowych
wymiarów, w których one wibrują, jest tak mała, że nie będziemy mogli ich
nigdy zaobserwować w akceleratorach używanych w najbliższej i możliwej
do wyobrażenia przyszłości.15
Co zatem przemawia za uznaniem TS na naukową, mimo tego, że nie możemy jej bezpośrednio testować empirycznie? Dawid wyróżnia trzy argumenty, które „teoretycy strunowi” przytaczają na uzasadnienie swojej wiary
w teorię strun. Oceniają oni naukowość swej teorię odwołując się do 1) jej
wartości formalnych; 2) walorów koncepcyjnych oraz poprzez 3) charakterystykę procesu badawczego towarzyszącemu powstaniu i rozwojowi teorii
strun. Filozofowie nauki — właśnie tacy jak Richard Dawid — mają nadzieję,
że badając case study teorii strun będą mogli powiedzieć coś ogólnego na
temat ewolucji współczesnej fizyki teoretycznej, kwestii naukowości jej teorii
a w szczególności wymogu konfrontacji teorii ze światem.
—————————
13 Por. H. Kragh, Testability and Epistemic Shifts in Modern Cosmology; http://philsciarchive.pitt.edu/9294/1/SHPMP_PhilSci.pdf, § 4.
14 R. Dawid, String Theory and the Scientific Method, Cambridge University Press, Cambridge
2013. Swoją relację opieram na obszernym wywiadzie, którego udzielił Dawid czasopismu: 3:AM
Magazine: Friday, July 4th, 2014.
15 Akcelerator, który mógłby potencjalnie zbadać „królestwo” superstrun, musiałby mieć w obwodzie 1000 lat świetlnych, ale nawet taki akcelerator nie pozwoliłby nam „dostrzec” dodatkowych
wymiarów, w których wibrują struny. Dodajmy, że Układ Słoneczny ma obwód jedynie jednego dnia
świetlnego. Podaję za: J. Horgan, Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej,
przeł. M. Tempczyk, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 84.
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Pierwszy argument za naukowością teorii strun odwołuje się do walorów
formalnych teorii strun. Wewnętrzna struktura teorii strun daje powody,
aby wierzyć, że jest ona w pełni spójną strukturą, i być może jest „teorią
ostateczną”. Ponadto oferuje konkretną i obiecującą ideę prowadzącą do
koherentnego opisu mechaniki kwantowej (MK) i ogólnej teorii względności
(OTW), to znaczy, że teoria strun nie jest po prostu unifikacją MK i OTW.
Istnieją inne podejścia jak np. pętlowa teoria kwantowej grawitacji, która
również zajmuje się tą kwestią (unifikacji MK i OTW). Ale — twierdzi Dawid
— teoria strun jest jedyną teorią, która w jednej całościowej strukturze teoretycznej ujmuje nasze aktualne rozumienie fizyki wysokich energii opartej
na teorii cechowania pola oraz nasze rozumienie kosmologii oparte na OTW.
Drugi argument przywoływany przez Dawida, mówi o tym, że pomimo
tego, iż do dziś teoria strun nie jest jeszcze w pełni zrozumiała i „przeliczona”,16 to teoria ta dała teoretykom daleko więcej głębokiego zrozumienia
i lepszych wyjaśnień procesów fizycznych, niż mogli oczekiwać wtedy, gdy
były formułowane jej podstawy. W świetle teorii strun wiele innych otwartych kwestii fizycznych ukazało się w „jaśniejszym świetle”. Fizycy strunowi
uznali, że to jest znak, iż są na dobrej drodze.
Trzeci argument, tzw. argument z braku alternatywy (“No Alternatives
Argument”), ma szerszy wydźwięk, wykraczający poza szczegółową kwestię
teorii strun. Dawid doszedł do niego rozważając sytuację teorii strun w kontekście fizyki wysokich energii. Stwierdził, iż „…fizyka wysokich energii jest
dziedziną, w której brak alternatyw w odniesieniu do danej teorii w połączeniu z faktem, że teoria ta wyjaśnia więcej niż to, do czego została przeznaczona, staje się dobrym prognostykiem jej empirycznej wydolności [wyróżnienie moje – J.M.]”.17 Chodzi o perspektywiczność – lub jak to ujmuje
Dawid – żywotność czy przeżywalność teorii (viability).
Istotę swojej argumentacji Dawid wyjaśnia odwołując się do analogii historycznej. Pod koniec XIX wieku fizyka jak i chemia posługiwały się w szerokim empirycznym kontekście hipotezą atomową. Na tej podstawie wielu
fizyków i chemików mocno wierzyło, że hipoteza atomowej budowy materii
doprowadzi do postępu w nauce. Atomy nie były obserwowalne bezpośrednio, co znaczyło, że nawet zwolennicy atomizmu w większości przyznawali,
że atomizm nie mógł być konfirmowany w z powodów zasadniczych. Atomy
wydawały się być skazane na pozostawanie w wiecznej otchłani pomiędzy
królestwem czystych spekulacji i domeną potwierdzonych teorii. Ale w początkach XX wieku rosnące spektrum spójnych przewidywań teorii atomistycznej w połączeniu z wzrastającą i coraz bardziej wyrafinowaną siłą
—————————
16 To znaczy, że sporo specyficznych predykcji, które mogłyby mieć odniesienie do testowalnych
obecnie skali energii nie zostało matematycznie wyprowadzone z teorii strun.
17 R. Dawid: “… high energy physics is a field where a lack of alternatives to a given theory in conjunction with the observation that the theory explains more than what it was initially built to explain
up to now has been a good indicator of that theory’s empirical viability” [wyróżnienie moje –
J. M.]; por. http://www.3ammagazine.com/3am/string-theory-and-post-empiricism/
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wyjaśniającą atomizmu sprawiło, że idea nieatomistycznej teorii, która mogłaby z równym powodzeniem być stosowana do interpretowania wyników
doświadczeń, wyglądała na coraz bardziej nieprawdopodobną.
Analogia w stosunku do TS jest czytelna. Żadne równie satysfakcjonujące
alternatywy dla atomizmu nie były znalezione ani rozważane jako konkurencyjne ujęcia zjawisk atomowych. Hipoteza atomów wyjaśniała daleko więcej
niż ci, co wprowadzali je do fizyki, zamierzali wyjaśnić. Istnieje oczywiście
różnica między atomizmem z 1910 roku a dzisiejszą teorią strun: atomizm
był wkrótce empirycznie potwierdzony zgodnie z dzisiejszymi standardami,
podczas gdy teoria strun nie jest empirycznie konfirmowana do dzisiaj. Ale
w procesie dochodzenia koncepcji atomistycznej do momentu uznania jej za
potwierdzoną empirycznie teorię musieliśmy pierwotnie wziąć pod uwagę
także argumenty, które są bardzo podobne do tych, które ustanowiłyby zaufanie do teorii strun dzisiaj: argumenty odwołujące się do nieempirycznej
teorii oceny teorii naukowych.
Powyższe rozumowanie sugeruje, że zaufanie do teorii oparte na podstawie jej spójności, jedyności, „płodności” (wyjaśnianie większej liczby faktów
niż były przyjęte w momencie konstruowania teorii) i „żywotności” (viability) może uzasadniać wiarę w naukowość teorii strun. W oparciu o takie rozważania Richard Dawid proponuje zastosowanie — w odniesieniu do teorii
nietestowalnych w sposób tradycyjny — specyficznej, metodologicznej
formy uznawania naukowego statusu teorii przyrodniczych, którą nazywa
nieempiryczną teorią konfirmacji (teorii naukowych).

NIEEMPIRYCZNA TEORIA KONFIRMACJI

Ta koncepcja opiera się na takiej wizji nauki, w której naukowcy działają
poprzez uzyskiwanie nowych danych empirycznych oraz (ewentualnie) używają ich do zastąpienia starej teorii przez teorię nową — bardziej odpowiadającą danym empirycznym. Cały ciąg przyszłych, nowych teorii może być
rozumiany jako ciąg teorii alternatywnych w stosunku do wyjściowej, starej
teorii ze względu na początkowy zbiór danych empirycznych. Podstawowe
pytanie jest takie: jeśli rozwijamy teorię naukową w oparciu o dany zbiór
danych empirycznych, to czy powinniśmy zakładać, że wiele innych teorii
konkurencyjnych, które są zgodne z tymi danymi, mogłoby równie dobrze
powstać? Istnieje intuicyjnie naturalna odpowiedź na to pytanie: oczywiście
oczekujemy wielu możliwych alternatywnych teorii.
Powstaje jednak tzw. problem niedookreślenia teorii alternatywnych.
Wyobraźmy sobie, że rozwijamy teorię opartą na znanych danych empirycznych, która oferuje specyficzne przewidywania wobec nadchodzących przyszłych eksperymentów. Wyobraźmy sobie następnie, że wachlarz możliwych
alternatywnych teorii jest tak szeroki, że każdy możliwy rezultat nowego
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eksperymentu mógłby być zinterpretowany, przez inną teorię naukową, która jest spójna ze znanymi danymi empirycznymi. W takim scenariuszu nie
mielibyśmy jakiegokolwiek powodu ufać przewidywaniom naszej własnej
teorii. Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że nasza teoria jest perspektywiczna,
natomiast wszystkie inne teorie, które łącznie „pokrywają” całe spektrum
możliwych do pojawienia się rezultatów przyszłych eksperymentów, nie są
do tego zdolne?
Dawid jest przekonany, iż fakt, że uczeni często ufają swoim teoriom
wynika z tego, że implicite zakładają, że nie istnieje tak wiele możliwych
alternatyw dla ich własnych teorii, lub, jak — to ujmuje Dawid — że niedookreślenie procesu tworzenia alternatywnych teorii jest ograniczone. Według Dawida to niedookreślenie może być oszacowane. Uczony szacuje siłę
niedookreślenia zbioru nowych teorii:
a) na podstawie braku znanych alternatyw dla uznawanej teorii,
b) zaskakujących niezwykle wartościowych wyjaśnień proponowanych
przez rozpatrywaną teorię lub
c) możliwości uzyskania predykcyjnych sukcesów w badanym obszarze
zainteresowań.
W świetle nieempirycznej teorii konfirmacji teorii, jeśli istnieją mocne
ograniczenia na niezdeterminowanie alternatywnych, konkurencyjnych hipotez, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że teoria poddawana ocenie jest
perspektywiczna, rozwojowa, a więc – w rozumieniu nieempirycznej teorii
konfirmacji – naukowa. Związek pomiędzy liczbą możliwych alternatyw
i szans na sukces predykcyjny jest intuicyjnie bardziej przekonywujący, kiedy przeanalizujemy ekstremalne przypadki: jeśli istnieje nieskończona ilość
alternatyw do wyboru i jedynie jedna z nich jest empirycznie wiarygodna,
szansa by wybrać właściwą jest równa zeru. Jeśli istnieje jedyna możliwa
spójna teoria – i nawet jeśli założymy, że w ogóle istnieje jakaś inna możliwa
do rozważenia teoria naukowa – szansa, że znajdziemy spójną, adekwatną
teorię wyraźnie wzrasta.
Ewidentnie jednak, nieempiryczna teoria konfirmacji naukowości teorii
jest mniej wiarygodna i bardziej zawiła niż empiryczna teoria potwierdzania
naukowości teorii. To oczywiste, gdy pamiętamy o ostatecznym celu nauki,
jakim jest osiąganie solidnych empirycznych świadectw na potwierdzenie
danej teorii. Ale pytanie brzmi: co możemy zrobić, jeżeli empiryczne potwierdzenie nie przychodzi przez długi okres czasu lub nie widać możliwości
empirycznego testu teorii w możliwym do wyobrażenia czasie? Odpowiedzią
jest nieempiryczna teoria konfirmacji, która z metodologicznego punktu
widzenia jest — według Dawida — drugą najlepszą opcją dla szacowania
statusu naukowego teorii.
W szczególności jest ona opcją przyszłościową w obliczu metodologicznych problemów współczesnej fizyki teoretycznej. Tradycyjna, kanonicznie
rozumiana teoria konfirmacji i, w konsekwencji, naukowości teorii fizycz-
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nych, która uważa wszystkie obecnie nietestowalne teorie za „zaledwie”
spekulacje, wydaje się być coraz bardziej nienaturalna i nieadekwatna
w świetle aktualnej sytuacji we współczesnej fizyce teoretycznej. Jeśli weźmiemy na serio współczesną kosmologię i współczesną fizykę wysokich
energii, to nie wydaje się rozsądne odrzucanie roli nieempirycznej teorii
konfirmacji w uznawaniu naukowości teorii fizycznych. Nowe podejście do
rozumienia naukowości w kontekście nieempirycznej teorii konfirmacji może pomóc fizykom zaakceptować perspektywę rozwoju ich dziedziny w świetle zaskakującej ewolucji teorii fizycznych.

KRYTYKA NIEEMPIRYCZNEJ TEORII KONFIRMACJI

Krytycy nieempirycznej teorii konfirmacji argumentują, że zaufanie i poleganie na niej, oparte jest na niefortunnym odejściu od ustalonej prawomocnej ścieżki uznawania teorii za naukową. Sabine Hossesender wręcz
uznaje pojęcie nauki postempirycznej za oksymoron.18 Podkreśla: nie ma
czegoś takiego jak post-empiryczna fizyka. Neguje sensowność rozróżnienia
przez Dawida pomiędzy potwierdzaniem teorii (theory confirmation) a szacowaniem wiarygodności teorii (theory assessment). Stwierdza, że pomysł
rozumienia („wglądu w”) rzeczywistości współczesnych teorii fizycznych
poprzez ich niesprzeczność, bezalternatywność i heurystyczność nawet przy
poprawnym szacowaniu ich „żywotności”, czyli nieempiryczna teoria oceniania naukowości teorii może jedynie być rozumiana jako doprowadzenie
do upadku wiary w możliwość ewentualnej empirycznej oceny danej teorii.
Bez kontaktu z obserwacją teoria nie jest w stanie opisywać świata przyrody,
przestaje być częścią nauk przyrodniczych ani (tym bardziej nie jest) częścią
fizyki. Te „wglądy” o których mówi Dawid — w ocenie Sabine Hossesender —
nie są zatem ocenami, które mogłyby kiedykolwiek uprawomocniać jakąś
teorię, jako będącą w stanie opisać przyrodę. Krótko: teorie uzasadniane
metodą oceny nieempirycznej nie należą do dziedziny nauk przyrodniczych.
Sabine Hossesender przyznaje, że fizycy teoretyczni oceniają swoje teorie
także na podstawie innych, niż dane empiryczne, kryteriów. Listę otwiera
matematyczna spójność, poprzez kryteria obiektywizujące takie jak prostota,
naturalność oraz kryteria bardziej subiektywne jak elegancja, piękno i akceptacja specjalistów. Te kryteria są używane do oceny teorii, ponieważ
niektóre z nich dowiodły swej użyteczności w doprowadzaniu teorii do empirycznego sukcesu. Sabine Hossesender pyta Dawida: czy jego nieempiryczna
koncepcja oceny teorii naukowych jest użyteczna hic et nunc. Jeśli rozumieć
użyteczność jako przydatność do opisu świata rzeczywistego (realnego), to
nie wiadomo w jakim sensie koncepcja Dawida miałaby być użyteczna. Jed—————————
18

Por. http://backreaction.blogspot.com/2014/07/post-empirical-science-is-oxymoron.html
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no jest pewne — konkluduje Sabine Hossesender — Dawid z pewnością nie
pomaga chronić fizyków teoretycznych przed zatraceniem się w matematyce
i zastanawia się, jak nazwać teorię, która mówi jedynie o „nieempirycznych
faktach”. Są to takie teorie, których fizycy matematyczni nie chcą uznać ani
za teorię fizyczną, ani za matematyczną. Proponuje ironicznie nazwać teorię
strun czy koncepcję multiwszechświata tak oto: może matematyczna filozofia czy filozoficzna matematyka? Stanowisko Sabine Hossesender jest
tradycyjne: jeżeli dana teoria nie opisuje natury, jeśli nie ma nic do powiedzenia na temat możliwych obserwacji i nawet nie aspiruje do tego, by coś
przewidzieć, to nie jest fizyką.
Z kolei Peter Woit krytycznie odnosi się do Dawida koncepcji nieempirycznej teorii konfirmacji (czyli oceniania naukowości nietestowalnych aktualnie teorii fizycznych) z powodu całkowitej deprecjacji teorii strun, która
w jego ocenienie nie jest nawet błędna (Not Iven Wrong)19. Peter Voit przyznaje, iż eksperymenty fizyczne testujące koncepcje teoretyczne fizyki
współczesnej stały się bardziej skomplikowane i bardzo trudne. I w zasadzie
zgadza się z Dawidem, że powinniśmy myśleć o innych drogach oceniania
niestandardowych pomysłów czy niekonwencjonalnych idei, by je zrozumieć. W tym kontekście przyznaje, że pewna wersja argumentu z braku
alternatywy jest najmocniejszym argumentem za TS i jest motywacją dla
fizyków by nadal pracowali na TS. Stwierdza, że „jeśli rzeczywiście mógłbyś
pokazać, że alternatywy dla danego modelu są niemożliwe, to taki argument
byłby przekonywujący ale jest to bardzo rzadkie o ile w ogóle możliwe.”20
Jednak w efekcie analizy tego rozumowania wysuwa zasadnicze zastrzeżenie: „tworzenie argumentu »z braku alternatywy« dla teorii z przytłaczającą
ilością eksperymentalnych dowodów jest czymś całkowicie różnym niż usiłowanie uczynienia tego samego dla teorii z zerowym dorobkiem [podkreślenie moje – J.M.] dowodów eksperymentalnych.” Rzeczywiście teoria
strun jest w takim stadium rozwoju, gdzie wyniki empirycznych doświadczeń (bo ich po prostu nie ma) nie pozwalają na rozstrzygnięcie pewnych
zasadniczych dla tej teorii spraw, kwestii. Peter Voit przyznaje, iż postempiryczne sposoby oceniania postępu teoretycznego danej dziedziny fizyki
są potrzebne. Ale zastrzega: muszą one być powiązane z rygorystyczną
ochroną przed, zrozumiałymi z punktu widzenia psychologii, oczekiwaniami
takimi jak pobożne życzenia (wishful thinking), czy, jak to nazwał Lee Smolin,21 przed „myśleniem grupowym” (groupthinking). Sposobu ustrzeżenia
się przed „naukowymi złudzeniami” brakuje Voitowi w propozycji Dawida.
—————————
19 Peter Woit, Not Even Wrong: The Failure of String Theory and the Search for Unity in Physical Law, Basic Group, New York 2007.
20 Por: https://scientiasalon.wordpress.com/2014/07/10/string-theory-and-the-no-alternativesargument/
21 L. Smolin, The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of a Science and
What Comes Next, Mariner Books edition, New York 2007.
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Według Dawida krytycy popełniają trzy błędy. Po pierwsze, implicite zakładają, że istnieje niezmienna koncepcja teorii konfirmacji, która może
służyć za kryterium zdrowego rozumowania naukowego. Gdyby tak było,
pokazanie, że ktoś narusza podane kryterium, siłą rzeczy byłoby refutacją tej
linii rozumowania. Ale nie mamy danych od Boga kryteriów i sposobów testowania teorii. Zasady i kryteria oceny, które mamy, są ubocznym wytworem procesu rozwoju nauki. Mogą się zmieniać w zależności od kontekstu
i ewoluują wraz z rozwojem nauki. W celu skrytykowania strategii rozwoju
teorii, nie wystarczy stwierdzić, że strategia ta nie zgadza się (w szczególności) z bardziej tradycyjnymi koncepcjami rozwoju nauki.
Po drugie, fundamentalna krytyka nieempirycznej teorii konfirmacji nie
rozumie natury argumentów, które popierają teorię. Te argumenty nie są ani
arbitralne, ani bezkrytyczne. Teorie obecnie nietestowalne nie są całkowicie
odseparowane od obserwacji. Teoria Strun i koncepcja Multiwszechświata są
pośrednio oparte na danych empirycznych, na których opierają się te teorie,
które są bazą teoretyczną powyżej wymienionych teorii (mechanika kwantowa, ogólna teoria względności i teoria wiecznej chaotycznej inflacji).
Po trzecie krytycy pomijają fakt, ustalony na meta-poziomie obserwacyjnym dotyczący danych historycznych, dotyczący rozwoju teorii naukowych.
Chodzi ważny dla naszej dyskusji — uznania naukowości teorii w obliczu
jej czasowego braku możliwości testowania — argument o charakterze
pragmatycznym z „przeżywalności/perspektywiczności teorii”. Argument
ten z grubsza głosi, że jeśli nikt nie podał lepszej alternatywy dla dobrej teorii rozpatrywanej w celu wyjaśnienia danego zjawiska czy procesu, to jest to
przesłanka, by na serio uważać ją za naukową, gdyż w przeszłości koncepcje
bezalternatywne miały tendencję do „przeżycia”, czyli przetrwania i osiągnięcia statusu takiego, jak uznane teorie naukowe.
Według Dawida mocno wspiera nieempiryczną teorię konfirmacji historia bozonu Higgsa. Przewidywanie istnienia bozonu Higgsa jest wymownym
przykładem wysokiego stopnia zaufania, jaki fizycy mieli do hipotezy przy
długim braku empirycznego potwierdzenia. Fizycy byli całkiem pewni, że
bozon Higgsa (lub coś, w tym rodzaju) istnieje od czasu, gdy Model Standardowy został pozytywnie zweryfikowany w latach 80-tych XX wieku.
Zauważmy, iż powód zaufania fizyków mieścił się w ramach nieempirycznej teorii konfirmacji. Bez hipotezy Higgsa, model standardowy nie mógłby
wyjaśniać posiadania masy przez cząstki elementarne. Żadna inna teoria
(tylko hipoteza Higgsa) nie była w stanie satysfakcjonująco wytłumaczyć
„masowych” własności cząstek. Dodatkowo, sam Model Standardowy był
jedynym możliwym rozwiązaniem technicznego problemu renormalizacji
(60-te i 70-te lata XX wieku), przez co stał się empirycznie wiarygodny
w wielu aspektach.
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Tak więc zaufanie i wiara w bozon Higgsa przed jego odkryciem dostarcza
bardzo dobrego przykładu jak „pracuje” nieempiryczna teoria konfirmacji.
Co więcej, fakt, że bozon Higgsa był rzeczywiście odkryty w 2012 pokazuje,
że te argumenty na rzecz nieempirycznej teorii potwierdzania w tym przypadku się sprawdziły. Kiedy następnym razem nowa teoria fizyki wysokich
energii będzie oceniana metodą nieempirycznej teorii konfirmacji, przypadek bozonu Higgsa będzie wskazówką, że ta metoda jest wiarygodna. Będzie
świadczyć o tym, że nieempiryczna teoria uznawania naukowości teorii
fizycznej może prowadzić (pod pewnymi warunkami) do zaufania wobec
hipotezy, która ewentualnie, w przyszłości okaże się solidna, wiarygodna
i „żywotna”.

KRÓTKA KONKLUZJA

Dostrzegam w argumentacji Dawida za nieempiryczną teorią konfirmacji
pewien mankament. Otóż wśród wielu jego sposobów na wykazanie metodologicznej racjonalności nieempirycznej teorii konfirmacji pojawia się
argument „z analogii”. Chodzi mi o jego porównanie współczesnej metodologicznej sytuacji teorii strun do sposobu argumentowania za hipotezą
atomistyczną czy — jak powyżej przedstawiłem — zestawiania hipotezy strunowej z postulowaniem istnienia bozonu Higgsa. Analogia jest wyrazista
i przekonywująca, lecz jak wiemy skądinąd rozumowanie przez analogię nie
jest niezawodne.
Niezależnie od tych wątpliwości myślę, iż należy docenić pomysł Dawida,
w szczególności, w kontekście jego postawy wobec wymogu tradycyjnej empirycznej testowalności teorii fizycznych. Znamienne jest bowiem to, że
Dawid nie chce zastąpić możliwości testowania teorii aprioryczną metodą
nieempirycznej konfirmacji, a dąży — jak sądzę — do stworzenia możliwości
rozwoju fizyki w dobie powstawania teorii, których testowanie przerasta
nasze aktualne możliwości eksperymentatorskie. Otóż nieempiryczna koncepcja konfirmacji teorii miałaby być formą preselekcji teorii (w zamierzeniu) fizycznych, dzięki której uzyskalibyśmy narzędzie metodologiczne do
rozpoznania idei teoretycznych, w które warto inwestować wysiłek intelektualny z nadzieją znalezienia formy ich testowania empirycznego w przyszłości. W moim mniemaniu jest to postawa racjonalna.
Podobnie dzieje się w matematyce w przypadku hipotez matematycznych, których nie udało się jeszcze dowieść. Jasne jest, że teza matematyczna staje się twierdzeniem, gdy przedstawi się jej matematyczny dowód. Jest
to jedyny uznany sposób uzasadniania na gruncie matematyki. Lecz w matematyce funkcjonują znane i sławne przypuszczenia takie jak hipoteza
Riemanna, których jak dotąd nie udało się udowodnić. Otóż niektórzy matematycy w takich przypadkach optują za możliwością częściowego uzasad-

Czy zmiana kryteriów naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej?

147

niania takich hipotez przy pomocy komputerów. Nie chodzi mi w tym momencie o tzw. dowody komputerowe, gdyż jest to odrębne zagadnienie związane z wykorzystaniem narzędzi pozamatematycznych22 do dowodzenia
twierdzeń matematycznych, lecz o proste obliczeniowe wykorzystanie komputerów.
Hipoteza Riemanna dotyczy dotyczącej położenia liczb z na płaszczyźnie
zespolonej, dla których funkcja (zeta Riemanna) jest równa zeru (czyli
pierwiastków tego równania). Hipoteza Riemanna posiada wiele ważnych
konsekwencji w teorii liczb pierwszych.23 Gdyby, jak sądził Riemann,
wszystkie pierwiastki rozważanej funkcji miały część rzeczywistą równą 1/2,
to fakt ten miałby kapitalne znaczenie dla twierdzeń dotyczących rozkładu
liczb pierwszych. Sprawdzono rachunkiem, że pierwsze 70 milionów zer
zespolonych funkcji leży na prostej x =1/224 oraz jak na razie nie znaleziono kontrprzykładu25 co jest według Putnama26 dobrym powodem by uznać,
że zweryfikowaliśmy hipotezę Riemanna za pomocą metody quasiempirycznej. Analogiczna sytuacja dotyczy tzw. hipotezy Goldbacha: każda
liczba naturalna parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych.
Pomimo tego, że wielu współczesnych matematyków uważa, że hipoteza ta
jest prawdziwa — wydaje się, że duże liczby parzyste są łatwiejsze do przedstawienia w postaci sumy dwóch liczb pierwszych — nadal nie została ona
udowodniona. Ale przy użyciu komputerów udało się potwierdzić ją dla
ogromnej ilości liczb (mniejszych od 4 x 1017), co dla „wierzących” matematyków jest dostatecznym powodem by hipotezie tej zaufać i stosować w badaniach matematycznych.
Jak widać, w trudnych przypadkach uczeni starają się stosować niestandardowe procedury, które mają na celu uprawdopodobnić tezy, których nie
sposób uzasadnić przy pomocy uznanych, w danej dziedzinie, metod. Jest to
taktyka umożliwiająca twórcze rozwijanie teorii wykraczające daleko w przyszłość, poza standardy wyznawane obecnie w danej dziedzinie. Warto jednak
zauważyć, iż uczeni postępując w ten sposób niekoniecznie porzucają zasady
konstytuujące daną naukę a jedynie odsuwają w przyszłość możliwość „poprawnego” uzasadniania niekonwencjonalnych tez. Perspektywa osiągnięcia
celu w przyszłości i optymistyczna nadzieja są czynnikami podtrzymującymi
ich zapał naukowy.
Wróćmy do Dawida i teorii strun, w odniesieniu do której budował on
swoją koncepcję nieempirycznej teorii konfirmacji. Jak rozumiem jego pro—————————
22 Na przykład: budowa komputerów, tworzenie i sprawdzanie oprogramowania, zaufanie do
techniki i technologii wytwarzania procesorów.
23 J. Górnicki, Okruchy matematyki, Warszawa 1995, Wyd. PWN, s. 170–171.
24 P. J. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, przeł. Roman Duda, Wyd. PWN, Warszawa 1994,
s. 316.
25 Ibidem, s. 316.
26 Por. H. Putman, What Is Mathematical Truth? w: ibidem, Mathematics, Matter and Method,
Cambridge University Press 1979, s. 62.
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pozycja ma być jedynie „protezą” pozwalającą utrzymać „na powierzchni”
badań naukowych teorię, dla której obecnie nie można oczekiwać empirycznego potwierdzenia. Jednak – jak sądzę – Dawid chętnie powitałby choćby
cień szansy na powstanie możliwości testu empirycznego dla teorii strun
w dalszej perspektywie. Historia rozwoju ludzkości ilustrująca banalną
prawdę, że przyszłość nauki i postępu cywilizacyjnego jest nieprzewidywalna, może być podstawą do „racjonalnej wiary”, że jest to niewykluczone.
Gdyby testy empiryczne przemawiałyby za tym by odrzucić teorię strun, jak
to wcześniej było na przykład z teorią stanu stacjonarnego,27 czy programem
bootstrapu,28 pozostałaby Dawidowi satysfakcja, że teoria strun była jednak
teorią naukową.
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methodologists with a problem of scientific character of the considered ideas. It is
mainly connected with the issue of their empirical testing. We know that many conceptions of contemporary physics, such as the conceptions of superstrings or of multiverse, have not been confirmed by even a single observation or experiment. In this
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SWOISTOŚĆ ONTOLOGICZNA I EPISTEMOLOGICZNA
KOSMOLOGII JAKO NAUKI O WSZECHŚWIECIE
STRESZCZENIE

W pracy charakteryzujemy swoistość, tj. wyjątkowość kosmologii współczesnej
rozumianej jako fizyka Wszechświata. Swoistość ta przejawia się w stosunku do
samego przedmiotu badań oraz w stosunku do sposobów zdobywania wiedzy
o Wszechświecie, w tym także metod stosowanych do rozwiązywania problemów.
Twierdzimy, że kosmologia jest odmienna od standardowej praktyki badawczej
fizyki współczesnej (odmienność metodologiczna). Odmienność przedmiotowometodologiczna współczesnej kosmologii jest źródłem kontrowersyjności kosmologii
(twierdzi tak Helge Kragh (1996)). W pracy wskazujemy brak uzasadnienia takiej jej
oceny. Odmienność przedmiotowo-metodologiczna kosmologii nie jest dla nas kontrowersyjna. Identyfikujemy tę odmienność między innymi ze swoistością predykcji
(asymetria między retrognozą a prognozą), temporalnością kosmologii związanej
z rozwojem technik obserwacyjnych, problemem horyzontu oraz specyfiką problemu
warunków początkowych. Wskazujemy na niedookreśloność modelu czasoprzestrzennego w kosmologii w dwóch aspektach: a) problemu warunków początkowych
dla ewolucji Wszechświata oraz b) problemu topologicznej niedookreśloności modelu geometrycznego czasoprzestrzeni.
Słowa kluczowe: swoistość kosmologii, kontrowersyjność kosmologii, odmienność przedmiotowo-metodologiczna kosmologii, ewolucja Wszechświata, topologiczna niedookreśloność modelu geometrycznego czasoprzestrzeni.

1. WSTĘP. KOSMOLOGIA I META-KOSMOLOGIA

Metodologiczne, ontologiczne i epistemologiczne problemy inspirowane
przez kosmologię relatywistyczną można badać z kilku punktów widzenia.
Jednym z nich jest metaprzedmiotowa analiza takich kluczowych dla filozofii nauki pojęć jak wyjaśnianie, redukcja, konfirmacja, emergencja etc. Pojęcia te następnie konfrontuje się z praktyką badawczą kosmologii współczesnej. Innym podejściem jest badanie wybranych przypadków (case study)

150

Adam Krawiec, Marek Szydłowski, Paweł Tambor

z praktyki badawczej kosmologów, którzy często podejmują dyskusję problemów natury filozoficznej. Możemy wreszcie wychodząc od praktyki badawczej, wyodrębniać to, co z kosmologii może wynikać dla samych idei
filozoficznych, które kontekst kosmologiczny może ubogacać, a pewne rozróżnienia filozoficzne czynić bardziej starannymi. Ta właśnie linia jest bliska
autorom pracy, którzy zamierzają badać implikacje kosmologii i jej praktyki
badawczej dla samej filozofii.
W nauce nie brakuje uczonych, którzy starają się pomniejszyć rolę filozofii nauki i metodologii dla fizyki. Richard Feynman wyraził na konferencji
metodologów pogląd (aprobowany przez większość fizyków) na temat znaczenia tego typu analiz dla fizyki. Stwierdził on, że „Metodologia fizyki jest
tak potrzebna fizykom jak ornitologia ptakom”1. Nie chcemy podejmować
dyskusji w kontekście całej fizyki; skupimy się tylko na kosmologii. Twierdzimy, że dla kosmologii zdecydowanie pożądana jest jej ontologiczna, epistemologiczna i metodologiczna refleksja, właśnie ze względu na odrębność
i swoistość tej dziedziny badań. Twierdzimy, że być może metodologia fizyki
nie daje wskazówek, jak budować fizykę, tym niemniej chcielibyśmy wiedzieć, jakiej rzeczywistości fizyka dotyczy oraz jak ją poznaje. To nie jest
recenzowanie fizyki, ale próba jej głębszego zrozumienia. Ponadto, żeby kosmologię uprawiać jako naukę fizyczną, trzeba na samym początku poczynić
pewne założenia o charakterze epistemologiczno-metodologicznym. Analiza
zasadności tych założeń także leży w obszarze zainteresowań metodologii
kosmologii.
W pracy podejmujemy próbę scharakteryzowania przedmiotu i metod
kosmologii współczesnej. Przedmiot kosmologii jest zwykle definiowany
jako zastosowanie fizyki do Wszechświata jako całości. Celem kosmologii
jest wyjaśnienie obecnego stanu Wszechświata i jego przeszłości oraz przewidzenie jego przyszłości. Przyszłość Wszechświata wyprowadza się z deterministycznego modelu kosmologicznego odnoszącego się do przeszłości
oraz z praw ewolucji Wszechświata. W kosmologii ma miejsce — inaczej niże
w fizyce — przewaga retrodykcji nad predykcją. Badania kosmologiczne należy zaliczyć do nauk typu historyczno-ewolucyjnego; są one podobne pod
tym względem do archeologii, paleontologii, ale również np. do biologii ewolucyjnej.
Współczesna kosmologia jest jednym z wiodących obszarów fizyki. Łączy
ona w sobie problemy fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych (Zinkernagel 2001) z zagadnieniami astronomii i tej możliwościami obserwacyjnymi. Obserwatoria naziemne (optyczne i radiowe) i satelitarne (Hubble Space
Telescope w dziedzinie optycznej i ultrafioletu), misje satelitarne IRAS2 (infrared astronomical satellite), ROSAT X-Ray oraz eksperymenty dedykowa—————————
1 W podobnym duchu wypowiadał się także St. Weinberg, por. Sen o teorii ostatecznej, rozdział
„Przeciw filozofii”.
2 Strona www projektu: http://irsa.ipac.caltech.edu/Missions/iras.html.
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ne do obserwacji promieniowania reliktowego (COBE, WMAP, Planck)
otwierają nowe możliwości pomiarowe wielkości fizycznych. Tworzenie map
nieba odgrywa ogromną rolę dla wyjaśnienia wielkoskalowej struktury
i złożoności Wszechświata.
W fizyce mamy do czynienia z eksperymentem, czyli obserwacją
czynną sprowokowaną. W astronomii mamy do czynienia z obserwacją niesprowokowaną, natomiast w kosmologii obserwacja jest wprawdzie niesprowokowana, ale obróbka i interpretacja danych noszą istotne znamiona
ingerencji badacza. W eksperymentach astronomicznych poszukuje się
i następnie obserwuje konkretne zjawiska znaczące dla teorii. Kosmologia
byłaby podobna do fizyki, gdyby mogła przeprowadzać eksperymenty. Panuje powszechne przekonanie, że nie jest to możliwe, a sam fakt, że Wszechświat jest jeden, temu zaprzecza. To przekonanie jest oparte na naiwnym
rozumieniu eksperymentu. Ostatnio fizycy odkrywają analogię Einsteinowskiej teorii grawitacji do fizyki fazy skondensowanej. Autorzy pracy (Figueiredo, Moraes, Fumeron, Berche, 2017) twierdzą, że pewne materiały posiadają własności analogiczne do własności czasoprzestrzeń Milne’a co otwiera
możliwość eksperymentu laboratoryjnego w kosmologii. Zwróćmy uwagę na
fakt, że metoda analogii jest tutaj heurezą.
Postawienie i metody rozwiązywania problemu kosmologicznego mają
od początku specyfikę, która odróżnia ten problem od innych zagadnień
w fizyce, stanowiąc o odrębności metodologiczno-przedmiotowej współczesnej kosmologii. Ograniczymy się do wskazania głównych, naszym zdaniem,
problemów związanych z aplikacją fizyki do Wszechświata. Rozważymy specyfikę przedmiotu kosmologii oraz metodę poznania tego przedmiotu.
Argumentujemy, że źródło kontrowersyjności kosmologii (według określenia Kragh) leży właśnie w niewłaściwej percepcji i ocenie trudności rozwiązywania problemu kosmologicznego — aplikacji znanej nam fizyki do
najbardziej złożonego obiektu w największej skali przestrzennej i czasowej,
tj. Wszechświata.
2. SWOISTOŚĆ METODOLOGICZNA KOSMOLOGII
W OGÓLNOŚCI

Kosmologia może być rozumiana jako nauka ogólna o Wszechświecie
(Funk, Wagnall 1974) albo nauka o fizycznych prawach Wszechświata (Petit,
Robert, 1985). Kosmologia jest definiowana także jako badanie całego
Wszechświata (Liddle, Loveday, 2008). Czasami podkreśla się globalny charakter kosmologii poprzez zaprzeczenie tego, co lokalne, jak ma to miejsce
w definicji Sexla i Urbantke: “…In cosmology we try to investigate the World
as a whole and not restrict our interest to closed subsystems (laboratory,
Earth, solar system, etc.)” (Sexl, Urbantke, 1983).
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Mówiąc o Wszechświecie jako całości myślimy, że nie jest on jako globalny osiągalny empirycznie. Czasami można spotkać się z tzw. „bootstrap
definitions”, gdy np. określa się go w ten sposób, że jest on największym
zbiorem obiektów (zdarzeń), do których prawa fizyki mogą być aplikowane
w sposób konsystentny i skuteczny (Bondi 1961). Przykładem tego typu definicji jest definicja Ellisa, w której Wszechświat – przedmiot kosmologii –
oznacza wszystko co istnieje w sensie fizycznym (Ellis, 2006). Dla naszych
celów wygodnie będzie przyjąć, że Wszechświat można traktować jako największy z możliwych układów, który jest grawitacyjnie związany, a przez to
tworzy pewną integralność całość.
Na definicję Wszechświata możemy patrzeć z empirycznego punktu
widzenia. Wówczas, Wszechświat to część Wszechświata dostępna obserwacjom astronomicznym. Ale to, jak daleko sięgamy do przeszłości Wszechświata, zależy od naszych możliwości technologicznych zwiększających się
wraz z postępem technologicznym. W tym sensie ma ona charakter temporalny, określony poprzez możliwości detekcji coraz starszych obiektów.
Kiedy kosmologia wyłoniła się jako samodzielna fizyczna dyscyplina naukowa, traktowano ją jako pewien dział stosowanej teorii grawitacji3. Einsteinowskie równania pola dopuszczają rozwiązania kosmologiczne, dlatego rok
1917 można traktować jako moment narodzin kosmologii relatywistycznej –
wtedy to Einstein podał pierwsze rozwiązanie kosmologiczne. To datowanie
jest do tej pory akceptowane przez kosmologów kwantowych. Na przykład
w pętlowej kwantowej teorii grawitacji kosmologia jest postrzegana jako
studium przypadku kwantowej teorii grawitacji — wdzięczny obszar do
testowania koncepcji kwantowej grawitacji poprzez konstrukcję podejścia
opartego na wyjaśnianiu efektywnym (Szydłowski, Tambor 2008; Castellani
2002). Kosmologia w kontekście tych badań jest również postrzegana jako
dziedzina nie tyle fundamentalna, co fenomenalistyczna. To co jest pierwotne i przez to bardziej fundamentalne to teoria kwantowej grawitacji.
Wszechświat jest materialny, zbudowany z cząstek, a ich teoretycznym
opisem jest model standardowy cząstek oparty na kwantowej teorii pola. Czy
model standardowy cząstek należy zaliczyć do kosmologii? Weinberg twierdzi, że do pewnego momentu dzieje kosmologii i fizyki cząstek mogą być
traktowane osobno, jednak ostatecznie zbiegają się (Weinberg 2013). Bierzemy pod uwagę tylko cząstki, które są w modelu standardowym. Jeśli kosmologię traktować jako teorię efektywną, jest ona zbudowana na modelu
standardowym cząstek, który jest prototypem teorii efektywnej (Uzan 2017;
Bain 2013). Jeśli dodamy model standardowy cząstek, to kosmologia, rozu—————————
3 Jest to punkt widzenia zepchnięcia kosmologii do dziedziny aplikacji OTW, a nie jej rozumienia
jako całej znanej teorii fizycznej dedykowanej do wyjaśnienia Wszechświata. W tym kontekście
definiując przedmiot kosmologii posługiwano się tzw. zasadą wyłączności oddziaływań grawitacyjnych (Heller 1968).
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miana wąsko jako standardowy model kosmologiczny, nie będzie autonomiczna.
We wszystkich koncepcjach kosmologii współczesnej Wszechświat jest
traktowany jako obiekt fizyczny. Goenner uważa, że, ponieważ nauki albo
dziedziny naukowe można klasyfikować według przedmiotu albo metody
badań, adekwatną nazwą dla kosmologii byłaby „kosmofizyka” przez analogię do geofizyki czy też fizyki ciała stałego (Goenner 2010). Taka nazwa wydaje się uzasadniona, ponieważ podkreśla, że przedmiotem kosmologii jest
Wszechświat. Naturalnym pytaniem wobec tej definicji terminu „Wszechświat” jest, czy przedmiotem badań kosmologii jest Wszechświat globalny?
Jaki jest sens tej globalności? Jak tę globalność rozumieć w kontekście np.
niedookreśloności jego kształtu, dokładniej jego topologicznej struktury
(Manchak 2009; Malament 1977; Earman 1993).
Kosmologia obejmuje również badania teoretyczne, w których poszukiwania koncentrują się raczej na badaniu teoretycznych możliwości wyjaśnienia zjawisk przez teorie fizyczne. W takim ujęciu eksponujemy epistemologiczny charakter przedmiotu kosmologii. Popularnym określeniem
przedmiotu kosmologii jest zatem stwierdzenie, że przedmiotem zainteresowania kosmologów jest ten obszar czasoprzestrzeni, który pozostaje przyczynowo związany z obserwatorem (tzw. horyzont), ale jego rozmiar zmienia
się z ewolucją, co również mogłoby sugerować temporalność samego przedmiotu kosmologii. Ponieważ głównym źródłem informacji o Wszechświecie
jest promieniowanie elektromagnetyczne, wszystkie zdarzenia przekazu
informacji można „zobaczyć” w stożku przeszłości obserwatora. Wtedy dostępna informacja o Wszechświecie będzie leżała w zdarzeniach w bliskim
sąsiedztwie stożka przeszłości obserwatora.
Będziemy argumentować, że przedmiotem kosmologii jest także obszar
pod oraz poza horyzontem, czyli cała czasoprzestrzeń (wnętrze stożka przeszłości wraz z jego brzegiem). Obszar ten co prawda nie jest dostępny
w obecnie realizowanych obserwacjach (np. zjawiska mogą znajdować się
poza horyzontem dla dzisiejszego obserwatora), ale w przyszłości taki dostęp
będzie możliwy. Możemy mówić o ich „zamrażaniu” pod horyzontem.
Przez problem kosmologiczny rozumiemy rekonstrukcję głównie przeszłej ewolucji Wszechświata w oparciu o jego modele skonstruowane na
gruncie Ogólnej Teorii Względności (OTW) tj. relatywistycznej teorii grawitacji opisującej Wszechświat w skalach kosmologicznych. Tego typu modele
zwykło się nazywać przedmiotami teoretycznymi kosmologii relatywistycznej w ścisłym sensie. W podejściu redukcjonistycznym wielkoskalowa ewolucja Wszechświata podlega Einsteinowskim równaniom pola, natomiast
same procesy fizyczne podlegają oddziaływaniom poza-grawitacyjnym. Zaniedbywanie w kosmologii relatywistycznej poza-grawitacyjnych stopni
swobody jest procedurą analogiczną do Arystotelesowskiej. Czasoprzestrzeń
OTW jest elementem absolutnym w kosmologii, pełniącym rolę „sceny” dla
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rozgrywających się na jej tle procesów fizycznych. Minkowski, twórca koncepcji czasoprzestrzeni, podobnie jak Newton, nadawał jej substancjalistyczną interpretację (Levrini, 2002).
Ellis (1999) wyróżnia w kosmologii następujące dziedziny: kosmologię
obserwacyjną, której podstawowym zadaniem jest określenie wielkoskalowej geometrii wszechświata oraz rozkładu materii, która go wypełnia,
kosmologię fizyczną, która interesuje się oddziaływaniami fizycznymi i ich
przebiegiem podczas ekspansji Wszechświata począwszy od gorącego wielkiego wybuchu oraz kosmologię astrofizyczną, która bada późną ewolucję
wielkoskalowych struktur, takich jak galaktyki i gromady galaktyk. Podział
Ellisa jest jedynie częściowo adekwatny do praktyki badawczej kosmologów
i ujmuje różnorodność kierunków badawczych we współczesnej kosmologii,
które wzajemnie się uzupełniają i razem pozwalają na wyjaśnienie mechanizmu powstania i ewolucji Wszechświata fizycznego.
Charakterystykę Ellisa trzeba uzupełnić o kosmologię teoretyczną, w której wypracowuje się model standardowy. Niezależnie od tego, że kosmologia
obserwacyjna zakłada istnienie takiego modelu, kontynuowane są badania
teoretyczne nad konstrukcją lepszego alternatywnego modelu o mniejszej
liczbie założeń idealizacyjnych oraz wyjaśniającego trudności, na które napotyka model standardowy. Ten obszar teoretycznych poszukiwań jest ważny z uwagi na to, że kosmologia staje się otwarta nie tylko na nowe dane
astronomiczne, ale i nowe idee i teorie fizyczne.
Kosmologia współczesna jest doskonałym świadectwem przesunięcia akcentów z teorii naukowej (w przypadku kosmologii jest to teoria grawitacji
i inne teorie fizyczne opisujące procesy fizyczne zachodzące we wszechświecie w różnych jego epokach) na modele teoretyczne. Podstawową funkcją
modeli teoretycznych jest rozwiązywanie sytuacji problemowej. Ponadto
w kosmologii modele takie służą do planowania i przeprowadzenia obserwacji. W praktyce odbywa się to poprzez wyprowadzenie tzw. obserwabli
kosmologicznych, np. ustalenia relacji odległość jasnościowa funkcji redshift
— diagramu Hubble’a.
W kolejnych dwóch częściach pracy zwrócimy uwagę na odrębność
przedmiotu kosmologii oraz jej metod w stosunku do fizyki. Specyficzność
kosmologii wykażemy zasadniczo w dwóch obszarach: ontologicznym i epistemologicznym. Przekonamy się zarazem, że i jak charakter przedmiotowy
i podmiotowy w kosmologii wpływa na metodologię. Owa odrębność określa
cechę nazywaną swoistością kosmologii. Niektórzy autorzy, jak Jan Such,
Małgorzata Szczęśniak czy Antoni Szczuciński, mówią o podmiotowej swoistości kosmologii: człowiek jest obserwatorem we Wszechświecie, który sam
bada (Such, Szczęśniak, Szczuciński 2000). W sposób odrębny zostaną potraktowane osobliwości przedmiotu kosmologii oraz jej metod. Wybór takich
a nie innych cech odrębności jest oczywiście kwestią subiektywną i wynika
z własnych poglądów autorów, którzy, oprócz obiektywnej analizy metodo-
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logiczno-filozoficznej, czynnie uprawiają dziedzinę kosmologii teoretycznej
i obserwacyjnej. Wymieńmy kilka bardzo specyficznych problemów.
3. SWOISTOŚĆ ONTOLOGICZNA KOSMOLOGII

3.1 Swoistość przedmiotu badań – analogia archeologiczna
Rekonstrukcji ewolucji Wszechświata dokonujemy na podstawie obserwacji obiektów i zjawisk z nimi związanych, które zachodzą na różnych etapach ewolucji. Nowe metody i techniki obserwacyjne pozwalają nam sięgać
w coraz odleglejsze obszary Wszechświata, analogicznie jak nowe znaleziska
archeologiczne. Metody fizyki jądrowej (archeologia neutronowa) czy też
odkrycia antropologiczne otwierają nam możliwości penetracji coraz odleglejszej przeszłości, kultury czy też rekonstrukcji ewolucji gatunku homo
sapiens. O ile jednak muzeum archeologiczne jest miejscem, gdzie zobaczymy relikty naszej przeszłości, to w kosmologii takie muzeum reliktów zawiera zdarzenia zlokalizowane w czasoprzestrzeni w naszym stożku przeszłości.
Historyczny aspekt kosmologii, do którego będziemy nawiązywać w pracy,
manifestuje się też na bardzo wiele różnych sposobów.
W fizyce i astronomii ważne są przede wszystkim predykcje (prognozy)
z danego stanu układu odnośnie jego przyszłości, natomiast w kosmologii
dokonujemy głównie retrodykcji (retrognozy) w przeszłość na podstawie
wiedzy danego nam stanu Wszechświata dzisiaj. Podstawą retrodykcji są
deterministyczne prawa ewolucji Wszechświata, które z grubsza znamy.
Następnie stawiamy hipotezę dotyczącą zjawiska, własności czy efektu, który
mógł zaistnieć w przeszłości (jak to zrobił George Gamow przewidując teoretycznie istnienie we Wszechświecie promieniowania reliktowego i wyznaczając teoretycznie jego temperaturę) i dopiero wówczas dokonujemy predykcji
w przód do obecnego stanu. H. F. M. Goenner, parafrazując powiedzenie
Friedricha Schlegela ujmuje to w trafny i sugestywny sposób: „kosmologowie są prorokami przeszłości” (Goenner 2010).4
W kosmologii retrognoza jest realizowana przy pomocy modeli kosmologicznych, które są autonomicznymi narzędziami badawczymi do badania
Wszechświata [Szydłowski 2010]. Na przykład, na podstawie modelu przewidujemy temperaturową historię Wszechświata, by dokonać retrognozy
faktu, że w przeszłości temperatura ta mogła osiągnąć wartość dostateczną
do rozpoczęcia reakcji termojądrowych. Wtedy stawiamy hipotezę, że
w przeszłości miał miejsce proces nukleosyntezy kosmicznej. Dokonujemy
następnie na tej podstawie ekstrapolacji w przyszłość, tj. prognozy (jak
w fizyce) na podstawie modelu nukleosyntezy. W efekcie uzyskujemy wynik
—————————
4 W istocie, biblijny prorok to nie jasnowidz, który widzi przyszłość, ale to ten, który interpretuje
dany moment w historii jako znaczący i determinujący przyszłość.
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mówiący, że rozpowszechnienie pierwiastków lekkich jest zgodne w retrognozie i prognozie. Jest to osobliwa predykcja, bo już na samym początku
znamy stan końcowy z danych astronomicznych. W zasadzie tę procedurą
powinno się nazywać uzgadnianiem stanu początkowego ze stanem obecnym. Jeśli takie uzgadnianie się powiedzie, znaczy to, dane zjawisko miało
miejsce w przeszłej historii Wszechświata. W przypadku procesu nukleosyntezy wnioskujemy, że w przeszłej historii Wszechświat był gorący.
Innym ważnym aspektem odróżniającym kosmologię od standardowej
fizyki jest fakt, że w tej pierwszej prognozy mają mniejszą pewność. Jakkolwiek bowiem dysponowalibyśmy powiedzmy, doskonałą teorią fizyczną
i modelem Wszechświata dzisiaj, nie oznacza, że tak będzie zawsze w przyszłości. Nie możemy z modelu wydedukować wiarygodnego opisu przyszłej
ewolucji Wszechświata, ponieważ nasza teoria nie może być przetestowana
tak, jak ma to miejsce w fizyce. To, że obecny Wszechświat przyśpiesza i jego
stan świetnie opisuje standardowy model kosmologiczny (ciemnej zimnej
materii LambdaCDM) nie oznacza, że mamy do czynienia z akceleracją
wieczną. Rozsądny pogląd na ten temat wyraził Ellis:
„W różnych podręcznikach i monografiach z kosmologii we wstępach autorzy
próbują w różny sposób określić z grubsza przedmiot zainteresowań kosmologii jako nauki fizycznej, której badania koncentrują się na wielkoskalowej
strukturze i ewolucji Wszechświata, oraz poszukiwaniu złożonych procesów
fizycznych w nim zachodzących w trakcie tej ewolucji. Pojęcie skal kosmologicznych, w których Wszechświat badamy, jest kluczowe” (Ellis 2007, s. 61).

Skale czasowe i przestrzenne w kosmologii są wytyczone przez aktualne
możliwości obserwacyjne, natomiast ambicją kosmologów jest zbadać
Wszechświat w największej możliwej dostępnej obserwacji skali. Stąd możliwości technologiczne kosmologii obserwacyjnej wyznaczają to, co jest
przedmiotem naszych zainteresowań. Temporalność samej kosmologii byłaby zatem determinowana przez rozwój możliwości obserwacyjnych. Longair
argumentuje, że technologie w kosmologii miały szczególne znaczenie dla
wyodrębnienia się tzw. kosmologii astrofizycznej (Longair 2001). Wadą tej
definicji jest uzależnienie przedmiotu kosmologii od naszych możliwości
technologicznych i możliwości przyrządów obserwacyjnych. To sprawia, że
przedmiot ten ma charakter temporalny, zrelatywizowany do obecnych możliwości obserwacyjnych Wszechświata. W próbie określenia przedmiotu kosmologii powinniśmy raczej wziąć pod uwagę, że niezależnie od wspomnianych obserwacyjnych ograniczeń związanych z postępem technologicznym
mamy też ograniczenia związane z faktem istnienia horyzontu informacyjnego Wszechświata. Jest to fizyczną konsekwencją faktu, że prędkość światła
jest maksymalną prędkością przekazu informacji od obiektu do obserwatora.
Ponieważ Wszechświat ewoluuje, to naturalnie rozmiar informacyjnie do-
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stępnego Wszechświata też ewoluuje i zależy od przebiegu samego scenariusza ewolucyjnego.

3.2. Specyficzny problem warunków początkowych
w kosmologii
W przypadku układów fizycznych, opisywanych przez równania fizyki,
aby wyselekcjonować rozwiązanie fizyczne ze zbioru rozwiązań możliwych
teoretycznie, należy zadać odpowiednie warunki początkowe oraz dodatkowo warunki brzegowe, gdy mamy do czynienia z równaniami różniczkowymi
cząstkowymi. W przypadku standardowego modelu kosmologicznego, dzięki
założonym symetriom przestrzennym (zasada kosmologiczna), równania
dynamiczne sprowadzają się do równań różniczkowych zwyczajnych i mamy
do czynienia jedynie z problemem warunków początkowych. W przypadku
układów fizycznych, w których ewolucja jest opisywana przez równania różniczkowe zwyczajne, stopień ogólności rozwiązań jest mierzony liczbą dowolnych stałych w rozwiązaniu ogólnym.
Kosmologia wypracowała dwa sposoby radzenia sobie z niewiedzą o warunkach początkowych (warunkach brzegowych dla kosmologii kwantowej
w ujęciu Hartle’ego-Hawkinga). Pierwsze rozwiązanie mówi, żeby te warunki pozostawić dowolne i pozwolić kosmologii obserwacyjnej na ich wyznaczenie. Obserwacje astronomiczne wybiorą nam pewną podklasę tych
warunków początkowych, które będą prowadzić do dzisiaj obserwowanego
Wszechświata.
Jeśli zgodzimy się, że standardowy model kosmologiczny jest adekwatnym opisem dzisiejszego Wszechświata, to równania ewolucyjne można zredukować do postaci równań różniczkowych pierwszego rzędu zwanych równaniami Friedmana. W równaniach tych niewiadomą jest pewna pojedyncza
funkcja czasu kosmologicznego zwana czynnikiem skali. W równaniach występują również pewne stałe bezwymiarowe zwane parametrami gęstości.
Wielkości te charakteryzują udział różnych postaci materii w jego materialnej zawartości (substracie). Są to ciemna nierelatywistyczna (dlatego zimna)
materia, materia barionowa oraz ciemna energia (Fornengo 2017). Wartości
tych parametrów należy estymować z dostępnych danych obserwacyjnych.
Wówczas za daną początkową można przyjąć wartość stałej Hubble’a np.
w dzisiejszej epoce (albo też ją oszacować z danych).
Kluczowym pytaniem, które można postawić w tym kontekście jest: czy
obserwacje astronomiczne (nawet idealne) są w stanie zrekonstruować stan
początkowy dla Wszechświata? Zasadne jest pytanie nie tylko, czy, ale też,
w jakim stopniu są w stanie odróżnić, czy w przeszłości Wszechświat przeżywał osobliwość, czy też przeszedł przez nią w wysokoenergetycznej fazie
odbicia. Co więcej, początkowy stan Wszechświata mógł być chaotyczny, jak
przewidują to modelowe badania ewolucji zachowania Wszechświata w oto-
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czeniu osobliwości początkowej. W konsekwencji mała zmiana warunków
początkowych może być amplifikowana w trakcie ewolucji Wszechświata,
i stąd utrudniać dojście do stanu dzisiejszego, a to jest warunkiem koniecznym poprawnej rekonstrukcji przeszłości.
Zwróćmy uwagę, że ewolucja Wszechświata opisywanego przez model
standardowy LCDM jest ewolucją układu klasycznego. Warunki początkowe
dla tej ewolucji powinny być wzięte z kosmologii kwantowej opisującej
Wszechświat w skali Plancka 1033 cm. W kosmologii należałoby, chcąc być
ścisłym, odróżnić kosmogenezę od samej kosmologii. Tak, jak kosmogonia
ustala mechanizmy powstania układu słonecznego, będące potem punktem
wyjścia dla jego badania, tak kosmogeneza powinna ustalić mechanizmy
kwantowej ewolucji Wszechświata, będące punktem wyjścia dla jego ewolucji klasycznej. W ten sposób kosmogeneza kwantowa staje się automatycznie
wciągnięta w obszar badań kosmologicznych.
Roger Penrose zaproponował próbę rozwiązania problemu warunków
początkowych na gruncie czysto klasycznym bez odwoływania się do kosmologii kwantowej. Postawił on hipotezę, że warunkiem początkowym dla
Wszechświata (rozumianego jako ewolucja czasoprzestrzeni) powinien być
stan o niskiej wartości entropii (a więc maksymalnej informacji). Użył on
tensora Weyla jako miary tej entropii i zażądał, aby ten znikał w osobliwościach czasoprzestrzennych w przeszłości. W tym momencie w naturalny
sposób narzuca się odniesienie do zasady szczególnego dostrojenia5.
Pomijając fakt statusu tzw. zasad antropicznych, główną motywacją dla
ich formułowania wydaje się poszukiwanie warunków początkowych dla
Wszechświata, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on jest takim, jakim go
dzisiaj obserwujemy.
Istnieje również inny sposób rozwiązania problemu warunków początkowych a w zasadzie uwolnienia się od nich: „wciśnięcie” w scenariusz ewolucyjny Wszechświata idei inflacji. Najogólniej rzecz biorąc, scenariusz inflacyjny zakłada istnienie w przeszłości (po epoce kwantowej) fazy bardzo
szybkiej (ekspotencjalnej) ekspansji Wszechświata. Wszechświat w tej fazie
niejako „zapomina” o swoich warunkach początkowych, stając się prawie
płaski. Różne mechanizmy wygenerowania takiej fazy ekspansji zostały zaproponowane z uwzględnieniem pola skalarnego z potencjałem. W tych scenariuszach, chociaż ewolucja de Sitterowska jest osiągalna, istnieje problem
szczególnego dostrojenia, tzn. scenariusze zależą od przyjętej formy potencjału, a my chcielibyśmy, aby stan inflacji był generyczny i niezależny od
szczegółów – zasada indyferentyzmu (Szydłowski, Golbiak 2006).
Istnieje istotna tu explicite niesformułowanej zasady: adekwatny mechanizm fizyczny musi się charakteryzować brakiem wrażliwości na szczególne
—————————
5 Różne zasady tropiczne po raz pierwszy zostały sformułowane właśnie w tym kontekście [Carter,
Demaret].
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dostrojenia postulowanych przez elementów modelu. Za taką intuicją leży
pogląd, że nasze modele są ułomne, a to oznacza, że powinny się charakteryzować brakiem wrażliwości ze względu na szczególne dostrojenia parametrów i innych szczegółów). Powinny być odporne na małe zmiany, chociażby
z tego powodu, że dane, z którymi je konfrontujemy, są obarczone zawsze
błędem. Czasem traktuje się modele jako niekoniecznie reprezentujące
układ fizyczny, ale jako narzędzia testujące określone założenia rozwijanej
teorii i/lub generujące określone hipotezy (toy models) (Luczak, 2016).6
Wiele modeli kosmologicznych pełni często właśnie taką funkcję.
Jeszcze inny sposób rozwiązania problemu warunków początkowych zaproponowali Hartle i Hawking w ich podejściu do kosmologii kwantowej.
Opiera się ono na koncepcji funkcji falowej dla Wszechświata. Autorzy opierają się na formalizmie całek po trajektoriach i liczą tzw. propagator określający prawdopodobieństwo przejścia Wszechświata z jednej konfiguracji
geometrii i pola skalarnego do innej konfiguracji. Hawking zaproponował,
aby zadać warunki brzegowe w postaci rozmaitości bez brzegu. Wtedy istnieje skończone prawdopodobieństwo powstania Wszechświata z początkowej
konfiguracji będącej punktem. Hawking niesłusznie nazywa ten stan początkowy stanem ex-nihilo, ponieważ jest to punkt przestrzeni, w którym określone jest pole skalarne; powiedzielibyśmy przez analogię do pojęcia punktu
materialnego — punkt skalarny. Próba określenia tego stanu w kategoriach
zbioru pustego przez McCabe’a jest również chybiona, bo nie jest obiekt teoriomnogościowy (McCabe, 2005).

3.3. Specyficzna rola zasad kosmologicznych
Model kosmologiczny składa się z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna
jest określona przez model czasoprzestrzeni, który jest rozwiązaniem kosmologicznym einsteinowskich równań pola dla określonego źródła grawitacji. Ta czasoprzestrzeń staje się elementem absolutnym w kosmologii, gdzie
postuluje się istnienie uniwersalnego czasu kosmologicznego i jego rozdział
od przestrzeni. Czasoprzestrzeń modeli kosmologicznych posiada strukturę
blokową, co matematycznie oznacza topologię przestrzeni produktowej
RxM3, gdzie M3 jest rozmaitością z metryką Riemanna. Czasami modelem
kosmologicznym nazywa się wprost parę (M, g) zbudowaną z czterowymiarowej rozmaitości o strukturze Lorentza z zadaną na niej metryką g
(Hawking, Ellis 1973). Wydaje się jednak, że dla kosmologii, która jest nauką
typu ewolucyjnego, wyróżnienie czasu kosmologicznego (globalnego) jest
kluczowe, jeśli traktować ją jako fizykę Wszechświata, ponieważ to w czasie
kosmologicznym jest odmierzana ewolucja kosmiczna dzieląca się na epoki
kosmologiczne.
—————————
6 Standardowy

model kosmologiczny można też zaliczyć do kategorii toy models.
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Równania Einsteina są niezwykle skomplikowanym układem nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego. Znalezienie ich
rozwiązań wymaga znajomości warunków brzegowych i warunków początkowych. Oczywiście tych warunków nie znamy a priori. Nie potrafimy też
podać postaci tzw. ogólnego rozwiązania tych równań, nie tylko ze względu
na stopień ich komplikacji i nieliniowość. Równania Einsteina nie opisują
wyłącznie Wszechświata, ale też czarne dziury, gwiazdy relatywistyczne
i inne obiekty astrofizyczne pozostające w obecności silnych pól grawitacyjnych. Jest to klasyczny przypadek niedookreśloności kosmologii i dlatego
stosujemy pewne założenia idealizacyjne, aby zbliżyć się do przezwyciężenia
tej niedookreśloności.
Takim założeniem idealizacyjnym jest odwołanie się do zasady kosmologicznej (Rudnicki 2002). Istnieje wiele postaci zasady kosmologicznej. Einstein uogólnił zasadę kopernikańską o postulat, że średnie parametry
Wszechświata takie jak gęstość materii, temperatura i inne własności fizyczne są jednakowe w obszarze kosmologicznym, dostatecznie dużym dla kosmologicznych uśrednień. Zasadę tę („Wszechświat jest z grubsza jednorodny i izotropowy przestrzennie”) zwykło się nazywać einsteinowską wersją
uogólnionej kopernikańskiej zasady kosmologicznej.
Einstein uzasadniał użycie zasady kosmologicznej w sposób fizyczny: gdy
interesuje nas wielkoskalowa struktura Wszechświata, możemy sobie wyobrazić, że materia rozmieszczona jest na niezmierzonych obszarach równomiernie. Gęstość materii co prawda się zmienia, ale zmiany te są małe. Einstein swoją procedurę idealizacyjną traktował analogicznie do aproksymacji
geoidalnego kształtu Ziemi przez elipsoidę (Rudnicki 2002). Prędkości
gwiazd (świat Einsteina podobnie jak Newtona był zbudowany z gwiazd) są
dużo mniejsze od prędkości światła, dlatego można założyć, że istnieje układ
odniesienia (spoczynkowy), w którym materia pozostaje w spoczynku i nie
zależy od zmiennych przestrzennych (jednorodność przestrzenna). Jeśli
Wszechświat jest skończony, to założenie, że skalar gęstości nie zależy od
punktu, było dla Einsteina naturalne.
Rudnicki ten sposób argumentacji nazywa prymitywnym. Utrzymuje, że
sama intuicja była naiwna, świat mały, zamknięty wypełniony gwiazdami,
w którym wzrok obserwatora przenika go dookoła. Intuicja Einsteina, chociaż
błędna, wiodła go do poprawnego modelu; Einstein podtrzymywał swoje założenie, nawet gdy już było znane istnienie galaktyk i ich swoistych i kosmologicznych prędkości. Założenie jednorodności i izotropii było w istocie niezwykle restryktywne i dopuszczało tylko ruchy radialne z prędkością względną
proporcjonalną do wzajemnej odległości. Dodatnia korelacja pomiędzy odległością galaktyk a przesunięciem ku czerwieni była, jak wiadomo, znana przed
pomiarem Hubble’a pierwszych odległości do galaktyk.
Edwin Hubble był nie do końca świadomym odkrywcą prawa nazywanego jego nazwiskiem. Hubble w zależności przesunięć ku czerwieni od odle-
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głości nie dopatrywał się żadnych głębszych regularności i poszukiwał de
facto zależności wielomianowej krzywej regresji. Dopiero gdy zapoznał się
z modelami relatywistycznymi, odrzucił człony wyższego rzędu, pozostawiając człon liniowy (Gates 1962)). Mamy tutaj doskonały przykład ilustrujący
znane powiedzenie, że same obserwacje bez teorii są ślepe. Interesujący jest
również fakt, że to z einsteinowskiej zasady kosmologicznej wynika bezpośrednio prawo Hubble’a. Czasem mylnie twierdzi się, że prawo liniowej zależności prędkości radialnych od odległości (czyli prawo Hubble’a) jest konsekwencją einsteinowskich równań dla grawitacji. Tak nie jest, ponieważ jest
to naturalna konsekwencja przyjęcia założenia jednorodności i izotropii
przestrzennej.
Oczywiście zasada kosmologiczna, przyjęta dla przezwyciężenia problemu
niedookreśloności kosmologii, może być w dalszych badaniach testowana
obserwacyjnie. Może się bowiem okazać, że własność jednorodności i izotropii przysługuje tylko części naszego Wszechświata, natomiast poza tym obszarem Wszechświat jest niejednorodny i anizotropowy, tj. łamie tą zasadę
(Junji Jia, Hogbao Z, Zhang 2008). W tym kontekście interesujący jest program Charlesa Hellaby rekonstrukcji czasoprzestrzennej metryki z danych
obserwacyjnych (Hui-Ching Lu, Hellaby 2007).
Rudnicki twierdzi, że istnieje w kosmologii metodologiczna konieczność
użycia zasady kosmologicznej. Ta konieczność wynika ze specyfiki badań
kosmologicznych, które odróżniają ją od innych dziedzin wiedzy, jak powiedzmy, fizyki czy chemii. Naszym zdaniem zasada kosmologiczna jest
propozycją teoretyczną posiadającą uzasadnienie empiryczne. Jest nim
przezwyciężenie niedookreśloności kosmologii, która nie jest autonomiczna
w tym sensie, że nie opiera się na teorii, która się do niej wyłącznie odnosi.
Problem kosmologiczny jest jedynie dziedziną aplikacji równań Einsteina.
Michał Heller proponuje uprawianie tzw. wewnętrznej metodologii
nauki. Problematykę zasad ekstrapolacji praw fizyki laboratoryjnej na cały
Wszechświat zalicza on do obszaru zainteresowań tej właśnie metanauki
(Heller, 1978). Obszar czasoprzestrzeni zawarty wewnątrz horyzontu cząstek
Heller określa mianem Wszechświata będącego „obserwowalnym w zasadzie”, a miejsce zasady kosmologicznej widzi jako pewne dodatkowe założenie, gdy ekstrapolujemy naszą wiedzę fizyczną z obszaru rzeczywiście
obserwowalnego. Zasadę kosmologiczną definiuje w sposób operacyjny:
uśredniony obraz Wszechświata otrzymany przez obserwatora wyposażonego w standardowe instrumenty astronomiczne nie zależy od jego pozycji
w przestrzeni. W tej definicji zasady kosmologicznej jest niedookreślone, co
to są standardowe instrumenty kosmologiczne. Pojęcie standardowego instrumentu astronomicznego jest relatywne, dlatego może lepiej byłoby mówić o obserwatorze, który dysponuje danymi obserwacyjnymi uzyskanymi
z dostępnych obserwacji astronomicznych naziemnych i eksperymentów
i satelitarnych. Heller uważa, że koncepcja ekstrapolacji cały czas czeka na
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poprawne metodologiczne opracowanie. Mówi się o ekstrapolacji fizyki
ziemskiej czy lokalnej. Wszystkie znane nam prawa fizyki są ekstrapolowane
na Wszechświat, będący przedmiotem kosmologii, chociaż nie wszystkie te
prawa mają potwierdzenie w laboratoriach ziemskich. Przykładowo, w skali
układu planetarnego poszukujemy potwierdzenia ogólnej teorii względności,
ale jest to możliwe zaledwie w jej przybliżeniu liniowym. Stąd trudno jest
uznać już OTW za fizykę ściśle ziemską czy też lokalną. Chyba lepiej jest
mówić o znanej nam fizyce i jej ekstrapolacji na Wszechświat. Problem ekstrapolacji wymaga starannego potraktowania. Zauważmy, że gdy ekstrapolujemy znaną nam fizykę lepiej lub gorzej sprawdzoną w warunkach ziemskich
laboratoriów, implicite zakładamy, że prawa fizyki w dowolnym fragmencie
przestrzeni są identyczne. Jest to rodzaj założenia natury filozoficznej, konsekwencją przyjęcia zasady fizycznej jedności świata. Czyli rozwiązanie zagadnienia kosmologicznego zakłada wcześniejsze poznanie praw fizyki. Nasza niewiedza tym względzie obciąża kosmologię jako taką, której program
badawczy jest ściśle uzależniony od znanej nam fizyki.
Ofer Lahav dokonał obserwacyjnych testów zasady kosmologicznej
(Lahav 2000). Przeglądy redshiftów, ruchów własnych, radioźródeł, tła
promieniowania rentgenowskiego, obserwacje CMB, linii neutralnego
wodoru itp. ograniczają wielkość niejednorodności, a w szczególności fraktalną strukturę wielkoskalowego rozkładu materii. Gdyby zasada kosmologiczna (einsteinowska) nie była spełniona, to, zdaniem Lahava, miałoby
to poważne konsekwencje dla interpretacji wieku Wszechświata, jego geometrii i jego materialnej zawartości. Lahav twierdzi, że gdy zasada kosmologiczna została zastosowana w kosmologii obserwacyjnej w jej okresie
„niemowlęcym”, pełniła wtedy rolę hipotezy (conjecture), była rodzajem
brzytwy Ockhama dla uzyskania prostych modeli kosmologicznych. Dzisiaj
posiadamy pełną kontrolę adekwatności tej zasady idealizacyjnej do
Wszechświata. Ehlers, Garen i Sachs (1968) pokazali, że łącząc zasadę kopernikańską z izotropią promieniowania reliktowego możemy wydedukować
jednorodność.
4. EPISTEMOLOGICZNA SWOISTOŚĆ KOSMOLOGII

4.1. Rola obserwatora i problem horyzontu
Rudnicki tak charakteryzuje kosmologię i jej odrębność od astronomii:
„Do astronomii należy obserwować, co jest obserwowalne bezpośrednio i pośrednio I wyjaśnienie tego przy pomocy innych obszarów wiedzy. Dziś
głównie przy pomocy matematyki, fizyki i chemii. Kosmologia różni się od
astronomii w tym, że chce twierdzić coś naukowo o całym Wszechświecie.
Wszechświat może być skończony i dostępny obserwacyjnie (bezpośrednio
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lub pośrednio) w każdym miejscu i w każdym momencie czasu co najmniej
w przeszłości lub mogą istnieć liczne jego obszary przestrzeni i/lub epoki czasu, dla których nie możemy uzyskać żadnej ewidencji z obserwacji. W tym
drugim przypadku jednakże kosmologia musi jakoś poradzić się z »wypełnieniem« tych obszarów czasoprzestrzeni, które są niedostępne obserwacyjnie”
(Rudnicki, 1989).

Epistemologiczną swoistością kosmologii jest z pewnością fakt, że obserwator jest częścią obiektu, który sam bada. Jest on zdany na poznawanie
wszechświata na podstawie docierających do niego sygnałów, ale może również planować obserwacje, decydować, jakie dane i skąd do niego będą
docierać. Jesteśmy zdani na poznawanie Wszechświata na podstawie docierających do nas sygnałów ze skończoną prędkością, czyli jesteśmy ekranowani przez horyzont kosmologiczny (Ellis 1993; Rindler 1956; Ellis, Steger
1998). Pojęcie horyzontu jest ściśle związane z pojęciem obserwatora. Horyzont informacyjny jest ogólniejszy od horyzontu zdarzeń, ponieważ w jego
określeniu wykorzystujemy jedynie fakt, że prędkość światła jest maksymalną prędkością przekazu informacji, a nie jest prędkością fotonu. To, co przenosi informację w obszarze horyzontu, jest rzeczą umowną, ale fotony reliktowe nie rozchodzą się przed epoką rekombinacji, czyli horyzont cząstek jest
zerowy przed epoką rekombinacji. Gdy fotony mogą się swobodnie propagować, to jest spełniony warunek przekazu informacji. Wcześniej pojęcie
horyzontu dźwięku będzie miało sens, ponieważ wtedy materia istnieje
w postaci plazmy fizycznej, równanie stanu posiada postać jak dla materii
promienistej i dźwięk porusza się w niej z prędkością 3/3 mniejszą od c.
Stąd jego prędkość możemy użyć do definicji horyzontu, który jedynie posiada sens fizyczny. Widzimy więc, że pojęciu horyzontu w kosmologii zawsze nadajemy sens operacyjny i relatywizujemy go do konkretnej epoki.
Istnienie horyzontów w kosmologii jest naturalną konsekwencją faktu, że
wszelka informacja musi dotrzeć do obserwatora zanim zostanie przez niego
zarejestrowana. Rozmiary horyzontu jednak zależą od czasu kosmologicznego (Margalef-Bentabol, Margalef-Bentabol, Cepa, 2012). Można, jak to zobaczymy później, podać ogólną formułę, która uzależnia rozmiar horyzontu
informacyjnego od konkretnego scenariusza ewolucyjnego. Rozmiar horyzontu jest z grubsza proporcjonalny do promienia Hubble’a RH=1/H,
natomiast rozmiary fizyczne obiektu są proporcjonalne do czynnika skali.
Zdarzenia znajdujące się wewnątrz horyzontu będą podlegać związkowi
przyczynowemu, ale sytuacja jest dynamiczna, ponieważ obszary układu,
które nie podlegają związkowi przyczynowemu (podhoryzontalne), mogą
w przyszłości mu już podlegać. Potrafimy ten proces teoretycznie cały czas
kontrolować, bo mamy odpowiednią teorię.
Radykalni empiryści uznają obiekty znajdujące się pod horyzontem za
nieistniejące jako nieobserwowalne. Niemniej jednak istnieją one fizycznie
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również pod horyzontem, jeśli założymy, że prawa fizyki stosują się do całego Wszechświata, ponad i pod horyzontem. Mówi o tym tzw. zasada jedności
świata, według której prawa fizyki obowiązują w każdym miejscu Wszechświata.
Przedmiotu kosmologii nie ograniczamy wyłącznie do obszaru wewnątrz
horyzontu. Istnienie horyzontu (granicy) dla kosmologii obserwacyjnej nie
może być ograniczeniem dla samej kosmologii. Co więcej, istnieje związek
przyczynowy pomiędzy zaburzeniami poza-horyzontalnymi i tymi znajdującymi się ponad horyzontem, który potrafimy kontrolować przy pomocy
teorii.
Wyobraźmy sobie ze interesuje nas zaburzenie o pewnej długości fali. Jeśli długość fali pewnego zaburzenia przekroczy rozmiar horyzontu, wówczas
kosmologowie powiadają w swoim żargonie, że fala zamarza, ponieważ przestaje ona ewoluować. Nazwa jest całkiem uzasadniona, ponieważ w tym
przypadku ustają wzajemne oddziaływania podukładów (jeśli zamarza woda,
to nie mogą się w niej rozchodzić fale powierzchniowe). Pamiętajmy jednak,
że cały czas fala o długości pod-horyzontalnej podlega równaniu falowemu.
Ona istnieje realnie w sensie fizycznym, chociaż w danej chwili nie może być
pozyskana informacja o jej istnieniu.
Krauss i Scherrer (2007) badali, jak zmienia się horyzont w przyśpieszającym wszechświecie i ekstrapolowali obserwowalną fazę przyśpieszonej
ekspansji w odległą przyszłość. Ponieważ rozmiary fizyczne obiektu rosną
proporcjonalnie do czynnika skali, a rozmiary horyzontu maleją z jego wzrostem, to pewne obserwacje obiektów mogą stać się dla nas niepowtarzalne,
i kiedyś w dalekiej przyszłości Droga Mleczna schowa się poza horyzontem
stając się nieobserwowalną. Takie rozumowanie autorów jest daleko idącą
ekstrapolacją fazy akceleracji na odległą przyszłość Wszechświata; ekstrapolacja ta nie musi być poprawna. Już w przeszłości Wszechświat przyśpieszał
w fazie inflacji, a potem zaczął wyhamować w fazie dominacji materii. Fakt,
że, jak wyrażają się autorzy, Wszechświat zmienia „pole widzenia”, nie może
być interpretowany epistemologicznie jako ograniczenie naszych zdolności
poznawczych w kosmologii sugerujące apokaliptyczny koniec wiedzy kosmologicznej. Zagadnienie dyskusji zmiany horyzontu w skalach ludzkich wydaje
się być zagadnieniem czysto akademickim, dopóki nie ma świadectwa
wiecznej akceleracji Wszechświata. Poza tym wpływ tych zmian horyzontu
na procesy zachodzące we Wszechświecie jest zaniedbywalny. Dzisiaj
Wszechświat przyśpiesza, ale jego przyszła ewolucja nie jest nam znana.
Inne ograniczenie, które można interpretować epistemologicznie, może
implikować problem tzw. kosmicznej wariancji związany ze statystyczną
niepewnością w analizie wyników obserwacji Wszechświata o skalach kosmologicznych. W kosmologii możliwa do poznania jest tylko część Wszechświata w szczególnym czasie, ponieważ istnieją ograniczenia w statystycznej
interpretacji danych obserwacyjnych w obszarze interesującym dla kosmo-
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logii (Somerville et al. 2004; Keremediew 2006). Problem kosmicznej
wariancji jest niezwykle ważki z punktu widzenia metodologii kosmologii,
dlatego poświęcimy mu uwagę.
Załóżmy, że interesujący nas proces fizyczny ma miejsce na skalach
mniejszych i większych od horyzontalnych i ma charakter losowy. Wówczas
proces fizyczny, jak na przykład amplituda pierwotnych perturbacji, mający
miejsce w skali horyzontalnej, daje nam tylko jedną fizyczną obserwowalną
realizację. Proces fizyczny o skalach większych niż horyzontalne daje nam
natomiast zerową liczbę realizacji, a procesy fizyczne o małych skalach dadzą nam większą liczbę realizacji. W konsekwencji, gdy mamy tylko jedną
realizację, trudno jest wyciągać z niej wnioski statystyczne odnoszące się do
znaczenia dla modelu procesu fizycznego. Dobrym przykładem tego faktu są
obserwacje promieniowania mikrofalowego tła (CMB).
Ograniczony dostęp do informacji ma dwa źródła. Po pierwsze, znajdujemy się w określonym miejscu w przestrzeni i jesteśmy zdani tylko na
zbieranie danych, które do nas docierają. Po drugie prędkość przekazu informacji jest ograniczona, co ogranicza obszar z jakiego może być ona do nas
przekazana. O jaką informację chodzi i skąd ona pochodzi? Mianowicie chodzi o informację o postaci kontrastu zaburzeń w danym miejscu przestrzeni
w określonej chwili czasu. Czyli to, co nam jest potrzebne, aby wyznaczyć
postać korelatora. W szczególności, informacja ta została „uwieczniona”
w fotonach mikrofalowego promieniowania tła (CMB) podczas fazy rekombinacji. Energie tych fotonów różnią się w zależności od tego, czy powstały
w obszarze zagęszczenia czy rozrzedzenia materii (efekt Sachsa-Wolfe’a).
Weźmy dowolny punkt w przestrzeni, taki który np. odpowiada naszej
obecnej lokalizacji. Po rekombinacji do punktu tego zaczęły przybywać fotony z coraz to odleglejszych obszarów, niosąc informację o postaci zaburzeń.
Niestety ta informacja nie była zbierana, dopóki promieniowanie mikrofalowe tła nie zostało odkryte. To, co mamy do dyspozycji dzisiaj, to fotony CMB pochodzące ze sfery o promieniu 14 Gpc, w której środku się znajdujemy. Sferę tą nazywamy powłoką ostatniego rozproszenia. Mierząc temperaturę promieniowania w zależności od kierunku na niebie, dowiadujemy
się o wartości kontrastu zaburzeń w danym punkcie na powłoce ostatniego
rozproszenia. To jest cała informacja, którą dysponujemy. Zamiast możliwości wykonywania pomiarów w całej przestrzeni, mamy do dyspozycji tylko
powierzchnię sferyczną o określonym promieniu.
Jak łatwo zauważyć, sfera zawiera najwięcej informacji o postaci zaburzeń w skalach dużo mniejszych w porównaniu z promieniem sfery. Dla tych
małych skal mamy dużą statystykę potrzebną do estymacji funkcji korelacji.
Warto podkreślić, że taka estymacja jest możliwa ze względu na gaussowski
charakter zaburzeń. Nie byłaby możliwa (lub byłoby to znacznie trudniejsze)
dla pól niegaussowskich. Zwiększając skalę, ta statystyka ulega zmniejszeniu, za czym idzie większa niepewność estymowanego korelatora. Ostatecz-
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nie nie da się nic powiedzieć o funkcji korelacji na skalach większych niż
średnica sfery. Tą niepewność wyznaczania korelatora, wynikającą z ograniczenia związanego z naszym szczególnym usytuowaniem w przestrzeni,
nazywamy kosmiczną wariancją. Jest ona tym większa, im większe skale
rozpatrujemy.
Reasumując, kosmiczna wariancja oznacza, że możliwość estymowania
parametrów w kosmologii jest ograniczona przez dostęp do informacji, które
docierają do nas z powierzchni ostatniego rozproszenia. Aby określić rozkład
fluktuacji promieniowania reliktowego w całej przestrzeni, niezbędne jest
wykonanie obserwacji z innych położeń, którym będą odpowiadały inne sfery ostatniego rozproszenia. Obserwacje CMB dotyczą Wszechświata w fazie
ewolucji odpowiadającej redshiftowi z = 1100 (w którym miało miejsce rozprzęgnięcie fotonów), gdzie miało miejsce rozprzęgnięcie neutrin, które
również niosą informację i będą definiować też powierzchnię ostatniego
rozproszenia neutrin (niestety neutrina słabo oddziaływają z materią). Jeszcze wcześniej fale grawitacyjne niosą informację o Wszechświecie, która
odciska swoje piętno na CMB.

4.2. Dopuszczalność spekulatywnych wyjaśnień
(kategoria wieloświata)
Analiza kategorii wieloświata angażuje trzy obszary badań: ontologiczny,
epistemologiczny i metodologiczny. Umieszczamy tę analizę w części traktującej o swoistości epistemologicznej dość arbitralnie, głównie dlatego, że
kategoria wieloświata ma swoje korzenie w tzw. problemie antropicznym.
Prezentując powyżej różne rozumienia odniesień modeli kosmologicznych, pozostawiamy przedmiot kosmologii źle zdefiniowany. Jesteśmy bowiem przekonani, że gdy lepiej zrozumiemy Wszechświat, stanie się możliwe
podanie adekwatniejszej definicji. Obecnie musimy zadowolić się przybliżoną definicją opisową Wszechświata jako układu fizycznego, do którego stosują się znane nam prawa fizyki. Brak adekwatnej definicji wydaje się być
źródłem obserwowanej obecnie erozji samego pojęcia „Wszechświat”. Mamy
tutaj na myśli fakt, że dawniej kosmologowie byli głęboko przekonani, że
przedmiot ich badań jest jednostkowy, a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy. Ta wiara została zachwiana przez ostatnio popularne koncepcje wieloświata (multiverse), które pojawiły się w teorii superstrun i w M-theory
(brane universe). Teoria superstrun postuluje istnienie 10500 tzw. stanów
próżni (wszechświatów). Z każdego stanu próżniowego rodzi się z pewnym
prawdopodobieństwem wszechświat. Roger Penrose oszacował, że nasz
Wszechświat o energii 1016 GeV mógł powstać z prawdopodobieństwem
(10-10).123
Mówiąc o hipotezie wielu wszechświatów, należy odróżnić wieloświat od
ensemble’a wszechświatów. Ensemble wszechświatów jest zbiorem wszech-
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światów kauzalnie niepowiązanych (Ellis, Uzan 2015). Z kolei wieloświat jest
zbiorem wszechświatów, które łączy wspólny mechanizm powstania.
Wszechświaty — elementy wieloświata — zostały wygenerowane z pewnej
leżącej u podstaw teorii, np. z teorii strun albo w scenariuszu chaotycznej
inflacji Lindego, gdzie wszechświaty, jak bańki, bifurkują jedna z drugiej
w różnych obszarach wieloświata (Tegmark 2004). Naszym zdaniem kwestia
– jeden wszechświat czy wieloświat – jest czysto semantyczna. Możemy patrzeć na wieloświat jako na jeden obiekt – wszechświat – o bardziej złożonej
strukturze.
O wieloświecie możemy również mówić w kontekście czasoprzestrzeni
z czterema bądź więcej wymiarami przestrzennymi. W schemacie pojęciowym kosmologii branowej, w której 3-wymiarowa przestrzeń jest zanurzona
w pewnej wyżej wymiarowej przestrzeni bulk, do której dodajemy wymiar
czasowy. Grawitacja może odgrywać rolę w przestrzeni bulk, ale już pozostałe oddziaływania fundamentalne są uwiązane w branie. Dodatkowe wymiary
przestrzenne, których istnienie postulujemy, mogą być zwarte, bądź nie, ale
są one duże w odróżnieniu od planckowskich, jak w teorii Kaluzy-Kleina.
Wieloświat może także zawierać nieskończoną liczbę replik tego samego
wszechświata, jak ma to miejsce w wieloświatowej interpretacji mechaniki
kwantowej Everetta.
Ciekawy pogląd na temat źródeł powstania koncepcji wieloświata wyraził
Goenner (2010). Upatruje ich on w trudnościach rozwiązania pewnych problemów filozoficznych zawartych w tej koncepcji. Źródłami tymi są dążenie
do pozbycia się osobliwości początkowej oraz próba powrotnego uzyskania
biosfery w realności Wszechświata (zasady antropiczne). We wczesnych etapach rozwoju kosmologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej była ona
traktowana jako pewien dział stosowanej teorii grawitacji (Kantscheider
1985). Einsteinowskie równania pola obok innych rozwiązań dopuszczały
rozwiązania kosmologiczne. Do tej pory w kręgu kosmologów kwantowych
kosmologia jest postrzegana jako case study kwantowej teorii grawitacji —
pole do testowania koncepcji kwantowej grawitacji (Bojowald 2015). W tych
badaniach kosmologię traktuje się jako dziedzinę nie fundamentalna, a fenomenologiczną. Fundamentalna jest teoria kwantowej grawitacji. Wszechświat kwantowy, w którym faza bounce zastępuje osobliwość, staje się modelem kwantowej teorii grawitacji.
Wspomniana erozja terminu „wszechświat” w związku z powstaniem
koncepcji wieloświata świadczy o pojawianiu się spekulacji, gdy brak dobrej
definicji przedmiotu badań. Podobna sytuacja ma miejsce w teorii superstrun, która, zamiast wyjaśnić koincydencje standardowego modelu
Wszechświata — co powinna uczynić, bo inaczej łamie reguły metodologiczne obowiązujące w fizyce (Staruszkiewicz 2009) — powołuje koncepcję wieloświata. Co więcej proponowana jest karykaturalna koncepcja wyjaśnienia
Wszechświata, wyjaśnienia wszystkiego przez wszystko. Martin Rees uważa,
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że problem multiverse jest czysto semantyczny, bo to, co teraz nazywamy
Wszechświatem można nazwać metagalaktyką, a multiverse nazwać
Wszechświatem (Rees 2007). Taka postawa zdaniem Goennera, ukrywa
zmianę ontologiczną, bo zakłada, że Wszechświat istnieje w takim samym
sensie, jak, powiedzmy, układ słoneczny.
Ogólnie, pojęcie wieloświata rodzi pytanie o interpretację wieloświatowej
interpretacji mechaniki kwantowej: czy wieloświaty mogą być traktowane
jako realnie istniejące wszechświaty (realizm), czy też są to czysto myślowe
konstrukty (antyrealizm, „teoretyczne teorie”)? Jaki jest ontyczny status
wieloświatów? Niektórzy badacze, jak DeWitt, opowiadają się za uznaniem
realności multiverse. De Witt prowokacyjnie pyta o różnicę między rzeczami
realnymi fizycznie, a abstrakcjami takimi jak liczby, trójkąty (DeWitt 1967,
Gardner 2003). Podążając tym tropem, twierdzi się, że wprowadzenie koncepcji multiverse prowadzi do rozszerzenia zasady kopernikańskiej: wszechświat nie jest centrum świata (rozumianego jako wieloświat). Oczywiście,
wszechświat musi być czymś absolutnie wyjątkowym, ale trudno jest twierdzić, żeby wszystko logicznie dopuszczalne lub pomyślane miało być w świecie realizowane.
Wyważony pogląd na temat wieloświata wyraża Ellis (2007). Jego zdaniem przyjęcie realistycznej interpretacji wieloświata prowadzi do trudnego
zadania powiązania go z relewantnymi danymi empirycznymi. Wszechświaty, które są przyczynowo rozłączne, pozostają poza kontrolą obserwacyjną
i należy je uznać za obiekty niefalsyfikowane. Twardym rdzeniem prób zdefiniowania przedmiotu kosmologii jest traktowanie Wszechświata jako
obiektu fizycznego.
W filozoficznej dyskusji nad pojęciem wieloświata pojawia się zatem pytanie o falsyfikowalność. S. Carroll podważa stosowalność kryterium falsyfikowalności dla subtelnych teorii fizycznych, w których ostrożnie konstruuje
się empiryczne konsekwencje7. Wskazuje dwa inne kryteria naukowości teorii: teoria powinna być określona oraz empiryczna. Teoria określona (skończona) powinna zawierać jednoznaczne twierdzenia dotyczące rzeczywistości. Teoria empiryczna w tym ujęciu to nie teoria zdatna do formułowania
testowalnych/falsyfikowalnych predykcji. Empiryczność teorii poznajemy po
tym, jak radzi sobie z danymi empirycznymi. A zatem pewne założenia nawet ontologiczne, które dokonujemy w ramach teorii, nie muszą być testowalne, natomiast uwzględnienie ich w procesie wnioskowania (wyjaśniania)
znaczenie wpływa na jego efektywność.
Oczywiście możemy nigdy nie mieć dostępu obserwacyjnego do innych
światów wieloświata niż nasz Wszechświat, natomiast postulowanie istnienia wieloświata pozwala na zupełnie inne radzenie sobie z danymi, do
—————————
7 Zob. dyskusję w serwisie www.edge.org na temat „What scientific idea is ready for retirement?”:
https://www.edge.org/response-detail/25322. Podobnie o potrzebie korekty kryteriów faksyfikowalności w sensie klasycznym – popperowskim pisze Kragh (Kragh 2015).
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których mamy dostęp. Niezwykle ciekawie rozwija tę intuicję L. A. Barnes
(Barnes 2017), posługując się logiką bayesowską. Otóż, traktuje on kategorię
wieloświata jako przykład wyjaśniania typu „populacja + efekt selekcji”.
Mamy do czynienia z mało prawdopodobnymi wartościami pewnych parametrów fizycznych. Postulujemy zatem istnienie większej i bardziej złożonej
populacji (wieloświata), by wyjaśnić, dlaczego te wartości parametrów
w ogóle istnieją, oraz pewien mechanizm selekcji, który wyjaśni, dlaczego te
parametry w ogóle obserwujemy. Ten metodologiczny zabieg, który pozwala
na badanie możliwych rozszerzeń danej teorii, stosuje się jako użyteczną
spekulację w sytuację, gdy aktualne dane nie dają podstaw by wyjść poza
model standardowy (Heavens et al. 2017).
5. ZAKOŃCZENIE
— KOSMOLOGIA JAKO NAUKA NIEDOOKREŚLONA

Nasza praca pokazuje, że ma rację Uzan, kiedy pisze, że kosmologia
współczesna odgrywa centralną rolę w debacie między światem nauk (science) a filozofią (Uzan 2014). Po pierwsze dlatego, że w szczególności dostarcza opisu historii ewolucji tego, co fizyczne we Wszechświecie; po drugie,
ponieważ rekonstruuje historię Wszechświata jako całości (por. Weinberg
2015; Zinkernagel 2014).
Paradygmat kosmologii współczesnej głosi, że jest ona wtórna wobec fizyki, będąc specyficzną dyscypliną fizyczną. W tym miejscu trzeba jednak
wspomnieć projekt Milne’a zbudowania kosmologii opartej na pierwszych
zasadach dotyczących pomiaru czasu i przestrzeni, i stąd wyprowadzenia
fizyki lokalnej (Dąbek, 2011). Niekoniecznie trzeba zarzucać fizykę znaną od
Galileusza, a wręcz odwrotnie — można skorzystać ze współczesnej wiedzy
o naturze czasu i przestrzeni. Naszym zdaniem na przykład teoria zbiorów
kauzalnych Sorkina (Ling 2017) powinna być podstawą dla współczesnego projektu budowy kosmologii dedukcyjnej opartej nie na pomiarze relatywistycznym, ale kwantowym. Taki projekt zbliżyłby kosmologię do filozofii
Leibniza z jego relacjonistyczną koncepcją czasu (Szydłowski, Tambor 2017).
W praktyce badawczej kosmologii można spotkać się z niedookreślonością kosmologii na różnych poziomach badań (Butterfield 2014). Rozwój
kosmologii jest w pewnym wymiarze podporządkowany dążeniu do przezwyciężania tej niedookreśloności. Problem niedookreśloności kosmologii
należy odróżnić od problemu degeneracji, który pojawia się w kosmologii
obserwacyjnej. Problem ten można ogólnie scharakteryzować jako zgodność
alternatywnych modeli kosmologicznych z naszymi ewidencjami Wszechświata. Trafniej byłoby nazwać ten problem problemem degeneracji w kosmologii. Z kolei brak naszej wiedzy o Wszechświecie i o jego globalnych
własnościach zmusza nas do zastosowania szczególnej strategii działania.
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Przyjęcie zasady kosmologicznej jest bardzo restryktywnym założeniem
prowadzącym do wyróżnienia wąskiej klasy modeli kosmologicznych o prostej blokowej strukturze czasoprzestrzeni z wyróżnionym czasem kosmologicznym. Zasada kosmologiczna sprawia, że możemy wypracować prosty
model, który ekstrapolujemy na duże, często obserwacyjnie niedostępne
obszary. W naszych laboratoriach ziemskich nigdy nie osiągniemy energii
planckowskich, ale chcemy ekstrapolować naszą wiedzę do tego obszaru, by
dyskutować zagadnienie osobliwości Wszechświata. Jej przyjęcie oznacza, że
problem kosmologiczny staje się zasadnym. Beisbart pisze:
“If cosmology is to obtain knowledge about the whole universe, it faces an
underdetermination problem: Alternative space-time models are compatible
with our evidence. The problem can be avoided though, if there are good reasons to adopt the Cosmological Principle (CP), because, assuming the principle, one can confine oneself to the small class of homogeneous and isotropic
space-time models” (Beisbart 2009, s. 175).

I zastanawia się, jakie są dobre uzasadnienia dla przyjęcia zasady kosmologicznej i przezwyciężenia niedookreśloności modelu w kosmologii.8
Beisbart rozważa różne strategie usprawiedliwiające przyjęcie zasady kosmologicznej. Otwartym pytaniem jest, czy modele kosmologiczne są generyczne w klasie modeli ogólniejszych, w których odchodzimy od tej zasady.
Jest to ważne dla poprawności wyjaśniania na podstawie tego uproszczonego modelu. W kosmologii zasadą metodologiczną stosowaną w praktyce
badawczej uczonych jest tzw. zasada indyferentyzmu, zgodnie z którą istnieje pewien zbiór warunków początkowych prowadzących do tego samego
stanu Wszechświata, obserwowanego dzisiaj (Szydłowski, Golbiak 2006).
W analizach metodologicznych dotyczących kosmologii można rozpatrywać role czynników empirycznych i teoretycznych w jej rozwoju. Odkrycie
promieniowania reliktowego jest świadectwem jej poważnego traktowania
jako dyscypliny fizycznej. Tę sytuację dobrze oddaje następujący fragment:
“The story of the CMB origin offers insights into the nature of the progress of
modern science — its good and bad points alike. The role of the empirical but
unexpected discovery of the CMB as unravelling the deepest mysteries of the
origin of the universe was immediately and widely recognized by almost the
entire cosmological community, including most researchers with unorthodox
views. In general, it helped persuade a large portion of the wider scientific
community that cosmology is a serious, mature and firmly founded scientific
discipline” (Cirkovic, Perovic 2017).

—————————
8 Co to znaczy, że każdy model wszechświata jest empirycznie niedookreślony? To znaczy, że żadna
potencjalnie dostępna ilość danych nie wystarczy do tego, by wyselekcjonować dokładnie jeden
model. Ponadto wniosek ten pozostaje w mocy nawet wtedy, jeśli założymy, że prawa fizyki działają
nie tylko lokalnie, ale w całym Wszechświecie (zasada jedności, principle of uniformity).
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Bez nieprzewidywanych odkryć natury empirycznej nie można zatem zrozumieć obecnego stanu wiedzy o Wszechświecie.
W pracy staraliśmy się scharakteryzować odrębność epistemologiczną
i ontologiczną kosmologii, rozumianej jako fizyka Wszechświata, od samej
fizyki. Próba zrozumienia tej odrębności jest de facto próbą zrozumienia
samego projektu kosmologicznego, jak i tego, co kosmologowie chcą osiągnąć, jakie sobie stawiają cele i jakimi metodami je osiągają. W zasadzie
zachowują się oni w swych badaniach jak fizycy, ale ich przedmiot badań jest
wyjątkowy, unikalny i stąd stosowane metody są z natury specyficzne.
Współczesna kosmologia jest nauką empiryczną, chociaż jeszcze 25 lat temu
trudno to było dostrzec. Próba zdefiniowania kosmologii nie jest jej samej
potrzebna, ponieważ jest to cały czas nauka otwarta na znaną i nieznaną
fizykę. Cóż z tego, że podamy taką bądź inną definicję kosmologii, skoro ona
nie odda jej wewnętrznej złożoności? Zawsze odnajdziemy jakiś jej aspekt,
który pominęliśmy. Próba podania ścisłej definicji jej przedmiotu badań
i metod kłóci się z zasadą jej otwartości na całą fizykę i osiągnięcia astronomii oraz astrofizyki. Stąd najlepiej mówić o niej w kategoriach metasystemowych, pokazując jej różnorodność i bogactwo. Pozwoli nam to lepiej
rozumieć, co naprawdę robią kosmolodzy i co chcą osiągnąć.
W jednej z ostatnich prac T. Padmanabhan (T. Padmanabhan, H. Padmanabhan 2017) proponuje, aby projekt kosmologiczny konstrukcji modelu
kosmologicznego przemyśleć na nowo, ponieważ kosmologia to taka nauka,
o której do końca nie wiemy, jaką ma być, jaką fizykę ma obejmować, jakimi
pojęciami mamy opisywać Wszechświat. Jest nauką, którą nie możemy zredukować do fizyki i wszelkie próby jej holistycznego traktowania są mile
widziane. T. Padmanabhan i H. Padmanabhan proponują do modelu kosmologicznego wprowadzić kategorię informacji (CosmIn) i wyjaśniać problem stałej kosmologicznej, zagadkę przyspieszonej ekspansji Wszechświata,
wielkoskalową strukturę Wszechświata w kategoriach tego pojęcia. Jest to
otwarcie się kosmologii na teorię informacji. Nie ma w tym nic dziwnego,
jeśli sobie uświadomimy, że pojęcie informacji jest kategorią fizyczną.
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THE ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL SPECIFICITY
OF COSMOLOGY AS A SCIENCE ON THE UNIVERSE
ABSTRACT

We discuss the specificity of modern cosmology understood as the physics of the
Universe. We can treat cosmology as specific because of its object, i.e. the physical
Universe is specific, as well as the ways of acquiring the knowledge about the Universe are specific. We argue that the specific and, in some sense, unique methodo-
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logical nature of modern cosmology compared to physics is not controversial, as it is
claimed among others by Helge Kragh. In our view this specificity is natural of cosmology itself and has its foundations in: 1) the asymmetry of prediction (which favors retrognosis), 2) the temporal nature of observations applied in cosmological
investigations, 3) the horizon problem and the relevance of initial conditions for
cosmological evolution.
Keywords: modern cosmology, philosophy of science, methodological specificity of cosmology, the evolution of the Universe.
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ON NICHOLAS RESCHER’S ORIENTATIONAL
PLURALISM IN METAPHILOSOPHY
ABSTRACT

The article discusses Nicholas Rescher’s metaphilosophical view of orientational
pluralism. In his essay Philosophical Disagreement: An Essay towards Orientational Pluralism in Metaphilosophy Rescher explains a substantial difference between philosophy and science—namely, that philosophers—differently than scientists—continuously propose and undermine various solutions to the same old problems. In philosophy it is difficult to find any consensus or convergence of theories.
According to Rescher, this pluralism of theoretical positions is caused by holding by
philosophers different sets and hierarchies of cognitive values, i.e. methodological
orientations. These orientations are chosen in virtue of some practical postulates,
they are of axiological, normative, but not strictly theoretical character. Different
methodological orientations yield different evaluations of philosophical theses and
arguments.
This article shows that Rescher’s account does not determine clearly acceptable
cognitive values. If there are no clear criteria of evaluation of methodological orientations, then the described view seems to be identical to relativism adopting the
everything goes rule. In addition, accepting orientational pluralism it is hard to
avoid the conclusion that discussions between various philosophical schools are
futile or can be reduced to non-rational persuasion.
Keywords: metaphilosophy, Nicholas Rescher, relativism, methodology of philosophy, orientational pluralism.

1. INTRODUCTION

Philosophy, since its beginning, has been criticized for its inconclusive
nature. Philosophical disagreements rarely end with a relatively permanent
consensus. The same problems are investigated over and over again; old
solutions are repeatedly proposed, although expressed in various terminologies. Whereas in science we can observe a cumulative progress: old prob-
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lems usually have widely accepted solutions and new ones are solved
according to commonly accepted rules. Thus it is not surprising that philosophy have been attacked for its inconclusiveness. Among others ancient
skeptics insisted that philosophical efforts were futile. They asserted that
philosophical questions were undecidable, so they recommended suspending judgement. Descartes tried to elaborate an effective method as well as
a base of indisputable premises in order to rebuild a whole body of
knowledge. Neopositivism repudiated some areas of philosophy, including
metaphysics as the set of nonsensical pseudo-problems.1
Is the enterprise of philosophy futile? How does science omit correspondent difficulties? In this essay we will outline and discuss the answer
given by Nicholas Rescher2 who proposes the metaphilosophical theory
called orientational pluralism.
2. EXPOSITION OF RESCHER’S
ORIENTATIONAL PLURALISM

At least three explanations of the problematic situation of philosophy are
offered. Firstly, it has been pointed out that philosophy promotes originality
of thought, encouraging philosophers to unhesitatingly disprove existing
conceptions and modes of argumentation. Secondly, it has been suspected
that it is the lack of one methodology which causes unending disputes.
Thirdly, it has been claimed that philosophy is concerned with essentially
undecidable questions. Rescher provides an alternative explanation. He
postulates that the troublesome situation of philosophy is attributable to the
nature of its problems. They are decidable but not absolutely and therein
lies the source of disagreement lies.
Rescher specifies the form of genuinely philosophical problem as an
aporetic cluster. In this domain we can observe groups of interrelated but
incompatible theses. Each of them might be provided with persuasive arguments and is based on our intuitions. A solution to a philosophical problem
denies some of them in order to avoid inconsistency. Rescher gives the following example of such situation:
„… a major family of controversies in moral philosophy revolves about the following inconsistent triad of theses:
(1) (Ethical Cognitivism) We have knowledge of certain ethical facts.
(2) (Ethical Autonomy) Neither experience nor reasoning yields ethical
knowledge.

—————————
1 N. Joll, Contemporary Metaphilosophy, in: Internet Encyclopedia of Philosophy, 2010
[19.06.2017] <http://www.iep.utm.edu/con-meta/>.
2 N. Rescher, Philosophical Disagreement: An Essay Towards Orientational Pluralism in
Metaphilosophy, The Review of Metaphysics, 32, 1978, 217–251.
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(3) (Empiricism) There is no source of knowledge apart from experience and
reasoning.
Various major positions can be exfoliated from the alternative modes of resolution of this controversy. Thus Ethical skepticism reasons from (2) and (3) to
the denial of (1). Ethical intuitionism reasons from (1) and (2) to the denial of
(3). Ethical naturalism reasons from (1) and (3) to the denial of (2).”3

We have already seen that introducing only positive argumentation is insufficient, because each of the theses of a given aporetic cluster can be provided with a supporting argument. Hence, the situation requires the refutation of the argumentation supporting the denied theses. According to
Rescher, it is not enough to give a counterargument. The standard way of
proceeding in philosophy is to evaluate not only arguments, but also the
inherent plausibility of their conclusions and consequences.
In order to take a stance it is necessary to analyse intellectual costs and
benefits, which include defining and weighing some parameters of competing solutions to a problem. Rescher enumerates “formal criteria like consistency, uniformity […] comprehensiveness, systematic elegance, simplicity, economy (‘Ockham’s razor’, etc.), but also various material criteria like
closeness to common sense, explanatory adequacy, inherent plausibility,
allocations of presumptions and burden of proof.”4 By using the criteria in
question, philosophers follow their methodological (or probative) orientations, i.e. predispositions to a certain mode of evaluation. This kind of general attitude is a necessary condition of proceeding towards a solution of any
problem and that is why it is indispensable. Probative orientation does not
consist of a body of basic assumptions or modes of reasoning but it is an
axiological attitude establishing a hierarchy of cognitive values. It limits the
range of alternative philosophical stances in such a way that only one of
them is adequate. Another requirement is being intelligible for debaters
following another methodological orientation.
Sciences, in contrast to philosophy, evolve toward a stable consensus,
precisely because they generally share cognitive values. However, probative
orientations and the related methods of solving problems themselves also
constitute a philosophical issue. Fruitful investigations concerning them
also presuppose that one follows some set of cognitive values. Rescher “…
reach[es] the position of what might be called an orientational pluralism in philosophy—a view which has it that there are different and [...] equally eligible
alternative evaluative orientations which underwrite different and mutually
incompatible resolution of philosophical issues.”5

In Rescher’s view, since there is no one correct hierarchy or set of cognitive values, philosophical theories can be true or adequate only relatively to
—————————
Ibidem, 221–222.
Ibidem, 225.
5 Ibidem, 229.
3
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some probative orientation. His orientational pluralism is a metaphilosophical relativism—reality investigated by philosophy is multifaced. It is not the
case that only one of the alternative solutions to a problem from the domain
is correct, or that philosophical problems are not related to reality. The rule
everything goes does not obtain. Each philosopher works following one and
only one methodological orientation which admits a particular solution to
a given issue. And because of that, as Rescher tells us, on the basic level of
philosophical work one must proceed (and actually proceeds) as if one accepted metaphilosophical absolutism.
The outlined metaphilosophical conception, according to Rescher, does
not imply either skepticism or indifferentism (or quietism). Pursuing philosophy is indispensable by virtue of significance of its questions and the
natural tendency of the human mind to grapple with its issues. Suspending
judgement in philosophy is not a proper reaction in the described situation,
for on the basic level of reflection, given a particular set of cognitive values,
there is no isothenia and isothenia on the meta-level does not entail epoché
on the basic level. It also is not neutral which of alternative answers to philosophical question should be picked. The philosopher occupies a particular
probative orientation which determines standards of rational selection of an
adequate theoretical option. In addition, Rescher points out that his
metaphilosophy can be useful as it enables respect to other participants in
the philosophical discussion which is of crucial importance in the development of the discipline of philosophy. Mutual critique stimulates to improve
one’s argumentation and to develop conceptions adequate to one’s set of
cognitive values. In philosophy, as it has been said, there are no ultimate or
absolute solutions. Successive proposals of argumentation are rejected
sooner or later. This domain of human reflection is a kind of communal venture consisting of high quality debate progressively producing more respectable theories.
Rescher’s relativism entails that one cannot ascribe to anyone a philosophical knowledge or truth. The metatheoretical view on the discipline
enables only to ascribe the knowledge of philosophy—of some theses and
arguments—which is the domain of the history of philosophy. The main goal
of inquiry in philosophy is not absolute truth but rather the warranted assertability of certain theses in relation to given probative orientation.
3. CRITICAL DISCUSSION

It is worth noting that Rescher’s conception is not only a metatheory of
philosophy and an account for its problematic situation, but also a normative proposal. The author defines the aim of the enterprise, the proper attitude towards the discipline and determines the framework which delimits
activity in this field. The proper stance consists of acceptance of intelligible
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probative orientation and methodological absolutism (or monism) on the
basic level of investigation. Rescher points out that the standards of rational
settlement of philosophical issues are internal to a given methodological
orientation. Therefore, it seems that cultivating this discipline in a responsible way should begin with a clear and distinct exposition of cognitive values
which one follows. Without this step expressing one’s theoretical views
might be regarded as futile because evaluating their adequacy would be
problematic.
Theoretical components of the orientational pluralism appeal to the notion of cognitive values. The condition of intelligibility delimits acceptable
methodological orientations and, intermediately, cognitive axiologies. However, this condition is too weak, so it seems that the objection of everything
goes can be provided and Rescher’s metaphilosophical view can be considered as relativistic.
Although in sciences there is a general agreement on cognitive values, in
the light of Rescher’s theses, scientific theories have only a conditional form
—theory T is correct only in the light of a given cognitive axiology. If one
can change his/her methodological orientation in philosophy, why should
we claim that it is impossible in science? Metaphilosophical relativism, then,
is exposed to critique as being engaged in the consensual theory of truth. It
is because the consensus on cognitive values determines ascriptions of truth
values. However, Rescher can keep this question open and claim that such a
conception of truth is adequate according to the cognitive values which he
accepts.6
Rescher’s thesis does not explain how the discussion between philosophers adopting various sets of cognitive values can influence on improving
their argumentation or theses evaluated within respective methodological
orientations. Such improvement would be possible if the representatives of
different strands argued about the adequacy of reasoning to proposed conclusions on the assumption that particular methods were applied. But in
such a case philosophy should be metatheoretically described in absolutistic
terms—as disagreement on the correctness of conditional statements of
some kind. Rescher could reply that the antecedents of such statements do
not express genuine propositions, but rather axiological attitudes or modes
of evaluation. However, in such a situation controversies between representatives of different philosophical strands could be convincingly characterized as attempts to mutual persuasion. It would be a local instance of an
ultimate incompatibility in so called forms of life described in Ludwig Wittgenstein’s On Certainty:
“611. Where two principles really do meet which cannot be reconciled with
one another, then each man declares the other a fool and heretic.

—————————
6 M. Marsonet, Nicholas Rescher (1928–), in: Internet Encyclopedia of Philosophy, 2009
[19.06.2017] <http://www.iep.utm.edu/rescher/>.
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612. I said I would ‘combat’ the other man—but wouldn’t I give him reasons?
Certainly; but how far do they go? At the end of reasons comes persuasion.
(Think what happens when missionaries convert natives.).”7 In such case,
Rescher’s proposal should be consequently treated as a subject of pragmatic
choice, rather than theoretic one.”?
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O NICHOLASA RESHCERA ORIENTACYJNYM PLURALIZMIE
W METAFILOZOFII
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia metafilozoficzne poglądy Nicholasa Reschera i pewne uwagi
krytyczne pod adresem jego koncepcji orientacyjnego pluralizmu. W swym tekście
Philosophical Disagreement: An Essay towards Orientational Pluralism in Metaphilosophy Rescher wyjaśnia istotną różnicę pomiędzy filozofią a nauką: filozofowie
nieustannie proponują i odrzucają różne rozstrzygnięcia tych samych dawnych problemów. W filozofii trudno dostrzec konsens lub konwergencję teorii. Zdaniem
Reschera pluralizm stanowisk jest spowodowany tym, że filozofowie przyjmują różne zbiory i hierarchie wartości poznawczych, tj. różne metodologiczne orientacje,
wybierane na mocy pewnych postulatów praktycznych i mające charakter aksjologiczny, normatywny. Różne takie orientacje rozmaicie oceniają filozoficzne tezy
i argumenty. W artykule pokazuję, że Rescher nie wyznacza jasno zbioru dopuszczalnych wartości poznawczych. Jeśli nie ma kryteriów oceny orientacji metodologicznych, to stanowisko Reschera wydaje się identyczne z tezą radykalnego relatywizmu: „wszystko jest dozwolone”. Ponadto, gdy akceptuje się orientacyjny pluralizm,
trudno jest uniknąć konkluzji mówiącej, że dyskusje pomiędzy różnymi szkołami
filozoficznymi są daremne lub redukowalne do nieracjonalnej perswazji.
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ROZWAŻANIA O FILOZOFII UMYSŁU NA PODSTAWIE
DIALOGÓW STANISŁAWA LEMA
STRESZCZENIE

W dotychczasowej recepcji Dialogów Stanisława Lema przyjmuje się, że cała
moc argumentacyjna skoncentrowana jest na dialogu ostatnim, w którym pisarz —
używając terminologii z zakresu cybernetyki — poddaje krytyce ustrój centralnie
sterowany. Autorka podejmuje polemikę z przyjętą opinią i wskazuje na inne zadanie, które postawił przed sobą Lem: czy możliwe jest, a jeśli tak, to pod jakimi
warunkami, przeszczepienie ludzkiej świadomości na elektromózg? Tym tropem
podąża autorka w niniejszym artykule, analizując warunki konieczne i wystarczające
do przeprowadzenia transferu świadomości na nośnik niebiologiczny. Przedstawia
też stanowisko Lema w odniesieniu do teorii tożsamości osobowej, koncepcji świadomości czy roli, jaką przypisuje on technologii.
Słowa kluczowe: Stanisław Lem, elektromózg, świadomość, transfer świadomości.

Cybernetyka postrzega człowieka w analogii do urządzeń samosterujących. Tym też tropem podąża Stanisław Lem w swoim pierwszym dyskursywnym tekście — w Dialogach opublikowanych w roku 1957. Zostały one
podzielone na siedem dialogów,1 których bohaterami są Hylas, nieco naiwny
entuzjasta, oraz Filonous, sceptyk prowadzący swego przyjaciela przez meandry filozofii i cybernetyki. Dotychczas największą uwagę przyciągał fragment ostatni, wykorzystujący terminologię cybernetyczną z zamiarem omówienia modelu państwa centralnie sterowanego. W tym artykule natomiast
pragnę się skoncentrować na rozważaniach dotyczących filozofii umysłu zawartych w Dialogach, kontynuowanych następnie, choć już z innej perspektywy, między innymi w Summa technologiae. Na tym etapie Lem z dużym
entuzjazmem przyjmował założenia nowej nauki, w której dostrzegał potencjał przekształcenia natury ludzkiej; zakładał mianowicie możliwość przenie1 W kolejnych wydaniach Dialogi zostały poszerzone o aneksy, w których Lem krytycznym okiem
przypatruje się osiągnięciom cybernetyki.
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sienia świadomości człowieka do sztucznej sieci. W wyniku tej operacji ludzkość miała przekroczyć próg komplikacji minimalnej, a wykorzystując do
tego osiągnięcia technologiczne, pokonać swoje ograniczenia i otworzyć tym
samym nowy etap ewolucji gatunku — technoewolucji.
Problemy świadomości czy tożsamości ja są, obok cybernetycznego rozumienia społeczeństwa i jego przebudowy, najważniejszymi poruszanymi
zagadnieniami pierwszego eseju filozoficznego Lema i dlatego przewijają się
niemal w całym analizowanym dziele. Zdaniem Jerzego Jarzębskiego taka
perspektywa została wprowadzona niejako w celu zakamuflowania umiejscowionej w końcowych partiach tekstu krytyki ówczesnej rzeczywistości.2
Nie umniejsza to jednak wagi poruszanych problemów – symulowania ludzkiego myślenia, zagadnień tożsamości osobowej czy osiągnięcia nieśmiertelności.
CZŁOWIEK – MASZYNA

Źródła metafory mózgu jako komputera odnajdujemy z jednej strony
w zwrocie kognitywistycznym dokonanym w połowie XX wieku, w fascynacji
obliczeniowym postrzeganiem umysłu, który staje się odtąd procesorem
przetwarzającym dane. Z drugiej strony w 1948 r. Norbert Wiener opublikował Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the
Machine czym ufundował nową naukę — cybernetykę. Ze względu na rosnącą popularność tej metafory, człowiek zaczął być rozumiany jako maszyna
Turinga. Zmiana ta wiąże się ze zdominowaniem przestrzeni badań nad
umysłem i ciałem przez nauki informatyczne, w obrębie których jego funkcje
poznawcze jak i zachowanie postrzegane są z perspektywy maszyn liczących.3 Ufundowanie w obrębie cybernetyki koncepcji traktującej komputer
jako elektromózg zawdzięczamy podejmowanym przez matematyków i inżynierów próbom odwzorowywania funkcjonowania układu nerwowego w
konstruowanych modelach.4 W rezultacie człowiek został podzielony na zredukowany do poziomu software umysł i ciało, które stało się ciałem maszyny, robota lub cyborga.
Bazą dla przeprowadzanych od samego początku licznych analogii między maszynami i ludźmi jest zjawisko wymiany informacji oraz oddziaływania stanów wyjściowych układu na jego stany wejściowe. Taka relacja, określana jako sprzężenie zwrotne, na gruncie cybernetyki rozumiana jest jako
ciąg sygnałów przesyłanych między nadajnikiem i odbiornikiem, zbieranych
2 Por. J. Jarzębski, Lata młodzieńcze i dojrzałość cybernetyki, online. https://solaris.lem.
pl/ksiazki/eseje/dialogi/161-poslowie-dialogi [dostęp: 25.01.2018].
3 Por. M. Hetmański, Umysł a informacja, w: Przewodnik po filozofii umysłu, M. Miłkowski,
R. Poczobut (red.), Kraków 2012, s. 538–539.
4 Por. M. Hetmański, Umysł a maszyna. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Lublin 2000, s. 46.
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w nośniku pamięci, analizowanych i komunikowanych. Wiener definiuje
informację jako „nazwę treści zaczerpniętej ze świata zewnętrznego, w miarę
jak się do niego dostosowujemy i jak przystosowujemy doń swoje zmysły”.5
W tym sensie cybernetyka jest więc nauką o „urządzeniach samosterujących,
o przekazywaniu i przetwarzaniu w nich informacji.”6
Komunikacja ze światem dokonuje się za pośrednictwem receptorów
zmysłowych. Mózg porządkuje wiadomości, przekazuje je do efektorów, czyli
mięśni reagujących na bodziec, by ostatecznie oddziaływać na świat. Zważywszy na społeczny charakter procesów umysłowych, gdzie sprzężenia
określają sytuację, w której nadawca otrzymuje odpowiedź, informacja staje
się pojęciem w całości zależnym od takiej rzeczywistości.
Redukcja człowieka do informacji, co w znamienny sposób zostało wyrażone w koncepcji teleportacji, przyczyniła się do stworzenia idei „o możliwości konstrukcji maszyn myślących, gdyż myślenie jako takie ma czysto
formalny charakter przetwarzania informacji niezależny od podłoża, na którym zachodzi”.7
System cybernetyczny odwzorowując funkcjonalne własności układu, zupełnie pomija rolę jego fizycznych właściwości oraz budulca. Poprzez próby
odwzorowywania zachowania różnych układów, w których dochodzi do
sprzężeń, cybernetyka jest więc nauką roszczącą sobie prawa do zastosowań
praktycznych. Traktując umysł jako czarną skrzynkę, stawia przed sobą zadanie opisu systemu w oparciu o maksymalnie możliwą wiedzę dotyczącą
wejść i wyjść. Chcąc zaś odwzorować funkcjonowanie modelu w maszynie,
należy obserwować jego reakcje na otrzymywane bodźce, a pozyskane w ten
sposób wiadomości dostarczają wiedzy na temat zachowania układu.
W praktyce metoda ta polega więc na budowie systemu mającego odtwarzać
działanie czarnej skrzynki bez wnikania w jej stany wewnętrzne.8
MIT HOMUNCULUSA

Punktem wyjścia dla rozważań poruszanych w Dialogach są wątpliwości
Hylasa dotyczące jego tożsamości, rozumianej jako konstytucja materialna,
podlegająca nieustannej wymianie w naturalnym procesie starzenia się.
Mimo ciągle zachodzących zmian, zachowuje on poczucie tożsamości ze sobą
sprzed kilku lat. Co więc przyczynia się do poczucia identyczności Hylasa
dorosłego i Hylasa dziecka? Pierwszym przypuszczeniem jest zachowanie
identyczności na poziomie atomowym.9 Jednakże poszukiwanie odpowiedzi
N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, przeł. O. Wojtasiewicz, Warszawa 1960, s. 16.
E. J. Kolman, Posłowie, w: N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, op. cit., s. 215.
7 M. Hetmański, Umysł a maszyna..., op. cit., s. 47.
8 Por. ibidem, s. 116–119.
9 Por. S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 13–15.
5
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w odbudowie struktury atomowej, tj. w dokładnie takim samym rozmieszczeniu atomów w ciele kopii, jest zamiarem z góry skazanym na porażkę.
Zostaje wykluczona przez wzgląd na zasadę nieoznaczoności Heisenberga
głoszącą, że pojedynczy atom można w danym układzie umieścić tylko
w przybliżeniu. Nie da się zatem stworzyć idealnej kopii. Filonous następnie
proponuje — zakładając posiadanie odpowiedniej machiny — że jest w stanie
stworzyć identyczną replikę Hylasa już za jego życia. Taka możliwość wikła
nas jednak w kolejne aporie dotyczące tożsamości, mimo bowiem posiadania
przez kopię tych samych własności co kopiowany, nie powiemy, że jest z nim
tożsama. Problemu nie rozwiązuje też stworzenie jej po śmierci oryginału,
gdyż „nie ma żadnej więzi przyczynowej pomiędzy tobą, wszelkimi twymi
perypetiami, a tamtym Hylasem, osobą stworzoną przez machinę”.10
Część ta, wprowadzająca czytelnika m.in. w problemy trwania w czasie,
służy Lemowi do postawienia pytania o możliwość osiągnięcia nieśmiertelności. Rozważane powyżej opcje dowodzą licznych sprzeczności, jakoby cel
ten był osiągalny przez skopiowanie atomowej struktury. Lem dokonuje
w tym miejscu rozróżnienia na identyczność jakościową (takożsamość)
opisywaną jako dysponowanie tymi samymi cechami oraz identyczność numeryczną (tożsamość) – rozumianą jako „bycie jednym i tym samym
przedmiotem”.11 W rozpatrywanym przypadku skopiowany Hylas posiada te
same własności co oryginał, jednakże nie może przez to zyskać tożsamości,
nie jest bowiem pierwowzorem. Fragment ten kończy się też negatywną
konkluzją dowodzącą antynomii w rozumowaniu Hylasa „jakoby świadomość można było sprowadzić do atomów albo do ich struktury”.12
Nieco dalej Filonous zakłada zachodzenie związku przyczynowego między
atomami, a pojawieniem się świadomości:
„jest wysoce prawdopodobne, że gdyby atomy nie były obiektami tak złożonymi, przejawiającymi cechy tak osobliwe, jak zasada nieoznaczoności, ale
stanowiłyby, powiedzmy, malutkie, twarde kulki, to składający się z nich świat
wyglądałby całkiem inaczej niż świat rzeczywisty — i bardzo być może, że z takich atomów w ogóle nie mogłyby powstać ani żywe ustroje, ani struktury
nerwowe będące podłożem procesów psychicznych.”13

Fragment ten, zdaniem Pawła Majewskiego14 dowodzi, że Lem zapowiedział kwantową teorię świadomości stworzoną przez Rogera Penrose’a
i Stuarta Hameroffa, ujmujących świadomość jako procesy kwantowe
10 Ibidem,

s. 18.
Por. T. Bigaj, Identyczność. online, http://uwifontologia.blogspot.com/2009/10/identycznosc.
html [dostęp: 24.01.2018].
12 S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 32–33.
13 Ibidem, s. 38.
14 Por. P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema,
Wrocław 2007, s. 46.
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zachodzące i lokalizowane w mikrotubulach neuronów. Mikrotubule to
włókniste, rurkowate struktury zbudowane z pewnego rodzaju białka, tubuliny. Prawdopodobnie wewnątrz nich przekazywane są informacje o wysokim poziomie skomplikowania. Biorą one udział w transportowaniu neuroprzekaźników w obrębie komórki, przekazują sygnały pomiędzy neuronami
i wpływają na ich rozwój. Jeśli więc mogą zachodzić procesy kwantowe
w neuronach, to jest możliwe, że mają one charakter nielokalny. W związku
z tym zjawiska mające miejsce w oddaleniu są od siebie zależne. Tak rozumiana świadomość byłaby czymś globalnym, a zatem „dowolny proces
fizyczny odpowiedzialny za świadomość musi mieć również globalne
cechy”.15 Dokonane w 2014 roku odkrycie kwantowych wibracji w mikrotubulach poniekąd potwierdza zaproponowaną przez Penrose’a i Hameroffa
teorię.16
W zbiorze esejów wydanych w 1996 roku zatytułowanych Tajemnice
chińskiego pokoju Lem podważa tę teorię, punktem wyjścia krytyki czyniąc
jednoznaczną lokalizację świadomości. Analogią dla teorii Penrose'a może
być test Turinga w którym nawet, jeśli poddana mu maszyna zda, to nie zdobywamy pewności, że posiada świadomość. Stany wejść i wyjść „nie pozwalają na ustalenie, że wewnątrz maszyny panują procesy tożsame z procesami, powodującymi powstawanie świadomości w mózgu ludzkim”.17 Ujęcie
świadomości jako procesu kwantowego nie przynosi nam według Lema żadnego rozwiązania. Jest raczej kolejnym dowodem na liczne próby umieszczenia świadomości w konkretnym miejscu w mózgu.
Kolejny eksperyment myślowy uzmysławia czytelnikowi, jak trudno jest
jednoznacznie zlokalizować świadomość. Z bloków budujemy maszynę myślącą, a poszczególne elementy wchodzące w jej skład rozmieszczamy na całej Ziemi. Oddzielone pozostają martwe, połączone zyskują świadomość,
przez co „stawałyby się jedną, integralną »osobowością«”.18 Tak jak w powyższym przykładzie, świadomość nie znajduje się w żadnym konkretnym
miejscu, tak też w mózgu została rozmieszczona w obrębie całego organu.
W ostateczności zdaje się Lem wracać do pomysłów zawartych w Dialogach,
gdzie twierdzi, że świadomość — a według ostatnich badań również pamięć
— jest „rozsiana po całym homeostacie, po jego sieci czynnościowej”.19 Dlatego też projekt stworzenia sztucznej inteligencji jest zadaniem trudnym do
realizacji choćby z tego względu, że mózg jest „układem wielomodułowym,
R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Warszawa 1997, s. 134–135.
Por. Discovery of Quantum Vibrations in “Microtubules”, online
https://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/discovery-of-quantumvibrations-in-microtubules-inside-brain-neurons-corroborates-controversial-20-year-old-theory-ofconsciousness [dostęp: 20.01.2018].
17 S. Lem, Tajemnica chińskiego pokoju, Kraków 1996, s. 253.
18 Por. S. Lem, Summa technologiae, Warszawa 2010, s. 140.
19 P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, op.
cit., s. 128.
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czyli tworzą go stosunkowo niezależne podzespoły”.20 Z tego powodu mogą
ze sobą współpracować, ale i nawzajem się zwalczać.
Dialog czwarty jest przeglądem stanowisk w dziedzinie filozofii umysłu.
Umieszczenie go w tekście pozwala Lemowi ustosunkować się do dotychczasowych teorii oraz — na podstawie pojęć z dziedziny cybernetyki — wyeksplikować swój własny pogląd. Hylas wspomina o procesach, określanych
jako fizyczne relacje kauzalne, zachodzących w człowieku, w których nie ma
miejsca dla świadomości, gdyż impuls od nerwu biegnie ku poruszającej się
ręce. Ujęcie to przypomina teorię identyczności. Paraleliści psychofizyczni
sądzą, że procesy umysłowe i fizyczne przebiegają niezależnie obok siebie.
Dla innych świadomość nabiera charakteru epifenomenu, gdzie zjawiska
psychiczne nie posiadają mocy przyczynowania stanów fizycznych. Kolejna
koncepcja, określona mianem teorii dwu aspektów zakłada, że procesy mentalne i fizyczne to dwa różne sposoby postrzegania tego samego problemu.
Wymieniane są też m.in. stanowiska materialistyczne oraz fizykalistyczne.21
Świadomość w cybernetyce traktuje się jako odpowiednik procesów mechanicznych, gdyż sieć neuronowa jest w jej obrębie rozpatrywana z perspektywy mechanizmu posiadającego wejścia i wyjścia, sprzężenia zwrotne,
centralę sterującą. Lem konstruuje własną definicję świadomości: „jest to
taka cecha systemu, którą poznaje się wtedy i tylko wtedy, jeśli się jest tym
systemem”.22 Zakłada przy tym, że złożoność systemu odpowiada złożoności
mózgu ludzkiego. Widać tutaj próbę ujęcia świadomości jako rodzaju sieci,23
analizowaną jako nieustający proces, przejawiający się w organizmach złożonych, zarówno w biologicznych jak i sztucznych, gdyż jak zaznacza Filonous, „świadomość może powstać w układach należących do pewnej klasy
łącznej, które posiadają pewną cechę wspólną, ale tą cechą nie jest bynajmniej życie”.24 W tym sensie nawet mózg skonstruowany z żelaza mógłby czuć,
czy posiadać postawy propozycjonalne. Czyni tutaj autor koniecznym założenie, że elektromózg dysponuje własnościami funkcjonalnymi identycznymi z tymi, jakie posiada żywy mózg. Ta uwaga jest potrzebna Lemowi w kolejnym kroku, gdy formułuje postulat przeniesienia świadomości do sztucznej sieci.
Filozoficznym uprawomocnieniem transferu świadomości przypuszczalnie jest inspiracja pracami m.in. Alana Turinga i Johna von Neumanna, jednego z twórców teorii gier. Stworzył on pierwszą maszynę liczącą — podłączył mianowicie do urządzenia hardware’owego sotfware (program komputerowy) — czym przyczynił się do ukucia idei mózgu jako układu informacyjnego. W założeniu miała naśladować funkcjonowanie układu nerwowego.
S. Lem, Tajemnica chińskiego pokoju, op. cit., s. 198.
Por. S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 72–73.
22 Ibidem, s. 97.
23 Por. P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema,
op. cit., s. 48.
24 S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 75.
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„Cyfrowo-analogowy charakter operacji przekazywania impulsów nerwowych w układzie nerwowym miał wskazywać na to, że człowiek jest układem
algorytmiczno-informacyjnym, w tym też sensie jest uniwersalną maszyną
Turinga”.25
Postulowana z kolei przez Turinga uniwersalna maszyna sprowadza
umysł do systemu informacyjnego. Źródła tej konstrukcji odnajdujemy
w pytaniu o istnienie mechanicznej procedury rozwiązującej problemy matematyczne. Taką maszyną był dla Turinga również ludzki mózg,26 podobnie
bowiem jak komputer, przetwarza dostarczane mu dane. Oba mechanizmy
funkcjonują ponadto w oparciu o reguły algorytmiczne i logiczne.
Sposoby formalnego ujęcia umysłu powracają wraz z trudnościami obecnymi przy cybernetycznym interpretowaniu inteligencji. Sednem tego problemu jest próba przeniesienia świadomości rozumianej jako wytwór natury
biologicznej na sieć. Cybernetyka, redukując mózg do zbioru sieci neuronowych, przyczynia się do tworzenia adekwatnych modeli odwzorowujących
jego funkcjonowanie. Mimo, że jest to dziedzina od lat znajdująca się w odwrocie, to ten sposób myślenia został z sukcesem przejęty przez teorie SI,
które dążą do stworzenia coraz to lepszych maszyn przetwarzających informacje. Również analizowane przez Lema metody przeniesienia mózgu do
odpowiednio uformowanej sieci, będącej pod względem funkcjonalnym
identyczną z mózgiem ludzkim, zawierają postulat artificial intelligence.
Żelazny mózg jako sztuczny, jest martwy, zdolny jednak do myślenia na
podstawie algorytmów. Cechuje go więc myślenie syntaktyczne. Zostaje wyposażony w pamięć, w nośnik mowy, odbiornik, zdolność czytania itp.27
Pierwsza wątpliwość pojawia się wraz z uwagą, że rozumowanie semantyczne jest kluczem do nabycia umiejętności myślenia. Argumentem na rzecz tej
tezy jest stwierdzenie, że elektromózg nie zrozumie, dlaczego ulegamy złudzeniu, iż proste szyny kolejowe zbiegają się na widnokręgu. Może pojąć –
ale nie zrozumieć – ów fenomen wyłącznie dzięki wiedzy opartej na operacjach syntaktycznych. Jako kontrargument Filonous przytacza przykład
człowieka, który porozumiewać się ze światem może tylko i wyłącznie poprzez zmysł dotyku ograniczony do jednej dłoni. Tylko tą powierzchnią może
odbierać doznania zmysłowe, a zatem również kontakt odbywa się poprzez
rysowanie na niej liter. Czy osoba, której relacje ze światem zostały tak radykalnie ograniczone, zdolna jest pojąć metaforę stykania się szyn na horyzoncie? W świetle tego przykładu może to osiągnąć tylko dzięki myśleniu
syntaktycznemu. Filonous nie odmawia więc elektromózgowi możliwości
zyskania rozumowania semantycznego, warunkując to rozbudowaniem tego
układu. Naszym celem nie jest jednakże stworzenie doskonałej imitacji,
a budowa maszyn wysoko i wąsko wyspecjalizowanych, tzn. „debiliM. Hetmański, Umysł a informacja, op. cit., s. 544.
Por. R. Penrose, Nowy umysł cesarza, przeł. P. Adamski, Warszawa 1995, s. 50.
27 Por. S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 80.
25
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rachmistrzów”.28 W sensie biologicznym elektromózg jest martwy, ale według powyższego rozumowania, potencjalnie zdolny do wytworzenia świadomości.
TRANSFER ŚWIADOMOŚCI

W Summie technologiae zastanawiając się nad sposobem ujęcia świadomości, Lem zakłada tezę materialistyczną i behawiorystyczną: „bo jeśli
o tym, czy X ma świadomość, decyduje wyłącznie zachowanie tego X, to materiał, z jakiego jest sporządzony, nie ma żadnego znaczenia”.29 To założenie
pozwala na implementowanie świadomości do cyborga, czy elektromózgu.
Jednym z pierwszych ku temu kroków jest próba podłączenia nerwów obwodowych dwu osobników, czyli ich zespolenie. W ten sposób Kowalskiemu
zostają udostępnione przeżycia, uczucia czy postrzeżenia Nowaka. Kolejnym
etapem byłoby zespolenie sieci nerwowych dwóch mózgów. Od razu pojawia
się zastrzeżenie, że należy łączyć ze sobą te same elementy, tj włókna oraz
części mózgu, które sobie odpowiadają. Przykładami zakończonych sukcesem prób złączania dróg obwodowych zmysłów są postępy w implantologii
słuchu, a także coraz skuteczniejsze metody przywracania wzroku.30 Argument, który pojawia się również w Summie technologiae na rzecz tej tezy,
zakłada, że skoro znacznie uszkodzony mózg potrafi nauczyć się nowych
czynności — jakieś fragmenty biorą bowiem na siebie pracę części zniszczonej — to taka sama procedura zachodzi przy podłączaniu. Po początkowym
chaosie mózgi będą zdolne do współpracy.31 Podobny pomysł odnajdujemy
w Pokoju na ziemi, gdzie w skutek kalozotomii czyli przecięcia spoidła wielkiego, jesteśmy świadkami pojawienia się w ciele Ijona Tichego dwu osobowości, które po jakimś czasie, zaczynają ze sobą współdziałać.
Z drugiej strony „włączenie się do cudzej świadomości” w celu subiektywnego i bezpośredniego obserwowania dokonujących się w niej procesów
jest niemożliwe, gdyż krok ten wywołując początkowo gwałtowne zaburzenia, doprowadza do stworzenia nowej, na bazie zespolenia dwu odmiennych,
świadomości. Proces ów byłby równoważny z kresem ich indywidualnego
trwania, gdyż nowo powstała świadomość jest czymś zasadniczo odmiennym
od jej składowych.32
Postulat zespalania mózgów, obecny w obu dyskutowanych esejach, służy
rozmówcom do kolejnego kroku, przeniesienia procesów psychicznych na
Por. ibidem, s. 84.
S. Lem, Summa technologiae, op. cit., s. 336.
30 Por. H. Skarżyński, A. Obrycka, A. Piotrowska, A. Lorens, Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku, [online] https://otolaryngologypl.com/api/files/view/5372.pdf [dostęp: 13.03.2018].
31 Por. S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 152–153.
32 Por. ibidem, s. 154. Problem ten powraca również w Summie technologiae, por. s. 225–229.
28
29

Rozważania o filozofii umysłu na podstawie Dialogów Stanisława Lema

189

protezę umysłową poprzez podłączenie mózgu biologicznego/sieci neuronowej do sieci elektrycznej. Warunkiem powodzenia tego typu operacji jest
stopniowalność, gdyż w innym przypadku zachodzi prawdopodobieństwo
doprowadzenia do czegoś w rodzaju zwarcia, „dlatego właściwym postępowaniem będzie stopniowe, kolejne podłączanie do sieci neuronowej coraz to
nowych sekcji protezy po to, ażeby sieć elektryczna została niejako przez żywy mózg »funkcjonalnie wchłonięta«, »zasymilowana czynnościowo«”.33
Po jakimś czasie sieć elektryczna przechwyci procesy zachodzące w mózgu, w następstwie czego będziemy powoli redukować sieć neuronową.
Innymi słowy, elektromózg przejmie procesy mózgu i zostanie odłączony.
W ostateczności otrzymamy „osobowość człowieka całkowicie przemieszczoną w głąb protezy”.34
Lem proponuje więc przeszczepienie świadomości do sztucznej protezy.
Ze względu na właściwości swojego budulca, trwalszego niż żywy mózg,
z jednocześnie wymienialnymi elementami, proteza taka może istnieć dowolnie długo. Już w tym sensie elektromózg jawi się jako doskonalszy i wydajniejszy od wariantu biologicznego. Ponieważ nie znamy górnej granicy
zdolności systemów typu sieci, znaczy to, że możemy budować układy o dowolniej dużej możliwości przetwarzania informacji. Nieśmiertelność, czyli
kontynuacja świadomego istnienia, jest nam według autora Fiaska dostępna
jedynie przez „odtworzenie mózgu ludzkiego w sztucznej konstrukcji, która
istnieje przy założeniu, że oba te twory są sobie strukturalnie i funkcjonalnie
równoważne”.35
Cerebromatyzacja personoklastyczna oznacza na tyle radykalne przeobrażenie mózgu ludzkiego, że nieodwracalnej zmianie ulega osobowość
człowieka, gdyż „zmianom w rosnącym stopniu ulega nie tylko mózg, ale
i genom, sterujący także jego ukształtowaniem”.36 Zastosowana tutaj fantomatyka centralna, pomijająca pośrednictwo zmysłów, polega na bezpośrednim podłączeniu do nerwów mózgu. Omawiając ten problem w Summie
technologiae, zastanawia się Lem nad możliwością całkowitego przekształcenia Smitha w Napoleona. Jego zdaniem jest to możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy Smith w pełni wyzbędzie się swojej osobowości. Cerebromatyka
w tym sensie tyczy się mózgu już dojrzałego, że zmienia zupełnie osobowość
kogoś poddającego się temu zabiegowi.37 Z technicznego punktu widzenia,
dodanie dojrzałemu Smithowi nowych talentów zmusza do przeprowadzenia
bardzo inwazyjnych zabiegów na poziomie połączeń neuronalnych. O wiele
ciekawszy jest jednak problem ontologiczny, mianowicie nasze ingerencje
33 Ibidem,

s. 156.
s. 157.
35 P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, op.
cit., s. 51.
36 S. Lem, Tajemnice chińskiego pokoju, op. cit., s. 160.
37 Rozważa również odmienne podejście, określone mianem genetycznego. Chodziłoby tutaj o zaprogramowanie danej umiejętności na poziomie genotypu w okresie embrionalnym.
34 Ibidem,
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mające ze Smitha uczynić Napoleona stworzą w efekcie nową osobowość na
tyle różną od pierwowzoru, że zmuszeni jesteśmy przyznać się do dokonania
mordu na Smithie. Aczkolwiek „różnice są zawsze płynne i wyraźnej granicy
między »cerebromatyką zabójczą«, a »przekształcającą pewne cechy osobowości kontynuowanej« przeprowadzić się nie da”.38
Trudno jest Lemowi orzec, czy istnieje taki brain chip, który dodając nowe cechy, nie niszczyłby jednocześnie zastanej osobowości. Na poziomie
Summy zdaje się ostatecznie odrzucać możliwość przeciągnięcia starej osobowości w nową, sztuczną, gdyż jak dowodzą wnioski wyciągnięte jeszcze
przez Filonousa, byłby to tylko i wyłącznie pozór kontynuacji, bliższy dokonania morderstwa niż korekty osobowości. Równoznaczne z zastąpieniem
człowieka biologicznego jego symulacją, przeniesienie świadomości do
sztucznej protezy może być uznane za zabójstwo. Jest jeszcze możliwa wersja fantomatyki obwodowej, w której Smith stając się kimś innym, nie traci
jednocześnie swojej osobowości. Niemniej, jest to raczej forma virtual reality, fantomatyka obwodowa bowiem jest w swoich skutkach odwracalna, wystarczy fantomatyzator odłączyć od zmysłów.
Summa technologiae w kolejnym punkcie, mianowicie w kwestii świadomości maszyn, podejmuje ponownie wątek analizowany w Dialogach.
Duch w maszynie, metafora spopularyzowana przez Gilberta Ryle’a na określenie błędu kategorialnego,39 pojawia się również u Lema. Stwierdza mianowicie, że konstruktora nie zajmuje problem świadomości, gdyż zależy mu
wyłącznie na sprawnym działaniu maszyny. Mimo tego zastrzeżenia, jak to
określa autor Edenu „technologia świadomości” może pojawić się przypadkowo, gdy pewne maszyny zyskają przeżycia psychiczne. W jaki sposób dochodzi do tego, że maszyna zyskuje świadomość? Problem zostaje porównany z paradoksem łysego, nie wiemy bowiem, kiedy będzie można uznać kogoś za łysego. Nie posiadamy jasnych kryteriów określających, jaka liczba
włosów o tym decyduje. Analogicznie, nie potrafimy więc określić, kiedy pojawi się świadomość.
Przyjętą metodą różnicującą, czy mamy do czynienia z osobą, czy z bezduszną maszyną, jest test Turinga.40 Ogólnie chodzi o nawiązanie z nią dialogu, na podstawie którego egzaminator (osoba nieznająca tożsamości rozmówcy) orzeka, czy ma do czynienia z maszyną, czy z innym człowiekiem.
Jeśli maszyna zachowuje się jak człowiek, to nie umiemy jej zdemistyfikować, a zatem myśli. Lem trochę komplikuje ten test, wprowadzając dwie maszyny — zwykły komputer cyfrowy, z którym możemy grać w szachy,
i drugą określoną jako „powiększony Gramofon”, posiadający mnóstwo naS. Lem, Summa technologiae, op. cit., s. 222—223.
W tym sensie w jakim problem świadomości podejmuje Lem, rozumiejąc ją jako pewien możliwy do zlokalizowania przedmiot fizyczny, różny od innych tylko materią z której jest zbudowany,
można uznać, że również popełnia błąd kategorialny.
40 A. Turing, Maszyna licząca a inteligencja, przeł. M. Szczubiałka, w: B. Chwiedeńczuk (red.),
Filozofia umysłu, Warszawa 1995, s. 271–272.
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granych odpowiedzi. Innymi słowy, gdy odpowiada, to nie rozumie, co mówi. W tym wypadku, skoro dobrze nam się z Gramofonem rozmawia —
a kryterium myślenia jest rozmowa, zachowanie — to możemy stwierdzić, że
posiada on świadomość. Co jest wnioskiem nonsensownym.41
W związku z tym proponuje modyfikację testu Turinga, warunkiem myślenia czyniąc umiejętność przytoczenia czyjejś wypowiedzi w formie mowy
zależnej. Zmusza to konstruktora maszyny do ciągłego jej przebudowywania.
Wiemy na pewno, że maszyna nr 1 jest pozbawiona świadomości, zaś kolejne
— pośrednie — zyskują jej coraz więcej. Nie potrafimy jednak stwierdzić,
kiedy ostatecznie zyska świadomość i stanie się osobą. Możliwe więc, że
przeróbki w końcu doprowadzą do powstania „umiejętności dedukcji i indukcji, umiejętności kojarzenia, chwytania tożsamej »postaci«, różnie sformułowanych a identycznych treści, aż w końcu [konstruktor] uzyska maszynę, która będzie po prostu »zwykłą« maszyną myślącą”.42
Dziedzina określona w Summie technologiae mianem intelektroniki zajmuje się wzmacniaczami inteligencji, z drugiej zaś strony przebudową nauki
jako systemu zbierającego, przetwarzającego, weryfikującego i uogólniającego informacje, przedstawianych następnie naukowcom. Konieczność ingerencji w te dziedziny podyktowana jest zjawiskiem przerostu wiedzy, bombą
megabitową, której człowiek nawet w obrębie jednej dziedziny nie będzie już
w stanie opanować. Ten przypadek zostaje doskonale opisany w przygodach
Ijona Tichego na planecie Encji. Zdaniem autora Fiaska, celem takiego
wzmacniacza jest przetwarzanie wielości informacji, przez co będzie się jednocześnie wyobcowywać ze sfery ludzkiego doświadczenia.
Wraz ze specjalizacją pozbywamy się zdolności ogarnięcia całości wiedzy,
obecnie przeciętnemu użytkownikowi samochodu wystarcza, że jeździ. Założenia cybernetyki, wymagające relacji wejścia–wyjścia, sprawiają, że funkcjonuje ona jako przedłużenie tego procesu; jest bowiem możliwe stworzenie
takich urządzeń, których działanie jest niepoznawalne. Taka maszyna staje
się wtedy czarną skrzynką. Jej działania nie będzie określać algorytm, w którym wszystkie warianty zachowania są z góry przewidziane. Analogicznie,
taką skrzynką pozbawioną algorytmów jest społeczeństwo i być może dlatego — prócz w Powrocie z gwiazd — Lem nie zajmował się życiem codziennym przyszłych pokoleń. Podobnie zasady organizujące pracę mózgu okryte
są nadal tajemnicą, co jednak nie przeszkadza nam żyć, myśleć, czuć. Ten
fenomen autor Molocha tłumaczy ewolucją, która obdarzyła nas mózgiem,
jako systemem kontrolnym, „nie uważając” jednocześnie, że wiedza o tym
jak, w jaki sposób myślimy, jest nam potrzebna. „Niezwykłość proponowanego przez cybernetykę rozwiązania, w którym maszyna jest całkowicie wy-

41
42

Por. S. Lem, Summa technologiae, op. cit., s. 138.
Ibidem, s. 139.
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obcowana ze sfery wiedzy ludzkiej, niezwykłość tę spopularyzowała już, i to
od dawna, Natura”.43
W kontekście paradoksów tożsamości Lem, za cybernetykami, próbuje
wyrazić to, co wchodzi w skład umysłu, w pojęciach z obszaru teorii informacji, zakładając, że „osobowość” można sprowadzić do procesów obliczeniowych. Wiener próbował rozwiązać kwestię rozszczepienia osobowości
w analogii do maszyny liczącej, wykorzystanej np. jako reguła do zaprogramowania innej maszyny, których dalszy rozwój będzie szedł równolegle.44
Zastanawiał się również nad możliwością przetelegrafowania człowieka, który zostaje na potrzeby tej operacji sprowadzony do wiązki informacji. Przekształcony na sygnały może być przesłany w odpowiednim urządzeniu.
Trudności związane z teleportacją, dla twórcy cybernetyki były wyłącznie
natury technicznej, przede wszystkim dotykającymi kwestii przeżycia żywego organizmu.45 Lem również podejmuje ten wątek od początku podchodząc
do niego sceptycznie. Pojawia się bowiem pytanie o Smitha, który poddany
przetelegrafowaniu może w trakcie procedury ulec zniszczeniu. Oryginał będzie więc uśmiercony w aparacie nadawczym, a z odbiorników wyjdą osoby
do niego podobne.46
Lem komplikuje eksperyment zakładając dwukrotne nadanie zapisu atomowego Smitha. W efekcie pojawia się dwóch identycznych ludzi. Pytanie
o to, kto jest Smithem, nabiera teraz innego znaczenia. Można stwierdzić, że
albo każdy nim jest, albo żaden. Ponieważ trudno w tym miejscu o jakąś
konkluzję, proponuje jeszcze inne podejście, mianowicie rozważenie kalozotomii, w wyniku czego pojawiają się w jednym ciele dwie osobowości.
W takiej sytuacji zazwyczaj jedna półkula staje się dominującą albo rządzą
naprzemiennie. Dla jasności wywodu Lem zakłada, że obie półkule mają te
same doświadczenia, „tę samą strukturę osobowości jaką zawierał uprzednio
cały mózg”. W takim przypadku pytanie o to, która jest kontynuacją Smitha
staje się nonsensem, gdyż stoją przed nami dwaj Smithowie umieszczeni
w jednym ciele47. Wytworzone dwie osobowości mają równe prawa do mianowania siebie kontynuacją Smitha. Przeniesienie półkul do dwu ciał sprawia z kolei, że mamy do czynienia z fizycznie powielonym człowiekiem.
Wszystkie rozważane tu przykłady dowodzą niemożliwości przetelegrafowania człowieka zredukowanego do wiązki informacji.
Według Majewskiego umysł i mózg są dla Lema systemami cybernetycznymi. Takie ujęcie pozwala skonstruować maszynę myślącą i przyczynia się
do wejścia w etap technoewolucji gatunku ludzkiego.48 Pierwszym krokiem
Ibidem, s. 107.
Por. N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, op. cit., s. 110.
45 Por. ibidem, s. 112.
46 Por. S. Lem, Summa technologiae, op. cit., s. 234.
47 Por. ibidem, s. 231–236.
48 Por. P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema,
op. cit., s. 113.
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ku temu jest omówiony już postulat stworzenia sztucznego mózgu, kolejnym
kreacja człowieka wykraczającego poza dychotomię naturalne/sztuczne. Jak
Lem podkreśla, nie jest jego celem zastąpienie człowieka maszyną, nie chce
tworzyć syntetycznego człowieka, zamierza
„otworzyć nowy rozdział Technologii — systemów o dowolnie wielkim stopniu
komplikacji. Ponieważ sam człowiek, jego ciało i mózg, należy do klasy takich
właśnie systemów, nowa Technologia oznaczać będzie całkowitą władzę człowieka nad sobą samym, nad własnym organizmem, co z kolei umożliwi realizację takich odwiecznych marzeń, jak pożądanie nieśmiertelności, może nawet — odwracanie procesów, uważanych obecnie za nieodwracalne.”49

Taką interpretację potwierdzają odpowiednie fragmenty Summy technologiae, w których autor zakłada, że budowanie wzmacniaczy inteligencji,
sztucznych mózgów, czy też powstanie intelektroniki oraz poniekąd – bo na
etapie Dialogów – wykorzystywanie osiągnięć cybernetyki, są wyłącznie
etapem pośrednim na drodze ku przekroczeniu ograniczeń narzuconych
przez naturalną ewolucję. Warunkiem koniecznym jest jednak odrzucenie
danej nam cielesności. Filonous przedstawia argument przeciw wyłączności
budulca organicznego50 — antycypuje przy tym przemyślenia zawarte
w Summie — krytykujące założenia ewolucji, jej nadmierną komplikację
i niewydolność. Byty biologiczne zostały zbudowane z białka, gdyż tylko takim materiałem natura dysponowała. Ewolucja biologiczna do pewnego czasu była przeto jedyną możliwością przekroczenia progu komplikacji minimalnej. Konstruktor z kolei, wykorzystując dostępne mu rozwiązania technologiczne, nie musi spełniać szeregu warunków, jakie postawiono przed
Naturą i dlatego może stworzyć świadomą maszynę.
W późniejszym okresie, gdy Lem skupił się wyłącznie na rozważaniach filozoficznych, stał się niezwykle sceptycznym wobec możliwości, które niegdyś z takim entuzjazmem głosił. Po pierwsze, zauważył, że człowiek został
ostatnim reliktem natury w sztucznym, stechnicyzowanym środowisku. Wyraźniej dostrzegał różnice między ludzkim mózgiem, a komputerem. Dalej
widział szansę na modyfikowanie jego działania, jednoznacznie odrzucając
ideę wykreowania sztucznej protezy mózgowej. Modyfikacje są możliwe poprzez ingerencje biochemiczne (działania analogowe), a także z wykorzystaniem procesorów cyfrowych, czy też przetworników informacji.51 Pochylając
się nad problemami transplantologii, gdzie wymieniamy dwa biologiczne
organy, widoczne są kolejne wątpliwości autora Solaris. Z tej perspektywy
wykluczył ostatecznie koncepcję podłączania innych systemów do mózgu.
A przez wzgląd na to, że procesy mózgowe mają charakter nielokalny, trudno
S. Lem, Summa technologiae, op. cit., s. 98–99.
Por. S. Lem, Dialogi, op. cit., s. 86.
51 Por. S. Lem, Tajemnice chińskiego pokoju, op. cit., s. 144.
49

50
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jest mówić o skutecznych brain chips. Mimo tych zastrzeżeń, rozważa jeszcze kwestię biochipów, które w założeniu będą próbować zastąpić uszkodzone neurony.52
Innymi problemami, z którymi w okresie pisania Dialogów musiał się
Lem zmierzyć, była próba sprowadzenia człowieka do wiązki informacji.
W Summie dołącza do tego refleksję nad istotą myślenia oraz sposobami
wzmocnienia ludzkich zdolności przez wykorzystanie wzmacniaczy inteligencji, percepcji, zmysłów, jak i mechanizmów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Dostrzegając nieudolność człowieka, chciał widzieć
w technice — poprzez wprzęgnięcie jej w autoewolucję — pomocny środek
w dalszym rozwoju ludzkości. W poruszających tę kwestię powieściach,
przekazywał nam opatrzony czarnym humorem, groteskowy obraz technologicznie udoskonalonej rzeczywistości, wypaczającej początkowe założenia
reformatorów.53
***

Treść Dialogów dotyczy problemu świadomości wykorzystywanej na potrzeby stworzenia maszyny myślącej54 i podobnie jak Summa technologiae
jest wyrazem wiary Lema w posiadaną potencjalnie autokreacyjną moc
człowieka. W tym sensie są próbą wyjaśnienia człowieka w oparciu o założenia antropologii cybernetycznej, którą możemy znaleźć już u Wienera. Dla
Hylasa i Filonousa człowiek jest przede wszystkim bytem biologicznym determinowanym przez prawa fizyki. Podobną perspektywę znajdujemy
w Summie technologiae, przy czym dzieło to nakreśla możliwe warianty
technoewolucji człowieka, podczas gdy Dialogi starają się wpisać go w założenia cybernetyki. Jednakże już na początku autor wychodzi daleko poza
nią, poruszając takie tematy jak natura umysłu czy tożsamość osobowa.
W trakcie lektury Dialogów pojawia się wiele aporii, które nie zostają
rozwiązane, gdyż prawdopodobnie już w trakcie ich pisania autor zaczął
zdawać sobie sprawę z niewydolności, święcącej w owym czasie triumfy, nowej nauki. Ich przyczyną jest opis w języku formalnym, który niczego rozwiązać nie może, nie daje się bowiem skutecznie przełożyć człowieka na kategorie cybernetyczne. Nieco później wyraźnie stwierdza, że spór o stworzenie maszyny wykazującej umiejętność myślenia, jest sporem bezsensownym.
Mimo tych zastrzeżeń, wydaje się, że rozważane przez Lema problemy z obszaru filozofii umysłu, zaliczyć należy do prób udanych. Z dzisiejszej perspektywy dostrzegamy wiele elementów wspólnych z filozofią umysłu, funkcjonalizmem maszynowym, a nade wszystko, z teorią SI.
Por. ibidem, s. 152.
Por. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003, s. 152—153.
54 Por. P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema,
op. cit., s. 47.
52
53

Rozważania o filozofii umysłu na podstawie Dialogów Stanisława Lema

195

BIBLIOGRAFIA
T. Bigaj Identyczność, [online] http://uwifontologia.blogspot.com/2009/10/identycznosc.html
[24.01.2018].
J. Jarzębski, Lata młodzieńcze i dojrzałość cybernetyki [online] https://solaris.lem.pl/ksiazki/
eseje/dialogi/161-poslowie-dialogi [25.01.2018].
M. Hetmański, Umysł a informacja, w: Przewodnik po filozofii umysłu, M. Miłkowski, R. Poczobut
(red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 537–577.
____, Umysł a maszyna. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Wydawnictwo UMCS Lublin 2000.
E. J. Kolman, Posłowie, w: Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa
1960, s. 215–233.
S. Lem, Dialogi, Wydawnictwo Literackie Kraków – Wrocław 1984.
____, Summa technologiae, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010.
____, Tajemnica chińskiego pokoju, Universitas, Kraków 1996.
P. Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
R. Penrose, Nowy umysł cesarza, przeł. P. Adamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
____, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
Skarżyński, H., A. Obrycka, A. Piotrowska, A. Lorens, Zastosowanie implantu ucha środkowego
u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku,
[online] https://otolaryngologypl.com/api/files/view/5372.pdf [13.03.2018].
A. Turing, Maszyna licząca a inteligencja, przeł. M. Szczubiałka, w: Filozofia umysłu, B. Chwiedeńczuk (red.), SPACJA, Warszawa 1995, s. 271–300.
N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
World Wide Web, Discovery of Quantum Vibrations in “Microtubules” [online] https://www. elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/discovery-of-quantum-vibrations-inmicrotubules-inside-brain-neurons-corroborates-controversial-20-year-old-theory-ofconsciousness [ 25.01.2018].

CONSIDERATIONS ON THE PHILOSOPHY OF MIND ON THE BASIS
OF STANISŁAW LEM’S DIALOGUES
ABSTRACT

The aim of this article is to present Lem’s philosophy of mind. The author bases
it on Dialogues — the first Lem’s philosophical essays published in 1957. It is emphasized that at that time Lem was influenced by cybernetics. I present connections
between cybernetics and Lem's theory. He considered such issues as: consciousness,
machine consciousness, personal identity. What is more, he investigated if immortality was available to human. I reconstruct his conception of mind and its anthropological and ontological consequences.
Keywords: Lem, philosophy of mind, mind uploading, cybernetics, personal
identity, consciousness.

O AUTORCE — doktorantka, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 3, 00-001 Warszawa.
E-mail: karolina.m.owczarek@gmail.com

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 6, 2018

POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE
Blok tematyczny
Polscy myśliciele o nauce – tak zatytułowaliśmy niniejszy blok w czasopiśmie FILOZOFIA I NAUKA. Będziemy w nim przypominać Czytelnikom
autorów, którzy odgrywając niejednakową rolę w swych środowiskach wpisali się jednak w szerszy nurt myśli filozoficznej. Ich postacie ukazują różnorodne orientacje filozoficzne, wskazują też różnorodne miejsca historyczne,
w jakich kształtowały się poglądy na naukę. Ona sama także zajmowała w ich
myśli miejsca znaczące więcej lub mniej. Tak skierowane retrospektywnie
spojrzenie pozwala – jak się spodziewamy – nie tylko przypomnieć Autorów,
których śmierć wyobcowała ich myśl z obiegu komunikacyjnego współczesnej społeczności uczonych; pozwala także na konfrontację ich dorobku ze
współczesną polską (i nie tylko) filozofią nauki.
Ten spontanicznie powstający w przeszłości i nawarstwiający się w historii myśli pluralizm podejść do nauki – być może nieoczekiwanie – staje się
dziś ważnym wielogłosem filozoficznym nie tylko w kontekście retrospektywnego ustalania źródeł tradycji badawczych zasługujących zdaniem współczesnych na kontynuację. Nie mniej istotnym kontekstem tej retrospektywy
jest narastająca współcześnie wśród badaczy-filozofów świadomość wagi
wielostronnego uwikłania nauki w konteksty świata realnego. Marginalne
niegdyś, a dziś eksponowane, podejścia badawcze (vide Ludwik Fleck!) to
oznaka przemian samej nauki i jej ról w świecie współczesnym. Nauka jako
twór instytucjonalny, jako uczestnik i motor technologicznych rewolucji,
jako uczestnik politycznych gier ukazuje swe rozliczne oblicza i rodzi filozoficzne skrupuły i rozterki. Tak czy inaczej skłania filozofów, a nie tylko filozofów nauki i metodologów, do zabrania głosu.
Planowaną w dalszych numerach FILOZOFII I NAUKI serię artykułów
otwiera pięć:
Pierwszy tekst współautorski (Andrzeja Bronka i Moniki Walczak) Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne, prezentuje lubelskiego filozofa
i historyka nauki, metodologa, Stanisława Kamińskiego, autora licznych
prac, wśród których szczególne miejsce zajmuje jego opus vitae – Pojęcie
nauki i klasyfikacja nauk, które jest też niewątpliwym osiągnięciem dydaktycznym. Na tym podręczniku wychowały się kolejne pokolenia filozofów.
Autorzy oprócz rekonstrukcji głównych teorii i idei oraz ich ewolucji w kolejnych wydaniach, pytają o aktualność myśli Kamińskiego.
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Drugi w kolejności tekst Spór o naukowość filozofii. Na marginesie Zdzisława Cackowskiego dyskusji z fenomenologią, autorstwa Józefa Dębowskiego, przybliża sylwetkę (również lubelskiego filozofa) zmarłego w 2016
roku prof. Zdzisława Cackowskiego. Autor lokuje filozofię nauki Cackowskiego w kontekście sporu filozoficznego, jaki on sam, fenomenolog z wyboru, prowadził ze swym nauczycielem, marksistą Cackowskim. „Pomimo
silnie zaakcentowanych wątków biograficznych – pisze Dębowski – oraz
pierwszoosobowej formy narracji, mam nadzieję, że równie wiernie udało mi
się odtworzyć podstawowe zręby stanowiska Profesora Z. Cackowskiego
w kwestii wzajemnych relacji filozofii i nauk szczegółowych — relacji ujętych
m.in. przez pryzmat Jego stosunku do fenomenologii.”
Trzeci tekst – Stefana Amsterdamskiego pojęcie ideału wiedzy naukowej: w stronę nowej koncepcji podmiotu nauki – stanowi omówienie Amsterdamskiego koncepcji filozofii nauki. Autorka, Anna Michalska, umieszcza Amsterdamskiego vis-a-vis takich czempionów filozofii nauki jak Karl R.
Popper, Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend czy Imre Lakatos. Odrębności
i znaczenia myśli Amsterdamskiego w tym kontekście upatruje zaś głównie
w koncepcji ideałów nauki. To ono zapewnia szerszą niż tylko metodologiczną perspektywę filozofii nauki, niezbędną wobec dynamiki przemian samej
nauki i jej ról w społeczeństwie. Autorka podejmuje też próbę reinterpretacji
koncepcji Amsterdamskiego w kontekście współczesnych rozważań nad nauką, a konkretnie odnosi ją do teorii aktora-sieci (ANT).
Kolejny tekst zatytułowany Florian Znaniecki o nauce. Perspektywa
onto-epistemologiczna ma na celu rekonstrukcję Floriana Znanieckiego
filozofii podstaw nauk społecznych. Choć zadanie, jakie sobie stawiał Znaniecki wpisuje się w jeszcze dziewiętnastowieczną filozofię, gdzie zagadnienie uprawomocnienia poznania naukowego jest jej głównym tematem, to
sposób w jaki podchodzi do niego Znaniecki jest wielce oryginalny. Autorka
stawia tezę, iż spoiwem tego podejścia jest onto-epistemologia społeczna.
Blok zamyka tekst autorstwa Grzegorza Pyszczka – Społeczna rola mędrca. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego – wpisujący się w tematykę społecznych ról ludzi wiedzy rozwijaną przez Floriana Znanieckiego w ramach
socjologii wiedzy rozumianej jako socjologii ludzi tworzących wiedzę. Mędrzec – stwierdza za Znanieckim autor – to szczególny rodzaj człowieka
wiedzy, który może odegrać swą rolę w warunkach wyartykułowanego sporu
poznawczego. Jaką rolę może odegrać ten typ człowieka wiedzy w warunkach współczesnej instytucjonalizacji wiedzy naukowej? Jak ta sama kwestia
kształtuje się w szerszym, kulturowym kontekście funkcjonowania wiedzy? –
to pytania, które stawia Autor.
Mariola Kuszyk-Bytniewska
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STANISŁAWA KAMIŃSKIEGO OPCJE
METODOLOGICZNE
non omnis moriar!
Our entire picture of the world has to be altered even
though the mass changes only by a little bit. This is a
very peculiar thing about the philosophy, or the ideas,
behind the laws. Even a very small effect sometimes requires profound changes in our ideas
Richard Feynman1

STRESZCZENIE

Stanisław Kamiński (1919–1986) był filozofem, filozofem nauki i historykiem nauki. Całe jego życie zawodowe od 1949 roku związane było z Wydziałem Filozofii
Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do głównych dziedzin zainteresowań Kamińskiego należały ogólna i szczegółowa metodologia nauk, metodologia filozofii, historia nauki i logiki oraz semiotyka m. in. średniowieczna. Podkreślając specyfikę klasycznego sposobu uprawiania filozofii jako poznania autonomicznego w stosunku do nauk empirycznych i teologii, pewnego i najogólniejszego, badał
zastosowania logiki do filozofii oraz podał metodologiczną charakterystykę niektórych dyscyplin filozoficznych (metafizyki ogólnej, antropologii filozoficznej, etyki,
filozofii religii, filozofii dziejów). Charakterystyczny dla podejścia Kamińskiego był
osobliwy historyzm (indukcja doksograficzna), polegający na nawiązywaniu do dziedzictwa przeszłości, by szukać w nim inspiracji i kontekstu rozumienia dla własnych
problemów. Nawiązywał bezpośrednio do dwu głównie tradycji filozoficznych: klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) oraz analitycznej, zarówno w wydaniu scholastyki, jak i szkoły lwowsko-warszawskiej. Pierwszej – realistycznej teorii bytu
i poznania, ale także historii filozofii – zawdzięczał swe filozoficzne i historyczne,
drugiej – logiczne i metodologiczne zainteresowania nauką.
Przyjmował, że jednym z głównych zadań refleksji metodologicznej jest badanie
(na ogół niejawnych) założeń filozoficznych i metodologicznych, na których opiera

—————————
1 The Feynman Lectures on Physics; http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_01.html 22.01.18)
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się metoda naukowa, oraz krytyka prób skrajnie ideologicznego wykorzystywania
nauki do celów nienaukowych. Był przekonany o potrzebie i zasadności uprawiania
różnych typów badań nad nauką. Sprzyja to rozumieniu znaczenia i miejsca nauki
w kulturze, teoretycznemu wyjaśnieniu natury i podstaw wiedzy naukowej, poznawczych roszczeń nauki, pokazaniu integrującej roli refleksji metodologicznej dla unifikacji specjalistycznych dyscyplin i współpracy między naukowcami, jak również
podkreśleniu praktycznej ważności świadomości metodologicznej dla poszczególnych nauk a także filozofii, dla której jest ona przeważnie jedynym narzędziem samokontroli.
Podkreślał, że badanie natury nauki winno uwzględnić wszystkie jej aspekty: logiczno-metodologiczny, humanistyczny i filozoficzny. Główna jednak rola przypada
podejściu filozoficznemu (epistemologicznemu). Kamiński odróżniał trzy podstawowe typy nauk o nauce: humanistyczne (historia, socjologia, psychologia, ekonomia i polityka nauki), filozoficzne (ontologia, epistemologia, wąsko pojęta filozofia
nauki i filozofia kultury) oraz formalne (logika języka naukowego, logika formalna,
teoria rozumowań stosowanych w nauce oraz metodologia nauki).
Kamiński interesował się głównie naturą nauki (obejmującą przedmiot, cele, metodę, strukturę i genezę), tj. tym, co w dziejach nauki niezmienne. Pojmował naukę
jako epistéme (średniowieczną scientiae) oraz utożsamiał racjonalność wiedzy naukowej z jej metodycznością i szeroko pojmowaną logicznością. Mimo dostrzegania
wielu ograniczeń wiedzy racjonalnej, nauka pozostawała dla niego wzorem poznania
racjonalnego. Był przekonany, iż celem szeroko pojętego poznania naukowego jest
wiedza prawdziwa, a w filozofii — nadto konieczna.
Uważał, że „cała logika współczesna stanowi dyscyplinę filozoficzną w szerokim
tego ostatniego słowa znaczeniu” i to „ze względu na swój ogólny i spekulatywny
(a wedle niektórych również apodyktyczny) charakter oraz stosunkowo maksymalne
wykorzystanie jej rezultatów”.
Słowa kluczowe: definicja nauki, etyka nauki, filozofia, filozofia nauki, metoda
naukowa, metodologia, nauka, nauki przyrodnicze i humanistyczne, racjonalność
nauki, Stanisław Kamiński, teologia, teoria nauki, typologia nauk.

1.
Kiedy ks. prof. Stanisław Kamiński w 1986 r. niespodziewanie umiera
w wieku 67 lat (we Fryburgu Bryzgowijskim, dokąd wyjechał na leczenie),
uchodzi w powszechnej opinii za wybitnego, wszechstronnego i konsekwentnego polskiego metodologa nauk, filozofa nauki i historyka nauki.2
Urodzony w 1919 r. w Radzyniu Podlaskim, studia filozoficzno-teologiczne
odbył w latach 1938–1946 najpierw w seminarium duchownym w Janowie
Podlaskim i Siedlcach, potem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1949 r. doktoryzuje się pracą,
Fregego system aksjomatyczny logiki zdań w świetle współczesnej metodo—————————
2

A. Bronk, S. Majdański, A. B. Stępień, Kamiński Stanisław, 2000.
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logii nauk dedukcyjnych (recenzenci: Jerzy Słupecki, Narcyz Łubnicki, Antoni Korcik). Od 1957 r. do swej śmierci pozostaje kierownikiem Katedry
Metodologii Nauk (pierwszej o tej nazwie w Polsce, wyodrębnionej formalnie w 1952 r. roku przez Józefa Iwanickiego) na Wydziale Filozoficznym
KUL. Uważał się za kontynuatora badań podjętych w okresie międzywojennym przez Jana Salamuchę i Józefa Marię Bocheńskiego. Docenturę odebrał
w 1958 r. na podstawie rozprawy O początkach indukcji matematycznej
(recenzenci: Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski, Andrzej Grzegorczyk). Profesor nadzwyczajny (1965 r.) i profesor zwyczajny KUL (1970 r.).
Sprawował wiele ważnych uniwersyteckich funkcji, m.in. dziekana Wydziału
Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1970–75, 1977–79 oraz 1981–86), kierownika Sekcji Filozoficznej oraz Zakładu Logiki i Teorii Poznania, sekretarza
generalnego Towarzystwa Naukowego KUL (1959–63), członka Redakcji
Naczelnej Encyklopedii Katolickiej (1982–85 — redaktora naczelnego). Spotykał się na konferencjach i seminariach oraz pozostawał w rozlicznych kontaktach z Ajdukiewiczem, Czeżowskim, Izydorą Dąmbską, Grzegorczykiem,
Tadeuszem Kotarbińskim, Marią Kokoszyńską-Lutmanową i Andrzejem
Mostowskim. Uchodzi za współtwórcę lubelskiej szkoły filozoficznej od strony jej metodologicznych podstaw.

2.
Spis publikacji Kamińskiego wymienia ponad 335 pozycji3. Za życia Autora ukazały się trzy jego książki: Georgonne'a teoria definicji (1958), Pojęcie
nauk i klasyfikacja nauk ([1961] 19924) oraz, wspólnie z Mieczysławem A.
Krąpcem, Z teorii i metodologii metafizyki (1962). Po jego śmierci, staraniem uczniów, opublikowano pięć tomów Pism wybranych, szósty jest
w przygotowaniu. Jak filozofować? (1989) obejmuje teksty, o których wyborze zadecydował w rozmowie z redaktorem tomu sam Kamiński. Ponieważ
nie przewidywano wówczas wydania tematycznie uporządkowanych Pism
wybranych, artykuły pierwszego tomu są tematycznie zróżnicowane. Nad
ich przygotowaniem do druku autor pracował od 1982 r., poprawiając i uzupełniając istniejące teksty oraz pisząc nowe. Nie miały być wiernym powtórzeniem wcześniejszych tekstów, gdyż Autor planował ich dość zasadniczą
modyfikację. Niestety, prace te przerwała jego przedwczesna śmierć. Artykuły w tomie 2, Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania
(1993), układają się w trzy grupy tematyczne: teksty poświęcone dwudziestowiecznym metodom filozofowania, głównie w ujęciu filozofów analitycznych, krótkiego artykułu O strukturalizmie syntetycznie oraz artykuły
związane z dziejami myśli filozoficznej w Polsce. Tom 3, Metoda i język.
Studia z semiotyki i metodologii nauk (1994), grupuje tematycznie zróżnicowane artykuły, jak „przegląd zagadnień semiotyczno-metodologicznych
—————————
3

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego, 1987.
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w ujęciu historycznym i systematycznym, przedmiotowym i metaprzedmiotowym” oraz problemy z zakresu filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk,
a także metodologii nauk przyrodniczych oraz metodologii poznania teologicznego”. Corpus tomu tworzą trzy duże teksty poświęcone teorii definicji
(Hobbes, Locke i Condillac, Gergonne) oraz Systematyzacji typowych błędów logicznych i Klasyfikacji rozumowań. Tom 5, Światopogląd — Religia
— Teologia (1998), gromadzi teksty, związane merytorycznie z problematyką światopoglądu i religii oraz naukami religiologicznymi, teologią i poznaniem Boga.

3.
Kamiński uważał się pierwszorzędnie za metodologa, filozofa nauki i historyka pojęcia nauki. Swe główne osiągnięcia upatrywał w dziedzinie logicznej i filozoficznej teorii nauki oraz metodologii filozofii klasycznej.4 Jego
zróżnicowane i bogate zainteresowania obejmowały ogólną i szczegółową
metodologię nauk, metodologię filozofii, historię nauki i logiki oraz semiotykę, zwłaszcza średniowieczną. W pracach z semantyki logicznej zajmował się
definicją logiki formalnej, rolą funktorów w logice i języku potocznym,
błędami słownego przekazywania myśli, koncepcją błędu logicznego i systematyzacją typowych błędów logicznych (błędy definiowania, błędy rozumowania). Chociaż nie uprawiał twórczo logiki formalnej, miał pomysły5 jej
zastosowania do filozofii, a semiotyki do języka metafizyki (sprzeciwiał się
jednak jej formalizacji). Podejmował próby unowocześnienia tradycyjnej
sylogistyki przez rozciągnięcie praw kwadratu logicznego w języku rachunku
zdań na wszystkie prawa wnioskowania bezpośredniego, krytykę wzoru Carewa A. Mereditha (1904–1974) na liczbę (l) niezawodnych trybów sylogistycznych o n terminach: l=n(3n-1)6, podanie reguł sylogizmów dla zdań
o zaprzeczonym podmiocie, wskazanie na rozbieżności kwantyfikacji tradycyjnej i współczesnej, analizę roli (w logice) tzw. pierwszych zasad myślenia.
Analizował filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla.7 Uważał, że „cała logika współczesna stanowi dyscyplinę filozoficzną w szerokim
tego ostatniego słowa znaczeniu [...] ze względu na swój ogólny i spekulatywny (a wedle niektórych również apodyktyczny) charakter oraz stosunko—————————
4 Stanisław Kamiński, Autobiogram i bibliografia, 1985. Świadectwem rozlicznych zainteresowań
S. Kamińskiego jest bibliografia jego prac naukoznawczych, gdzie wśród artykułów historycznych
(np. o średniowiecznym pojęciu nauki lub Początkach indukcji matematycznej) przeważają historyczno-systematyczne i systematyczne, poświęcone np. zagadnieniom: relacji nauk praktycznych do
teoretycznych, stosunku między teorią i empirią, jedności nauki, przedmiotu filozofii matematyki,
pojęcia metody i prawdy naukowej, racjonalizmu współczesnej filozofii nauki, klasyfikacji nauk
i typów nauk o nauce (Bibliografia prac naukoznawczych S. Kamińskiego, 1986).
5 Wyniki badań S. Kamińskiego nad wykorzystaniem logiki i neopozytywistycznej teorii nauki do
metodologicznej charakterystyki filozofii klasycznej zawiera (napisany wspólnie z M. A. Krąpcem)
tom Z teorii i metodologii metafizyki, 1962.
6 W sprawie liczby konkludujących trybów sylogistycznych, 1958.
7 Filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla, 1981.
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wo maksymalne wykorzystanie jej rezultatów”.8 Zajmował się początkami
indukcji matematycznej (schyłek średniowiecza i początki czasów nowożytnych), nowożytnymi dziejami teorii definicji (Thomas Hobbes, Blaise Pascal,
Locke, de Condillac, Gergonne)9, teorią rozumowań,10 strukturą i rozwojem
teorii naukowej,11 metodą dedukcyjną (Pascal, Gottfried W. Leibniz, Gottlob
Frege) oraz osiągnięciami logiki i filozofii nauki w Polsce.

4.
Wśród publikacji Kamińskiego szczególne miejsce — ze względu na zakres i treść — zajmuje monografia Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk (19924;
t. 4 Pism Wybranych).12 Pod względem zamierzenia i charakteru nie ma ona
swego odpowiednika w polskiej, a także światowej literaturze z zakresu filozofii nauki. Z powodu swego encyklopedycznego charakteru jest istną kopalnią wiadomości z szeroko pojętych dziejów badań nad nauką.13 Niejeden
z poruszonych tematów sam w sobie mógłby być przedmiotem osobnej monografii. Autor pisał ją niemal przez całe swe życie. W kolejnych swych
trzech wydaniach zmieniana, uzupełniana i rozbudowywana jest nie tylko
świadectwem akrybii i kompetencji autora, lecz rozległości zainteresowań,
dociekliwości i ciągłego rozwoju intelektualnego: jeszcze nie ukazało się jedno wydanie, już autor pracował nad drugim.14 Wyjątkowość monografii
w kolejnych czterech wydaniach15 polega na tym, że nie jest ona tylko zwyczajowym podręcznikiem akademickim z zakresu filozofii nauki, lecz kompendium z zakresu wiedzy o nauce formującym myślenie i zmuszającym do
myślenia. Jej autor dysponował rzadką umiejętnością bezstronnego, porządkującego i podsumowującego przedstawiania poglądów. Nastawiona na
encyklopedyczne zebranie, usystematyzowanie i uogólnienie dziejów pojęcia
nauki oraz analityczno-syntetyczne ujęcie problemów, jak autor powiadał,
ich „osadzenie” w historii, monografia jest niełatwa w odbiorze, gdyż zakłada
u czytelnika sporą wiedzę z zakresu dziejów filozofii i nauki oraz kultury
—————————
Logika współczesna a filozofia, 1961, s. 64 i n.
Gergonne’a teoria definicji, 1958.
10 O klasyfikacji rozumowań, 1981.
11 Struktura nauk przyrodniczych, 1960, O rozwoju teorii empirycznej, 1982.
12 Po śmierci Kamińskiego, uwzględniając metodologiczne intencje Profesora oraz dla ujednolicenia nazewnictwa serii Pism wybranych, poprzedzono w czwartym wydaniu wcześniejszy tytuł dodaniem Nauka i metoda. Nieadekwatność pierwotnego tytułu w stosunku do rozrastającej się ciągle
treści dostrzegał wcześniej sam Autor, jednak licząc się z przyzwyczajeniami czytelnika, a przede
wszystkim uwzględniając ówczesne trudności wydawnicze (nowy tytuł budził czujność cenzury),
pozostawiał go bez zmiany.
13 „Tym zapotrzebowaniom na możliwie wielostronne i bezstronne wprowadzenie do problematyki
metanaukowej chce wyjść naprzeciw niniejsza książka.” Nauka i metoda 1992, s. 8–9.
14 By się o tym przekonać, wystarczy wziąć do ręki egzemplarz, który służył autorowi Kamińskiemu
do wykładu, bogaty w różnego rodzaju notatki i dopowiedzenia na marginesie oraz wycinki z prasy
i periodyków naukowych, niemal podwajających jego objętość (Archiwum Katedry Metodologii
Nauk KUL).
15 Nakłady odpowiednio: wyd. 1. 1961, s. 155, egz. 1000; wyd. 2. 1970, s. 323, egz. 2000; wyd. 3.
1981, s. 335, egz. 3000 (wielokrotnie później bez notyfikowania dodrukowywane).
8
9
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europejskiej. Wprowadzając wielostronnie i bezstronnie w tematykę metanaukową, przybliża również rozumienie znaczenia nauki i jej miejsca w życiu
i kulturze. Nie jest tylko pracą z metodologii ogólnej, gdyż zawiera rozważania z dziejów rozwoju i metodologii poszczególnych nauk. Poświęcona jest
przede wszystkim dziejom różnych koncepcji nauki, ale obejmuje też historię samej nauki (poszczególnych nauk) oraz metodologiczną nad nią (nimi)
refleksję.
Chociaż układ książki nie zmieniał się zasadniczo, rozrastała się jej treść:
gdy pierwsze wydanie (1961) liczyło 155 strony, trzecie (1981) miało stron
335.16 Ponieważ kolejne wydanie podejmowało nowe problemy, a pomijało
niektóre wcześniejsze, autor traktował je jako całość, Konstrukcja książki
(5 rozdziałów) oddaje metodologiczne credo autora, że pełen opis i wyjaśnienie zjawiska dokonuje się (zwłaszcza w humanistyce) przez wskazanie
na jego genezę (rozwój), strukturę i funkcję.17 Stąd kolejne rozdziały poświęcone dziejom pojmowania nauki, jej naturze, funkcjom i typom. Rozdział
pierwszy zawiera głównie wyjaśnienia terminologiczne, m.in. podkreślenie
wieloznaczności (analogiczności!) terminu nauka; drugi (najobszerniejszy
i poniekąd centralny) przedstawia na szerokim, ogólnokulturowym tle dzieje
sposobów pojmowania nauki („myśl metanaukową”), uwarunkowane zarówno ewolucją poglądów filozoficznych, jak i samej nauki; rozdział trzeci
zmierza do usunięcia niejasności pojęcia nauki poprzez przybliżenie jej natury: przedmiotu (formalnego), celu, metody, struktury i dynamiki; dopełniają go szkicowe uwagi na temat roli nauki w społeczeństwie i kulturze;
rozdział czwarty porusza problemy związane z różnicowaniem się nauk: tendencją do ich specjalizacji i unifikacji. Przedstawia też historyczne próby
uporządkowania wielości nauk oraz własną ich typologię ze wskazaniem na
podstawy integracji nauk i zasady współpracy naukowej; rozdział ostatni
poświęcony jest epistemologiczno-metodologicznej charakterystyce głównych typów nauk, ze szczególnym uwzględnieniem metodologicznej osobliwości filozofii i teologii.18

5.
Rozważania nad „faktem nauki” prowadził Kamiński na kilku, niekiedy
równoległych płaszczyznach: referująco-opisowej, porządkująco-wyjaśniającej, wartościująco-oceniającej, czy wręcz normatywno-projektującej,
—————————
16 Rzucające się w oczy zmiany w wydaniu drugim (1970) to rozbudowanie struktury książki
z trzech do pięciu rozdziałów przez wyodrębnienie z § 3 rozdziału I, coraz bardziej centralnego,
rozdziału II (Pojmowanie nauki na przestrzeni dziejów, s. 51–143) oraz rozbicie rozdziału III na
dwa. Wydanie trzecie przynosi dalsze poszerzenie rozdziału II (s. 45–165, przy zwiększonym formacie książki), połączenie w rozdziale III § 4 i § 5 oraz nową redakcję § 3 (Struktura i dynamika teorii
naukowej) w rozdziale III.
17 „Zagadnienie epistemologiczne wiąże się z determinacją najbardziej wartościowego poznania,
jakim jest poznanie naukowe, z uwagi na jego genezę, strukturę i dynamikę.” Zob. Nauka i metoda,
1992, s. 23.
18 Nauka i metoda, 1992, s. 9.
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czemu sprzyjała (wcześniejsza) wizja nauki, jaką zawdzięczał filozofii. Swe
zainteresowania nauką Kamiński określał początkowo (za Ajdukiewiczem)
mianem ogólnej metodologii nauk, później, pod wpływem filozofii anglosaskiej odchodził od tego określenia na rzecz „filozofii nauki”,19 rezerwując
termin metodologia nauk dla namysłu nad metodami naukowymi. Oba terminy funkcjonowały u niego w kilku znaczeniach.20 W Pojęciu nauki i klasyfikacja nauk, w zależności od sytuacji, umieszcza ogólnie swe zainteresowania nauką w ramach metodologii nauk, teorii nauki lub filozofii nauki.21
Przeniknięty ideą usługowości metodologii i filozofii, zajmował się nie tylko
metodologicznym (formalnym) wymiarem nauki (językiem naukowym, metodą naukową, strukturą nauki), lecz także epistemologicznym (epistemicznym) i ogólnokulturowym (doksalnym). Uprawiając szeroko doradztwo
filozoficzno-metodologiczne w postaci konsultowania, a niekiedy wręcz kierowania pracami dyplomowymi z najróżniejszych (także pozafilozoficznych)
obszarów badawczych, odgrywał w ramach KUL rolę człowieka-instytucji
w zakresie metodologii.
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk wyrastała z przekonania autora, że
w epokach przełomowych potrzebne są teoretyczne i praktyczne badania
nad nauką, gdyż „jakaś ogólna teoria nauki winna poprzedzać i zamykać
dociekania naukowe”.22 Jako historyk pojęcia i koncepcji nauki, dostrzegający to, co stałe (naturę nauki) w zmiennych dziejach (pojęcia) nauki,
Kamiński uważał, że nie można zrozumieć sytuacji, w jakiej znalazła się
współcześnie nauka i społeczeństwo, nie znając wcześniejszych etapów ich
rozwoju. W monografii znajdujemy nowatorskie swego czasu rozumienie
historii nauki w aspekcie historycznych przemian pojęcia nauki. Można je
uważać za oryginalną, niezależną od Thomasa Kuhna, próbę paradygmatycznego, bardziej filozoficznego niż historyczno-socjologicznego, przedstawienia dziejów różnych koncepcji nauki poprzez dostrzeżenie określonych
tendencji w rozwoju nauki i filozofii przy wykorzystaniu perspektywy filozoficznej i historycznej do systematycznych rozważań nad naturą poznania
naukowego. Rolę kuhnowskiego paradygmatu odgrywa tu „koncepcja (pojęcie) nauki” i „tradycja naukowa”23 podobnie do „tradycji badawczych”
Larry’ego Laudana.
—————————
19 Przykładem tych przemian są tytuły wspomnianych artykułów: Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej (1976) oraz Filozofia nauki w Polsce w latach 1973−1982 (1984,
por. przypis 5).
20 Terminologiczne dylematy Kamińskiego oddają pluralizm podejść współczesnej filozofii nauki,
swobodnie przekraczającej granice różnych dyscyplin.
21 Nauka i metoda, 1992, s. 5.
22 „Stanowi próbę przedstawienia niezbędnych informacji na temat wieloznaczności terminu nauka, natury poznania naukowego i jego podstawowych typów oraz roli nauki w społeczeństwie i kulturze. Preferuje się zagadnienia logiczne, historyczne i filozoficzne tudzież bardziej zasygnalizowanie
problematyki niż jej określone rozwiązanie.” W: Nauka i metoda, 1992, s. 7, 9.
23 Terminami: pojęcie nauki, koncepcja nauki a nawet teoria nauki S. Kamiński posługuje się dość
swobodnie a niekiedy zamiennie.
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Monografia Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk odegrała ważną rolę w dydaktycznym i naukowym życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzupełniając obrosły legendą wykład kursoryczny z Ogólnej metodologii nauki
(w wymiarze 60 godzin w skali roku), prowadzony przez ponad trzydzieści
lat dla wszystkich wydziałów KUL. Obejmował zagadnienia ogólnologiczne
(semiotykę, teorię definicji i rozumowań, erystykę), teorię metod naukowych
(metodologię nauki w wąskim sensie), poświęconą metodzie dedukcyjnej,
indukcyjnej, statystycznej i historycznej oraz teorię nauki (pokrywającą się
tematycznie w znacznych partiach z treścią monografii). Uszczegółowiony
wykład monograficzny, Wybrane zagadnienia z ogólnej metodologii nauk,
podejmował co roku inne zagadnienia metodologiczne. Dla większości pracowników naukowych Uniwersytetu monografia była podstawowym źródłem
informacji o sposobach rozumienia i uprawiania nauki, kształtując ich myślenie od strony metodologicznej, znajdujące potem swój wyraz w ich działalności dydaktycznej i naukowej.24 Książka i wykład, wsparty 60 godzinami
ćwiczeń, formowały przez lata sposób metodologicznego myślenia kolejnych
roczników studentów wszystkich wydziałów KUL, którzy, o dziwo, potrafili
opanować kilkaset nazwisk uczonych i filozofów. W Polsce po książkę sięgało
wielu, nie zawsze się do tego przyznając.25 Przykład czasów intelektualnego
zniewolenia, kiedy „nie wypadało” oficjalnie korzystać z pracy księdza nawet,
kiedy był profesorem.

6.
W obszarze filozofii nauki (teorii nauki), mniej logiki nauki oraz socjologii nauki i psychologii nauki, Kamińskiego interesowały głównie dzieje różnych ujęć nauki na tle ogólnych przemian polityczno-społecznych i kulturowych. Characteristicum bowiem publikacji Kamińskiego (i ogólnie prac
pisanych w lubelskim środowisku filozoficznym) jest osobliwy historyzm26
i podejście historyzujące: poszukiwania w dziejach ilustracji, inspiracji i kontekstu rozumienia dla własnych problemów, a częściowo nawet potwierdzenia przez autorytet tradycji słuszności własnych rozwiązań oraz dostrzegania
kierunku ich dalszego rozwoju. Badając dzieje sposobów pojmowania poznania naukowego, Kamiński dostrzega, że mimo istnienia różniących się
między sobą istotnie pojęć nauki, zachowała się ich identyczność genetyczna, czyli więź między kolejnymi koncepcjami, oraz identyczność funkcjonalna, czyli stałość roli, jaką pełniły w kulturze. Wprawdzie dzieje nauki nie
—————————
24 Refleksji metodologicznej w środowisku naukowym KUL-u poświęcono numer 2 Zeszytów Naukowych KUL, 19, 1976.
25 Monografii Kamińskiego i nazwiska nie odnotowuje np. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław 1987. Książka miała natomiast kilka recenzji, m.in. Tadeusz Pszczołowski, który w korespondencji prywatnej zwracał uwagę na fakt, że żaden polski podręcznik z zakresu metodologii nie miał czterech wydań.
26 Do Kamińskiego odnosi się jego charakterystyka sposobu podejścia Arystotelesa: „formułował
problem i akceptował jego rozwiązanie w dyskusji z dotychczasowymi poglądami, szukając ich wypośrodkowania (tzw. doksograficzna indukcja)”. Nauka i metoda, 1992, s. 60.
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pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie postępu poznawczego, ujawniają
jednak nie tylko stopniowy rozwój wiedzy naukowej, lecz istnienie czterech,
gwałtownych i zasadniczych przemian oraz czterech wielkich koncepcji nauki — klasycznej, nowożytnej, pozytywistycznej i popperowskiej — związane
z postaciami Arystotelesa, Galileusza, Auguste’a Comte’a i Karla Poppera.27
Kamiński nie nazywa ich rewolucjami naukowymi ani paradygmatami, gdyż
dostrzega zasadniczą ciągłość między koncepcjami, a nie, jak w przypadku
Kuhna, niewspółmierne tradycje. „Nauka miała zawsze metodycznie ujmować pojęciowo i wyjaśniać racjonalnie to, co dane w doświadczeniu, oraz
scalać w systematyczną i pogłębioną wizję rzeczywistości poszczególne ujęcia poznawcze, aby jakoś służyły człowiekowi.”28 Niezmienny pozostaje też
najgłębszy sens podstawowych pytań, organizujących wysiłek poznawczy
nauki.

7.
Pierwsza, klasyczna koncepcja unitarnej wiedzy filozoficzno-naukowej,
dążąca do hierarchicznego ujęcia istot rzeczy, ukształtowała się w starożytności głównie za sprawą Arystotelesa jako apodyktyczna teoria intuicyjnodedukcyjna (genetyczny empiryzm oraz metodologiczny intelektualizm
i racjonalizm). W XVII wieku (Galileusz, Newton), wskutek emancypacji
nauk empirycznych i postępów matematyki, „doszło do utworzenia pojęcia
wiedzy jako teorii dedukcyjnej, ale opartej na wynikach analizy ilościowej
świata (aby można było stosować matematykę) oraz testowanej empirycznie.
Zachowała jednak dalej kwalifikację prawdy i nieobalalności, gdyż umysł
ludzki dzięki swej intuicji intelektualnej [...] jakby narzucał teorię światu”.29
Trzecia koncepcja wiedzy naukowej narodziła się w kontekście pozytywizmu
(Comte). Nauka miała wyłącznie dotyczyć zdarzeń ujętych w doświadczeniu
zewnętrznym, zmierzając do uchwycenia ich prawidłowości, uzyskiwanych
indukcyjnie i weryfikowanych empirycznie. Nie miała podejmować pytań
typu „dlaczego?”, uważając je za stricte metafizyczne, lecz ograniczać się do
odpowiedzi na pytanie „jak?” Wartościowa jest ta wiedza, która przyczynia
się do ułatwienia życia i zaspokojenia elementarnych potrzeb człowieka.
Czwarta koncepcja nauki powstała głównie dzięki Popperowi. Punktem wyjścia nauki „nie są mechanicznie nagromadzone i dogmatycznie przyjęte
obserwacje, lecz twórczo ujęta problematyka, która rodzi się na gruncie całej
dotychczasowej wiedzy (nie ma dychotomii zdań obserwacyjnych i teoretycznych). Zadaniem zaś nauki jest śmiałe wysuwanie możliwie najogólniejszych hipotez wyjaśniających, które oparłyby się krytyce, a zwłaszcza rzetelnym próbom falsyfikacji na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Cała
—————————
27 Nie wszyscy filozofowie nauki dostrzegają tak centralną pozycję Poppera w kształtowaniu
współczesnej koncepcji nauki.
28 Nauka i metoda, 1992, s. 179–180.
29 Ibidem, s. 180–181.
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wiedza ma charakter fallibilny, a prawdziwość nie jest kryterium naukowości. Aktualna nauka jest jedną z możliwych teorii w drodze do doskonalszego
wyjaśnienia”30. Jako kolejne koncepcje należałoby wymienić relatywizujący
historycyzm filozofii nauki, wywołany publikacjami Kuhna, opowiadający się
za subiektywizacją i relatywizacją prawdy oraz konstruktywizm (konstrukcjonizm) społeczny (Michel Foucault, Bruno Latour), dla którego nie istnieje
obiektywnie dana rzeczywistość, gdyż postrzeganie świata i wszystkie kategorie pojęciowe są uwarunkowane subiektywnie i historycznie zmienne.

8.
Kamiński uważał siebie za spadkobiercę dwu tradycji filozoficznometodologicznych: filozofii klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) oraz
analitycznej, zarówno w wydaniu scholastyki, jak i szkoły lwowskowarszawskiej. Pierwszej zawdzięczał wszechstronność i głębię swych zainteresowań oraz sposób filozofowania nastawiony na poszukiwanie istoty rzeczy, drugiej − podejście analityczne oraz ogólniej, kulturę metodologiczną.
Cenił wykształcenie ogólnohumanistyczne, do którego zaliczał również posiadanie określonej wiedzy o nauce. Nawiązując do ideału filozofowania
szkoły lwowsko-warszawskiej, podkreślał potrzebę refleksji metodologicznej
i konieczną obecność logiki w każdym typie pracy naukowej, zwłaszcza
w takich czynnościach wiedzotwórczych jak stawianie pytań, definiowanie,
odróżnianie, logiczne porządkowanie, rozumowanie czy dyskutowanie, gdyż
służą zapewnieniu intersubiektywnej sensowności i sprawdzalności twierdzeń naukowych. W stosunku do metafizyki przeszedł w swym rozwoju
filozoficzno-metodologicznym trzy etapy: od postawy niemetafizycznej, zauroczonej możliwościami współczesnej logiki,31 poprzez prometafizyczną
i metodologiczno-filozoficzną, po postawę wyraźnie filozoficzną i mądrościową. Najpierw akceptował dość wiernie teorię nauki logicznego (lub — jak
go także nazywał — logikalnego) empiryzmu, modyfikowaną popperyzmem,
z biegiem czasu (dla uniknięcia sceptycyzmu) wzmocnioną intelektualizmem: poglądem o istnieniu intelektu (intellectus primorum principiorum),
trzeciej, obok dyskursywnego rozumu i zmysłów, intuicyjnej (i racjonalnej)
władzy poznawczej. Zauważając, że pewne ujęcia współczesnej filozofii nauki
pojawiły się już w XIX w., cenił też poglądy metodologiczne Henri Poincarégo i Pierre Duhema.
Charakterystycznym rysem metodologii Kamińskiego, pogłębiającym
się z czasem, było zainteresowanie tym, co nauki łączy, a nie, co je dzieli.
Podobnie jak Arystoteles był przekonany o swoistej jedności wszystkich
nauk. Chciał zaradzić postępującej specjalizacji nauk oraz wywołanej nią
poznawczej dezintegracji nauk i rysowanego przez nie obrazu świata przez
—————————
Ibidem, s. 181.
Zarówno w swych wykładach, jak i w publikacjach Kamiński poświęcał wiele uwagi naukom
formalnym, zwłaszcza matematyce.
30
31

Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne

209

podkreślanie jedności całej wiedzy naukowej przy równoczesnym uznaniu
pluralizm oraz metodologicznej autonomii poszczególnych dyscyplin naukowych32. Odrzucał z jednej strony neopozytywistyczny program „ujednoliconej nauki” (Einheitswissenschaft) w postaci jedności metody naukowej
i języka naukowego, z drugiej zwracał uwagę na czynniki unifikujące naukę
„poza samą nauką albo w niej”. Dostrzegając pluralizm nauk i celów, przestrzegał przed izolacjonizmem w nauce. Ceniąc zabiegi unifikujące i dyscypliny integrujące33, widział sens systematyzujących badań metodologicznych
między innymi w ich funkcji jednoczącej i porządkującej34. Jako umysłowość
encyklopedyczna i erudycyjno-historyczna, starał się uwzględniać możliwie
każdy z wielu możliwych aspektów („wątków”) poruszanych problemów. Był
nastawiony na harmonizowanie i wypośrodkowywanie stanowisk oraz ich
klasyfikowanie i systematyzowanie. Zauroczony „faktem nauki”, interesował
się nauką wielostronnie, zarówno jako szczególnego rodzaju poznaniem
(jego rezultatem w postaci wiedzy naukowej), jak i ważnym dla ludzkiego
istnienia wydarzeniem kulturowym. Notował skrupulatnie wszystko, co bezpośrednio i pośrednio wiązało się z nauką i jej pojęciem35. Interesował się
wszechstronnie nie tylko historycznymi przemianami pojęcia nauki, lecz
dziejami koncepcji na jej temat z ambicją zarejestrowania wszystkich ważniejszych zdarzeń i etapów z dziejów pojęcia nauki. Odnotowywał każdego
ważniejszego autora, pogląd, stanowisko, kierunek, szkołę i zmianę w ramach danego podejścia. Stąd w jego tekstach tyle informacji o różnych kierunkach filozoficznych i metodologicznych (charakterystyczne „izmy”), wraz
z szczegółowymi niekiedy uwagami z zakresu dziejów samych poszczególnych nauk: daty, nazwiska naukowców, wynalazki, odkrycia, teorie... W miarę pojawiania się nowych autorów, kierunków i opracowań, starał się te dane
umiejętnie wykorzystać, rozbudowując i pogłębiając wcześniejsze teksty
i analizy. Erudycyjne i filozoficzno-rozumiejące podejście S. Kamiński było
również widoczne w jego monograficznych wykładach uniwersyteckich
z teorii nauki (nauk formalnych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych), przeplatanych bogato uwagami historycznymi.

—————————
32 Por. Nauka i metoda (1992) zwłaszcza IV § 4, s. 275–284; także S. Kamiński, O podstawach
unifikacji nauk, 1972.
33 „Specjalizacja nie jest jednak cnotą, lecz złem koniecznym [...]. W refleksji nad poznaniem dochodzi się też bez trudu do wykrycia naturalnej tendencji unifikacyjnej w zdobywaniu wiedzy.”
Nauka i metoda, 1992, s. 275.
34 Typologii (klasyfikacji) nauk oraz pokazaniu ich metodologicznej swoistości, jak również podstawowej jedności, poświęcone są rozdziały IV i V Nauki i metody.
35 Szczególnie chętnie odnotowywał Kamiński polonica, ślady polskości w dziejach nauki.
Z zachowanych notatek widać, że do nowego wydania miały wejść szczegółowe informacje o nauce
polskiej i polskich uczonych w XX wieku; por. S. Kamiński, Filozofia nauki w Polsce w latach
1973−1982, 1984), który jest kontynuacją artykułu Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II
wojnie światowej, 1976.
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9.
Poznawczo i metodologicznie postawa S. Kamińskiego była pluralistyczna
i koncyliacyjna. Podejmował rozliczne próby metodologicznej charakterystyki różnych dyscyplin naukowych poprzez ustalenie ich statusu metodologicznego, tj. wskazanie ich przedmiotu formalnego (aspektu badawczego),
stawianych pytań (problemów), celu (zadań), metody badania i języka (aparatury pojęciowej). Odróżniał — obok wiedzy potocznej, leżącej u podstaw
każdego innego typu wiedzy — wiedzę naukową, filozoficzną i teologiczną,
niesprowadzalne do siebie, bo o własnych pytaniach, odmiennych celach
i metodach. Ich zwieńczeniem jest wiedza mądrościowa, możliwa dzięki
istnieniu odrębnej, rozumiejącej władzy poznawczej w postaci intelektu
(obok zmysłów i dyskursywnego rozumu). Nie stawia granic ludzkim zainteresowaniom poznawczym. Przejawem otwartości Kamińskiego i dyrektywy
wszechstronnego badania zjawisk w aspekcie ich genezy, struktury i funkcji
jest akceptacja różnorodności i wielości ludzkich postaw wobec świata,
mnogość przedmiotów nauki i metod ich badania, i w rezultacie słusznej
wielości różnych typów wiedzy. Życzliwy wobec idei interdyscyplinarności,
dostrzegał rozliczne, wzajemne (heurystyczne i systematyczne) powiązania
między nauką i filozofią. Chociaż domagał się respektowania metodologicznej autonomii poszczególnych dyscyplin naukowych, nie był demarkacjonistą skrajnym, bo „granica nawet między przeciwstawnymi w zasadzie typami
wiedzy może nie być ostra”36). Przestrzegał przed „krzewieniem izolacjonizmu” w nauce37, podkreślał potrzebę „atmosfery intelektualnych kontaktów
osobistych oraz faktycznego współdziałania”,38 domagał się „współpracy
nauk i filozofii (zwłaszcza klasycznej)”.39 Badając, jak dzieje pojęcia nauki
splatały się z dziejami filozofii, pokazywał, jak zmieniające się koncepcje
filozofii wywierały wpływ na rozumienie i pojęcie nauki. Pluralistyczne stanowisko S. Kamińskiego pociąga za sobą odrzucenie zawężającego poznanie
scjentyzmu, dla którego nauka stanowi wyłączny „wzór i miarę doskonałości
każdej innej wiedzy tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym”
(s. 28). Współczesnej filozofii nauki zarzuca ciasny racjonalizm, gdy nie dostrzega „istotnego pluralizmu wiedzy racjonalnej, traktując jako epistemologiczno-metodologicznie wartościowe jedynie poznanie typu naukowego”.40
Podobnie do Arystotelesa, domagającego się dopasowania stopnia ścisłości
do natury badanego przedmiotu, Kamiński sprzeciwia się przykładaniu tej
samej miary metodologicznej do każdego typu wiedzy, gdyż „wymóg by
wszystkie sprawdziany naukowości były w jednakowym stopniu przestrzegane, nie pozwala na rozwój koncepcji nauki i jej samej”.41 Wyrazem plurali—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 321.
Ibidem, s. 284.
38 Ibidem, s. 282.
39 Nauka i filozofia a mądrość, 1983, s. 24.
40 O metodzie filozofii klasycznej, 1986, s. 10.
41 Nauka i metoda, 1992, s. 184.
36
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stycznej postawy Kamińskiego jest jego ontologiczny i metodologiczny antynaturalizm przez przyjęcie tezy o metodologicznej odrębności nauk humanistycznych od przyrodniczych ze względu na przedmiot różny od przedmiotu
nauk przyrodniczych. Ponieważ zajmują się ontycznie wyróżnionym przedmiotem, jakim jest byt ludzki i jego wytwory, są bliższe poznaniu filozoficznemu i nie mogą spełniać warunków naukowości nauk przyrodniczych.42

10.
Uznając wybór terminów: ogólna metodologia nauki, teoria nauki lub
filozofia nauki na określenie badań nad nauką za sprawę „zwyczaju narodowego, a nawet konwencji”, Kamiński podkreślał konieczność uwzględniania
przy badaniu natury nauki wszystkich jej aspektów: logiczno-metodologicznego, humanistycznego i filozoficznego. Tylko bowiem podejście pluralistyczne przez uwzględnienie wielu, różnych typów badań nad nauką,
pozwala na zrozumienie znaczenia i miejsca nauki w kulturze43 oraz uzasadnienie jej poznawczych roszczeń. Refleksja metodologiczna służy równocześnie unifikacji specjalistycznych dyscyplin naukowych44 oraz współpracy
między naukowcami przez podkreślenie praktycznej ważności świadomości
metodologicznej w poszczególnych naukach,45 zwłaszcza w filozofii, dla której bywa ona często jedynym narzędziem samokontroli.46 Obfitość piśmiennictwa metanaukowego sprawia, że niełatwo je nawet zidentyfikować, nie
mówiąc, przestudiować, aby urobić sobie ogólny przynajmniej pogląd na to,
co dzieje się w pewnej dziedzinie wiedzy. Stąd przydatność różnych syntetycznych wprowadzeń, informujących encyklopedycznie o problematyce
metanaukowej i służąc jako pomoc w dydaktyce naukowej.
„Wszak dąży się, aby ważniejsze stało się – od dostarczania informacji
naukowych − kształcenie zreflektowanejl postawy naukowej oraz dyspozycji
umysłowych, które sprzyjałyby: sprawnemu posługiwaniu się warsztatem naukowym, chęci i umiejętności samokształcenia, zdolności do intelektualnego

—————————
42 Wśród obiektywnych przyczyn teoretycznego niedorozwoju koncepcji humanistyki Kamiński
wymienia złożoność i zawiłość spraw ludzkich oraz brak powszechnie przyjętej koncepcji natury
człowieka. Ibidem, s. 180.
43 Chodzi także m.in. o zrozumienie dość powszechnej postawy „scjentystyczno-technicystycznej”
i „kultu ekspertów”. „Dlatego właśnie jawi się potrzeba adekwatnego poznania natury nauki, jej
funkcjonowania w społeczeństwie i kulturze oraz zasad jej rozwoju i zaplanowanej optymalizacji.”
Ibidem, s. 5.
44 S. Kamiński, O podstawach unifikacji nauk, 1972, s. 107–119. Główna jednak rola przypada podejściu filozoficznemu (epistemologicznemu).
45 „Rozważania nad nauką stale towarzyszyły badaniom naukowym. [...] Gdy w rekonstrukcji zasad badania naukowego zwrócono uwagę również na rozwój teorii naukowych (Th. S. Kuhn), jeszcze
bardziej uwyraźniło się wzajemne oddziaływanie ogólnych dyscyplin metanaukowych i nauki. [...]
Nauka jest poznaniem, które samo siebie tworzy. Powinna zatem wiedzieć, w jaki sposób i dlaczego
tak, a nie inaczej się tworzy, i świadomie organizować się, mając na względzie własny rozwój.” Zob.
Nauka i metoda, 1992, s. 7–8.
46 W ten sposób metodologia nauki znajduje się na usługach samej filozofii: badania nad naturą
poznania naukowego służyły Kamińskiemu do ustalania natury poznania filozoficznego.
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dialogu interdyscyplinarnego tudzież łączenia dążności do jedności nauki
i jednocześnie postępującej spontanicznie specjalizacji.”47

W punkcie wyjścia Kamińskiego zainteresowania nauką znajduje się fundamentalistyczne pojmowanie filozofii jako dyscypliny „kładącej podstawy”,
tutaj pod poznanie naukowe.48 Uprawiając rodzaj filozofii metody (naukowej), wśród głównych jej zadań umieszczał badanie (zwykle niewyarktykułowanych) założeń filozoficznych i metodologicznych, na których „opiera się”
nauka oraz krytykę prób ideologicznego nadużywania do celów nienaukowych. W poszukiwaniu założeń filozoficznych u podstaw poznania naukowego widzieć można źródła normatywizmu metodologii Kamińskiego. Jej przejawem są charakterystyczne zwroty, że coś „winno być” lub „ma być” w nauce. Zauważa, że rozłam między nauką i filozofią, jaki się dokonał od XVIII w.
w kulturze europejskiej, sprawił, że uczonym wydawało się, że mogą się obyć
bez refleksji metodologicznej, epistemologicznej i ontologicznej. Sytuacja
zmieniła się zasadniczo, kiedy zdobywanie wiedzy naukowej stało się zajęciem skomplikowanym i zespołowym, związanym z całą aktywnością człowieka oraz o zasadniczym wpływie na wszystkie dziedziny życia społecznego.
Podobnie jak Arystoteles Kamiński był przekonany, że zanim nauka postawi
pierwsze kroki, winna sama stać się przedmiotem analizy filozoficznej.
„Jakaś ogólna teoria nauki winna poprzedzać i zamykać dociekania naukowe.
Zwłaszcza w okresie gwałtownego rozwoju nauki ujawnia się ścisły jej związek
z poziomem świadomości metodologicznej i filozoficznej uczonych [...] za
każdą wielką teorią naukową stoi jakaś filozofia, zwykle nie uświadamia sobie
przez jej twórcę. Sami uczeni bowiem są na ogół dalecy od tworzenia ogólnej
teorii nauki, ale nie da się zaprzeczyć, iż w zdobywaniu nowej wiedzy o świecie służy im ogromną pomocą właśnie rozumienie natury określonego poznania naukowego, jego pozycji wśród innych rodzajów wiedzy i działań ludzkich
oraz świadomość wartości dróg i środków naukotwórczych (A. Eddington).”49

11.
Porządkując nauki o nauce według ich aspektu ontycznego i metody badania, Kamiński uzyskuje zasadniczą dla siebie typologię50 przez wyróżnienie trzech typów nauk o nauce: humanistycznych (historia, socjologia, psychologia, ekonomia i polityka nauki), filozoficznych (ontologia51, epistemo—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 8–9.
Por. A. Bronk, Antyfundamentalizm filozofii hermeneutycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej, Roczniki Filozoficzne, 36, nr 1, 1988, s. 159–183.
49 Nauka i metoda, 1992, s. 7.
50 Jest to jedna z kilku typologii nauk o nauce Kamińskiego. Żadna z nich nie zapewnia rozłączności, „bo punkt widzenia badań przedsiębranych w stosunku do nauki nie bywa w wielu dyscyplinach
jednolity i konsekwentny, a nadto częste są badania interdyscyplinarne” (Nauka i metoda, 1992,
s. 35).
51 Chodzi o „problem ontycznego statusu” desygnatów nazwy nauka, a zwłaszcza „odpowiedzi na
pytanie, jaką rzeczywistością jest nauka”. W: Nauka i metoda, 1992, s. 29.
47

48
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logia, wąsko pojęta filozofia nauki i filozofia kultury) oraz formalnych (logika języka naukowego, logika formalna, teoria rozumowań stosowanych
w nauce i metodologia nauki)52. Metodologia nauki53 może być rozumiana
wąsko — klasycznie poniekąd54 i częściowo neopozytywistycznie w sensie
logicznej teorii nauki — jako teoria metod naukowych, posługująca się
„głównie metodą logicznej analizy i rekonstrukcji czynności badawczych
oraz ich kodyfikacji”. Zmierza „do konstrukcji ogólnych modeli optymalnego
(racjonalnego i sprawnego) postępowania naukowego oraz ich uzasadnienia
ze względu na cel, jaki stawia sobie nauka. W przypadku języka naukowego
jej zadaniem jest ujawnianie wieloznaczności terminów, by tak zapewnić
możliwie bezstronną ocenę poznawczej wartości tez naukowych. Jest dyscypliną „opisową, wyjaśniającą (filozoficznie) i praktyczną, bo usprawiedliwia
ostatecznie naukowe metody rekonstruowane lub projektowane”.55 Przy
szerokim rozumieniu metodologia nauk jest całościową (filozoficzną, logiczną, humanistyczną) teorii nauki, zainteresowanej całościowo faktem nauki.56
Metodologia nauki jest również nauką historyczną: „Metodolog nauki nie
może się ograniczyć tylko do rekonstrukcji logicznej (racjonalnej) postępowania badawczego [...], bo nie mógłby rozwiązać problemu rozwoju (doskonalenia) nauki. Nie ma ponadhistorycznego kryterium oceny poznania naukowego”.57 Podejście Kamińskiego do nauki jest w znacznych partiach humanistyczne, gdyż chociaż zajmował się formalną stroną nauki (np. strukturą teorii naukowej58), ale nie uprawiał metodologii nauki (w sensie własnej,
wąskiej definicji) jako formalnej nauki o nauce (logicznej rekonstrukcji nauki). Podobnie, chociaż zmierzał, zgodnie z postawą klasyczną (ale także neopozytywistyczną), do normatywnej teorii nauki w postaci „formalnej teorii
racjonalnego postępowania naukowego”, przyznawał, że realizację takiego
celu przekreśla „brak adekwatnych kryteriów tej racjonalności” i stąd „ponadhistorycznego kryterium oceny poznania naukowego”.59
—————————
52 „Dlatego poznanie naukowe staje się coraz częściej przedmiotem nowego poznania naukowego.
W rezultacie rodzą się nauki o nauce. Nadaje się im rozmaite nazwy: metanauka (w szerokim sensie), epistemologia, teoria nauk (logiczna teoria nauki, teoria poznania naukowego), metodologia
nauk, filozofia nauki, scjentologia (W. Schingnitz), naukoznawstwo, wiedza o nauce (B. Gawecki),
matezjologia (Ampère), zetetyka (J. T. Tykociner), epistemologia pragmatyczna, logika wiedzy
(R. Carnap). Terminy te ani nie są powszechnie jednakowo rozumiane, ani nie obejmują ogromnej
różnorodności dyscyplin, które obecnie zajmują się nauką w określonych jej aspektach” (Nauka
i metoda, 1992, s. 33).
53 Nie zawsze konsekwentnie Kamiński odróżniał „metodologię nauki” (niekiedy używał też terminu ogólna metodologia nauki), badającą to, co wspólne wielu naukom, od „metodologii nauk”
(szczegółowej metodologii nauk), zajmującej się osobliwościami poszczególnych nauk. To przemienne użycie terminów metodologia nauk i metodologia nauki obecne jest np. w artykule Metodologia
nauk. Współczesne problemy i tendencje, 1976.
54 Tradycyjnie metodologię nauki umieszcza się zwykle — obok logiki formalnej i logiki języka —
w szeroko pojętej logice.
55 Nauka i metoda, 1992, s. 44.
56 Przy takim właśnie najszerszym ujęciu Nauka i metoda jest książką z metodologii nauki.
57 Nauka i metoda, 1992, s. 44. Por. O rozwoju teorii empirycznej 1982.
58 Struktura nauk przyrodniczych, 1960.
59 Nauka i metoda, 1992, s. 44.
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Kamiński wyróżniał trzy — dwa metaprzedmiotowe i jedno przedmiotowe — znaczenia terminu filozofia nauki60: 1) najszersze (anglosaskie i poniekąd scjentystyczne61), przy którym filozofia nauki mieści się „na pograniczu uprawiania filozofii i nauk szczegółowych. Należy zarazem do filozofii,
logiki i metanauk, a może mieć charakter ściślej filozoficzny (np. epistemologiczny), bardziej humanistyczno-praktyczny (np. naukoznawstwo) albo
głównie formalny (np. czysto logiczna teoria nauki)”.62 Obejmuje ogólną
metodologię nauk i semiotykę logiczną, metodologię nauk przyrodniczych
i filozofię przyrody oraz metodologię humanistyki i metodologię filozofii;
2) węższe i w pewnym sensie właściwe (klasyczne), gdy „nazwa filozofia nauki oznacza teorię nauki jako bytu, teorię poznania naukowego (źródeł, granic i jego wartości) oraz ostatecznościowo wyjaśniającą teorię nauki jako
dziedziny kultury (zwłaszcza pozycji nauki w kulturze oraz jej roli we współczesnym świecie)”; 3) przedmiotowe, gdy filozofia nauki „analizuje, czym
jest materia, struktura, funkcjonalizm, cel, determinizm itp.”63 Główną rolę
w uprawianiu filozofii nauki jako odrębnej (autonomicznej) dyscypliny
o ontycznych i epistemologicznych podstawach nauki,64 przypisuje Kamiński
podejściu filozoficznemu. Zależy mu na dyscyplinie, której celem byłoby
zrozumienie różnych koncepcji nauki przez ich „prześwietlenie” od strony
filozofii klasycznej, będącej stałym punktem odniesienia. Filozofia nauki ma
być na pierwszym miejscu (uhistorycznioną) epistemologią:65 badaniem
poznawczej wartości nauki w ogóle przez aplikację zasad teoriopoznawczych
do poznania naukowego celem ustalenia jego źródeł, założeń, kryteriów
ważności, założeń, możliwości i granic. Chociaż metodolog jako metodolog
nie zna merytorycznych odpowiedzi na pytania stawiane przez naukowców
i filozofów, uzbrojony w narzędzia, których dostarcza mu rozwój logiki i metodologii, ma możliwość przebadania i ujawnienia założeń, leżących u podstaw rozwiązań pewnego problemu, oraz oceny logicznej i metodologicznej
wartości proponowanych tez oraz formalnej poprawności ich uzasadnień.
Podobnie jak Kuhn, Kamińskiego interesują reguły – ale nie tylko histo—————————
60 Tak jak w przypadku metodologii nauki Kamiński przestrzega przed mieszaniem (ogólnej) filozofii nauki, która „bada to, co jest naukom wspólne”, z (szczegółową) filozofią nauk, badającą „to, co
osobliwe dla poszczególnych typów nauk” (Nauka i metoda, 1992, s. 40); por. S. Kamiński, Filozofia
nauki, 1989.
61 „Często, szczególnie u filozofów scjentystycznych, filozofią nauki nazywa się logiczną i epistemologiczną teorię nauk empirycznych. Analizuje ona dogłębnie język, metody, strukturę i dynamikę
nauki. Utożsamia się więc filozofię nauki po prostu z nienormatywną metodologią nauki i teorią
naukowego poznania.” Nauka i metoda, 1992, s. 40.
62 Filozofia nauki w Polsce w latach 1973−1982, 1982, s. 241.
63 Nauka i metoda, 1992, s. 40–41.
64 „Poznanie naukowe, właśnie odnosząc sukcesy teoretyczne i praktyczne, rodzi pytania filozoficzne o swoją prawdziwość i adekwatność w stosunku nie tylko do przyrody, lecz także do człowieka
i całej kultury [...] Dla rozwikłania wszystkich tych zagadnień nieodzowna staje się dyscyplina filozoficzna osobna i autonomiczna, która miałaby charakter metanaukowy i zarazem nie suponowałaby
mocnych założeń.” Ibidem, s. 6, 23.
65 „Wydaje się, iż określenie natury nauki mieści się przede wszystkim na terenie epistemologii.”
Ibidem, s. 183.

Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne

215

ryczne lub psychosocjologiczne, lecz epistemologiczne i logiczne — powstawania, rozwoju i zaniku różnych koncepcji nauki, przejścia i powiązania
między nimi, mechanizmy (przyczyny) ich przemian i to, co w nich absolutnie lub względnie stałe. Fakty z dziejów nauki (co? kto? kiedy zrobił? odkrył?
itp.) oraz pojęcia nauki są interesujące o tyle, o ile służą zrozumieniu (ostatecznościowemu wyjaśnieniu) natury poznania naukowego.66 Tak więc
celem filozofii nauki jest rozumiejące dostrzeżenie podobieństw, uogólnienie
i usystematyzowanie prawidłowości w rozwoju zjawisk naukowych, wykraczające poza ich faktograficzne zarejestrowanie.67 Ma być ufundowana nie
tylko na epistemologii i ontologii, lecz zakładać określoną aksjologię. „Kto
uznaje zasadę, że nie ma logicznego przejścia od »jest« do »powinien«, musi
przyjąć w zewnętrznej bazie określonej metodologii nauki obok odpowiedniej teorii poznania i bytu określoną aksjologię. Ta ostatnia może nie mieć
autonomicznej hierarchii wartości, a tylko hierarchię powstałą z traktowania
w odpowiednim aspekcie porządku bytowego. Niemniej jednak określona
hierarchia wartości również ingeruje w uprawomocnieniu takiej a nie innej
teorii empirycznej. Wypada przeto przyjąć, że niewspółmierne metodologiczno-epistemologiczne teorie naukowe mogą korespondować ze sobą na
poziomie ontologiczno-aksjologicznym.”68

12.
Kamiński uznawał zasadną obecność w ich własnych granicach wielu
różnych koncepcji filozofii. Przedmiotem jego rozlicznych prób metodologicznej charakterystyki poszczególnych dziedzin filozofii były metafizyka
ogólna (teoria bytu), etyka, filozofia dziejów, filozofia matematyki, filozofia
religii, czy teologia. Sam opowiadał się za filozofowaniem w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, nazywając ją ogólnie — zgodnie z uzusem w Lubelskiej Szkole Filozofii Klasycznej — filozofią klasyczną. Jej swoistość widział
w ogólnym i koniecznościowym charakterze wiedzy filozoficznej oraz metodologicznej niezależności (autonomiczności) od nauk empirycznych, religii
i teologii.69 Był zwolennikiem maksymalizmu gnozeologicznego i realizmu
poznawczego, ostatecznościowego wyjaśniania i nieobalalności podstawowych tez filozoficznych oraz tezy o metodologicznej autonomii poznania
—————————
66 Kamiński, o czym świadczy § 4 rozdziału III Nauki i metody, nie tylko liczy się ze społecznokulturowymi uwarunkowaniami nauki, lecz wyraźnie (już w pierwszym wydaniu) stwierdza, że
rozpatrywanie nauki „w ścisłym powiązaniu z innymi dziedzinami kultury i techniką” jest bardziej
uzasadnione od badania autonomicznego rozwoju i różnych koncepcji nauki (s. 83).
67 Kamiński korzysta tu ze znanej, sokratejskiej (maieutycznej) metody dochodzenia do definicji
pewnego zjawiska przez „przyglądanie się” podpadającym pod nie poszczególnym przypadkom.
68 O rozwoju teorii empirycznej, 1982, s. 139.
69 „Dla rozwikłania wszystkich tych zagadnień nieodzowna staje się filozofia autonomiczna, która
miałaby charakter metanaukowy i zarazem nie suponowałaby mocnych założeń.” Zob. Nauka
i metoda, 1992, s. 6.
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filozoficznego w stosunku do innych typów wiedzy.70 Postawę taką umożliwiało mu przyjmowanie osobliwego przedmiotu formalnego teorii filozoficznej — bytu rozpatrywanego od strony jego istnienia — oraz empiryzm genetyczny, intelektualizm gnozeologiczny tudzież racjonalizm metodologiczny.71
Ale chociaż stawiał odrębne wymogi poznaniu filozoficznemu i naukowemu,
przyznawał, że „trudno konkretnie wskazać, gdzie leży granica między filozofią
a naukami szczegółowymi”.72 Treściowo (w metafizyce) opowiadał się za pluralistyczną, substancjalistyczną i dynamiczną wizją rzeczywistości. Szczególne
znaczenie filozofii upatrywał w jej samoświadomości, chociaż nie czynił z niej
jedynego fundamentu („punktu archimedesowego”) filozofowania.73
Filozofii przypisywał zadania fundujące: kładzenia podstaw pod różne
dziedziny kultury i ujawniania założeń różnych typów wiedzy. „Nauka zakłada bowiem filozofię, a nie dopiero ją umożliwia”.74 Odrzucał więc pomysł
nadbudowywania filozofii na nauce: jeżeli ma ona ujawniać założenia, leżące
u podstaw nauk szczegółowych, nie może sama korzystać z tez naukowych
przy uzasadnianiu własnych tez. Z drugiej strony pozostawał otwarty na
nowe kierunki filozoficzne i metodologiczne oraz wyniki badań naukowych,
widząc w nich heurystyczno-erudycyjną podbudowę filozofii. Sprzeciwiał się
traktowaniu filozofii jako służebnicy teologii: nie jest ona ani ancilla, ani
soror, jeżeli już służy raczej wierze niż teologii, dostarczając intelektowi teoretycznej argumentację. Kamiński wiązał z filozofią oczekiwania „sapiencjalno-światopoglądowe”,75 ale odrzucał jej ideologizację, gdyż „pozbawia to
ją waloru poznania fundamentalnego i racjonalnego”.76 Obok teoretycznego
i praktycznego wymiaru filozofii podkreślał ogólnomądrościowy charakter
wiedzy filozoficznej.77 Jako filozof miał świadomość swych obowiązków wobec ludzi i swych czasów, podejmując niekiedy głos w sprawie aktualnych
teoretycznie i praktycznie problemów, które stawiało życie. Wśród zadań
praktycznych filozofii za ważne uważał formowanie poglądu na świat.78 O ile
światopogląd tworzony spontanicznie w oparciu o wiedzę potoczną i religijną pozostaje mało usystematyzowanym układem uogólnionych przekonań,
o tyle budowany na gruncie filozofii, teologii oraz przy wykorzystaniu nauk
szczegółowych, powinien przybrać postać spójnego zbioru poglądów, dających całościową wizję fundamentalnych aspektów rzeczywistości, zwłaszcza
—————————
70 O metodzie filozofii klasycznej, 1986, s. 6; por. S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, 1989, s. V.
71 O metodzie filozofii klasycznej, 1986, s. 6.
72 Nauka i metoda, 1992, s. 311, s. 54.
73 Por. ibidem, zwłaszcza s. 11.
74 Nauka i filozofia a mądrość, 1983, s. 23.
75 „Filozofia dostarcza bowiem racjonalnie uzasadnionych podstaw dla zbudowania poglądu na
świat.” Ibidem, s. 9.
76 Ibidem, s. 10.
77 Częściowo światopoglądowy charakter mają partie Nauki i metody poświęcone relacji między
nauką i społeczeństwem oraz miejscu nauki w życiu i kulturze (III. § 4).
78 Pogląd na świat a wiara religijna, 1987.

Stanisława Kamiński

m todologiczne

217

porządku wartości oraz implikując odpowiednio oceny i normy postępowania. Ponieważ wśród elementów światopoglądu — obok czynników poznawczych — znajdują się emocjonalno-wolitywne, istotną rolę przy jego wyborze
odgrywa warstwa aksjologiczna.

13.
Jeśli wziąć pod uwagę oszałamiające sukcesy nauki i techniki w ostatnim
stuleciu, zajmują one, zdaniem Kamińskiego, słusznie poczesne miejsce
w kulturze. Nauka „przestała być »małą nauką«, a stała się »wielką nauką«”.79 Chodzi przy tym nie tylko o odkrycia naukowe i wynalazki techniczne, lecz głównie o wpływ, jaki wywierają na wszystkie dziedziny życia
ludzkiego. Wśród innych aktywności poznawczych nauka pozostaje najdoskonalszym sposobem opanowywania i przebudowywania świata. Pod jej
wpływem ukształtowała się dość powszechna postawa scjentystycznotechnicystyczna obecna w życiu codziennym, a także w filozoficznym myśleniu. Chcąc nie chcąc, pozostajemy na co dzień w zasięgu naukowych idei
tudzież technologicznego praksyzmu, czego świadectwem jest chociażby kult
ekspertów. Ale oddziaływanie nauki ma również swój irracjonalny charakter,
„dlatego właśnie jawi się potrzeba adekwatnego poznania natury nauki, jej
funkcjonowania w społeczeństwie i kulturze oraz zasad jej rozwoju i zaplanowanej optymalizacji.80 Zgodnie z podejściem klasycznym, Kamińskiego
interesowało w dziejach nauki głównie to, co niezmienne, a co nazywał naturą nauki.81 Dostrzegał ją w przedmiocie (formalnym) nauki, jej celach, metodzie, strukturze i genezie. Pogląd, że istotę nauki można ujawnić, badając
jej dzieje, nie jest oryginalny, bo głosili go w XX w. Kuhn, Lakatos a wcześniej m.in. Giambattista Vico. Optymistycznie przekonany o poznawczych
możliwościach człowieka, Kamiński widział naukę jako jedną z dziedzin wyspecjalizowanej82 aktywności poznawczej człowieka, naturalne przedłużenie
poznania potocznego oraz „najdoskonalszym sposób opanowania i przebudowania świata”.83 Przeciwnik irracjonalizmu w życiu, nauce i filozofowaniu,
umieszczał naukę wśród trzech podstawowych (obok wiedzy potocznej
i mądrościowej) „typów wiedzy racjonalnej”.84 Czerpiąc z filozofii klasycznej
—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 8.
Ibidem, s. 5.
81 Por. s. 226 i n.; także: O rozwoju teorii empirycznej, 1982, w którym Kamiński próbuje zdać
sprawę z tego, co w nauce stałe i zmienne.
82 „Poznaniem wyspecjalizowanym albo specjalistycznym nazywa się ogólnie takie poznanie, które
jest jednoaspektowe, ściślej zaś takie poznanie, które co do treści ogranicza się do określonej dziedziny, a co do formy odznacza się przynajmniej pewną systematycznością i uzasadnieniem teoretycznym.” Nauka i metoda, 1992, s. 14, s. 6.
83 Ibidem, s. 5; „Badanie naukowe jest autoteleologiczne, bo samo poznanie stanowi najwyższą
wartość.” Ibidem, s. 193.
84 Kamiński odróżnia kilka typów wiedzy. Ze względu na dopuszczalne źródła: racjonalną
i irracjonalną, ze względu na sposób jej uzyskiwania: systematyczną i niesystematyczną, ze względu
na przedmiot poznania: specjalistyczną i ogólną, ze względu na cel: teoretyczną i praktyczną (Nauka
i metoda, 1992, s. 24–25).
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pojęcie wiedzy jako epistéme85, opowiadał się normatywnie za istnieniem
metodologicznych standardów wiedzy naukowej oraz wskazywał na podstawowe procedury naukowe i metodologiczne („twarde jądro nauki”), kształtujące praktykę naukową, nawet jeżeli są nieuświadamiane. Nie znajdujemy
wszakże w publikacjach Kamińskiego jednej, zwięzłej definicji nauki, bo
uniemożliwia ją analogiczny charakteru terminu „nauka”. Uważa, że podawane niekiedy definicje nauki i uczonego pozostają zawsze częściowo konwencjonalne86 a kryteria naukowości uwarunkowane historyczne i nie wystarczające do odróżnienia nauki od (pseudonauki). Gdyby jednak próbować
taką definicję sformułować, byłaby ona z konieczności „wielce ogólnikowa
i treściowo uboga”.87 W przypadku szerszego definiowania nauki, kosztem
na przykład rozluźnienia kryteriów naukowości, „łatwo o dopuszczenie
w nauce również pozaracjonalnych źródeł poznania”.88 Z kolei zbyt surowe
(ciasne) kryteria naukowości nie pozwalają na „rozwój koncepcji nauki i jej
samej”.89 Wśród diagnostycznych cech postawy naukowej Kamiński wymienia „węch problemowy”, dociekliwość intelektualną, śmiałość i inwencyjność
myśli, połączone z krytycyzmem i ostrożnością, precyzję, wszechstronność
i bezstronność oraz rozległą kulturę w zakresie uprawianej dziedziny.90
Sens terminu „nauka” przybliża Kamiński przez odróżnienie trzech podstawowych typów jego desygnatów: elementów formy pewnego rodzaju poznania, poznania pewnego rodzaju (odkrywczego i nieodkrywczego) oraz
dziedziny kultury, co daje „jakby przybliżoną (wstępną) zakresową definicję
tego terminu”.91 Odróżnia trzy zasadnicze pojęcia nauki: 1) najszersze, w klasycznym, platońsko-arystotelesowskim sensie epistéme, dobrze uzasadnionego poznania empiryczno-racjonalnego, różnego od uprawdopodobniającego.

14.
Konsekwentnie Kamiński opowiadał się za klasyczną definicją prawdy,
w myśl której prawdziwość przysługuje bezpośrednio poszczególnym zdaniom, natomiast teoriom (naukowym) tylko pośrednio.92 Przyjmował, że
—————————
85 Arystotelesowską koncepcję poznania jako epistéme, której wynikiem jest wiedza demonstratywna, oparta na przesłankach intuicyjnie ujętych jako prawdziwe, z których wyprowadza się —
częściowo dedukcyjnie — pozostałe twierdzenia, odnosił Kamiński przede wszystkim do poznania
filozoficznego. Z pewnego punktu widzenia wiedza filozoficzna jest ukoronowaniem poznania ludzkiego, jednak nie w sensie syntezy wiedzy ludzkiej, lecz dawania jej podstaw, dostarczając wiedzy
najogólniejszej, ostatecznej i koniecznej.
86 „Różnica między uczonym a pracownikiem naukowym leży w tym, że dzięki pierwszemu nauka
żyje, a drugi żyje z nauki”. Zob. Nauka i metoda, 1992, s. 8.
87 Ibidem, s. 22–23.
88 Ibidem, s. 207.
89 Ibidem, s. 180 i 184. „Nauka bywa ciasno pojmowana, a jednocześnie rości sobie pretensje do
tego, by mieć monopol na wszelkie racjonalne poznanie. Wśród nauk zaś jedynie teoretyczne przyrodoznawstwo miałoby być wiedzą wzorcową.” Ibidem, s. 6.
90 Ibidem, s. 246–247.
91 Ibidem, s. 12–13.
92 Klasycznie prawda jest dla Kamińskiego „relacjonalną właściwością sądu, a pośrednio zdania,
którego znaczenie stanowi dany sąd”. Zob. ibidem, s. 222. Opierając się m.in. na tzw. tezie DuhemaQuine’a, filozofia nauki głosi dzisiaj (w duchu holizmu), że teorie naukowe akceptuje się lub odrzuca
w całości, a nie przez przyjęcie lub odrzucenie poszczególnych jej tez.
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„sądy fizyki zarówno doświadczalnej, jak i teoretycznej posiadają kwalifikację prawdziwości lub nieprawdziwości absolutnej i obiektywnej”.93 Z biegiem
czasu dostrzegał kontrowersyjny charakter kategorii prawdy w nauce, nieuznawanej przez wielu współczesnych metodologów za wartość naczelną i cel
nauki. „Dziś tylko klasyczni filozofowie zachowali taką postawę, i to wyłącznie w odniesieniu do niektórych twierdzeń. Uprawiający zaś nauki szczegółowe usiłują jedynie poznać coś w sposób dostatecznie prawdopodobny”.94
Uznaje, że „prawdziwość tez fizykalnych nie jest ani przedmiotem, ani celem
uprawiających fizykę”, lecz czymś postulowanym, chociaż nie zagwarantowanym95. Rodzaj umiarkowanego kumulatywizmu, za którym się potem
opowiada, nie zakłada ścisłej korespondencji logicznej lub treściowej między
kolejnymi koncepcjami nauki lub teoriami naukowymi, lecz poprzestaje na
uznaniu ciągłości tradycji naukowej, przejawiającej się „głównie w przedmiotowym celu nauki: szukaniu najbardziej ogólnych i podstawowych
aspektów rzeczywistości, pozwalających unifikująco ją wyjaśniać i uczynić
zrozumiałą”.96 Uznaje w nauce (umiarkowaną) czynną rolę umysłu (rodzaj
subiektywizmu) i wpływ aparatury pojęciowej (rodzaj konwencjonalizmu)
na wyniki poznania. Solidaryzuje się z poglądem metodologów, że miejsce
tradycyjnej prawdziwości i pewności jako kryterium naukowości zajmuje
„możliwie najmocniejsze uprawomocnienie (usprawiedliwienie, dopuszczalność) zdań teoretycznych ze względu na odpowiednie wyniki obserwacji”.97
Ponieważ rozumowania podlegają łatwiejszej kontroli, należy — dla zapewnienia obiektywności poznania — zadbać o to, by w nauce było jak najmniej
zdań uzasadnionych bezpośrednio. Mimo swych ograniczeń nauka pozostawała zawsze dla Kamińskiego wzorem poznania racjonalnego, był rzekonany
w głębi duszy, że jej celem jest wiedza prawdziwa a w filozofii nadto konieczna.

15.
Wiedzę naukową traktuje Kamiński realistycznie, przyjmując, że „podstawowym przedmiotem nauki winien być świat obiektywny, a nie subiektywne stany lub wytwory poznającego (dane zmysłowe, treść świadomości,
idee, struktury myślowe) czy wreszcie język wzięty samoistnie”.98 Zgodnie
z tradycyjną epistemologią odróżnia przedmiot materialny pewnej dyscypliny: ogólnie wzięta, wydzielona dziedzina poznania oraz przedmiot formalny,
tj. punkt widzenia (dzisiaj powiedziano by aspekt, podejście) poznawanej
—————————
Problem prawdy w fizyce, 1961.
Nauka i metoda, 1992, s. 221–222.
95 Problem prawdy w fizyce, Roczniki Filozoficzne, 9, nr 3, 1961, s. 95. „Uwzględniając w pełni
naturę człowieka nie można jednak wykreślić zupełnie z rejestru zadań fizyki prawdy jako wartości
zaspokajającej ogólnoludzkie zainteresowania intelektualne w odpoznawaniu świata. Prawda jest
przecież potężnym motorem psychicznym i etycznym poznania naukowego.” Zob. ibidem, s. 96.
96 Nauka i metoda, 1992, s. 228.
97 Ibidem, s. 223.
98 Ibidem, s. 186.
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dziedziny.99 Uważa też za istotne odróżnianie przedmiotu w punkcie wyjścia
nauki: „obszar dla projektowanych obserwacji albo w ogóle dociekań”
i w punkcie dojścia nauki: w przypadku systemu naukowego „przedmiotem
jego będzie po prostu wszystko, co jest denotowane przez wyrażenia stałe
oraz reprezentowane przez zmienne, występujące w tezach tego systemu”.100
Bardziej złożona pozostaje kwestia przedmiotu nauk humanistycznych,
gdzie badacz jest równocześnie obserwatorem i aktorem.101 Fakt, że w nauce
nie ma się do czynienia z „surowymi faktami naukowymi”102 i że jest w niej
miejsce na różnego rodzaju konwencje, konstrukcje, operacyjnie zdefiniowane pojęcia, terminy teoretyczne, twórcze hipotezy itd., nie oznacza,
zdaniem Kamińskiego, że można wiedzę naukową traktować czysto konwencjonalnie i instrumentalnie. Łączenie obiektywności z realnością poznania
(„dotyczy rzeczywistości istniejącej niezależnie od podmiotu poznającego”103), pozwala na przyjęcie tezy o obiektywnym charakterze wiedzy naukowej, aczkolwiek nie w sensie kopiowania świata oraz oddzielania faktu
i myśli, lecz „konstruującej interpretacji świata, tworzeniu jego modeli, jego
form, które prezentują ten świat w pewnym aspekcie”.104 Jak inni filozofowie
nauki opowiada się za realizmem eksplanacyjnym, poglądem, że
„głównym zadaniem nauki jest wyjaśnienie danych doświadczenia oraz że
rzeczywistość może być dana pośrednio (nie tylko w bezpośredniej obserwacji). [...] Nauka wiąże wtedy w swym ujęciu za pomocą obserwacyjnoteoretycznego języka obiektywny świat i podmiotowe podejście, realizując
zadanie wyjaśnienia.”105

Eksplanacjonizm pozwala mu również na realistyczne rozumienie teorii
naukowej: „wprawdzie twierdzenia teoretyczne nie odwzorowują świata danego w doświadczeniu [...], wyjaśniają dane empiryczne o nim, stanowią
przeto przybliżony, czyli mniej lub bardziej dokładny racjonalny obraz świata”.106

16.
Jako filozof klasyczny (i metafizyk) Kamiński zajmuje postawę racjonalistyczną.107 Opowiadając się za tezą o jedności ludzkich struktur poznawczych, dostrzega w dziejach ponadhistoryczną racjonalność nauki, którą
—————————
Ibidem, s. 187.
Ibidem, s. 188.
101 Ibidem, s. 186.
102 „Goły (surowy) fakt może być co najwyżej pojęciem granicznym.” Ibidem, s. 189. „Ustalane fakty nie są wyłącznie rezultatem czystego doświadczenia.” Ibidem, s. 190.
103 Ibidem, s. 222.
104 Ibidem, s. 222, 224.
105 Ibidem, s. 224–225.
106 Ibidem.
107 Chodzi o dwie różne opozycje: racjonalizm–empiryzm oraz racjonalizm–irracjonalizm.
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traktuje jako poważne, chociaż nie jedyne osiągnięcie ludzkiego rozumu.
Żywi szerokie pojęcie racjonalności, utożsamiając ją niekiedy z naukowością,
ale wykraczającą poza nauki przyrodnicze. Postawa empiryczna każe mu się
liczyć z tym rozumieniem nauki, jakie ma ona sama o sobie, o czym świadczy
chociażby drobiazgowy opis rozwoju różnych koncepcji nauki w rozdziale II
Nauki i metody. Jako historyk pojęcia nauki dostrzegał z jednej strony
zmieniające się zasady, reguły, warunki funkcjonowania nauk i akceptował
ich dynamiczny obraz, rysowany przez hołdującą konwencjonalizmowi
i instrumentalizmowi współczesną filozofię nauki, z drugiej strony widział,
że obraz ten odbiegał od projektowanego przez niego ideału poznania naukowego. W tej sytuacji starał się zająć stanowisko wypośrodkowujące między
skrajnym empiryzmem i skrajnym racjonalizmem (aprioryzmem). Przyznaje, że „zarówno niedocenianie roli doświadczenia w uprawomocnianiu tez,
a przecenianie funkcji czynników apriorycznych (czy to abstrakcyjnospekulatywnych, czy to konwencjonalno-językowych), jak też odwrotna sytuacja, wypaczają właściwą naturę nauki”.108
Na uznanie racjonalności nauk empirycznych (różnej od racjonalności logiki) za szczególny przypadek ludzkiej racjonalności w ogóle, pozwalało Kamińskiemu, w duchu filozofii klasycznej, pojmowanie nauki jako epistéme
(średniowiecznej scientiae) oraz łączenie racjonalności poznania naukowego
z jego metodycznością (respektowaniem metodologicznych reguł uprawiania
nauki) i szeroko pojmowaną logicznością. Dostrzega w metodzie naukowej
istotny sprawdzian naukowości, posiadający ogromne walory dydaktyczne
i wielostronną użyteczność.109 Logiczność natomiast zapewniają nauce „odpowiednie jej źródła i uprawomocnienie oraz sformułowanie. Najogólniej
mówiąc, ma być uzyskana za pomocą metod wyraźnie podanych i zgodnych
z regułami metodologicznymi w takim zakresie, w jakim jest to możliwe
w danej dziedzinie poznania, uzasadniona w sposób intersubiektywnie kontrolowalny, a zwłaszcza niezależna od stanów emocjonalno-wolitywnych
oraz wyrażona w języku informacyjnym”.110 Tak pojętą racjonalność nauki
łączy Kamiński z epistemologicznym intelektualizmem: rozumieniem intelektu jako intuicyjnej, samozwrotnej (samokontrolującej) władzy poznawczej, pośredniczącej w dialogu między empirycznymi i teoretycznymi elementami nauki. Intelektualizm umożliwia Kamińskiemu przezwyciężenie
trudności związanych z zasadą indukcji przez odrzucenie zarówno wąskiego
indukcjonizmu, nie pozwalającego na uzyskanie wiedzy ogólnej, jak i popperowskiego probabilizmu i fallibilizmu, przypisującego poznaniu tymczasowość. Jeśli empiryzmu nie wesprze się intelektualizmem, nauka pozostaje
zbiorem nie powiązanych ze sobą danych („faktów”). Racjonalizm natomiast, który minimalizuje poznawczą rolę zmysłów i doświadczenia, wiedzie
—————————
Ibidem, s. 209.
Ibidem, s. 200.
110 O metodzie filozofii klasycznej, 1986, s. 18.
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do idealizmu. Zaufanie Kamińskiego do intuicji intelektualnej nie jest
wszakże bezwzględne. Aby mogła być wiarygodnym źródłem poznania, musi
spełnić określone warunki, m.in. „być odpowiednio racjonalnie przygotowana, dotyczyć właściwego przedmiotu i podlegać pośredniej kontroli przez
reguły języka”.111
Krytykując pozytywistyczne pojęcie doświadczenia jako zbyt wąskie, Kamiński pozostaje skądinąd konsekwentnym empirystą, ale dopuszczającym
kilka rodzajów doświadczenia, wśród nich wspomnianą intelektualną intuicję.112 Uznaje zasadne współistnienie wielu różnych typów poznania113 i racjonalności oraz sprzeciwia się radykalnemu oddzielaniu poszczególnych
aktów i rezultatów poznania: zmysłowego, rozumowego i intelektualnego.
„Przyzwyczajono się oddzielać operacje poznawcze dokonane przy pomocy
zmysłów zewnętrznych lub wewnętrznych, przy pomocy intelektu i przy pomocy rozumu (dyskursywnego) oraz odpowiednio ich rezultaty. Nie kwestionując bynajmniej słuszności tego stanowiska, nie należy wykluczać również
występowania czynności poznawczych mieszanych. Tak np. akt intuicji może
stanowić połączenie intelektualnego ujęcia bezpośredniego z abstrakcją czy
nawet procesem abstrakcyjno-dyskursywnym. [...] Czynności zmysłowe i intelektualne oraz ich wytwory stanowią organiczną jedność w najbardziej typowych i naturalnych aktach poznawczych.”114

17.
Chociaż Nauka i metoda nie wymienia etyki nauki wśród nauk o nauce,115
Kamiński może uchodzić za prekursora tej problematyki w Polsce, kiedy
zwraca uwagę na związki zachodzące pomiędzy nauką a etyką, między uprawianiem nauki a moralną postawą naukowca116 oraz podkreślał potrzebę
—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 213.
„Rola doświadczenia może okazywać się przy rozmaitych operacjach poznawczych: w genezie
poznania — zgodnie z zasadą, że »czego nie było w zmysłach, to nie pojawi się w intelekcie« (empiryzm genetyczny), w uzasadnianiu zdań — przez ich rozstrzyganie w drodze odwołania się do zdań
obserwacyjnych (empiryzm metodologiczny), a wreszcie w uprawomocnieniu aparatu pojęciowego
— jeśli korzysta się z definicji deiktycznych lub innych podobnych zabiegów (empiryzm semiotyczny)
[...] Pierwszy i trzeci typ empiryzmu może łączyć się z pewnym rodzajem umiarkowanego racjonalizmu metodologicznego związanego z intelektualizmem epistemologicznym.” W: Możliwość prawd
koniecznych, 1989, s. 121.
113 „Może ono być oparte bezpośrednio lub pośrednio o powtarzalną obserwację albo o intelektualną oczywistość. Może też posiadać różne rodzaje i stopnie uzasadnienia: przez odwołanie się do
doświadczenia, do walorów specjalnej władzy poznawczej (np. intuicji), do osobliwego przeżycia
poznawczego (np. oczywistości), do reguł używania wyrażeń języka (formalnej struktury wyrażeń,
znaczeń wyrażeń) itp.” Ibidem, s. 105.
114 Ibidem, s. 119–120.
115 Termin etyka nauki i charakterystyka tej dziedziny pojawiają się w haśle Kamińskiego Filozofia
nauki, 1989.
116 Charakteryzując sytuację filozofii nauki w Polsce, Kamiński dziwi się, że „niemal nie interesowano się filozoficzną, a zwłaszcza etyczną problematyką, jaka wiąże się z postępem nauki i jej zastosowaniem.” Zob. Filozofia nauki w Polsce w latach 1973−1982, 1984, s. 244. Problematyką etyki
nauki zajmowali się wszakże filozofowie ze szkoły lwowsko-warszawskiej. Zob. A. Dylus, Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, 1987.
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harmonizowania „owoców nauki” i postępu we wszystkich dziedzinach
kultury z rozwojem ludzkiej osobowości. Łączenie nauki z moralnością ma
długą tradycję i podstawy w klasycznym rozumieniu poznania jako drogi
prowadzącej do prawdy i dobra człowieka. Uznając wyższość wartości moralnych nad naukowością, Kamiński przypomina, że przysparzające „społeczeństwu rozlicznych wartości humanistycznych”,117 działania naukotwórcze,
jak każde inne działania ludzkie, podlegają ocenie moralnej. Uczony „odpowiada nie tylko za prawdę, lecz także za skutki stosowania rezultatów nauki,
oczywiście w takich granicach, w jakich to od niego zależy”.118 Niestety,
„rozwój nauki i techniki wyprzedził w znacznym stopniu rozwój potrzebnej
współczesnemu człowiekowi duchowości”, wywołując „kryzysy moralnopolityczne oraz naruszenie równowagi w środowisku człowieka i destrukcję
kultury duchowej”.119
Zainteresowania Kamińskiego etycznym wymiarem nauki obejmują
również ogólniejszą problematykę miejsca nauki w kulturze. Zauważa, że
współczesna nauka zagubiła świadomość własnej pozycji i roli w kulturze.
Dysharmonia, zachodząca między poszczególnymi dziedzinami kultury
i wywołująca „rozbieżność w osobowości twórcy kultury (właściwie zachodzi
tu sprzężenie zwrotne)”120 sprawia, że nauka, z natury dobroczynna dla
człowieka, ulega dehumanizacji i sprzeniewierza się własnym zadaniom.
Zaradzić temu może powtórne zbliżenie kultury i nauki, czyniące ją harmonijnym składnikiem kultury tak, „by nie prowadziła do jej kryzysu oraz nie
hamowała wszechstronnego i swobodnego doskonalenia się człowieka”.121
Ostrożnie Kamiński zauważa, że „odkrycia naukowe najczęściej odzwierciedlają obiektywne prawidłowości, służąc całej ludzkości. Nauki w swej najbardziej typowej postaci nie podają reguł, do czego w danej sytuacji należy
dążyć. Nauka nie może być zaangażowana. Uczony jedynie może być zaangażowany, lecz w konsekwencji świadomego wyboru określonej filozofii jako
zaplecza teoretycznego badań, nie zaś w pracy badawczej, w której ma się
wystrzegać subiektywnego zaangażowania”.122
Ważnym elementem epistemologii Kamińskiego jest teza o mądrościowym charakterze wiedzy. Aby nauka nie stała się „tyranem człowieka i nie
uchybiała jego godności”123, należy dążyć do przywrócenia jej sapiencjalnych
źródeł, motywacji i ostatecznych zadań. Wybierając bowiem „tematykę
i środki badawcze oraz przewidując skutki, o ile ma na nie wpływ (a mieć
powinien)”, uczony podlega normom moralnym nie tylko jako człowiek, lecz
—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 237.
Ibidem, s. 242.
119 Ibidem, s. 237.
120 Ibidem, s. 246.
121 Filozofia nauki, 1989, kol. 263.
122 Nauka i metoda, 1992, s. 239.
123 Nauka i filozofia a mądrość, 1983, s. 23.
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także jako uczony.124 Należy więc na nowo podjąć „dialog między uczonymi
i filozofami, zastąpiony dyktatem techniki i krótkowzrocznej ekonomii” oraz
zwiększyć udział filozofii w refleksji metanaukowej i całym naukoznawstwie.
Należy tak ułożyć zadania nauki, aby służyła mądrości, a nie odrywała od
niej, prowadząc do „dehumanizacji człowieka lub konfliktu z całym środowiskiem przyrodniczym”.125 W sytuacji, kiedy „samo dążenie do prawdy nie
wystarczy już uczonemu jako regulator moralnego postępowania”, kiedy nie
ma „automatycznej współzależności między doskonaleniem się moralności
i rozwojem nauki”, kiedy przestrzeganie dyrektyw metodologicznych i prakseologicznych nie starcza za kodeks moralny, należy zadbać o „opracowanie
teorii moralności uprawiania nauki” i o to, by uprawianie nauki równocześnie wychowywało uczonych.126

18.
Wspomnijmy jeszcze o dwu obszarach metodologicznych zainteresowań
Kamińskiego: teologii i filozofii religii. Koncepcję teologii od strony metodologicznej zarysował w dwu wersjach: jako racjonalizacji wiary (fides quaerens intellectum), czyli systematycznej próby rozumienia treści objawienia
chrześcijańskiego za pomocą naturalnego rozumu (oraz np. filozofii lub nauk szczegółowych) oraz jako rewelacjonizacji świata (intellectus quaerens
fidem; credo ut intelligam), czyli rozumienia doczesnej rzeczywistości poprzez wiarę, tj. w świetle objawienia.127 W obu przypadkach uważa teologię
za poznanie racjonalne w sensie Arystotelesowskiej epistéme i Tomaszowej
scientia. Wiele uwagi poświęca relacji między teologią a filozofią. Krytykuje
za mieszanie porządków „eklektyczne” koncepcje teologii, bo łączą czysto
powierzchownie pojęcia i tezy teologiczne z filozoficznymi naukowymi (Pierre Teilhard de Chardin). W badaniach nad religią (nauki religiologiczne)
dostrzega z jednej strony zasadne istnienie wielu komplementarnych (religioznawczych, filozoficznych i teologicznych) badań nad religią, z drugiej
możliwości i granice każdego z nich. Swą aktualność zachowała opracowana
wraz z Zofią J. Zdybicką najpełniejsza ze znanych nam typologia definicji
religii,128 powiązana z systematycznym omówieniem poszczególnych dyscyplin religiologicznych ze względu na przedmiot, cel i stosowaną metodę.
Wobec kolejno podejmowanych prób zdefiniowania religii warto przypomnieć stanowisko autorów, którzy uważają, że należy porzucić marzenie o
jednej, teoretycznej definicji religii, obejmującej całość doświadczenia religijnego oraz wyniki badań wszystkich nauk religiologicznych. Co najwyżej
można się zatroszczyć o to, by pochodzące z różnych dziedzin definicje religii
—————————
Filozofia nauki, 1989, kol. 263.
Nauka i filozofia a mądrość, 1983, s. 24.
126 Nauka i metoda, 1992, s. 242.
127 J. Herbut, Problemy teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim, 1987.
128 Definicja religii a typy nauk o religii (z Zofią J. Zdybicką), 1974.
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dopełniały się harmonijnie bardziej na zasadzie mozaiki niż materialnej
i formalnej syntezy.

19.
Filozofowie umierają, na półkach bibliotecznych starzeją się ich publikacje, tylko niekiedy swą ważność zachowują głoszone przez nich idee. Co
trwałego 30 lat po śmierci Stanisława Kamińskiego pozostało z jego intelektualnego dorobku? To, na czym polegało i nadal częściowo polega znaczenie
dokonań Kamińskiego dla formacji intelektualno-metodologicznej pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest znane i niekwestionowane. Czy istnieją natomiast dzisiaj zasadnicze powody, dla których warto publikować i sięgać po jego teksty, czy też być może mają one już
tylko wartość archiwalną jako świadectwo czasów, w których żył i pracował?
Kamiński nieczęsto zabierał głos na aktualne tematy społeczno-polityczne,
być może dlatego, że jako filozofa klasycznego bardziej interesowały go wielkie, wieczyste problemy filozofii a nie doraźne diagnozy. Z wielu powodów
nie należy do grona metodologów światowych. Kiedy jeden z autorów artykułu (A.B.)odwiedził kiedyś, jeszcze jako student filozofii, Profesora, pracującego nad kolejnym tekstem, ten zauważył z pewną melancholią: „pisać po
polsku to tak, jakby w ogóle nie pisać!” A przecież opus vitae Kamińskiego,
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, nadal nie ma co do skali zamierzenia
i sposobu realizacji odpowiednika w literaturze światowej. Wprawdzie
monografia nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o istotę fenomenu nauki, bo nie mogła zarówno ze względu na złożoność zjawiska,
zwanego nauką, jak i burzliwy rozwój i pluralizm poglądów nauk o nauce,
zachowuje swą ważność jako syntetyczne i systematyczne wprowadzenie
w problematykę natury nauki i metody naukowej, dzieje pojęcia nauki oraz
miejsce nauki w obszarze kultury. W sytuacji powracającego zainteresowania metodą naukową swą ważność zachowują rozbudowane próby metodologicznej charakterystyki poszczególnych typów wiedzy naukowej oraz
poznania filozoficznego zwłaszcza filozofii klasycznej i poszczególnych dyscyplin filozoficznych. Nie straciła na aktualności dewiza o potrzebie sięgania
do dziedzictwa przeszłości, by szukać w niej inspiracji i rozwiązania własnych problemów. Czyni to adresatem publikacji Kamińskiego nie tylko
zawodowego metodologa, lecz każdego zainteresowanego zrozumieniem
fenomenu nauki oraz chcącym bardziej świadomie i krytycznie prowadzić
swe własne badania.129
—————————
129 Rozproszone poglądy metodologiczne Kamińskiego odnotowują następujące, słownikowe publikacje pracowników Katedry Metodologii KUL: Leksykon filozofii klasycznej, Józef Herbut (red.),
Lublin: TN KUL 1997; Słownik terminów naukoznawczych. Teoretyczne podstawy naukoznawstwa, J. Herbut, P. Kawalec (red.), Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu 2009; Podstawy naukoznawstwa, tom 1, P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz (red.), Lublin: Redakcja Wydawnictw
KUL 2011.
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Lektura analitycznych, treściowo zagęszczonych tekstów Kamińskiego
wymaga skupienia i sporego wysiłku interpretacyjnego. Utrudnia ją postępowanie autora chcącego możliwie wszechstronnie i wyczerpująco przedstawić i wypośrodkować dyskutowane stanowiska, wykorzystując każdą
dostępną informację i pozycję bibliograficzną. Lektury nie ułatwia styl redagowania tekstów, z ich parafrazami, dopowiedzeniami i mnóstwem przypisów. Stawiając sobie za cel uzyskanie syntetycznego obrazu nauki, Kamiński
miał świadomość niedociągnięć związanych z każdą bardziej ambitną (humanistyczną w gruncie rzeczy) próbą refleksji nad nauką, stwierdzając: „nie
obyło się bez powtórek, uproszczeń, pominięć i pozornych niekonsekwencji.
Przedsięwzięcie pokazania natury nauki okazało się zbyt zuchwałe”.130 Zwierzał się, że pisanie utrudnia mu przesadna świadomość metodologiczna
i problemy z uzasadnieniem niektórych tez. Przyznawał, że niektóre problemy li tylko zasygnalizował, ale nie rozwiązał. Niekiedy własne poglądy
wykładał ustami innych autorów lub w ogóle unikał zajęcia stanowiska, poprzestając na przytaczaniu i analizowaniu poglądów. Pewna niezborność131
poglądów Kamińskiego wywołuje ewolucja i rozciągniętą w czasie redakcja
kolejnych wydań tekstów, rozbudowywanych o kolejne w poglądy, teorie
i idee, które zawdzięczał swym nieustannym, rozlicznym lekturom. Niejednoznaczność sformułowania przez Kamińskiego swego stanowiska usprawiedliwić można tym, że chodziło o aktualnie toczące się dyskusje i spory
przy braku zgody wśród metodologów co do sposobu widzenia i rozwiązywania zasadniczych problemów. W filozofii nauki, zauważa Kamiński, nie
ma prostych rozwiązań, gdyż sprawy są tu niezwykle skomplikowane i co
więcej podlegają ciągłej modyfikacji132. Burzliwy rozwój samych nauk (kolejne rewolucje naukowe) oraz lawinowe narastanie prac metateoretycznych na
ich temat nie ułatwiały pracy dwudziestowiecznym filozofom nauki, chcącym dać jednolitą i jasną koncepcję wiedzy naukowej przy uwzględnieniu
aktualnego stanu badań. Nie wszystkie publikacje Kamińskiego, co zrozumiałe, zachowały swój wcześniejszy walor dydaktyczny, ale nadal pozostają
istną kopalnią wiadomości z wielu dziedzin filozofii i metodologii. W przypadku trzeciego wydania Pojęcie nauki i klasyfikacji nauk, niekiedy tylko
w przypisach rejestruje ono, najważniejsze zjawiska z zakresu namysłu nad
nauką do późnych lat siedemdziesiątych, ale przy braku nazwisk i dyskusji,
które wywołała postanalityczna filozofia nauki.

—————————
Nauka i metoda, 1992, s. 321.
Przykładem jest stanowisko Kamińskiego wobec indukcjonizmu. Chociaż wypowiadał się przeciwko postępowaniu indukcyjnemu w nauce, nadal — być może ze względów dydaktycznych — wykładał metodę naukową za pomocą (millowsko rozumianych) etapów. Zob. ibidem, s. 203.
132 Ibidem, s. 209.
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ANEKS. WYBRANE PUBLIKACJE AUTORSTWA STANISŁAWA
KAMIŃSKIEGO I OPRACOWANIA JEGO TWÓRCZOŚCI
Publikacje Stanisława Kamińskiego obejmują ponad 335 pozycji Za życia ukazały się trzy
książki: Georgonne’a teoria definicji, Lublin 1958, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk (Lublin
[1961] 19924) oraz, wspólnie z M. A. Krąpcem, Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1962.
Po śmierci ukazało się pięć tomów Pism wybranych: Jak filozofować?, t. 1, do druku przygotował Tadeusz Szubka, Lublin 1989; Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania,
t. 2, do druku przygotował Józef Herbut, Lublin 1993; Metoda i język. Studia z semiotyki
i metodologii nauk, t. 3, do druku przygotowała Urszula M. Żegleń, Lublin 1994; Nauka
i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, t. 4, do druku przygotował Andrzej Bronk, Lublin
19924; Światopogląd – Religia – Teologia, t. 5, do druku przygotowali Monika Walczak
i Andrzej Bronk, Lublin 1998. Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego, zestawili Anna I.
Buczek i Tadeusz Szubka, w: Nauka i mądrość. Księga ku czci Księdza Profesora Stanisława
Kamińskiego, Roczniki Filozoficzne, 35, nr 1, 1987, s. 9–47.
Bibliografia prac naukoznawczych Stanisława Kamińskiego, zestawił Tadeusz Szubka,
Zagadnienia Naukoznawstwa, 22, nr 1, 1986, s. 673–678.

1) Pisma wybrane
Jak filozofować?, Pisma wybrane, t. 1, do druku przygotował Tadeusz Szubka, TN KUL,
Lublin 1989.
Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, Pisma wybrane, t. 2, do druku
przygotował Józef Herbut, TN KUL, Lublin 1993.
Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Pisma wybrane, t. 3, do druku przygotowała Urszula M. Żegleń, TN KUL, Lublin 1994.
Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Pisma wybrane, t. 4, do druku przygotował Andrzej Bronk, TN KUL, Lublin (1961) 19924.
Światopogląd – Religia – Teologia, Pisma wybrane, t. 5, do druku przygotowali Monika
Walczak i Andrzej Bronk, TN KUL, Lublin 1998.
Z teorii i metodologii metafizyki, (wspólnie z M. A. Krąpcem), Lublin: TNKUL 1962.

2) Wybrane artykuły
Autobiogram i bibliografia, Ruch Filozoficzny, 42, nr 1–2, 1985, s. 106–112.
Definicja religii a typy nauk o religii, (wspólnie z Zofią J. Zdybicką), Roczniki Filozoficzne,
22, nr 1, 1974, s. 103–160.
Filozofia nauki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, TN KUL, Lublin 1989, s. 261–264.
Filozofia nauki w Polsce w latach 1973–1982 (Wstępna ocena działalności badawczej), Roczniki Filozoficzne, 32, nr 1, 1984, s. 241–249.
Filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla, Summarium KUL, nr 10, 1981, s.
161–164.
Logika współczesna a filozofia, Roczniki Filozoficzne, 9, nr 1, 1961, s. 49–84.
Metodologia nauk. Współczesne problemy i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL”, 19, nr 2,
1976, s. 3–20.
Możliwość prawd koniecznych, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej,
TN KUL, Lublin 1989, s. 103–124.
Myśli ks. prof. Stanisława Kamińskiego, Roczniki Filozoficzne, 33–34, nr 1, 1985–1986, s. 11–
14.
Nauka i filozofia a mądrość, Roczniki Filozoficzne, 31, nr 2, 1983, s. 19–26.
O klasyfikacji rozumowań, w: Summarium TN KUL, 10, nr 30, 1981, s. 381–396.
O metodzie filozofii klasycznej, Roczniki Filozoficzne, 34, nr 1, 1986, s. 5–20.
O podstawach unifikacji nauk, w: Problemy epistemologii pragmatycznej. Materiały z posiedzeń Konwersatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk, Wrocław: Ossolineum 1972, s. 107–119.
O rozwoju teorii empirycznej, Roczniki Filozoficzne, 30, nr 3, 1982, s. 129–141; poprawione
wydanie: Zagadnienia Naukoznawstwa, 12, nr. 4, 1986, s. 662–672; cytujemy według 1982.
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Pogląd na świat a wiara religijna, W drodze, nr 6, 1987, s. 99–103.
Problem prawdy w fizyce, Roczniki Filozoficzne, 9, nr 3, 1961, s. 85–96.
Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej, Roczniki Filozoficzne, 24,
nr 1, 1976, s. 113–122.
Struktura nauk przyrodniczych, Znak, nr 12, 1960, s. 764–775.
W sprawie liczby konkludujących trybów sylogistycznych, Studia Logica 8, 1958, s. 165–176.

3) Wybrane opracowania
Biesaga Tadeusz, Stanisława Kamińskiego badania struktury metodologicznej etyki tomistycznej, „Studia Philosophiae Christianae” 29, nr 1, 1993, s. 156–156.
Bombik Mieczysław, Teoria błędów logicznych w ujęciu Stanisława Kamińskiego, „Studia
Philosophiae Christianae” 29, nr 1, 1993, s. 163–166.
Bronk Andrzej, Filozofia nauki i nauka w ujęciu Stanisława Kamińskiego, Studia Philosophiae Christianae 29, nr 1, 1993, s. 156–163.
____, Antyfundamentalizm filozofii hermeneutycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej,
Roczniki Filozoficzne, 36, nr 1, 1988, s. 159–183.
____, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919–1986), Studia Filozoficzne, nr 9, 1986,
s. 197–198.
____, Stanisław Kamiński — A Philosopher and Historian of Science, w: Polish Philosophers
of Science and Nature in the 20th Century, W. Krajewski (red.), Rodopi, Amsterdam—
New York, 2001, s.141–151.
Bronk Andrzej, Stanisław Majdański, Z grona naukoznawców odszedł Stanisław Kamiński
(1919–1986), Zagadnienia Naukoznawstwa, 22, 1986, s. 731–733.
Bronk Andrzej, Wielość nauk i jedność nauki (Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne), w: Stanisław Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Pisma
wybrane, t. IV, do druku przygotował Andrzej Bronk, Lublin (1961) 19924, s. 345–370.
Bronk Andrzej, Stanisław Majdański, Filozofia w życiu człowieka (w nawiązaniu do idei ks.
prof. Stanisława Kamińskiego), Zeszyty Naukowe KUL, 40, nr 3, 1997, s.19–28.
Bronk Andrzej, Klasyczność filozofii klasycznej, Roczniki Filozoficzne KUL, 39–40, nr 1,
1991–1992, s. 367–391.
____, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919–1986), w: Stanisław Kamiński, Jak filozofować? Pisma wybrane t. I, do druku przygotował Tadeusz Szubka, Lublin 1989, s. I–VIII.
____, Słowo od wydawcy, w: Stanisław Kamiński, Jak filozofować? Lublin 1989, s. I–VIII.
____, Stanisław Kamiński – filozof, metodolog i historyk nauki, Roczniki Filozoficzne 47, nr
2, 1999, s. 37–54.
Bronk Andrzej, Stanisław Majdański, Antoni B. Stępień, Kamiński Stanisław, hasło w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 508–511.
Cięgotura Łukasz, Metodolog i humanista. Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919–1986).
Osoba-Czasy-Idee, Ethos, 25, nr 3(99), 2012, s. 298–303.
Dylus Aniela, Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej,
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STANISŁAW KAMIŃSKI’S METHODOLOGICAL OPTIONS
ABSTRACT

Stanisław Kamiński (1919–1986) was a philosopher, philosopher of science and
historian of science. His all academic carrier was pursuing at the Catholic University
in Lublin (KUL). The main interests of Kamiński was the history of science and logic, general and special methodology, methodology of philosophy and (medieval)
semiotics. He himself saw his main achievements in the domain of the theory of
science and the methodology of classical philosophy, especially in the studies of the
method and language of metaphysics. He gave a methodological description of general metaphysics, philosophical anthropology, ethics, philosophy of religion, philosophy of history and studies on religion (religiology). He investigated the beginnings
of the mathematical induction in the Middle Ages and in modern times, the modern
history of the theory of definition, theory of argumentation (reasoning), the structure and the evolution of scientific theory, deductive method, the achievements of
logic and philosophy in Poland.
A characteristic feature of Kamiński's philosophical and methodological approach was a specific historicism, consisting of referring to the heritage of the past
and at the same time to the latest achievements in logic and philosophy of science.
He had a broad concept of knowledge and was a maximalist both in raising questions and in giving answers. In accordance with classical philosophy he saw the substance of person as ens rationale, a being realizing himself in a disinterested search
for a theoretical truth, whose highest expression is philosophy. He stressed the epistemological and methodological plurality of knowledge, distinguished and investigated material and formal parts of knowledge. He also distinguished—besides commonsense knowledge—the scientific, philosophical and theological knowledge, nonreducible each to other. At the top he set sapiential knowledge which is much more
than a simple generalization of all particular kinds of knowledge.
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Kamiński derived his understanding of science from contemporary as well as
classical philosophy. He determined the nature of science from the point view of its
subject matter, aims, methods, logical structure and genesis. The question of what
science was for him a philosophical question, presupposing an appropriate understanding of the nature of the world. Kamiński opted for a pluralistic approach to the
world: the principal object of science is the objective world, subjective states of man
and products of his mind and language. The best diagnostic test of the scientific
character of science is the scientific method. Kamiński assumes here pluralism:
different subject matter and different goals of scientific cognition require different
research strategies and types of cognitive procedures. He also accepts an antinaturalistic position in the humanities which he regards as methodologically autonomous in regard to natural sciences.
The publications of S. Kamiński include over 350 positions. During his life three
books have been published: Georgonne'a teoria definicji [Georgonne's Theory of
Definition], Lublin 1958; Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk [Concept of Science and
Classification of Sciences], Lublin 1961, 19813; and (together with M. A. Krąpiec)
Z teorii i metodologii metafizyki [On the Theory and Methodology of Metaphysics],
Lublin 1962. After his death five volumes of Collected Papers have been published:
vol. I: Jak filozofować? [How to Philosophize? Studies in Methodology of Classical
Philosophy], edited by Tadeusz Szubka, Lublin 1989; vol. II: Filozofia i metoda.
Studia z dziejów metod filozofowania [Philosophy and Method. Studies from the
History of the Method of Philosophizing], edited by Józef Herbut, Lublin 1993; vol.
III: Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk [Method and Language.
Studies in Semiotics and Philosophy of Science], edited by Urszula Żegleń, Lublin
1994; vol. IV: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk [Science and Method. Concept of Science and Classification of Sciences], edited by Andrzej Bronk,
Lublin 1992); vol. V: Światopogląd – Religia – Teologia [Worldview – Religion –
Theology], edited by Monika Walczak and Andrzej Bronk, Lublin 1998.
Keywords: definition of science, classification of sciences, ethics of science,
humanities and natural sciences, methodology, philosophy, philosophy of science,
rationality of science, science, scientific method, Stanisław Kamiński, theology, theory of science.
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SPÓR O NAUKOWOŚĆ FILOZOFII.
O ZDZISŁAWA CACKOWSKIEGO DYSKUSJI
Z FENOMENOLOGIĄ
STRESZCZENIE

W artykule dokonuję rekonstrukcji i krytycznie omawiam (analizuję) podstawowe zręby Zdzisława Cackowskiego sposobu rozumienia filozofii i nauki. Podkreślam,
iż według Cackowskiego filozofia jest nauką (i to nauką nomotetyczną), choć zarazem jest to nauka ze wszystkich najogólniejsza. Filozofia bowiem, podobnie jak nauki szczegółowe, spełnia wszystkie najważniejsze, tak jak je określa Cackowski,
warunki i kryteria naukowości. Filozofia ponadto, podobnie jak każda inna nauka,
prócz funkcji poznawczej, pełni również istotne funkcje praktyczne, w szczególności
światopoglądowo-ideologiczne. Natomiast specyfika (swoistość) filozofii wynika z jej
aspiracji uniwersalistycznych i według Cackowskiego polega na bezprecedensowo
wysokim (najwyższym) stopniu ogólności odkrywanych przez nią prawidłowości —
prawidłowości dotyczących obiektywnie istniejącej rzeczywistości i jej poznania.
O specyfice filozofii przesądza zdaniem Cackowskiego również to, że usiłuje ona
zgłębić naturę jakościowych skoków pomiędzy podstawowymi segmentami świata
realnego, np. pomiędzy obiektami kwantowymi i korpuskularnymi, przyrodą nieorganiczną i organiczną, procesami neuronalnymi i umysłowymi itp.

By jednak nie oderwać się od rzeczywistości, zdaniem Cackowskiego, filozoficzne syntezy każdorazowo winny być zakotwiczone w wyspecjalizowanych badaniach nauk szczegółowych, w konkretnych wynikach tych badań
oraz w szeroko pojętej praktyce naukowej i społecznej, czyli w sferze praxis.
Sposób rozumienia filozofii przez Cackowskiego czyni ją zatem, z jednej
strony, zasadniczo zbieżną z pozytywistyczną, scjentystyczną i marksistowską koncepcją filozofii, z drugiej zaś strony — sytuuje ją w wyraźnej opozycji
do fenomenologicznej jej koncepcji. Zastrzeżenia i sprzeciw Cackowskiego
wobec fenomenologicznego projektu badań filozoficznych były w jego twórczości względnie stałe (z biegiem lat zmieniały się tylko nieznacznie) i z reguły dotyczyły: (1) zakresu i sensu ich autonomii wobec nauk szczegółowych,
(2) zasady bezzałożeniowości (i to bez względu na stopień jej radykalizmu),
(3) Husserlowskiej „zasady wszelkich zasad” jako głównego metodologicznego principium, (4) fenomenologicznej koncepcji bezpośredniego doświad-
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czenia, (5) możliwości i zakresu poznania ejdetycznego, (6) idei transcendentalizmu i koncepcji czystej świadomości oraz (7) zasadniczej postawy
fundamentalistycznej, motywowanej zarówno wątkami kartezjańskimi, jak i,
zdaniem Cackowskiego, całkowicie irracjonalną tęsknotą do odkrycia absolutu metafizycznego i epistemologicznego.
Słowa kluczowe: filozofia, nauka, nauki szczegółowe, fenomenologia,
filozofia marksistowska, epistemologia, rzeczywistość, działanie, poznawanie, wiedza, empiryzm, indukcjonizm, pozytywizm, scjentyzm, praksizm,
bezzałożeniowość (Voraussetzungslosigkeit, Vorurteilslosigkeit), „zasada
bezzałożeniowości” (das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit), transcendentalizm, ejdetyzm, bezpośrednie doświadczenie.

W dniu 21 czerwca 2016 roku, w wieku 86 lat, zmarł w Lublinie prof. dr
hab. Zdzisław Cackowski. Profesor Cackowski był jednym z najwybitniejszych
filozofów polskich ostatniego półwiecza oraz współtwórcą i liderem ośrodka
filozoficznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 26
czerwca 2017 roku, a więc niemal dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Profesora, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej odbyło się całodniowe sympozjum naukowe poświęcone analizie
Jego filozoficznego i naukowego dorobku. W ramach tego sympozjum przedstawiłem referat zatytułowany „Zdzisława Cackowskiego spór z fenomenologią”. Bo, jak zaświadczyć może wielu Jego studentów i współpracowników,
fenomenologia stanowiła w twórczości Profesora Cackowskiego stały punkt
odniesienia. Od razu trzeba też dodać, że na ogół był to negatywny punkt odniesienia. A podstawę tej twardej opozycji wobec fenomenologii stanowił między innymi (a może i przede wszystkim) stosunek do nauk szczegółowych
i nauki w ogólności. Ponieważ przez ponad ćwierć wieku miałem okazję nie
tylko obserwować, ale i nieprzerwanie dyskutować z Profesorem wzajemne
relacje nauk szczegółowych i filozofii — relacje ujmowane przez Profesora
i przeze mnie najczęściej z całkiem odmiennych punktów widzenia — przeto
być może nie od rzeczy będzie zdać sprawę z tych obserwacji i dyskusji. Póki
jeszcze jest po temu czas, póki jeszcze nie zatarły się w pamięci, póki pamięć o
tych dyskusjach, sporach i polemikach jest jeszcze żywa i, co być może ważniejsze, intersubiektywnie testowalna.
Zamieszczony niżej tekst jest zasadniczo dość wiernym zapisem referatu,
który przedstawiłem na wspomnianym wyżej rocznicowym sympozjum. Pomimo silnie zaakcentowanych wątków biograficznych oraz pierwszoosobowej
formy narracji, mam nadzieję, że równie wiernie udało mi się odtworzyć podstawowe zręby stanowiska Profesora Cackowskiego w kwestii wzajemnych
relacji filozofii i nauk szczegółowych — relacji ujętych m.in. przez pryzmat
Jego stosunku do fenomenologii.
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1. ZAMIAST WSTĘPU

Pierwsze spotkanie studentów pierwszego rocznika stacjonarnych studiów filozoficznych UMCS z prof. Zdzisławem Cackowskim miało miejsce
w roku akademickim 1975/1976, w semestrze letnim. Obok dwudziestu kilku
innych osób, byłem jednym ze słuchaczy. Przez pierwszy semestr Profesor
przebywał na jakimś wyjeździe zagranicznym (zdaje się, w Paryżu), natomiast w drugim jego semestrze prowadził z nami proseminarium o wyraźnie
sprecyzowanym epistemologicznym profilu. Przez większość proseminaryjnych spotkań czytaliśmy, referowaliśmy i analizowaliśmy książkę Romana
Ingardena U podstaw teorii poznania.1
Jak wiadomo, jest to dość wymagająca lektura, nawet dla profesjonalistów. Dla nas stała się ona wymagająca tym bardziej, że robiliśmy to wprawdzie krok po kroku, zgodnie ze „spisem treści” — czyli poczynając od analizy
długiej listy rozmaitych założeń, które tkwiły u podstaw tzw. psychofizjologicznej teorii poznania (założeń przedepistemologicznych, epistemologicznych i metaepistemologicznych)2 — ale bez jakiegokolwiek wcześniejszego
i solidniejszego przygotowania merytorycznego. Dla studentów pierwszego
roku studiów filozoficznych był to zdecydowanie za wysoki intelektualny
pułap i niewątpliwie zbyt duże filozoficzne wyzwanie.
Do dzisiaj nie bardzo rozumiem, dlaczego prof. Cackowski obmyślił i realizował taki właśnie program tego proseminarium. Jeśli bowiem właśnie ta
książka miała się stać główną proseminaryjną lekturą, to należało ją czytać
raczej „od końca”, czyli od tej jej części, która zawierała kilka niezwykle instruktywnych artykułów na temat epistemologii w ogóle i różnych jej osobliwości3. Chyba że… Chyba że intencją prof. Cackowskiego było wzbudzenie
w nas niechęci do Ingardena i do fenomenologii w ogólności. Jeśli taki był
ten właściwy, choć może ukryty, zamiar prof. Cackowskiego, to przynajmniej
w odniesieniu do mnie całkowicie „nie wypalił”. Albowiem to właśnie pod
wpływem tej lektury zacząłem drążyć meandry fenomenologii i fenomenologicznego myślenia. Rezultat był taki, że już swoją pracę magisterską poświęciłem ukazaniu przewag fenomenologicznej koncepcji teorii poznania nad
marksistowską koncepcją teorii poznania. Bardzo mi odpowiadała Ingarde—————————
1 Por. R. Ingarden, U podstaw teorii poznania. Część pierwsza, PWN, Warszawa 1971. Mimo, że
książka ukazała się już po śmierci R. Ingardena (Ingarden zmarł 14 czerwca 1970 roku), to jej
ostateczna wersja była jeszcze w całości przez niego zredagowana, opracowana i autoryzowana. Jest
o tym mowa w Przedmowie, napisanej przez Romana Ingardena w marcu 1970 roku, a więc zaledwie
trzy miesiące przed jego śmiercią (por. ibidem, s. 5–7).
2 Ibidem, s. 30–48.
3 Wymienione artykuły (albo wręcz rozprawy, wcześniej publikowane na łamach niemieckojęzycznych czasopism o dobrze ugruntowanej pozycji) znajdziemy na s. 357–490. Dla zrozumienia
koncepcji i metodologicznego statusu teorii poznania/epistemologii (oraz jej miejsca pośród nauk
filozoficznych) szczególne znaczenie mają zwłaszcza dwa pierwsze artykuły: O niebezpieczeństwie
„petitionis principii” w teorii poznania (s. 357–380) oraz Stanowisko teorii poznania w systemie
nauk filozoficznych (s. 381–406).
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nowska metodyczność i osobliwie wysoki poziom filozoficznej samoświadomości. Moim promotorem był oczywiście prof. Zdzisław Cackowski.
2. GŁÓWNE POSTULATY MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO
I NAUKOWEGO

Pomysł prof. Cackowskiego na jego pierwsze spotkanie ze studentami
filozofii UMCS można oczywiście tłumaczyć na wiele różnych sposobów. Na
przykład: być może sam siebie próbował przymusić do systematycznej lektury wymienionej pracy Ingardena i wobec tego postanowił czytać ją razem
z nami? Być może… Bo, czego nigdy nie ukrywał, fenomenologiczna koncepcja filozofii i właściwy fenomenologom styl filozofowania zawsze budziły
w nim dezaprobatę, sprzeciw, a może nawet niechęć. Łatwo to zrozumieć,
jeśli wziąć pod uwagę jego własną koncepcję filozofii i jego własne postulaty
myślenia filozoficznego. A głównych postulatów (tj. podstawowych wymagalników i koniecznych warunków) myślenia filozoficznego prof. Cackowski
wymieniał zwykle trzy.
Pierwszy z tych postulatów, o charakterze czysto negatywnym, kwestionował wartość poznawczą każdego typu myślenia, „które w wyjaśnianiu
zjawisk świata naturalnego odwołuje się do zjawisk nadnaturalnych”.4 Albowiem, jak argumentował Cackowski, prawdziwości twierdzeń o zjawiskach nadnaturalnych nie da się uzasadnić.5 A wobec tego, jeśli się je przyjmuje, to zasadniczo na podstawie wiary — wiary o charakterze mitologicznym i/lub religijnym. Zdaniem Cackowskiego, wyjściowym, ale zarazem też
podstawowym warunkiem powstania filozofii, a także jej późniejszego rozwoju, było tedy zakwestionowanie wartości poznawczej przekazów mitologicznych, religijnych i teologicznych — przekazów, które zawierały „ideę
absolutnego rozdwojenia świata” (na byt przyrodzony i byt nadprzyrodzony), „ideę absolutnego rozdwojenia dróg zdobywania wiedzy” (drogi naturalnej i drogi nadnaturalnej, objawionej) oraz „ideę absolutnego rozdwojenia wartości wiedzy” (na wiedzę wartościową praktycznie i wiedzę wartościową teoretycznie).6
Drugi z przyjmowanych przez Cackowskiego postulatów myślenia filozoficznego był z kolei pozytywnym dopełnieniem pierwszego i domagał się, aby
wszelkie nieznane zjawiska naszego naturalnego świata objaśniać, odwołując
się do wiedzy o innych (lecz znanych) zjawiskach tego samego naturalnego
świata.7 Wiedza prawdziwie wartościowa dotyczy bowiem jedynie i tylko
—————————
Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 20–21.
Ibidem, s. 21.
6 Ibidem, s. 20.
7 Ibidem, s. 21.
4
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świata naturalnego, a wobec tego każdy metodologicznie pełnowartościowy
model wyjaśniania winien bazować na tego typu wiedzy.8
Zdaniem Cackowskiego, trzeci z podstawowych postulatów myślenia filozoficznego zasługuje na całkiem specjalną uwagę i winien być, zwłaszcza
dzisiaj (a to z powodu gwałtownie rosnącej specjalizacji badań naukowych),
szczególnie doceniany i specjalnie eksponowany. Postulat trzeci domaga się,
aby wszelkie rozstrzygnięcia oraz sposoby rozstrzygania wielkich teoretycznych i filozoficznych problematów (o znaczeniu globalnym) zawsze były
zakotwiczone w szczegółowej wiedzy empirycznej, w wiedzy lokalnej (fragmentarycznej) i w wiedzy praktycznie użytecznej (instrumentalnej). Innymi
słowy, to rezultaty pozytywnych badań szczegółowych mają być podstawą
dla dociekań ogólnoteoretycznych, abstrakcyjnych czy spekulatywnych
(w tym filozoficznych), a nie na odwrót. Według Cackowskiego, jeśli idea
jedności świata i idea jedności ludzkiej wiedzy o świecie ma być skutecznie
obroniona, to w każdym poznawczym przedsięwzięciu, także w obrębie filozofii, zawsze winien nas obowiązywać kierunek od szczegółu do ogółu, a nie
przeciwnie (jak to onegdaj postulował Arystoteles, a w wieku XX twardo
obstawał za tym m.in. Karl R. Popper). Tylko pod tym warunkiem i tylko
przy tym założeniu filozofii, filozofom i myśleniu filozoficznemu nie będzie
zagrażać oderwanie od rzeczywistości, oderwanie od konkretnej praktyki
życia, oderwanie od realnego poznania i działania czy wreszcie (i po prostu)
oderwanie od zasad zdrowego rozsądku. Tylko pod tym warunkiem filozofia
i nauka mają szansę nie popaść w pięknoduchostwo, spekulatywizm i jałową
metafizykę, w tym zwłaszcza w metafizykę religijną.9
Wskazane przez Cackowskiego postulaty myślenia filozoficznego miały na
celu zakreślenie wyraźnych granic filozoficznej myśli oraz rozumu filozo—————————
8 Dwa pierwsze postulaty myślenia filozoficznego (a zarazem dwa podstawowe wymagalniki
wiedzy filozoficznej i wiedzy naukowej) pozwalają stwierdzić co najmniej tyle, iż w kwestii wzajemnego stosunku wiary i wiedzy (fides et ratio) prof. Cackowski opowiadał się za pełną zakresową
rozłącznością tych dwu, jego zdaniem, skrajnie odmiennych porządków. Rozmowy z Profesorem na
ten temat upewniły mnie jednak, że — podobnie jak dzisiaj Jan Woleński, a wcześniej wszyscy
scjentyści i pozytywiści — ostatecznie opowiadał się za zdecydowaną nadrzędnością wiedzy wobec
wiary. Do zajęcia takiego stanowiska wyraźnie zresztą zachęca trzeci z formułowanych przez
Cackowskiego postulatów (wymagalników) myślenia filozoficznego. W każdym razie w myśleniu
filozoficznym i naukowym Cackowski wykluczał możliwość zajęcia któregoś z trzech innych
(logicznie możliwych) stanowisk, a mianowicie: (1) możliwość podporządkowania wiedzy wierze,
(2) możliwość pokrywania się (lub pełnego przenikania) spraw wiedzy i spraw wiary, a nawet
(3) możliwość zakresowego krzyżowania się obydwu tych sfer (co dzisiaj dopuszcza np. Alvin
Plantinga, a energicznie kontestuje m.in. Daniel Dennett).
9 Oczywiście, treść trzeciego postulatu myślenia filozoficznego/naukowego była całkowicie
zbieżna z konsekwentnie empirystyczną filozofią nauki oraz z typowo indukcjonistycznym modelem
badań naukowych. Według Cackowskiego, w badaniach naukowych (każdego typu, także stricte
filozoficznych) punktem wyjścia zawsze miały być twierdzenia jednostkowe bezpośrednio oparte na
sensualistycznie pojmowanym doświadczeniu, zaś punktem dojścia indukcyjnie wytworzone
generalizacje tych twierdzeń. Jak bowiem sądził Cackowski, tylko w ramach metodologii empirystycznej i indukcjonistycznej, dodatkowo wspieranej zasadami praksizmu, badaczom i osiąganym
przez nich wynikom nie zagraża oderwanie od rzeczywistości, czyli widmo spekulatywizmu, czy
nawet irracjonalizmu (w tej lub innej odmianie, niekoniecznie natury mitologiczno-religijnej, choć,
dodajmy, właśnie na tę odmianę Cackowski był specjalnie uwrażliwiony).

236

Józef Dębowski

ficznego i rozumu naukowego. By nie było w tym punkcie żadnych wątpliwości, Cackowski dodatkowo podkreślał, że bez wątpienia sprzeniewierza się
filozofii i nauce ten, kto — po pierwsze — przyjmuje istnienia jakiegoś bytu
nadprzyrodzonego (całkowicie niezależnego, na mocy samej definicji, od
świata naturalnego) oraz — po drugie — w próbach wyjaśnienia zjawisk
świata naturalnego odwołuje się do czynników wykraczających poza ten
świat, a więc do czynników nadprzyrodzonych. Ktoś taki, twierdził Cackowski, porusza się wówczas w obrębie mitologii, religii czy teologii, ale nie
w obrębie filozofii czy nauki.10 Wypowiedzi kogoś takiego nie mogą być bowiem ani prawdziwe, ani fałszywe, a w każdym razie ich prawdziwości lub
fałszywości nie sposób jest wykazać, a więc uzasadnić, na podstawie dostępnych człowiekowi informacji o świecie naturalnego nastawienia, czyli świecie
rzeczywistym.11
3. PODSTAWOWA FUNKCJA KAŻDEJ FILOZOFII
I KAŻDEJ NAUKI

Zdaniem Cackowskiego, do pewnego czasu granice rozumu filozoficznego były jednocześnie granicami rozumu naukowego w ogólności. Cackowski:
„Gdy Grecy w VII wieku p.n.e. przyjmowali postulat wyjaśniania zjawisk
przyrody i ludzkiego życia, zjawisk świata naturalnego przez odwoływanie
się do innych zjawisk tegoż świata, to tym samym tworzyli podstawy filozofii
i — zarazem — elementarne podstawy nauki, myślenia naukowego.”12 Ten
stan rzeczy zasadniczo utrzymał się aż do XVII wieku. Przemiany przedmiotowe i metodologiczne w obrębie ludzkiej wiedzy z czasem doprowadziły
jednak do wytworzenia istotnych odrębności pomiędzy wszechogarniającą
i uniwersalną wiedzą filozoficzną a coraz bardziej wyspecjalizowaną wiedzą
nauk szczegółowych.
Jak dobrze wiadomo, w wieku XVII i XVIII różnice te zaowocowały ostatecznie oderwaniem się nauk szczegółowych od filozofii.13 Na fakt ten przemożny wpływ wywarło, obok wielu innych okoliczności (składających się na
tak zwaną, by użyć rozróżnienia Th. S. Kuhna, zewnętrzną historię nauki),
wytworzenie przez Franciszka Bacona nowożytnego ideału nauki — ideału,
—————————
Z. Cackowski, Zasadnicze…, op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 23—24.
12 Ibidem, s. 33.
13 Ma się rozumieć, z czego Cackowski również zdawał sobie sprawę, proces emancypacji nauk
szczegółowych względem filozofii trwał także w wieku XIX i XX, ba, w miarę upływu czasu nabierał
coraz większej dynamiki. Trwa on zresztą do dzisiaj, a jego właściwe początki sięgają zapewne
jeszcze czasów antycznych (astronomia, logika, geometria, hydrostatyka, medycyna). Wskazanie zaś
na wiek XVII (i XVIII) jako moment powstania nauk szczegółowych ma swoje usprawiedliwienie
przede wszystkim w wytworzeniu nowożytnego wzorca naukowości (Franciszek Bacon, Kartezjusz)
oraz powstaniu tzw. „matematycznego przyrodoznawstwa”, czyli nowoczesnej fizyki (Galileusz, Isaac
Newton).
10
11
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zgodnie z którym każda nauka i każdy rodzaj wiedzy wartościowej, prócz
funkcji poznawczej, pełni również (a nawet przede wszystkim) istotną funkcję praktyczną (technologiczną).14 Co więcej, wedle tego ideału (rozwijanego
przez Bacona zwłaszcza na kartach Novum organum), najlepszą „rękojmią
i gwarancją prawdziwości” gromadzonej przez nas wiedzy są odkrycia
i wynalazki, których ta wiedza dostarcza. Tak stawiał sprawę Bacon, tak stawiali sprawę kilka stuleci później filozofowie marksistowscy oraz amerykańscy pragmatyści (William James, Charles Sanders Peirce i John Dewey),
a profesorowi Cackowskiemu bardzo odpowiadał ten punkt widzenia, czyli
ścisła symbioza poznania i działania, teorii i praktyki oraz nauki i technologii. Ba, Cackowski, podobnie jak Bacon, nie wahał się nawet podkreślać, iż
w istocie w grę wchodzi tutaj bezwzględny prymat działania wobec poznania
i praktyki wobec teorii.15
Jak pamiętam, w trakcie swoich licznych wykładów Cackowski z wielkim
upodobaniem przywoływał na tę okoliczność m.in. znaną antyczną sentencję: Primum vivere deinde philosophari. Przy tym, w jego zamyśle, sentencja ta — ot, choćby mocą filozoficznej tradycji — miała nie tylko ilustrować
ów wybitnie praksistyczny punkt widzenia (czyli zasadnicze pierwszeństwo
życia wobec myślenia i działania wobec poznawania), co to pierwszeństwo
oswajać, formalnie legalizować i szeroko promować.16 Dodatkowe wsparcie
dla przyjętego przez siebie punktu widzenia Cackowski zawsze też czerpał
z bliskiego mu ideowo marksizmu i filozofii marksistowskiej. Na przykład,
jak również dobrze pamiętam, w katalogu jego ulubionych cytatów zawsze
była obecna słynna jedenasta Teza o Feuerbachu Karola Marksa: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić.”17 Jeśli jednak filozofię zdefiniujemy, tak jak to wielokrotnie czynił
—————————
14 W Novum organum Bacon pisał m.in.: „Prawdziwym i właściwym celem nauki jest nic innego,
jak wyposażenie życia ludzkiego w nowe wynalazki i środki”. Zob. F. Bacon, Novum organum, przeł.
J. Wikarjak, PWN, Warszawa 1955, s. 96. Por. też ibidem, s. 105.
15 Ciekawą i pogłębioną analizę (oraz eksplikację) tezy o prymacie działania wobec poznawania
i praktyki wobec teorii (czyli podstawowej tezy praksizmu) można znaleźć w: Z. Cackowski, Człowiek
jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, m.in.
s. 66–89. Warto pamiętać, iż wielkim rzecznikiem praksizmu był także nestor filozofii na UMCS
i wieloletni szef Cackowskiego prof. Narcyz Łubnicki (1904–1988). Przy czym praksizm Narcyza
Łubnickiego był stanowiskiem wytworzonym pod wpływem filozofii pozytywistycznej i całkowicie
wolnym od jakichkolwiek związków z marksizmem.
16 Ta wielokrotnie przywoływana przez Cackowskiego sentencja Primum vivere… z reguły i niemal
automatycznie natrafiała na mój energiczny sprzeciw. W ramach tego sprzeciwu proponowałem zaś
albo — podążając tropem Edmunda Husserla i Romana Ingardena — ów naturalny skądinąd
porządek odwracać (czyli miało być: Primum philosophari, deinde vivere), albo też wskazywałem na
różnego typu patologie, do których wiedzie scjentyzm koncesjonowany, czyli próba podporządkowania nauki i filozofii względom natury ekonomicznej, politycznej, wyznaniowej czy
ideologicznej. W ślad za Kazimierzem Ajdukiewiczem próbowałem też pokazywać, że nauka
dostarcza tym więcej korzyści praktycznych, w im mniejszym stopniu nastawiona jest na ich
bezpośrednie osiąganie, a więc gdy staje się bardziej bezinteresowna.
17 K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, s. 5–8, Książka i Wiedza, Warszawa 1975. Po raz pierwszy
opublikowane jako dodatek do pracy Engelsa Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii
niemieckiej z 1886 roku. Zob.: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1845/tezy_o_ feuerbachu.htm
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Cackowski, jako „naukę o najogólniejszych prawach zmienności wszelkiej
rzeczywistości […] i poznania”, to od razu powstaje pytanie (wątpliwość),
jakie to konkretne funkcje praktyczne może pełnić nauka ze wszystkich najogólniejsza, najbardziej abstrakcyjna — nauka o najbardziej wybujałych
aspiracjach uniwersalistycznych, czyli filozofia?
Według prof. Cackowskiego, główną praktyczną funkcją każdej filozofii,
bez względu na czas i miejsce jej powstania, jest jej funkcja ideologiczna.
Funkcję tę filozofia spełnia dzięki ścisłym oraz „bezpośrednim i głębokim
związkom z aksjologią”18. Każde ludzkie działanie (indywidualne i zbiorowe), by w ogóle miało sens, jest bowiem nasączone konkretnymi wartościami, jest opowiedzeniem się za jedną wartością (przeciw drugiej), jest realizacją pewnego interesu (partykularnego lub społecznego), słowem — zawsze
jest działaniem aksjologicznie zaangażowanym. Zdaniem Cackowskiego,
każda filozofia, w szczególności filozofia wartości (aksjologia), nie tylko
wzbogaca naszą wiedzę o świecie wartości, „ale i wybiera między różnymi
systemami wartości, opowiadając się za jednym z nich i — tym samym —
przeciw innym …”19. Uzasadniając zaś takie wybory, filozofia uczestniczy
w realnym życiu społecznym i w realnej społecznej walce: wyraża interesy
poszczególnych klas i grup społecznych, dostarcza teoretycznego uzasadnienia dla ich dążeń, mobilizuje do konsekwentnego osiągania ich celów — tych
dalszych i tych bliższych.20
4. FILOZOFIA A NAUKI SZCZEGÓŁOWE

Ma się rozumieć, poza mocno zaakcentowaną praktyczną rolą każdej filozofii, prof. Cackowski nie przeoczył także jej funkcji poznawczej. Filozofia,
podobnie jak każda z nauk szczegółowych, ma nie tylko wzbogacać naszą
wiedzę o świecie, ale przede wszystkim ma wykrywać prawidłowości świata.
To dążenie do wykrywania prawidłowości w otaczającym nas świecie — nomotetyzm, w przeciwieństwie do idiografizmu — jest zatem rysem wspólnym
wszystkich nauk: zarówno nauk szczegółowych, jak i filozofii. Natomiast, jak
to ujmował Cackowski, „[c]echą swoistą filozofii jest to, że stara się ona wykrywać najogólniejsze prawa rzeczywistości”, „stara się formułować twierdzenia o wspólnych własnościach wszelkiej rzeczywistości”21. Przy czym, jak
podkreślał Cackowski, główne poznawcze zadanie filozofii wcale nie polega
—————————
Por. Z. Cackowski, Zasadnicze…, op. cit., s. 52.
Ibidem, s. 54.
20 Swoje tezy o podwójnej funkcji każdej nauki (praktycznej i poznawczej) oraz o prymacie
działania wobec poznawania i teorii wobec praktyki Z. Cackowski rozwijał, objaśniał i uzasadniał
wykorzystując również narzędzia cybernetyki (pojętej jako ogólna teoria sterowania systemami
materialnymi). Por. pod tym względem Z. Cackowski, Człowiek…, op. cit., m.in. s. 29–89 i 324–377.
21 Por. Z. Cackowski, Zasadnicze…, op. cit., s. 44.
18
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na prostym uogólnieniu twierdzeń nauk szczegółowych (bo takich uogólnień
dokonują i mogą dokonywać same te nauki).
Cackowski:
„Zadanie filozofii polega na wykrywaniu najogólniejszych praw przechodzenia
jednych form ruchu materii (jednych postaci materii) w jakościowo inne
formy ruchu materii. Filozofia wykrywa prawa wiążące w jednię jakościowo
różnorodne formy, poziomy, aspekty ruchu materii. Filozofia zatem to najogólniejsza teoria jakościowych skoków, teoria jedności świata jakościowo
zróżnicowanego.”22

Cackowski z naciskiem podkreślał również to, że filozofia nie opiera się
na jakiejś jednej, specjalnie wyróżnionej nauce szczegółowej. Albowiem treści poszczególnych dyscyplin szczegółowych (np. fizyki, chemii czy biologii)
są dla filozofii interesujące nie ze względu na możliwość prostego ich uogólnienia, lecz z tego powodu (i o tyle), że (i o ile) pozwalają zrozumieć (i ewentualnie objaśnić) jakościowe przejścia między np. korpuskularną strukturą
materii a jej strukturą falową, między materią nieożywioną a ożywioną, między procesami neuronalnymi ludzkiego mózgu a procesami mentalnymi
ludzkiego umysłu, między myśleniem konkretno-obrazowym a myśleniem
abstrakcyjno-pojęciowym etc.23 Żadna z nauk szczegółowych, nawet jeśli
brać pod uwagę tzw. nauki interdyscyplinarne i multidyscyplinarne (kompleksowe), nie jest w stanie wyjaśnić owych jakościowych przejść, gdyż każda z nich zasadniczo porusza się w obrębie jednego poziomu (jednego aspektu i jednej jakości), a w najlepszym razie w obrębie kilku z nich.
Tymczasem w filozofii idzie nade wszystko o rozwikłanie zagadki poszczególnych „skoków jakościowych”, np. jakościowego przejścia pomiędzy
przyrodą przedpsychiczną a przyrodą psychiczną. Idzie o zgłębienie tajemnicy samej tej „jakościowej skokowości”, idzie o odpowiedź na pytanie o rozwojową ciągłość i zarazem jakościową nieciągłość. Wobec tego typu problematyki środki poznawcze każdej z nauk specjalnych są zasadniczo niewystarczające. Zasadniczo są one bowiem przystosowane do badania zjawisk
jednego poziomu, czasami dwóch albo trzech. Nie umożliwiają jednak wykraczania poza jakościowe granice, wyznaczone granicami badanego w danej
nauce przedmiotu. Możliwość tę otwiera dopiero materializm dialektyczny.24 Możliwość tę urzeczywistnia dopiero filozofia marksistowska — filozofia, dla której głównym oparciem jest, z jednej strony, wyspecjalizowana,
—————————
Ibidem.
Ibidem, s. 44–45.
24 Na moje często ponawiane pytanie, czy materializm dialektyczny można by dzisiaj utożsamić
z jakąś aktualną i konkretną odmianą materializmu emergentystycznego, prof. Cackowski
odpowiadał zwykle w sposób ostrożny, zdystansowany i wymijający. Widać było, że nie jest skłonny
tego czynić. Z drugiej strony, było też widać, że jego życzliwe zainteresowanie wzbudza zwłaszcza
epifenomenalizm.
22
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pogłębiona i maksymalnie rzetelna wiedza nauk szczegółowych, z drugiej zaś
— szeroko pojęta praktyka społeczna, czyli praktyczno-życiowa działalność
ludzkiej wspólnoty.
Nie ulega kwestii, że problem wzajemnego stosunku filozofii i nauk
szczegółowych był dla prof. Cackowskiego problemem istotnym. Mam również nieprzeparte wrażenie, że — mimo licznych w tym względzie deklaracji
i ad hoc czynionych rozstrzygnięć — dla prof. Cackowskiego był to problem
ciągle otwarty i wciąż na nowo, bez końca modyfikowany. Oczywiście, trudno jest mi ocenić, w jakim stopniu wpływały na to np. przywoływane przeze
mnie argumenty oraz punkt widzenia fenomenologii, ale pewien ślad tego
oddziaływania niewątpliwie daje się odnaleźć. Na przykład, gdy na kartach
jednej ze swych najbardziej twórczych książek prof. Cackowski uzasadnia
i rozwija strategię metodologiczną, którą jego zdaniem należy zastosować
w badaniach procesów antropotwórczych i procesu antropogenezy w ogólności, to zarazem wyraźnie stwierdza, iż: „[F]ilozofia ma tu badać aspekt
koniecznościowy i możliwościowy tego procesu, natomiast nauki szczegółowe — faktyczny jego przebieg”25. Z jednej strony mamy więc aprioryczną
naukę o koniecznościach i możliwościach (jest nią filozofia), z drugiej zaś
empiryczne „nauki o faktach”, czyli nauki szczegółowe. Okazuje się zatem,
że według Cackowskiego punkt widzenia filozofii marksistowskiej nie wykluczał koncepcji filozofii jako nauki apriorycznej — nauki o samych tylko możliwościach i koniecznościach.26
5. SPÓR Z FENOMENOLOGIĄ

Jak więc widać, Cackowski — wbrew stanowisku m.in. filozofów analitycznych — nigdy nie kwestionował, że filozofia jest nauką i że poszukiwania
filozoficzne mają (i zawsze powinny mieć) charakter naukowy. W tym punkcie, ale bodaj tylko w tym, jego pogląd był zbieżny m.in. z poglądami fenomenologów. Niestety, cała reszta to już przedmiot ostrych i niekończących
się filozoficznych swarów, dyskusji i polemik. Zdzisława Cackowskiego wyobrażenia o naukowości — czy to samej filozofii, czy to nauk szczegółowych
— były bowiem całkiem odmienne, niż dotyczące tej materii wyobrażenia
Husserla, Schelera czy Ingardena. Kiedy zatem na naszych cotygodniowych
zakładowych seminariach skrupulatnie referowałem dotyczące tych spraw
—————————
25 Zob. Z. Cackowski, Człowiek…, op. cit., jako podmiot działania praktycznego i poznawczego,
Książka i Wiedza, Warszawa 1979 [pozycja wcześniej cytowana], s. 414.
26 Oczywiście, analogia do Ingardenowskiego podziału nauk na nauki o przedmiotach a-czasowych
(aprioryczne) i nauki o faktach (empiryczne) ma tutaj wyraźnie ograniczony charakter. Podobnie
zresztą jak analogia do koncepcji filozofii (ontologii) jako apriorycznej nauki o czystych możliwościach i związkach koniecznościowych zachodzących między czystymi możliwościami. Albowiem
dla Cackowskiego w grę wchodziły jedynie empiryczne możliwości i empiryczne konieczności, nie zaś
„czyste możliwości” i „czyste konieczności” (fenomenologia).
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zamysły fenomenologów — np. rozprawę Husserla Philosophie als strenge
Wissenchaft (Logos 1911, I), rozprawę Ingardena Czy zadaniem filozofii jest
synteza wyników nauk szczegółowych?27 albo treść Husserlowskiej „zasady
wszelkich zasad” (Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii.
Księga pierwsza) — z reguły natrafiałem nie tylko na zastrzeżenia, ale
i twardy opór. Na nic się zdały moje rozbudowane analizy dotyczące np. idei
odwrotu od „filozofii pojęć” (Begriffsphilosophie), „powrotu do rzeczy
samych” (zurück zu dem Sachen selbst), czy też w nieskończoność przywoływana „zasada wszelkich zasad” oraz fenomenologiczna koncepcja bezpośredniego doświadczenia jako fundamentu każdej teorii, każdej nauki i każdej innej wiedzy. Profesor Cackowski był niewzruszony. Natomiast każdą
moją argumentację za Husserlowskim ideałem „filozofii jako ścisłej nauki”
(Philosophie als strenge Wissenchaft) dyskontował zwykle swoją własną
wykładnią np. zasady rzeczowości, zasady prymatu doświadczenia (czyli
empiryzmu w aspekcie genetycznym i metodologicznym), zasady eksternalizmu (o sferze aktywności poznawczej człowieka bez reszty decydują czynniki
wobec niej zewnętrzne, praktyczno-życiowe), zasady kauzalizmu (czyli przyczynowego wszechzwiązku zjawisk) lub zasady praksizmu (społecznej
i osobniczej użyteczności). Ostatecznie bowiem, zdaniem Cackowskiego,
naukowość filozoficznych syntez brała się także stąd, że, podobnie jak
w pozytywizmie, były to (albo miały być) syntezy oparte na wynikach nauk
szczegółowych — także wtedy, gdy owe filozoficzne syntezy dotyczyły wspomnianych wyżej „skoków jakościowych” i „jakościowej skokowości”28. Tego
rodzaju projekt pozostawał oczywiście w wyraźnej opozycji do fenomenologicznej koncepcji filozofii — filozofii pojętej jako nauka konsekwentnie
autonomiczna (czy raczej jako system autonomicznych nauk).
Łatwo było przewidzieć, iż — już choćby z powodu głębokich różnic
w samej koncepcji filozofii — główne punkty naszego sporu o fenomenologię
z reguły dotyczyły filozoficznych pryncypiów. Istotnie. Albowiem, jak dobrze
pamiętam, głównymi obiektami naszych dyskusji i zarazem energicznej krytyki ze strony prof. Cackowskiego były m.in.:
(1) zasada bezzałożeniowości (Das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit)
— niezależnie od tego, jak szeroko lub jak wąsko ją rozumieć;29
—————————
27 Por. R. Inagarden, Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?,
Kwartalnik Filozoficzny, 1936, tom XIII, z. 2, s. 195–214.
28 Niestety, Cackowski nigdy bliżej nie opracował żadnej specyficznej metody tworzenia owych
filozoficznych syntez, a te strategie metodologiczne, które praktycznie stosował w swoich własnych
badaniach, wydają się być wpisane w jawnie indukcjonistyczny model nauki. To zresztą tłumaczy,
dlaczego zawsze w tym kontekście wyróżniał np. kanony Milla i dziewiętnastowieczny indukcjonizm.
Sposób prowadzenia dociekań filozoficznych przez Cackowskiego niekiedy wydawał się być zbieżny
również z postulowaną przez Ajdukiewicza metodą parafrazowania. Jest to zrozumiałe co najmniej o
tyle, że często deklarował swój wyraźnie pozytywny stosunek (uznanie) wobec tradycji i dokonań
filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej (szkoły Twardowskiego).
29 Oczywiście, według prof. Cackowskiego bezzałożeniowość filozofii czy jakiejkolwiek innej nauki
była niczym więcej, jak bezużyteczną (a może nawet szkodliwą) filozoficzną fikcją i zawsze była
energicznie kontestowana (zazwyczaj z pozycji skrajnie eksternalistycznych i praksistycznych).
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(2) Husserlowski postulat „powrotu do rzeczy samych”, czyli powrotu do
danych źródłowych („Nie ma żadnych danych źródłowych”, albowiem w sferze poznania „wszystko jest wielostronnie uwikłane,
upośrednione i wikaryczne” — twierdził Cackowski30);
(3) Husserlowska „zasada wszelkich zasad” — jej treść i metodologiczny
status (Cackowski: „Dane bezpośrednie i źródłowe nie są ani źródłem
poznania, ani jego podstawą — bo ich po prostu nie ma!”);
(4) koncepcja i zasięg „bezpośredniego doświadczenia” — zarówno w fenomenologii, jak i w naukach szczegółowych (Cackowski: „O treści
i zasięgu doświadczenia każdorazowo przesądza treść i zasięg danych
zmysłowych, choć zawsze pozostają one jakoś interpretowane, a więc
w postaci sterylnie czystej nigdy nie występują”);
(5) zasięg i możliwość poznania ejdetycznego i wiedzy ejdetycznej —
w filozofii, naukach szczegółowych i poza nauką;31
(6) idea transcendentalizmu, rozważanego zwłaszcza w kontekście Husserlowskiego postulatu fenomenologicznej epoché;32
(7) Husserlowska teoria intencjonalności — w różnych wariantach, m.in.
z uwzględnieniem tzw. „drugiej intencjonalności” (inspirowanej
Husserla rozważaniami nad czasem);
(8) koncepcja poznania i wiedzy w ogólności (pojęta zarówno jako czynność, jak i jako wytwór) oraz ich stosunek do działania, czyli sfery
praktyki społecznej;33
(9) problematyka związana z ukonstytuowaniem i uprawomocnieniem
punktu wyjścia epistemologii i filozofii w ogólności;34
Pamiętam jednak jego wyraźne pozytywne ożywienie, gdy pewnego razu wskazałem, iż na przełomie
XIX i XX wieku kwestia bezzałożeniowości stanowiła jedną z ważnych osi spornych w środowisku
niemieckich ekonomistów, historyków i teologów, a pośród biblijnych egzegetów na ogół pokrywała
się z podziałem na egzegetów protestanckich i egzegetów katolickich. Zdaniem prof. Cackowskiego,
świadczyło to jednak (jedynie i tylko) o tym, że większy wpływ na rozwój filozofii, nauki i ich metodologię wywierają uwarunkowania zewnętrzne (eksternalizm), np. wyznaniowe, niż wewnętrzne
(internalne).
30 Ten właściwy (i tym razem całkowicie chwalebny) zwrot „ku rzeczom” Cackowski dostrzegał
natomiast w realistycznej i konsekwentnie materialistycznej filozofii Włodzimierza I. Lenina.
W swoim podręczniku omówienie tego zwrotu (zatytułowane „Ku rzeczom!”) Cackowski zamieścił
zaraz po fragmencie poświęconym fenomenologii („Fundamentalizm XX wieku, czyli fenomenologia”). Por. Z. Cackowski, Zasadnicze…, op. cit., s. 419–436.
31 Chodziło tu najczęściej o koncepcję tzw. „naoczności kategorialnej”, czyli o oglądowy charakter
tzw. przedstawień ogólnych, czyli pojęć. Poza tym, w grę wchodziła kwestia istnienia przedmiotów
ogólnych. Cackowski był nominalistą i zdeklarowanym przeciwnikiem jakiegokolwiek esencjalizmu.
Jak utrzymywał, o tym, czym coś jest, przesądza to, jak działa (funkcjonalizm).
32 Radykalne odnaturalizowanie strumienia przeżyć świadomych uważał Cackowski za niewykonalne i bezsensowne, a redukcję transcendentalną uznawał za zabieg, który doprowadził Husserla
do idealizmu transcendentalnego (zazwyczaj utożsamianego przez Cackowskiego z idealizmem
subiektywnym i solipsyzmem).
33 Punkt widzenia prof. Cackowskiego był w tej kwestii konsekwentnie praksistyczny, a dziedziczył
go nie tylko po klasykach marksizmu, ale i po prof. Narcyzie Łubnickim (skądinąd wielkim rzeczniku
empiriokrytycyzmu i tzw. postulatywnego immediatyzmu). Zdaniem Cackowskiego, wszelka aktywność, jak się wyrażał, „poznawczo-regulacyjna”, jest zasadniczo wtórna wobec aktywności „życiowopraktycznej” — i to w każdym wymiarze i na każdym etapie rozwoju (gatunkowego i osobniczego).

Spór o naukowość filozofii. O Zdzisława Cackowskiego dyskusji z fenomenologią

243

(10) koncepcja świadomości i szczegółowa charakterystyka strumienia
świadomości — jego pozycji ontycznej, różnych jego momentów
strukturalnych i różnych jego faz.35
Rzecz jasna, nasze spory i dyskusje bardzo często dotyczyły również rozmaitych detali technicznych, np. Husserlowskiej metody ideacji i uzmienniania
albo sposobów uniknięcia błędu petitionis principii (w dowodzeniu czy, ogólniej, uzasadnianiu, zwłaszcza gdy w rachubę wchodziło uzasadnienie punktu
wyjścia teorii poznania). Dobrze pamiętam również polemiczną gorączkę,
która nas dopadała, ilekroć, charakteryzując nauki szczegółowe, w ślad m.in.
za Ingardenem utrzymywałem, iż są one dogmatyczne. Oburzenie Profesora
sięgało wówczas zenitu. Wtedy Profesor Cackowski nie pozwalał nawet sobie
objaśnić, w jakim to sensie Ingarden i Husserl uznają je za dogmatyczne.
Z jego perspektywy pytanie o podstawy prawomocności nauk szczegółowych
było bowiem całkowicie nieuprawnione, a może nawet obrazoburcze i, wskutek tego, niedopuszczalne. Profesor Cackowski nie wyobrażał sobie, by w ogóle
mógł istnieć bardziej krytyczny sposób postępowania niż ten, który znajdujemy w naukach szczegółowych, w tym zwłaszcza w naukach empirycznych.
Z reguły wtedy też do akcji wkraczał dr Witold Martyna lub dr Sabina Magierska, którzy w sobie tylko znany sposób umieli skutecznie rozładować polemiczne napięcia — a to jakąś anegdotę opowiedzieli, a to tak zinterpretowali
moją wypowiedź, że stała się akceptowalna także i dla prof. Cackowskiego.
Naturalnie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, można by zapewne powiedzieć,
że „gorączka intelektualna”, która towarzyszyła naszym ówczesnym sporom
filozoficznym, była generalnie czynnikiem pozytywnym. Nie tylko jakoś nas
uskrzydlała, ale nikomu z nas (seminarzystów i pracowników Zakładu kierowanego przez Profesora) nie pozwoliła zapaść w błogą „metafizyczną drzemkę”. Przy tym, dziwnym trafem, wcale nie generowała jakichś nieprzyjemnych
podziałów czy trwałej personalnej niechęci. Jako Zakład byliśmy osobliwie
zintegrowani, moim zdaniem, głównie za sprawą wykonywanej profesji akademickiej i osoby kierownika Zakładu (czyli prof. Cackowskiego).36
34 W tym punkcie Cackowski zwykle problematyzował wiarygodność spostrzeżeń immanentnych
i Ingardenowskiej intuicji przeżywania, podobnie zresztą jak i intuicji intelektualnej (np. u Arystotelesa) czy intelekcji pierwszych zasad (np. w neotomizmie Mieczysława A. Krąpca). Prof. Cackowski
nie sądził, by wymienione czynności poznawcze miały jakiekolwiek znaczenie w ukonstytuowaniu
punktu wyjścia filozofii czy, tym bardziej, epistemologii.
35 Tutaj pojawiał się zwykle problem idealizmu transcendentalnego Husserla i zagrożenia
solipsyzmem. Ale realistyczny i obiektywistyczny wariant fenomenologii Ingardena nigdy nie był dla
Cackowskiego poważną alternatywą. O wiele bardziej przekonywała go Leninowska krytyka
idealizmu subiektywnego i solipsyzmu, przedstawiona przez Lenina w pracy Materializm a empiriokrytycyzm oraz w Zeszytach filozoficznych.
36 Gwoli prawdy muszę jednak nadmienić, że w gorących czasach Solidarności, stanu wojennego
i zmiany ustrojowej (1989) pojawiły się na tym sielankowym obrazie również pewne pęknięcia i rysy.
Ich przyczyną (być może główną) było zaangażowanie polityczne po przeciwnych stronach
politycznej barykady. W dalszej perspektywie doprowadziło to m.in. do podziału na Zakład Ontologii
i Teorii Poznania oraz Zakład Socjologii Wiedzy. Jednak, co chciałem z całą mocą podkreślić,
przynależność do tych dwu różnych Zakładów nie była już motywowana politycznie, lecz czysto
naukowo i filozoficznie. Filozofia i nauka raz jeszcze ukazały swoją balsamicznie łagodzącą siłę.
Zapewne jest w tym również jakaś osobista zasługa prof. Z. Cackowskiego. To nie ulega kwestii.
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6. SPÓR O BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ

Sprzeciw prof. Cackowskiego wobec filozofii jako autonomicznego systemu nauk — „nauk, jak to wielokrotnie postulował Husserl, w najściślejszym
tego słowa znaczeniu” — stawał się najgorętszy chyba wtedy, gdy przychodziło do dyskutowania zasady bezzałożeniowości (Das Prinzip der Voraussetungslosigkeit).37 Myśl o bezzałożeniowości jakiejkolwiek nauki, w tym
zwłaszcza filozofii (nawet gdy pełni ona funkcję „filozofii pierwszej”), wydawała się bowiem Cackowskiemu całkowicie niezrozumiała. Mało tego,
wydawała się całkowicie niedorzeczna. To, że w swej genezie i w swej treści
badania nauk szczegółowych i osiągane w nich wyniki (fakty, pojęcia, twierdzenia i teorie) są wielostronnie uwarunkowane (historycznie, kulturowo,
mentalnie), nigdy i u nikogo nie wzbudzało większych wątpliwości czy
zastrzeżeń. Podobnie jak i fakt, że u podstaw każdej z nauk szczegółowych
(pośród jej, jak w swoim czasie pisał Ajdukiewicz, „ostatecznych przesłanek”) zawierają się najrozmaitsze założenia: zarówno o charakterze apriorycznym (np. pewniki i postulaty w naukach formalnych), jak i o charakterze
aposteriorycznym (np. twierdzenia bezpośrednio oparte na doświadczeniu
w naukach empirycznych).38 Tego rodzaju faktów nie kwestionowali ani
fenomenologowie, ani pozytywiści, ani tomiści, ani marksiści. Poważne kontrowersje zaczynały powstawać dopiero wtedy, gdy pojawiało się pytanie
o podstawy prawomocności tych wyjściowych założeń. O ile scjentysta będzie utrzymywał, że w odniesieniu do którejkolwiek z nauk szczegółowych
tego rodzaju pytania są całkowicie nieuzasadnione (bo trafność poczynionych założeń najlepiej potwierdzają osiągane w tych naukach wyniki), to
z kolei antyscjentysta (w szczególności transcendentalista) będzie te pytania
z uporem ponawiał i nieprzerwanie do nich wracał.
Profesor Cackowski był nie tylko pozytywistą, ale i zawołanym scjentystą.
Pewnie dlatego ani nie rozumiał ani nie odczuwał potrzeby poznawczego
zakotwiczenia owych „ostatecznych przesłanek” nauk szczegółowych w nieuprzedzonych danych „źródłowo prezentującej naoczności” (originär gebende Anschauung). Nie przyjmował również do wiadomości, że de facto istnieją różne pojęcia i modele badań bezzałożeniowych. A tych głównych pojęć
i modeli, przynajmniej na użytek swoich własnych badań, wyróżniałem zasadniczo pięć:39
—————————
37 Por. E. Husserl, Badania logiczne, tom II, Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania,
część I, przeł. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 26–31 (§ 7, Zasada
bezzałożeniowości badań teoriopoznawczych).
38 Por. K. Ajdukiewicz, Metodologiczne typy nauk, w: idem, Język i poznanie, tom I: Wybór pism
z lat 1920–1939), PWN, Warszawa 1985, zwłaszcza s. 287–291.
39 Por. J. Dębowski, Główne pojęcia bezzałożeniowości, Studia Filozoficzne, 1987, nr 2, s. 3–19.
Merytorycznie i historycznie bogatszą analizę problematyki bezzałożeniowości por. zaś w: J. Dębowski, Idea bezzałożeniowości. Geneza i konkretyzacje, Seria Realizm – Racjonalność – Relatywizm, tom 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987.
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(1) bezzałożeniowość (Voraussetzungslosigkeit) zradykalizowaną i maksymalistycznie pojętą, przez Husserla postulowaną już w Badaniach
logicznych i odnoszoną zwykle do badań teoriopoznawczych;40
(2) bezzałożeniowość jako „nieuprzedzoność” (Vorurteilslosigkeit),
bardziej zliberalizowaną, bo dopuszczającą tzw. „założenia wewnątrznaukowe” (wissenschaftsimmanente Voraussetzungen), ale za
to wystrzegającą się jakichkolwiek zewnętrznych uwarunkowań,
zależności i ograniczeń (np. wyznaniowych, politycznych, światopoglądowych);
(3) bezzałożeniowość w sensie logicznym, chroniącą przed niebezpieczeństwem petitionis principii w szerokim jego znaczeniu, a więc
z uwzględnieniem m.in. błędu koła (circulus vitiosus) i regresu w nieskończoność (regressus in infinitum);
(4) bezzałożeniowość w sensie aksjologicznym (jako Wertvorurteilslosigkeit), dopuszczająca jedynie czysty opis i „twierdzenia o faktach”
(Tatsachenbehauptungen), eliminująca zaś „sądy wartościujące”
(Werturteile) i oceny;
(5) bezzałożeniowość w znaczeniu „wolności nauki”, a więc w znaczeniu
(1) wolności wyboru problematyki, (2) wolności wyboru metody, (3)
wolności myśli i (4) wolności słowa naukowego.41
Jednak prof. Cackowski był całkowicie niewrażliwy na moją argumentację. Był na nią niewrażliwy także wtedy, gdy główny sens postulatu bezzałożeniowości usiłowałem wyeksplikować z pomocą takich terminów jak rzeczowość, bezstronność, nieuprzedzoność, aksjologiczne niezaangażowanie,
obiektywność, światopoglądowa neutralność czy brak zaangażowania politycznego, wyznaniowego i ideologicznego. Mam zresztą wrażenie, że zwłaszcza w tym ostatnim wypadku, skądinąd najbardziej oczywistym, byłem
w swej argumentacji całkowicie nieskuteczny. Prawdopodobnie brało się to
stąd, że właśnie praktyczne funkcje każdej nauki prof. Cackowski uznawał za
jej funkcje pierwotne i podstawowe. Z tej perspektywy nawet logiczny błąd
koła (circulus vitiosus), regres w nieskończoność (regressus in infinitum)
czy pospolite petitio princpii (czyli rozstrzygnięcie pozbawione należytego
uzasadnienia) wydawały się Profesorowi niestraszne. Poza tym, pamiętajmy, prof. Cackowski zawsze był zdeklarowanym i konsekwentnym eksternalistą. Nic więc dziwnego, że wszystkie te atuty wiedzy naukowej, których
gwarantem miała być bezzałożeniowość — jak np. rzeczowość, obiektywność,
—————————
40 Moje szczegółowe analizy w tej sprawie por. w: J. Dębowski, Zasada bezzałożeniowości,
w: Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, tom II, praca
zbiorowa pod red. W. Płotki, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 7–36.
41 Szczegółową charakterystykę tych czterech klasycznych wolności, składających się ostatecznie
na „wolność nauki”, przytaczałem zwykle za Ajdukiewiczem. Por. K. Ajdukiewicz, O wolności nauki,
w: idem, Język i poznanie, tom II: Wybór pism z lat 1945–1963, PWN, Warszawa 1985, s. 266–281.
W tej samej sprawie por. też T. Czeżowski, O rzetelności, obiektywności i bezstronności w badaniach naukowych, w: idem, Odczyty filozoficzne, Toruń 1958, s. 305–309.
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prawdziwość (w sensie klasycznym), ponadpartykularność (uniwersalność),
istotność, bezinteresowność, bezstronność, rzetelność, wiarygodność — według prof. Cackowskiego i tak zawsze były uwarunkowane przez zewnętrzne
wobec nauki okoliczności życiowo-praktyczne, w tym m.in. ekonomiczne,
polityczne, kulturowo-historyczne i światopoglądowo-ideologiczne.
6. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Ostatecznie swój stosunek do fenomenologii prof. Cackowski wyklarował
— i to w sposób stosunkowo pełny, zwarty i wyrazisty — na kartach swego
podręcznika pt. Zasadnicze zagadnienia filozofii42. Fragment poświęcony
fenomenologii znajduje się tam w Części trzeciej, zatytułowanej Teoria poznania.
Wiem, że fragment ten został tam włączony po jego wielokrotnych modyfikacjach. Profesor, zanim posłał go do wydawnictwa, przekazywał mi go do
lektury i zaopiniowania bodaj trzykrotnie. W sumie obaj rozmawialiśmy
o nim chyba kilkanaście razy. Ślady tych rozmów z łatwością jestem w stanie
odnaleźć również dzisiaj, po latach, np. widać je w komentarzu Profesora do
kwestii różnicy pomiędzy tzw. formalnym a priori (u Kanta) a materialnym
a priori (u Husserla), czy nawet w komentarzu do kwestii bezzałożeniowości. Ale, oczywiście, jest tam również kilka miejsc, w których Profesor dalej
twardo obstawał przy swoim.
Znamienny jest już tytuł tego podrozdziału: „Fundamentalizm XX wieku,
czyli fenomenologia”43. Kilkakrotnie prosiłem Profesora, aby zrezygnował
z tego tytułu i zmienił go na inny. Ale nie ustąpił. Podkreślenie fundamentalistycznego charakteru tego kierunku filozofii dwudziestowiecznej, jakim
jest fenomenologia, uznał za jej znak firmowy. A trzeba wiedzieć, że każdy
fundamentalizm — czy to w naukach szczegółowych, czy to w filozofii —
w oczach prof. Cackowskiego zawsze uchodził za naukowo i filozoficznie
problematyczny i niemal z definicji nieracjonalny. Doskonale o tym wiedząc,
argumentowałem, że fenomenologia nie zasługuje na tak surową ocenę, zaś
siła i zakres jej oddziaływanie na rozmaite kierunki dwudziestowiecznej filozofii znakomicie to potwierdzają. Niestety, mimo to, Profesor został przy
swoim.
Podobnie było w paru innych punktach. Na przykład najpierw wskazywał
na wyraźne koneksje fenomenologii z platonizmem (ściślej: z idealizmem
obiektywnym typu platońskiego), by kilka stron dalej charakteryzować stanowisko Husserla jako idealizm transcendentalny. Więcej, już w następnym
akapicie prof. Cackowski dodawał, iż ów „idealizm transcendentalny Husser—————————
42
43

Z. Cackowski, Zasadnicze…, op. cit., s. 419–425.
Ibidem, s. 419.
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la różni się tylko formą od subiektywizmu Berkeleya”.44 Zaiste, karkołomna
to konstrukcja: od idealizmu obiektywnego do idealizmu transcendentalnego, a zaraz potem do idealizmu subiektywnego typu Berkeleya. Gdzieś po
drodze pojawia się jeszcze teza, że istoty rzeczy są w fenomenologii traktowane „jako obiektywne byty, nie zaś jako konstrukcje umysłu”45. Na nic się
zdały moje wielokrotne rekonstrukcje Husserlowskiej teorii intencjonalności
oraz szczegółowe analizy noezy i noematu.
Z kolei w innym miejscu mamy do czynienia z dość zaskakującym komentarzem do Husserlowskiego zawołania: zurück zu den Sachen selbst!
W swojej interpretacji tego zawołania prof. Cackowski suponował, iż Husserl
raczej odwraca się od rzeczy in concreto (rzeczy fizycznej), niż do nich wraca, albowiem zmysłowe postrzeganie konkretnych i cielesnych przedmiotów
fizycznych — zgodnie z Husserlowską fenomenologią poznania i poznawania
— nie odgrywa u niego żadnej roli: nie tylko roli istotnej, ale w ogóle żadnej.
Liczy się tylko „istota (Wesen), byt idealny” — pisał Cackowski.46
Tego typu konstatacja jest oczywiście nieuprawniona choćby z tego powodu, że — po pierwsze — w fenomenologii spostrzeżenie zmysłowe zawsze
i dla wszystkich uchodziło za wzorcowy (modelowy, paradygmatyczny)
przypadek percepcji w ogóle. Było też modelową odmianą poznania bezpośredniego — odmiana analizowaną ze szczególnym znawstwem i bodaj najchętniej. Po drugie zaś, nie ma chyba drugiego kierunku filozofii współczesnej, któryby drobiazgowym analizom zmysłowego spostrzegania poświęcił
równie wiele miejsca i uwagi, co fenomenologia. Jest ich w brud zarówno
u Husserla, jak i u Ingardena, nie mówiąc już o Maurice Merleau-Pontym,
który problematyce zmysłowego spostrzegania i ucieleśnionego poznania
poświęcił całkiem specjalny traktat zatytułowany Fenomenologia percepcji.
Miejsc, w których dostrzegam wyraźne echo (a może i żywą obecność) naszych dawnych sporów o fenomenologię, sporów o naukę i sporów o filozofię, jest w bogatej twórczości prof. Cackowskiego znacznie więcej. Teraz nie
będę ich tutaj katalogował, choć nie wykluczam, że w przyszłości być może
do nich wrócę.
Natomiast w ramach końcowego komentarza chciałem już tylko zauważyć, że każdemu, komu dobrze życzę, życzyłbym mieć (skoro już ich mieć
trzeba) takich filozoficznych oponentów, jakich przez blisko ćwierć wieku
miałem na co piątkowych zebraniach Zakładu Ontologii i Teorii Poznania
UMCS — zebraniach, którym przewodniczył i którym ton nadawał prof.
Zdzisław Cackowski. Bodaj wszystkie z toczonych tam sporów z reguły były
sporami mocno merytorycznymi. Zawsze też były prowadzone w szczerych
intencjach, z wielką wolą dotarcia do sedna rzeczy i z wielką filozoficzną
pasją. Wskutek tego czasami stawały się osobliwie gorące. To prawda. Mimo
—————————
Ibidem, s. 425.
Ibidem, s. 421.
46 Ibidem, s. 422.
44
45
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to, mimo tej intelektualnej gorączki, nigdy jednak nie były źródłem pozafilozoficznych niepokojów, towarzyskich konfliktów albo osobistych niechęci.
Z reguły były też nietrywialne i niebałamutne. Albowiem kontrowersje, które
wzbudzały, na ogół dotyczyły podstaw — podstaw kultury, podstaw wiedzy,
podstaw filozofii i podstaw nauki. Wszystko to, razem wzięte, mocno cementowało zespół, którym kierował prof. Cackowski. Wszystko to powodowało
również, że naukowa i filozoficzna robota, którą wykonywaliśmy, była wykonywana z należytą powagą, bez pozoranctwa i bez efekciarstwa. Bo w nauce
nie ma miejsca dla pozorantów, efekciarzy czy innych hochsztaplerów! To
była jedna z tych życiowych prawd, której bezwzględnego respektowania
nauczył mnie prof. Zdzisław Cackowski. A przecież, o ile wiem, expressis
verbis nigdzie jej nie ogłosił.
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THE DISPUTE ON THE SCIENTIFIC STATUS OF PHILOSOPHY.
ON ZDZISŁAW CACKOWSKI’S DISCUSSION WITH PHENEMENOLOGY
ABSTRACT

In the article I analytically reconstruct Zdzisław Cackowski’s basic ways of the
understanding character of philosophy and science. I emphasize that according to
Cackowski philosophy is a science (a nomothetic one) but simultaneously it is the
most general science. Philosophy, like other sciences, satisfies conditions and criteria of being science. Besides its cognitive function, philosophy, like other sciences,
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plays practical functions; especially it is a basis of worldviews and ideologies. According to Cackowski, the specific character of philosophy arises from its universalistic aspirations and consists in a very high level of generality of discovered principles; those principles refer to the objective reality and knowledge on it. The specificity of philosophy also consists in—according to Cackowski—revealing the nature of
qualitative jumps between basic segments of the real world, e.g. between quantum
objects and macroscopic ones, between non-organic and organic nature; between
neuronal processes and mind process etc. However, tending to not break the link
between philosophy and reality, Cackowski grounds philosophical synthesis in scientific discoveries, results, and scientific praxis. Cackowski’s way of understanding
of philosophy is, on the one hand, close to positivistic, scientific and Marxist concepts of philosophy, and on the other hand, it is opposite to the phenomenological
concept of philosophy. Cackowski’s reservations and objections to the phenomenological project of philosophical investigations appear continuously in his works (they
change only slightly in the course of time), and they refer to: (1) the scope and the
meaning of the autonomy of sciences, (2) the rule of assumptionless standpoint
(regardless of the level of its radicalism), (3) Husserl’s “rule of the all rules” as
a basic methodological principle, (4) the phenomenological concept of direct experience, (5) the possibility and the range of eidetic knowledge, (6) the idea of transcendentalism and the concept of pure consciousness, (7) the essential fundamental
position, motivated by Descartes’s ideas and irrational longing to discover the metaphysical and epistemological absolute.
Keywords: philosophy, science, phenomenology, Marxist philosophy, epistemology, reality, action, acquisition, knowledge, empiricism, inductionism, positivism, scientism, praxism, assumptionlessness (Voraussetzungslosigkeit, Vorurteilslosigkeit), the rule of assumptionlessness (das Prinzip der
Voraussetzungslosigkeit), transcendentalism, eidetism, direct experience.

O AUTORZE – dr hab., prof. UWM, Kierownik Zakładu Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, 10-725 Olsztyn, ul. Obitza 1 (afiliacja).
E-mail: jozef.debowski@uwm.edu.pl

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 6, 2018

Anna Michalska

STEFANA AMSTERDAMSKIEGO
POJĘCIE IDEAŁU WIEDZY NAUKOWEJ:
W STRONĘ NOWEJ KONCEPCJI PODMIOTU NAUKI
STRESZCZENIE

Koncepcja ideałów nauki była wkładem Stefana Amsterdamskiego do sporu na
temat racjonalności naukowej. Przyjmując, iż metoda naukowa nie jest zjawiskiem
ponadhistorycznym i że towarzyszą jej silne presupozycje normatywne, Amsterdamski staje po stronie Kuhna w jego dyskusji z Popperem oraz jego kontynuatorami
i poplecznikami. W istotnym sensie Amsterdamski jest jednak Popperystą, jego intencją jest bowiem rozszerzenie zasięgu krytycznej dyskusji poprzez odniesienie analiz krytycznych do czegoś, co określa on nowożytnym ideałem nauki. Prace Amsterdamskiego, zwłaszcza omawiana w artykule monografia Między historią a metodą,
są jednocześnie próbą zabezpieczenia statusu filozofii nauki jako instancji normatywnej w stosunku do ideałów nauki. Artykuł stanowi rekonstrukcję koncepcji Amsterdamskiego i zawiera analizę krytyczną relacji między celami, jakie Amsterdamski
sobie stawiał, oraz metodami ich realizacji. Wskazuję na elementy, które wydają mi
się w koncepcji ideałów nauki najbardziej problematyczne, sugerując alternatywne
sformułowania podnoszonych przez Amsterdamskiego problemów. Wykazuję, iż
koncepcja Amsterdamskiego upoważnia do podjęcia próby opracowania nowej koncepcji podmiotu nauki, która to koncepcja mogłaby dostarczyć odpowiednich wskazówek do krytyki nowożytnego ideału nauki.
Słowa kluczowe: ideały nauki, racjonalność naukowa, historia nauki, Stefan
Amsterdamski, podmiot nauki.

WPROWADZENIE

Stefan Amsterdamski, polski filozof i historyk nauki, w książce pt. Między
historią a metodą1 wyłożył swoją koncepcję ideału nauki (czy też ideału wiedzy naukowej), która miała być odpowiedzią na toczone w światowej –
głównie anglosaskiej – filozofii nauki od początku lat sześćdziesiątych ubie1

S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, PIW, Warszawa 1983.
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głego wieku spory na temat mechanizmów i determinant zmiany w nauce.2
Kształt owych sporów określiła w dużej mierze publikacja Struktury rewolucji naukowej Thomasa Kuhna, powszechnie uznawana za najpoważniejsze
wyzwanie rzucone idei racjonalności naukowej. Przed wystąpieniem Kuhna
poglądy na temat nauki i jej rozwoju toczono głównie w oparciu o koncepcję
racjonalności krytycznej Karla Poppera, zgodnie z którą postęp nauki odbywa się w wyniku ciągłego kwestionowania zastanej wiedzy naukowej i potocznej. Falsyfikowalność teorii naukowych, czyli ich podatność na kolizję
z danymi doświadczenia, miała być probierzem postępu naukowego oraz
gwarantem racjonalności metody naukowej. Mówiąc bardziej precyzyjnie,
racjonalizm krytyczny postulował, iż nauka rozwija się poprzez zastępowanie
podważonych empirycznie teorii teoriami o zarazem wyższej falsyfikowalności i większej mocy eksplanacyjnej.3 Te dwa pojęcia zostały ze sobą utożsamione na gruncie falsyfikacjonizmu: jak zauważył Popper, im więcej teoria
próbuje wyjaśnić, tym bardziej jest ona podatna na tzw. „obalenia”.
W Popperowskim ujęciu, pojęcie rozwoju nauki ma charakter przede
wszystkim normatywny, jako że odnosi się ono do sposobu, w jaki zmiana
w nauce powinna się odbywać, jeśli zmianom tym ma przysługiwać miano
zmian naukowych, a nie jedynie światopoglądowych, kulturowych, czy społecznych. Innymi słowy, falsyfikacjonizm był metodą naukową rozumianą
jako zespół norm, którymi uczeni winni się kierować, jeśli leży im na sercu
rozwój poznawczy. Popper był jednocześnie przekonany, że najpoważniejsze
zmiany w nauce faktycznie przebiegały wedle zarysowanego przezeń schematu. Najlepszym dowodem na to było jego zdaniem przejście od fizyki klasycznej do teorii względności. Zarówno szczególna, jak i ogólna teoria
względności wyjaśniały wszystkie zjawiska, o których traktowała fizyka Newtonowska, a jednocześnie na jej gruncie możliwe było wyjaśnienie tych
zjawisk, z którymi ta ostatnia sobie nie radziła. Dodatkowo, ze szczególnej
2 Jak zwrócił uwagę Recenzent niniejszego tekstu, światowa filozofia nauki nie ogranicza się do
tradycji anglosaskiej. W istocie, istnieje też prężnie rozwijający się od czasów tzw. konwencjonalizmu francuskiego Pierre’a Duhema, Henry Poincaré’go, oraz Éduarda LeRoy, po wspominaną
w tekście teorię aktora-sieci, nurt francuskiej filozofii nauki. Amsterdamski odnosi się do Pierre’a
Duhema jedynie w rozdziale 8 książki, przywołując jego analizę dotyczącą niemożliwości experimentum crucis w fizyce. Niezależnie od wartości i wyrafinowania wspomnianych koncepcji (zob. np.
K. Szlachcic, D. Leszczyński, Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki. Od Comte’a do Foucaulta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003) trudno zaprzeczyć, iż to właśnie
anglosaska filozofia nauki, w dużej mierze „importowana” z kontynentu (Popper, Lakatos, Feyerabend) po II wojnie światowej, osiągnęła największy sukces w promowaniu (czy być może wręcz narzucaniu) określonego sposobu problematyzowania zagadnień filozofii nauki, odpowiednio udramatyzowanego poprzez ścisłe powiązanie go z problemem racjonalności, rozumianej jako najwyższe
dobro kulturowe.
3 Zob. K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, PWN, Warszawa 1977. Ściśle
rzecz biorąc, racjonalizm krytyczny został opracowany przez Poppera już po wystąpieniu Kuhna
w tekstach składających się na Domysły i Refutacje oraz Wiedzę obiektywną. Koncepcja wyłożona
w Logice… należałoby raczej określić mianem falsyfikacjonizmu. Ponieważ jednak Popper od początku
uznawał metodę naukową za model i probierz racjonalności, usprawiedliwione wydaje się posługiwania
się określeniem racjonalizm krytyczny w odniesieniu do całej filozofii Poppera. Zob. idem, Nieustanne
poszukiwania. Autobiografia intelektualna, przeł. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1997.
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i ogólnej teorii względności można było wyprowadzić nowe przewidywania,
które zyskały z czasem empiryczne potwierdzenie.4 Krótko mówiąc, choć
koncepcja Poppera była przede wszystkim propozycją normatywną, zakładała ona jednocześnie zasadniczą zgodność między metodologią (zespołem
norm) a (dobrą) praktyką badawczą.
Kuhn zakwestionował te przekonania Poppera. W Strukturze… dowodził,
iż, po pierwsze, uczeni nie postępują w sposób postulowany przez Poppera,
a wręcz nie powinni w ten sposób postępować, po drugie zaś, nowe teorie
nigdy nie są po prostu krytycznym rozszerzeniem swoich poprzedniczek,
lecz w odmienny sposób problematyzują one badane zagadnienia i mają
w związku z tym również inny (tzn. nie po prostu szerszy) zasięg — ponieważ
podczas przejścia międzyparadygmatycznego dochodzi do zmiany schematu
pojęciowego, stara i nowa teoria traktują de facto o różnych zjawiskach.5
Według Amsterdamskiego, najważniejszym jednak wkładem Kuhna było
sproblematyzowanie związku między normatywnym i deskryptywnym
aspektem problemu rozwoju nauki i to właśnie ten problem będzie nas tu
najbardziej interesował.
Uznając wbrew Popperowi, że filozof nauki nie może zwyczajnie pominąć
w swoich rozważaniach faktycznej historii nauki na tle innych przemian kulturowych, Amsterdamski opowiedział się w sporze Poppera i jego zwolenników z Kuhnem po stronie tego ostatniego. Jednakże tym, co wydaje mi się
najbardziej interesujące w postawie Amsterdamskiego, jest fakt, iż opowiedział się on po stronie Kuhna z niejako „popperowskich” względów. Amsterdamskiemu, czemu daje on wyraz wielokrotnie w Między historią a metodą,
zależało bowiem na rozszerzeniu pola krytycznej dyskusji nad nauką. Kuhn,
przede wszystkim niezwykle wnikliwy historyk nauki, takiej potrzeby zdawał
się nie odczuwać, przekonany, że nauka sama z powodzeniem wyznacza
standardy swojej prawomocności, które historyk może jedynie rekonstruować. Autor Struktury… pragnął odtworzyć właśnie owe sposoby myślenia
i działania uczonych w różnych epokach. We wcześniejszej książce, Przewrocie Kopernikańskim6 będącej prawdopodobnie jego największym
osiągnięciem, Kuhn opisał, jak konserwatyzm uczonych, paradoksalnie,
przekłada się na ich rewolucyjne osiągnięcia.7 Kuhn twierdził, iż w rozmai4 Przypomnijmy, iż chodziło o zjawiska takie, jak o przesunięcie ku czerwieni w widmie odległych
gwiazd, dokładne parametry ruchu peryhelium Merkurego oraz zakrzywienie promieni świetlnych
w polu grawitacyjnym masywnych obiektów.
5 „...w trakcie przechodzenia do granicy zmieniła się nie tylko forma praw. Jednocześnie zmienić
musieliśmy zasadnicze elementy strukturalne, z jakich złożony jest świat, do którego te prawa się
stosują” (Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Fundacja Alteheia,
Warszawa 2001, s. 183). „Kolejne paradygmaty mówią nam co innego o elementach strukturalnych
świata i ich zachowaniu.” Ibidem, s. 185.
6 Th. S. Kuhn, Przewrót Kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu, przeł.
S. Amsterdamski, Prószyńki i S-ka, Warszawa 2006.
7 Bardziej szczegółowo na ten temat: A. Michalska, Pojęcie paradygmatu oraz ideału nauki w rekonstrukcjach historii wiedzy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 58, 2013, s. 319–
340.
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tych okresach historycznych obowiązują odmienne standardy metodologiczne, a ich sumienne przestrzeganie ostatecznie ujawnia niedostatki przekonań, w jakich są osadzone. W tym ujęciu, krytyka filozoficzna nie tylko nie
jest więc możliwa, ale jest też bezcelowa — tak zwana nauka normalna sama
toruje drogę nieuchronnym rewolucjom.8
Amsterdamski zajmuje w tej kwestii zgoła odmienne stanowisko. Jego
prace są nie tylko wyraźną próbą obrony nauki przed jej radykalnymi krytykami wywodzącymi się ze Szkoły Frankfurckiej, ale odznaczają się również
one dążeniem do podniesienia statusu samej filozofii nauki, której zadaniem
jest w jego przekonaniu krytyczna analiza jednostek zwanych ideałami nauki. Poniższe rozważania zmierzają do rekonstrukcji koncepcji Amsterdamskiego, w szczególności zaś poświęcone są one analizie relacji między celami,
jakie autor sobie stawiał, a środkami, które uznał on za niezbędne do ich realizacji. Wskazuję w nich na pewne trudności związane z konceptualizacją
zaproponowaną przez Amsterdamskiego i proponuję alternatywne spojrzenie na problemy przezeń podejmowane. W szczególności, zwracam uwagę na
potrzebę sformułowania nowej koncepcji podmiotu nauki zgodnie w wytycznymi zawartymi w Między historią a metodą, za którymi jej autor ostatecznie nie podążył.

REKONSTRUKCJA POJĘCIA IDEAŁU NAUKI

Ideał nauki to wedle Amsterdamskiego „zespół uznawanych w danym
czasie poglądów na cele działalności naukowej, poglądów wyznaczających
zarazem jej metodę i etos”.9 Historia nauki stanowi z kolei „realizację pewnego ciągu społecznie akceptowanych ideałów nauki, które — choć genetycznie są ze sobą związane — były jednak różne…”10 Wynika stąd, że każde
kryterium naukowości, a tym samym racjonalności metody naukowej i prawomocności otrzymywanych za jej pomocą wyników jest zrelatywizowane do
obowiązującego w danym czasie ideału.
Ideał nauki jest pojęciem szerszym niż paradygmat w sensie Kuhnowskim i odpowiada raczej pojęciu matrycy dyscyplinarnej bądź paradygmatu
w sensie szerszym, które Kuhn wprowadził w Postscriptum do Struktury…,
a następnie rozwinął w artykule Jeszcze raz o paradygmatach.11 W aspekcie
„technicznym”, ideały nauki wyznaczają akceptowane w danym czasie paradygmaty. Decydują one o tym, jakiego rodzaju metody badawcze są akceptowalne, pośrednio wskazując na normy etyczne, jakimi uczony winien się
Zob. Th. S. Kuhn, Struktura…, op. cit., s. 24, 26–27.
S. Amsterdamski, Między historią…, op. cit., s. 26–27.
10 Ibidem.
11 Th. S. Kuhn, Jeszcze raz o paradygmatach, w: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985.
8
9
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kierować w swojej pracy. W aspekcie filozoficznym zaś, ideały nauki odzwierciedlają obowiązujące w danym czasie wartości kultury i tym samym
spory o naukę są zawsze sporami aksjologicznymi.12 Krótko mówiąc, pojęcia
nauki nie da się określić inaczej jak tylko w sposób zarazem konwencjonalny
i wartościujący.13 Przypisanie dowolnemu ideałowi wiedzy naukowej statusu
powszechnie obowiązującego układu odniesienia dyskusji nad metodą naukową i racjonalnością nauki uznaje Amsterdamski za przejaw braku krytycyzmu.
Traktowanie ideałów nauki jako nieproblematycznych prowadzi do jednostronnych ujęć rozwoju nauki. Z jednej strony, mamy w racjonalistycznie
zorientowanej filozofii nauki do czynienia z gloryfikacją pewnej metody
i związanego z nią etosu (np. weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm), co uniemożliwia krytyczny namysł nad procesem zdobywania czy wytwarzania wiedzy, a także nad skutkami tego procesu. Oznacza to w praktyce utożsamienie
celu z metodą — każdy rezultat otrzymany za pomocą usankcjonowanego
sposobu postępowania będzie uchodził za naukowy, i tym samym racjonalny. Popper nie zdołał zdefiniować celu niezależnie od metody, choć jego
koncepcja zakłada, iż między jednym a drugim zachodzi związek o charakterze funkcjonalnym (metoda jest właściwa, o ile realizuje dany cel).14 Nie był
on w stanie wykazać związku pomiędzy metodologią falsyfikacjonistyczną
a celami o charakterze poznawczym, to znaczy, nie był w stanie udowodnić,
że falsyfikacjonizm rzeczywiście prowadzi do wzbogacenia wiedzy, tym
bardziej, że normy metodologiczne Popper od czasu Logiki odkrycia naukowego pojmował na sposób konwencjonalistyczny. Skoro zaś wzbogacenie
wiedzy jest wartością nieproblematyczną i autoteliczną, skutki postępu naukowego nie mogą być skutecznie kwestionowane. Z drugiej strony, wąskie
ujęcia socjo-historyczne (konstruktywistyczne), choć w warstwie deklaratywnej zorientowane krytycznie, również de facto zakładają nieproblematyczność ideałów wiedzy.15 Różnica polega na tym, iż w tym ostatnim
przypadku tezie o historycznej zmienności ideałów nauki towarzyszy przekonanie, że każde odniesienie się do ideału nauki zakłada jego prawomocność. Takie stanowisko zdaje się wyłaniać ze Struktury… Kuhna.
Aby uchwycić odrębność propozycji Amsterdamskiego na tle owych
„symplicystycznych” ujęć, zastanówmy się, dlaczego wedle Kuhna niemożliwa jest krytyka filozoficzna. Kuhn, jak wiemy, utrzymywał, że wiedza naukowa ma zasadniczo charakter niejawny — jest to wiedza wcielona w sposoby rozwiązywania problemów naukowych (słynnych „łamigłówek”), nie dająca się w pełni wyrazić za pomocą teorii. Nie sposób jednoznacznie rozS. Amsterdamski, Między historią…, op. cit., s. 31.
Ibidem, s. 23.
14 Zob. np. K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, op. cit., s. 53; idem, Cel nauki, w: Wiedza
obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1992.
15 S. Amsterdamski, Między historią a metodą, op. cit., s. 32.
12
13
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strzygnąć, czy Kuhn inspirował się w tym względzie dziełem Michaela Polanyi'ego, choć podobieństwa między obu ujęciami są na pierwszy rzut oka
uderzające.16 Wydaje się jednak, że głównym źródłem tego przekonania były
performatywnie zorientowane koncepcje późnego Wittgensteina i jego
stronników, przede wszystkim Norwooda Hansona. Ci zaś posługiwali się
tak zwanym argumentem związku logicznego (Logical Connection Argument), zgodnie z którym każda ekspresja (językowa czy pozajęzykowa) jest
rodzajem działania, którego znaczenie jedynie „prezentuje się” w owym działaniu. Innymi słowy, każde działanie, w tym działanie językowe, jest jednością treści i formy (aktu ekspresji) lub też celu i środków służących jego realizacji. Oznacza to, że zmiana w zakresie jednego bądź drugiego jest w istocie
przejściem do innej formy działania. Założenie związku logicznego między
treścią a metodą wskazuje, że treść czy znaczenie danego aktu nie może być
uchwycona za pomocą innego aktu. Każde obiektywizujące, trzecioosobowe
spojrzenie na daną treść czy sposób działania nieuchronnie je zniekształca.
Tym samym nie jest możliwe wyrokowanie o wartości czy prawomocności
danego aktu z perspektywy zewnętrznej, a każde sensowne odniesienie się
do niego zakłada jego całkowitą akceptację. Założenie to znacząco utrudnia,
lub nawet czyni niemożliwą, filozoficzną krytykę paradygmatu czy ideału
nauki.
Koncepcja ideałów nauki, jak wspomniano, implicite kwestionuje jedność
celu i metody. Amsterdamski rozróżnia metodologię nauki, zależną od obowiązującego ideału, od filozofii nauki, która winna promować refleksję nad
ideałami nauki. Ściślej rzecz biorąc, Amsterdamski wyróżnia dwa poziomy,
na jakich odbywać może się krytyka nauki, wskazując, iż „przedmiotem krytyki filozoficznej stać się może zarówno koncepcja »rozumu naukowego«, to
jest akceptacja określonego ideału nauki, jak też i metoda realizowania tego
ideału, czyli reguł uprawiania nauki zgodnie z nim rozumianej”.17 Zgodnie
z diagnozą Amsterdamskiego, ten pierwszy rodzaj refleksji został we współczesnej filozofii nauki zupełnie pominięty, w wyniku czego filozofia nauki,
nie mając takich intencji, zamiast promować krytyczne myślenie rozpowszechnia pewną ideologię.
Elementarnym faktem, z którego należy sobie zdawać sprawę przystępując do analizy problemu rozwoju nauki, jest zdaniem Amsterdamskiego
przygodność ideałów wiedzy. W przypadku każdego z ideałów nauki możemy wskazać szereg czynników, które sprawiły, iż proces jego historycznego
kształtowania się oraz społecznej akceptacji stał się możliwy. Nie jesteśmy
jednak w stanie wykazać, w odniesieniu do żadnego z ideałów, iż jego poja16 Zob. np. M. N. Molesky, Polanyi vs. Kuhn. Worldviews apart, Tradition & Discovery: The Polanyi Society Periodical, t. 33, nr 2, 2006/2007, s. 8–24; A. Timmins, Why Was Kuhn’s Structure
More Successful than Polanyi’s Personal Knowledge?, The Journal of the International Society for
the History of Philosophy of Science, t. 3, nr 2, 2013, s. 306–317.
17 S. Amsterdamski, Między historią a metodą, op. cit., s. 39.
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wienie się było koniecznością dziejową.18 Jeszcze raz powtórzmy, iż okoliczność niniejsza nie jednak traktowana przez Amsterdamskiego jako usprawiedliwienie dla sceptycyzmu w odniesieniu do poznawczych możliwości
człowieka, ani też jako uzasadnienie relatywizmu. Amsterdamski upatruje w
niej przede wszystkim możliwość świadomego kształtowania ideałów nauki
w oparciu o istotne wartości. Możliwość krytycznie zorientowanej filozofii
nauki, o czym Amsterdamski wprost nie wspomina, jest też zagwarantowana
niezdeterminowaniem paradygmatu i metody naukowej przez obowiązujący
ideał wiedzy. Amsterdamski podkreśla, iż ideały nauki określają normy metodologiczne, interesujące w danym czasie sytuacje problemowe, ramy instytucjonalne badań naukowych sprzyjające realizacji etosu19, jednakże ideały
nie wyznaczają tychże aspektów poznania naukowego jednoznacznie. Na tej
samej podstawie można przypuszczać, iż te rozmaite aspekty, tworzące, jak
może się czasem wydawać, homogeniczną całość, w gruncie rzeczy wchodzą
w rozmaite konflikty ze sobą, co stanowi kolejny przyczynek do krytyki ideałów nauki.

NOWOŻYTNY IDEAŁ NAUKI

W pracy poświęconej pojęciu ideału nauki Amsterdamski skupia się na
analizie wciąż obowiązującego nowożytnego ideału nauki, podejmując się
próby zdiagnozowania przyczyn kryzysu owego ideału, którego jednym
z przejawów są liczne, niekonkluzywne dyskusje na gruncie współczesnej
filozofii nauki dotyczące racjonalności naukowej. Przyczyny kryzysu są
w ocenie Amsterdamskiego dwojakie: z jednej strony, zdobycze współczesnej
nauki podważyły jeden z filarów fundującej go ideologii, czyli koncepcję autonomicznego podmiotu będącego gwarantem obiektywności metody naukowej. Z drugiej strony, postęp nauki spowodował skutki (w postaci m.in.
industrializacji i komercjonalizacji badań oraz wynikających z tego zagrożeń
dla środowiska oraz jednostkowej autonomii, czy też militaryzacji pociągającej podobne niebezpieczeństwa) stawiające pod znakiem zapytania wartość
nauki jako środka realizacji wartości kulturowych, które nowożytny ideał
miał za zadanie promować.
Amsterdamski szczegółowo rekonstruuje proces powstawania i legitymizacji nowożytnego ideału nauki, koncentrując się na dwóch jego zasadniczych wymiarach: filozoficznym i instytucjonalnym.
W wymiarze filozoficznym nowożytny ideał nauki jest ufundowany na
pojęciu autonomicznego podmiotu poznającego, czyli podmiotu mającego
niezapośredniczony dostęp do badanej rzeczywistości. Amsterdamski oma18
19

Ibidem, s. 34.
Ibidem, s. 35–40.
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wiając koncepcję autonomicznego podmiotu odnosi się zarówno do Kartezjusza jak i Francisa Bacona.20 Podmiot współczesnej nauki jest niezależny
od tradycji kulturowej i polityki, władny oglądać rzeczywistość taką, jaka ona
jest obiektywnie.21 Nowożytny podmiot jest więc podwójnie niezależny: od
wpływów kultury oraz świata materialnego. Pierwszy rodzaj autonomii ma
za zadanie zapewnić, iż badana rzeczywistość będzie się w teoriach naukowych prezentować w sposób nieskażony subiektywnymi wyobrażeniami
podmiotu na jej temat. Drugi zaś rodzaj autonomii ma gwarantować, iż nauka docierać będzie do rzeczywistości samej w sobie, nie zatrzymując się na
poziomie zjawisk. Będzie ona, krótko mówiąc, przyjmować postać episteme.
Już samo to sformułowanie skrywa, zauważmy, swoisty paradoks: podmiot
poznający ma dostęp do rzeczywistości, która jest zarazem niezależna od
niego, „obiektywna”. Paradoks ten, określany przez Michała Hempolińskiego mianem problemu mostu ontologicznego, wynika bezpośrednio z filozofii
Kartezjusza.22 Jak wiemy, Kartezjusz próbował problem ten rozwiązać, postulując, iż to Bóg jest łącznikiem między człowiekiem a materią (res extensa), będącą przedmiotem naukowych dociekań. Wskazuje to, iż nowożytny
ideał nauki ufundowany jest na bardzo silnych logicznie założeniach filozoficznych, które z czasem, wraz z rozwojem nauki, zostały zakwestionowane.
Jak zauważa Amsterdamski, model podmiotu poznającego KartezjuszaBacona, głównie na mocy drugiego z założeń, jest podmiotem uzurpującym
sobie prawo do panowania nad światem materialnym. Ściśle powiązany
z nauką postęp techniczny miał pozwolić człowiekowi przekroczyć kruchość
egzystencji, jakiej doświadczył on w Wiekach Średnich. Zgodnie z długą tradycją, kultywowaną w średniowieczu, świat materialny był odbiciem świata
ludzkiego. Nowożytna filozofia nauki podważyła te założenia, ściśle oddzielając świat ludzki, z przysługująca mu władzą rozumowania i sprawczością, od
świata naturalnego. Powszechne w poprzednich epokach tendencje do antropomorfizacji natury zostały zdecydowanym gestem ukrócone.23
Podmiot współczesnej nauki jest podmiotem pojmowanym ściśle indywidualistycznie. Podmiot sam wyznacza sobie cele, które następnie z pomocą
niezawodnej metody naukowej metodycznie realizuje. Koncepcja ta prowadzi nieuchronnie do instrumentalizacji rozumu. Porządek naturalny nie odzwierciedla podmiotu, nie ma więc możliwości, aby podmiot rozpoznawał
samego sobie w swoich zdobyczach czy wytworach. Tym samym cele, które
człowiek sobie stawia, oraz skutki, jakie jego działalność przynosi, nie podlegają racjonalnemu osądowi. Ocenie odtąd mogą być poddawane jedynie
sposoby zdobywania wiedzy. Na gruncie nowożytnego ideału nauki, zauważa
Amsterdamski, „[k]ryteria i normy racjonalności formułowane są w kategoIbidem, s. 63.
Ibidem, s. 76.
22 M. Hempoliński, Filozofia współczesna, PWN, Warszawa 1989.
23 S. Amsterdamski, Między historią a metodą, op. cit., s. 80.
20
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riach epistemologicznych”.24 W ten sposób, koncepcja autonomicznego
podmiotu sprzęga ze sobą poznawczą i technologiczną funkcję nauki.
Jak zwraca uwagę Amsterdamski, rewolucja naukowa miała ścisły
związek z oprzyrządowaniem poznania. Przyrząd pomiarowy przestał być
technicznym udogodnieniem, dzięki któremu postęp wiedzy mógł ulec akceleracji, i stał się równoprawnym podmiotowi komponentem procesu poznawczego. To nie samo użycie na szeroką skalę instrumentów pomiarowych
przesądziło o kształcie współczesnej nauki, lecz nowa koncepcja (filozofia)
doświadczenia, która uprawomocniła jego zastosowanie w celach poznawczych. W okresie przednowożytnym, przekonuje Amsterdamski, wiedza
i rzemiosło, teoria i praktyka, były od siebie w dużej mierze niezależne.25
Luneta, na przykład, nie była traktowana jako narzędzie zdobywania wiedzy,
jej funkcja była bowiem ograniczona do obserwacji tego, co i tak było widzialne gołym okiem.26 Użycie lunety jako elementu aparatury poznawczej
stało się możliwe dopiero, gdy filozoficznie usankcjonowane zostało rozróżnienie na przedmioty widzialne i obserwowalne,27 a tym drugim przyznano
status obiektów doświadczenia. Była to w ocenie Amsterdamskiego zasadnicza zmiana myślowa, sytuująca uczonych nowożytnych w granicach zupełnie
innego świata niż ten, który zamieszkiwali ich poprzednicy, wyznawcy arystotelizmu. Amsterdamski pisze:
„Nie jest to już świat przedmiotów, które dają się zmysłowo postrzegać, lecz
obiektów, które dają się mierzyć, których realne istnienie założone jest przez
teorię i sprawdzane w eksperymencie pomiarowym. Istotnie, Galileusz i jego
następcy mówią o czymś innym niż zmysłowo dane kule żelazne, kamienne
i ołowiane. Trzeba było jednak rewolucji filozoficznej, aby to »mówienie
o czymś innym« stało się w nauce uprawnione, aby eksperyment wyznaczony przez teorię, a wyniki doświadczenia mogły być krytykowane i interpretowane w kategoriach teorii, a nie w kategoriach doświadczenia potocznego.”28

Krótko mówiąc, nowożytny ideał nauki wyznaczył nowe sposoby powiązania teorii z danymi doświadczenia, podważając autorytet potocznego
doświadczenia i bezpośredniej obserwacji z jednej strony, oraz przekazów
tradycji, z drugiej. Nowe obiekty nie są dane zmysłowo, nie tylko z uwagi na
dystans przestrzenny. Planetę, której nie można zaobserwować gołym okiem
na niebie, można jednak za pośrednictwem teleskopu zobaczyć. Jednakże
większość obiektów, które bada współczesna nauka, manifestuje się jedynie
w postaci odczytu przyrządu pomiarowego. Dopiero spójność szeregu doIbidem.
Ibidem, s. 81.
26 Ibidem, s. 83.
27Amsterdamski przywołuje w tym fragmencie terminologię Krzysztofa Pomiana, ibidem,
s. 70.
28 Ibidem, s. 85.
24
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świadczeń pozwala wnioskować, iż rzeczywistość zachowuje się tak, jak postuluje to teoria. Odkrywane w ten sposób są raczej abstrakcyjne mechanizmy działania niż „rozciągłe” przedmioty. W procesie kształtowania się nowożytnego ideału nauki mieliśmy więc do czynienia nie tyle z docenieniem
wagi doświadczenia wbrew przekazom tradycji — empirystycznie zorientowana była już, jak przypomina Amsterdamski, filozofia wiedzy Arystotelesa,
którą myśl średniowieczna zagospodarowała — ile z powstaniem nowego,
interwencjonistycznego typu empiryzmu, który zastąpił bierną obserwację
aktywnym zaangażowaniem podmiotu w kreowanie sytuacji eksperymentalnych.
Oprzyrządowanie nauki wskazuje na konflikt w obrębie założeń składających się na współczesny ideał nauki. Przyrząd pomiarowy jest przedłużeniem zmysłów, lub też sposobem, w jaki podmiot oddziałuje na rzeczywistość chcąc uzyskać informację na temat mechanizmów jej działania. W obu
przypadkach, zastosowanie przyrządu pomiarowego zakłada materialną ciągłość między dwoma układami. Wiedza naukowa nie jest czystą myślą, będącą rezultatem boskiej inspiracji; człowiek okazuje się być częścią świata,
który usiłuje poznać. Okoliczność ta mogła zostać ujawniona na podstawie
samorefleksji podmiotu poznającego, jednak — prawdopodobnie z uwagi na
programowo nierefleksyjną postawę podmiotu nowożytnej nauki — stała się
ona nieodparta jako konkluzja dopiero w rezultacie powstania mechaniki
kwantowej i związanej z nią idei nieoznaczoności.
Punktem wyjścia Kartezjusza, jak wspomniano, był model idealnego obserwatora i związane z nim przekonanie o niematerialnym źródle łączności
między człowiekiem a światem naturalnym. Jednakże nowożytny ideał nauki
zrodził z czasem, w dobie oświecenia, paradygmat materialistyczny, zgodnie
z którym podmiot poznający jest częścią świata materialnego, a jego zachowanie daje się wyjaśnić w kategoriach praw przyczynowych. Człowiek nie
tylko wpływa więc na świat materialny, powodując mierzalne zmiany badanych układów, ale i sam podlega podobnym wpływom. Filozofowie oświecenia byli zdania, że możliwość manipulacji zachowaniem jest rzeczą korzystną, pozwala bowiem na zmianę niepożądanych dyspozycji. Jest to jednak
przekonanie problematyczne w świetle materialistycznego paradygmatu,
jako że ten opiera się na założeniu, iż nikt nie jest wyłączony z wpływów
praw przyczynowych, nie istnieje więc instancja, która mogłaby decydować
o bezwzględnej słuszności takiego czy innego sposobu postępowania. Ponadto, w pełni skuteczna manipulacja jest niemożliwa, skoro niedostępna jest
pełna wiedza na temat mechanizmów przyczynowych. Wpływając na zachowanie układu, podmiot poznający daje wyraz określonym dyspozycjom, które mogą jednocześnie stać się przedmiotem badania czy analizy krytycznej.
Podmiot poznający jest więc zaledwie obiektem w świecie obiektów i raczej
poddaje się wpływom doświadczenia niż ustala porządek rzeczy, do którego
mógłby się następnie intencjonalnie i krytycznie odnieść. Przekonanie, iż
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naukowcy odkrywają prawa rządzące interakcjami między różnymi obiektami, sami będący częścią układu badanego i pozostając sprzęgniętymi
z innymi jego komponentami, jest propagowane między innymi w teorii
aktora-sieci (Actor-Network Theory, dalej: ANT), której twórcami i propagatorami są m.in. Bruno Latour, Michel Callon, oraz brytyjski socjolog John
Law, i dla których nauka współczesna jest w istocie technonauką.29
Jak zauważa Amsterdamski, nowożytny ideał nauki spowodował „narzucenie techne reguł ścisłości właściwych dotąd tylko episteme”.30 Innymi słowy, w dobie nowożytnej techne jest episteme. Jest to zdaniem Amsterdamskiego „droga wiodąca do przekształcenia średniowiecznego rzemieślnika
w nowożytnego inżyniera, do powstania nauki aktywnej, nauki nie tylko
dającej się zastosować w praktyce, ale praktykę tę zasadniczo przeobrażającej”.31 To ostatnie spostrzeżenie jest kluczowe: nauka aktywna, ze powyżej
wyłożonych względów, nie tyle służy człowiekowi, ile nieuchronnie i w sposób niekontrolowany przeobraża świat życia. Przeświadczenie, iż nauka
wspomaga realizację wcześniej założonych, z gruntu słusznych celów, jest
więc złudzeniem.
Nauka nowożytna, tak jak ją przedstawia Amsterdamski, raczej wprawia
w ruch pewne mechanizmy, niż dostarcza bezstronnej wiedzy na ich temat.
Mechanizmy te okazują się trudne do kontrolowania, co prowadzi do nieprzewidzianych i często niepożądanych skutków. Weźmy dla przykładu inżynierię społeczną. Tradycyjny pogląd głosi, że jest ona — lub bywa — zła,
ponieważ jest skuteczna i powoduje, iż poddani jej ludzie zaczynają się zachowywać w sposób określony przez manipulatorów dla ich własnej korzyści, innymi słowy, stają się środkiem, a nie celem działania. Jednak
z przedstawionej przez Amsterdamskiego i nieco tu rozwiniętej charakterystyki nowożytnego ideału nauki wynika raczej, iż inżynieria społeczna może
być uznana za niewłaściwą również, lub nawet przede wszystkim, z uwagi na
swoją ograniczoną skuteczność.32 Manipulacja światem społecznym musi
wywoływać skutki odmienne lub nawet odwrotne do zamierzonych. Inżyniera wszelkiego rodzaju, o ile nie jest ściśle monitorowana w zakresie skutków,
jakie przynosi, ma za podstawę bezkrytyczną akceptację pewnych założeń,
które w wyniku bliższej analizy okazują się niespójne z innymi założeniami
fundującymi nowożytny ideał nauki.
Najogólniej rzecz ujmując, nowożytny ideał nauki uprawomocnił uprawianie nauki polegające na wytwarzaniu układów zależności, których konstruowanie i śledzenie zostało utożsamione z postępem wiedzy. Naukowcy
29 Wszechstronny wykład paradygmatu technonauki przedstawia praca Ewy Bińczyk, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu
nauki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
30 S. Amsterdamski, Między historią a metodą, op. cit., s. 85.
31 Ibidem, s. 86.
32 Por. S. Turner, The Social Theory of Practices. Traditions, Tacit Knowledge and Presuppositions, Polity Press, Cambridge 1994, s. 98.
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nie tyle więc badają świat takim, jaki on jest niezależnie od woli podmiotu,
ile śledzą sposoby zachowania własnych konstruktów, które wszakże bezustannie wymykają im się spoza kontroli. Wartość poznawcza teorii zostaje
jednak bezpośrednio utożsamiona z efektem działania zaprojektowanych na
ich podstawie układów, co utrudnia krytyczne, a zarazem racjonalne, odniesienie się to tego faktu.
Poza aspektami filozoficznymi, podkreśla Amsterdamski, nowożytny ideał wiedzy usankcjonował też określony sposób instytucjonalnej organizacji
badań, który odzwierciedlał i podtrzymywał utożsamienie postępu poznawczego z technologicznym. Pierwotnie, etos naukowy był zbliżony, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, do ideału opisanego przez Roberta Mertona.
Był on oparty na idei otwartej dyskusji, nieskrępowanego przepływu informacji, transparentności metod, i tak dalej. Z czasem i to uległo jednak zmianie. Wraz z profesjonalizacją i komercjalizacją wiedzy zaczęto tworzyć coraz
bardziej hermetyczne środowiska, których zadaniem było raczej chronienie
dostępu do informacji i wiedzy niż ich propagowanie. Amsterdamski wspomina w tym kontekście przede wszystkim o patentach,33 które zasadniczo
ograniczają zasadę przejrzystości w zakresie metodologii. Dziś możemy te
uwagi dodatkowo rozszerzyć, odnosząc je do problemu dostępu do literatury
naukowej, który jest obecnie żywo dyskutowany w środowisku akademickim. W przypadku literatury ściśle naukowej — to jest, wytwarzanej przez
instytucje badawcze, nie zaś komercyjne laboratoria, na przykład farmaceutyczne — problemem nie jest brak transparentności metod pozyskiwania
wiedzy, ale fakt, iż znaczna część społeczeństwa, włączając to rzesze przedstawicieli środowiska akademickiego, nie ma możliwości zapoznania się
z najnowszymi osiągnięciami nauki, co znacząco ogranicza zasięg krytycznej
dyskusji, która leży u podstaw metody naukowej tak, jak ją przedstawia nowożytny ideał nauki.
Docieramy tym samym do ciekawego problemu, który dyskutuje Amsterdamski: zmiany statusu publiczności, do której są lub winny być kierowane
ustalenia uczonych. Pierwotnie, nauka uprawiana była zupełnie amatorsko.34 Za fachowców uważani byli tylko rzemieślnicy, którzy wytwarzali
określone produkty lub dobra. Ponieważ u progu epoki nowożytnej powiązanie nauki z technologią nie było jeszcze oczywistością, uczeni, pragnący
zdobywać wiedzę dla samej wiedzy, byli naturalnie wykluczeni poza instytucjonalny nawias. Warto przypomnieć, że w czasach Kopernika nauka astronomii była silnie powiązana z praktycznie zorientowaną astrologią, a Uniwersytet Jagielloński był jednym z wiodących ośrodków w tej dziedzinie.
Nawet tak, wydawałoby się, „czysta” wiedza nie była przed i w momencie
nastania nowożytności bezinteresownym poszukiwaniem prawdy.
33
34

S. Amsterdamski, Między historią a metodą, op. cit., s. 94.
Ibidem, r. IV.
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Pierwsze próby instytucjonalizacji nauki polegały na zakładaniu towarzystw naukowych, skupiających uczonych-amatorów oraz ich jeszcze
bardziej amatorską publiczność. Towarzystwa naukowe były najbliższe realizacji idei otwartości i transparentności, jednak z biegiem czasu, wraz ze wzrostem społecznego statusu nauki, towarzystwa przekształciły się w zamknięte
enklawy (instytuty, laboratoria), w obrębie których uczeni mogli w sposób systematyczny realizować swoje powołanie, ale których kanały komunikacyjne
łączące ich ze światem zewnętrznym zostały w zasadzie zablokowane.
Opisując powyższe procesy, Amsterdamski dąży do wykazania, iż
nowożytny ideał nauki, sprzęgający technologiczną i poznawczą funkcję wiedzy, jest pewną faktycznością, ale nie stanowi epistemologicznej konieczności. Okoliczność ta umożliwia krytykę obowiązującego ideału i przekształcenie go w taki sposób, który chroniłby poznawczą funkcję nauki, jednocześnie
pozwalając na utrzymanie jej aspektu technologicznego pod kontrolą.

IDEAŁ NAUKI: MIĘDZY ANARCHIĄ A MECHANIZACJĄ

W końcowych partiach pracy, w rozdziale zatytułowanym Porządek
i Anarchia, Amsterdamski wykłada założenia własnego projektu filozoficznej
refleksji nad nauką, który w jego przekonaniu powinien pozwolić uniknąć
skrajności, w jakie filozofia nauki zdaje się ciągle popadać. Owymi skrajnościami są, przypomnijmy, scjentyzm, traktujący naukę i jej wytwory za dobra
nieproblematyczne, oraz konstruktywizm społeczny kwestionujący poznawczą wartość nauki.
Zarysowując cele własnego projektu Amsterdamski obficie czerpie z myśli
Paula Feyerabenda. I choć nie zgadza się z jego konkluzjami, Amsterdamski
zasadniczo akceptuje samą linię rozumowania Feyerabenda. Spojrzenie na
propozycję Amsterdamskiego przez pryzmat prac Feyerabenda pozwala na
uwidocznienie pewnych niedostatków owej propozycji.
Jak zauważa Amsterdamski, Feyerabend w swej pierwszej książce, Jak
być dobrym empirystą?, stawiał sobie za cel radykalizację racjonalizmu krytycznego Poppera.35 W późniejszej i chyba najsłynniejszej Przeciw metodzie,
będącej w zamierzeniu dyskusją z tezami Imre Lakatosa, stanowisko Feyerabenda uległo dalszej radykalizacji i wyrażało myśl, iż nauka nie tylko nie
dostarcza uprzywilejowanej epistemologicznie wiedzy, ale może być wręcz
niepożądana, z uwagi na jej okcydentalizm i właściwą temu stanowisku natrętną promocję zachodniego stylu życia z jego indywidualizmem
i konsumpcjonizmem. Biorąc pod uwagę specyfikę projektu filozoficznego
przedstawionego w Jak być dobrym empirystą?, trudno się jednak dziwić
późniejszemu radykalizmowi Przeciw metodzie. Już w pierwszej z wymie35

Paul K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, przeł. K. Zamiara, PWN, Warszawa 1979.
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nionych książek mamy do czynienia z dalece jednostronnym ujęciem specyfiki wiedzy tak w kontekście działania jednostkowego jak i interakcji
społecznych, czego Amsterdamski zdaje się nie zauważać.
Syntetycznie rzecz ujmując, Feyerabend promuje pluralizm światopoglądowy w nauce, uznając, że jest to jedyna druga do sukcesywnego oczyszczania nauki i życia społecznego z rozmaitych idoli i tym samym zapobiegania
jej przekształcaniu się w mit, dogmat, czy ideologię. Metoda radykalnej krytyki ma zapewnić, iż nic w systemie nauki nie zakorzeni się na zbyt długo
i nie uzyska monopolu. Feyerabend nie jest przy tym sceptykiem, nie chodzi
mu bowiem o zarzucenie nauki jako przedsięwzięcia z góry skazanego na
niepowodzenie. Promuje on raczej wzrost dynamiki wiedzy, wbrew Kuhnowi
uznając, iż nauka jest najbardziej naukowa w stadium przedparadygmatycznym, gdy rozmaite punkty widzenia bezustannie ścierają się ze sobą. Gdyby
chcieć zilustrować tę ideę, można przywołać obraz zderzających się cząsteczek, który niegdyś do opisu natury ludzkiej zastosował Voltaire. Pojęcia takie, jak struktura, porządek, stabilność, jawią się jako elementy stojące na
drodze postępowi nauki. Są one przez Feyerabenda wartościowane negatywnie zarówno w odniesieniu do nauki, jak i życia społecznego.
Jedyna różnica między tą koncepcją a tezami wyłożonymi w Przeciw metodzie polega na tym, że w tej ostatniej książce nauka zostaje przez Feyrabenda utożsamiona z zachodnim ideałem wiedzy. Innymi słowy, Feyerabend
w Przeciw metodzie całkowicie odrzuca współczesną naukę w tej mierze,
w jakiej oparta jest ona na metodzie i paradygmacie właśnie.
Rozstrzygnięcia Feyerabenda trudno jednak pogodzić z główną ideą promowaną przez Amsterdamskiego, zgodnie z którą nauka — czy też szerzej —
wiedza, stanowi istotną wartość, aczkolwiek niekoniecznie w tej postaci,
w jakiej przedstawia ją nowożytny ideał nauki. Feyerabend jednoznacznym
gestem odrzuca wszelką paradygmatyczność, a w konsekwencji też pojęcie
ideału nauki. W jego oczach każda struktura to źródło opresji. Amsterdamskiemu, gdy proponował pojęcie ideału nauki, przyświecała zgoła inna intencja. Proponując, aby filozofia nauki koncentrowała się na ideałach nauki, nie
zamierzał on podważać zasady paradygmatyczności (tj. zasady, iż nauka jest
działalnością zorganizowaną czy skoordynowaną), ale jedynie zarysować
wyższego rzędu perspektywę umożliwiającą wgląd w rozmaite mechanizmy
niższego szczebla oraz ich krytyczną ocenę. Ponadto, Amsterdamski uznawał
za najbardziej niepokojące zjawisko utożsamienie tych dwóch perspektyw —
szerszej i węższej — która skutkuje właśnie sprzęgnięciem technologicznej
funkcji nauki z jej funkcją poznawczą. Wydaje się, że rozróżnienie tych
dwóch perspektyw, a przede wszystkim wyciągnięcie z tego faktu wszystkich
istotnych wniosków, stanowi najistotniejszy wkład Amsterdamskiego w dyskusje toczone na gruncie współczesnej filozofii nauki. Jest to zarazem wkład
nie w pełni doceniony, o czym przesądza właśnie oryginalność przyjętej
przez Amsterdamskiego perspektywy rozważań nad problemem naukowej
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racjonalności. Krótko mówiąc, dla Amsterdamskiego problem utożsamienia
nauki z technologią stanowił punkt wyjścia filozoficznej analizy i krytyki,
podczas gdy dla Feyerabenda oraz innych filozofów nauki (Poppera, Lakatosa,
nawet Kuhna) rozważania nad skutkami postępu naukowego miały co
najwyżej charakter drugorzędny. Amsterdamski cytuje wprawdzie fragment
z Przeciw metodzie, w której Feyerabend odnosi się, jak zwykle niezwykle krytycznie, do zjawiska postępu technologicznego.36 Jednakże sposób, w jaki
Feyerabend to robi, jedynie wzmacnia moje wrażenie, iż kwestii tej konsekwentnie nadawano drugorzędny status. We wzmiankowanym fragmencie
Feyerabend stwierdza, że niewątpliwy postęp technologiczny nie tylko nie niweluje epistemologicznych trudności związanych z metodą naukową, ale
przede wszystkim sam w sobie jest problematyczny z etycznego punktu
widzenia. Nawet w przybliżeniu nie odpowiada to stanowisko argumentacji
Amsterdamskiego, zgodnie z którą nowożytny ideał nauki nie jest nawet
w stanie odpowiednio rozróżnić technologicznej i poznawczej funkcji nauki,
w konsekwencji czego blokuje on krytyczną dyskusję nad skutkami postępu
nauki.
Wydaje się, iż z punktu widzenia niniejszego poglądu – który uznaję za
słuszny i z którym nie zamierzam dyskutować – lepszym rozwiązaniem
byłoby przyznanie wprost, iż nowożytny ideał nauki niewłaściwie pojmuje
wiedzę, podmiot poznania i społeczną funkcję nauki. Takie przedsięwzięcie
sytuowałoby jednak refleksję filozoficzną ponad poziomem ideałów nauki
i tym samym wymagałoby opracowania rzetelnych metafilozoficznych podstaw takiej refleksji.
PODMIOT, UKŁAD I SIEĆ

Jak wskazywałam, nicią przewodnią w konstrukcji nowożytnego ideału
nauki jest pewna koncepcja podmiotowości. Sprzężenie nauki z technologią
jest w istocie sprzężeniem podmiotu poznającego z układem badanym. Wydaje się, iż to właśnie ten nowy, pokartezjański instrumentalizm oraz związana z nim wizja podmiotu stanowi przedmiot krytyki Amsterdamskiego.
Choć nie ma tutaj miejsca na szczegółową analizę tego zagadnienia, warto
gwoli przyszłych dyskusji poddać wstępnej analizie relację rozstrzygnięć
Amsterdamskiego do wspomnianej już ANT.
Jak wspominałam, kartezjanizm głosi, paradoksalnie, jednocześnie radykalną różnicę i idealną zgodność między sferą myśli i intencji oraz materią,
która ma być zgodnie z myślą i intencją kształtowana. Jest to bardzo szczególny rodzaj instrumentalizmu, na mocy którego teorie i cele są całkowicie
przejrzyste dla podmiotu i niezależne od świata materialnego. Aktywność
w świecie materialnym ma jedynie za zadanie realizować to, co jest niejako
36
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w podmiocie, w formie idealnej (niematerialnej), uprzednio zawarte. W tym
ujęciu podmiot narzuca światu materii swoją wolę. Nie ma tu więc miejsca
na proces uczenia się czy też kształtowania podmiotowości w procesach interakcji z tym, czy też asymilacji tego, co pozapodmiotowe. Obecnie dominującą koncepcją podmiotu jest natomiast koncepcja podmiotu zakorzenionego
w świecie, ucieleśnionego, podmiotu, który w konsekwencji postrzega i poznaje świat przez pryzmat własnego usytuowania. Amsterdamski, jak wskazano, zwraca uwagę na tę zmianę filozoficzną w pojmowaniu podmiotu
poznania, podkreślając, iż to postęp wiedzy naukowej walnie się do tejże
zmiany przyczynił. Nie do przecenienia jest też oczywiście rola samej filozofii
w tym zakresie, w tym przede wszystkim tradycji hermeneutycznej, od Diltheya do Gadamera i kontynuatorów jego myśli. W związku z powyższym,
aby bronić pojęcia ideału nauki oraz możliwości krytycznej refleksji nad nim,
jak to robi Amsterdamski, trzeba się zmierzyć z koncepcją podmiotu ucieleśnionego, a zwłaszcza z wyzwaniem polegającym na skrupulatnym rozróżnieniu między podmiotem ucieleśnionym i usytuowanym, ale wciąż samosterowanym i zdolnym to krytycznego myślenia, a podmiotem całkowicie
sprzężonym z układem eksperymentalnym, który w wyniku takiego stopienia traci swoją tożsamość.
ANT, oparta o założenie pełnego równouprawnienia komponentów
wchodzących w skład sieci, wydaje się na pierwszy rzut oka stanowić realizację nowego ideału podmiotowości w nauce. Jednocześnie jednak prowokuje
ona pojęciowe trudności wskazane przez Amsterdamskiego.
Z ANT wyłania się wizja wzajemnej regulacji między badaczem a układem
eksperymentalnym. W wyniku takiego sprzężenia powstają układy „hybrydalne”, a w ślad za tym wyłania się nowy typ relacji „społecznych”, które
obejmują „podmioty” ludzkie i pozaludzkie. Koncepcja ta wyrasta na gruncie
epistemologiczne założenia, zgodnie z którym podmiot, aby poznawać świat,
musi być jego częścią. Jest to założenie dokładnie przeciwstawne Kartezjańskiemu punktowi wyjścia. Problematyczne w odnośnym ujęciu wydaje się
jednak właśnie, iż zakorzenienie podmiotu w świecie zostaje zagwarantowane na mocy symetrii między podmiotem a tym, co tradycyjnie uznaje się za
pozapodmiotowe.
Przyjrzyjmy się najpierw pojęciu układu (systemu). Jak w swym traktacie
o „systemantyce” zauważył John Gall, układy są z założenia inercyjne i po
prostu nie mogą być inne.37 Układy dążą do stabilności, do możliwie jak najściślejszego sprzężenia mechanizmu z funkcją (w żargonie dzisiejszej AI:
utility function), tłumiąc, w miarę możliwości, wszelki opór, jaki napotykają

37 J. Gall, Systemantics. How System Work and Especially how They Fail, Quadrangle, The New
York Times Books, Nowy Jork, 1975. Analizy Galla dotyczą wszelkich układów fizycznych i quasifizycznych, jak np. instytucje biurokratyczne, które niejako przekształcają to, co społeczne (tu: oparte na stosunkach międzyludzkich) w mechanizm działający na zasadach inercji.
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na swojej drodze.38 Tym samym w działanie układów naturalnie wpisany jest
błąd operacyjny (operational fallacy), polegający na definiowaniu funkcji
systemu za pomocą mechanizmów jego działania. W ten sposób, cokolwiek
system robi, uprawomocnia się jako jego funkcja. Współczynnik rzeczywistości, czyli wrażliwość układu na sygnały docierające ze strony innych układów, w tym jego domniemanych użytkowników, drastycznie spada. Układ,
innymi słowy, z natury narusza granice (enchroach) innych układów czy organizacji.39
ANT, jak wspomniano, nie promuje tego rodzaju inercyjności, lecz zakłada wzajemną regulację między heterogenicznymi komponentami sieci i wpisaną w te relacje lokalną niestabilność, która staje się zaczynem przekształceń w ramach danej sieci. Powstaje w związku z tym pytanie o stopień,
w jakim aktor-sieć jest podatna/y na przekształcenie się w układ we wskazanym powyżej sensie, a tym samym i o to, na ile teoria aktora-sieci podpada
pod przeprowadzoną przez Amsterdamskiego krytykę sprzężenia funkcji
poznawczej nauki z jej funkcją technologiczną. Innymi słowy, sprzężenie
podmiotu z układem, jako swoistego podmiotu-przedmiotu pośród innych
podmiotów-przedmiotów (tzw. aktorów-aktantów) nasuwa oczywistą wątpliwość, czy w sieciach, w których jednostki biologiczne nie zajmują uprzywilejowanego miejsca, faktycznie mamy do czynienia ze wzajemną regulacją,
czy też może dochodzić w nich do „wrogiego przejęcia”.40
Powiedzieliśmy wcześniej, iż na gruncie nowożytnego ideału nauki wartość poznawcza teorii zostaje bezpośrednio utożsamiona z efektem działania
zaprojektowanych na ich podstawie układów. Możemy to obecnie wyjaśnić
nieco dokładniej. Otóż idea poznawczo-technologicznego sprzężenia zakłada, iż cokolwiek dany układ robi czy wytwarza, może być uważane za prawomocne. Skoro zaś wszystko, co może być wytworzone, jest wiedzą, a więc
pewną realnością lub nawet dobrem, wytwory nauki, powstające na drodze
samoreprodukcji układu, winny być akceptowane bez zastrzeżeń. Na przy38 Słynny już wśród badaczy sztucznej inteligencji eksperyment myślowy (tzw. paperclips experiment) sugeruje, że superinteligentna maszyna, zaprojektowana celem produkcji spinaczy, będzie
kontynuować ową produkcję kosztem wszystkich innych układów czy funkcji, z którymi może wchodzić w relację. Jej superinteligencja będzie, krótko mówiąc, prowokować procesy uczenia się, którym
zwykła inteligencja nie może dorównać, nie zmieni to jednak jej zasadniczego celu, jakim jest produkcja spinaczy. Nie idzie więc o to, że taka maszyna jest od początku superstabilna, ale że będzie
ona do takiego stanu za wszelką cenę dążyć. Warto również wspomnieć, iż owe spinacze, których
produkcja nie jest pragmatycznie określona ich domniemaną funkcją, podlegać będą nieuchronnie
dryfowi, w wyniku czego z czasem owe spinacze przestaną przypominać to, co my za spinacz uznajemy.
39 Por. Jürgena Habermasa analizy procesu i mechanizmu kolonizacji świata życia: Przyczynek do
krytyki rozumu instrumentalnego, tom II Teorii działania komunikacyjnego, przeł. A. Kaniowski,
PWN, Warszawa 2002.
40 Latour, odnosząc się do sporów o etyczny wymiar dostępu do broni palnej, pisze na przykład:
„Podane przykłady symetrii między aktorem i aktantem zmuszają nas do zarzucenia rozróżnienia
między podmiotem i przedmiotem, dystynkcji, która stoi na drodze do zrozumienia techniki a nawet
społeczeństwa. Nie zabijają ani ludzie, ani broń. Odpowiedzialność za działanie musi być rozdzielona pomiędzy aktantów.” Idem, On Technical Mediation — Philosophy, Sociology, Genealogy,
Common Knowledge, 3(2), 1994, s. 34 (przekład własny, kursywa dodana).
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kład, jeśli współczesna – systemowa, nazwijmy to – ekonomia przewiduje
możliwość instrumentów pochodnych, owe derywatywy stają się prawomocnym narzędziem finansowym. Innymi słowy, instrumenty pochodne są
uprawomocnione jako teoretyczne przewidywania danego modelu, jako
możliwości tkwiące w świecie zdefiniowanym przez daną sieć.
Wracając do ANT, wydaje się, iż każda sieć, która całkowicie rezygnuje
z rozróżnienia między tym, co reguluje, a tym, co regulowane, będzie dążyć
w istocie do stania się układem, tj. do osiągnięcia stabilności kosztem zróżnicowania, co bezpośrednio wynika z faktu, iż każda zmiana w obrębie danej
sieci staje się jej prawomocnym elementem. „Układy” biologiczne, na przykład, nie są układami w omawianym sensie, ponieważ wszelkie przesunięcia
w obrębie takiego układu są ograniczone pewnymi parametrami o wadze
biologicznej. Groźba przekroczenia krytycznych wartości wyzwala procesy
regulacyjne, celem zapobieżenia całkowitej lub częściowej anihilacji „układu”.41 Innymi słowy, jeśli sieć ma nie przerodzić się w układ, i zachować
elementy wewnętrznego zróżnicowania, który jest źródłem generatywności
i być może również kreatywności, konieczne jest uwzględnienie unikalnych
cech podmiotowości, przynajmniej poprzez rozróżnienie między fizycznym
(inercyjnym) i biologicznym (ograniczonym pewnymi wartościami/celami)
poziomem funkcjonowania sieci. Wymagałoby to jednak przywrócenia rozróżnienia między podmiotem a tym, co pozapodmiotowe, czyli w gruncie
rzeczy podważenia założeń, na jakich opiera się ANT.
Jeszcze inaczej rzecz ujmując, w tej mierze, w jakiej hybrydalność zakłada
niedialektyczną — czyli niepodlegającą zniesieniu42 — różnicę między dwoma (lub więcej) członami, układ hybrydalności nie akceptuje. Z punktu widzenia logiki układu, dana rzecz albo odpowiada jego celom (definiowanym,
pamiętajmy, całkowicie przez mechanizm działania), albo nie. Różnica presuponowana przez pojęcie hybrydy w rozumieniu ANT musiałaby więc polegać na tym, iż jedna strona pojmuje fakt swojej autonomii a zarazem współzależności, co jednak łamie nieuchronnie postulowaną symetrię. W takim
ujęciu pewna forma równouprawnienia wciąż obowiązuje (funkcje biologiczne presuponuje mechanizmy fizyczne), jednak nie dopuszcza ona na zamienności ról. Pojęcie wzajemności, jeśli zastosować je do relacji podmiotu
z tym, co pozapodmiotowe, mogłoby odnosić się jedynie do faktu, iż podmiot
ciągle ma do czynienia z czymś, co nie jest całkowicie podatne na jego kontrolę i co jednocześnie musi on zaakceptować jako część własnego świata.
Aby stać się elementem sieci na własnych zasadach, podmiot powinien więc
posiadać zdolność pojmowania własnego usytuowania (również fizycznego)
oraz możliwości i ograniczeń z tym związanych. Jeśli z kolei podmiot (tu:
41 Nota bene: tak zwany dryf genetyczny jest procesem degeneracyjnym, zmniejszającym różnorodność genetyczną, czemu przeciwdziała zjawisko mutacji.
42 O pojęciu niedialektycznej różnicy, zob. J. Lyotard, Discourse, Figure, przeł. z franc. A. Hudek,
M. Lydon, University of Minnesota Press, Minneapolis, Londyn 2011.
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człowiek) miałby wejść w sieć na zasadach określonych przez inne, zwłaszcza
niebiologiczne, komponenty tejże, owa sieć nieuchronnie staje się układem.
Słowem, twierdzę, iż właściwie skonstruowane pojęcie hybrydalności – traktujące istnienie nieredukowalnych różnic poważnie – musiałoby uznać fakt
samoregulacji, do której tylko jeden z członów relacji jest zdolny.43 Nawiasem mówiąc, teorie (zob. niżej), których rolę w systemie nauki ANT usiłuje
zredukować, pełnią w istocie rolę mechanizmów samoregulacyjnych wyższego rzędu, których skuteczność zależy od jego powiązania z innymi (zwłaszcza
niższymi) mechanizmami tego samego rodzaju.
Podsumowując tę wstępną analizę porównawczą obu podejść, można powiedzieć, iż zarówno ANT jak i Amsterdamski usiłują w sposób przeciwstawny zdać sprawę ze społecznego zakorzenienia nauki, który to fakt został
zapoznany w procesie rozwoju nowożytnego ideału wiedzy, rodząc filozoficzne aporie i społeczne problemy. O ile jednak ANT zmierza w stronę
sprzężenia badacza z układem eksperymentalnym, Amsterdamski proponuje
bardziej klasyczną formułę, kładąc nacisk na pojmowalność i intersubiektywność, która jest warunkiem krytycznego odnoszenia się do panujących,
acz przygodnych, ideałów nauki. Innymi słowy, Amsterdamski zakłada możliwość społecznego współkształtowania ideałów nauki, co presuponuje rozumienie i samorozumienie. Nie wyjaśnia jednak, jakimi standardami winna
się kierować taka krytyka, tudzież co owe standardy uzasadnia. W ANT
z kolei problematyczne jest to, iż pojęcie układu hybrydalnego zarazem zakłada istnienie różnicy i tę różnicę niejako znosi w imię sprzężenia (patrz
model cząstek elementarnych wspomniany powyżej). Wydaje się więc, iż
obie propozycje naświetlają swoje braki: ANT rzuca światło na swoisty teoriocentryzm koncepcji Amsterdamskiego i co za tym idzie jej odcieleśnienie
(również w sensie technologicznym), natomiast analizy sprzężenia mechanizmu z funkcją przeprowadzone przez tego ostatniego ujawniają konieczność
pochylenia się nad zjawiskiem samoregulacji ucieleśnionego podmiotu
i wynikającej z tego asymetrii relacji między badaczem i pozaludzkimi, pozabiologicznymi składnikami sieci. W odpowiednio zmodyfikowanym ujęciu
podmiot byłby tym, kto dokonuje, w dużej mierze spontanicznie, samoregulacji w obliczu rzeczy i sytuacji, których nie może całkowicie kontrolować,
wytwarzając w tym celu układy zapośredniczające jego kontakt z „rzeczą samą w sobie”, przy czym wartość tych ostatnich jest oceniana właśnie pod
kątem tego, jak dobrze radzą sobie z ową mediacyjną rolą.44 Ujęcie takie łączy postawę krytyczną Amsterdamskiego z faktem technologicznego zapośredniczenia bycia-w-świecie. Wymaga ono jednak przyjęcia, iż istnieją
43 Na temat samoregulacji w procesie interakcji, zob. np. E. C. Cuffari, H. DeJaegher, E. Di Paolo,
From Participatory Sense-making to Language: There and Back Again, Phenomenology and the
Cognitive Sciences, 14, 2015, s. 1089–1125, DOI 10.1007/s11097-014-9404-9.
44 Słowem, mediacja jest funkcją układu, a nie mechanizmem działającym w jego obrębie. Co
istotne, sama zdolność do takiej mediacji jest ucieleśniona, wynika ze specyfiki „bycia-w-świecie”
podmiotu.
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pewne wartości krytyczne, w obrębie których sieć czy system nauki powinien
funkcjonować, które to wartości nie są jednak ani a priori ani a posteriori
w pełni określone i tym samym łatwo manipulowalne (jak zakłada model
Kartezjusza-Bacona), lecz zostają stopniowo odkrywane właśnie w toku interakcji.

DALSZE SUGESTIE

Problem relacji między wytwarzaniem a pojmowalnością warto rozpatrywać z szerokiej antropologicznej i historycznej perspektywy. Zwróćmy
uwagę na dwa przykłady. Neuroantropolog Merlin Donald zaproponował
w swej książce pt. Origins of Modern Mind45 ewolucyjną klasyfikację kultur
poznawczych. W tym modelu, tak zwana kultura teoretyczna stanowi ostatnie ogniwo ewolucji poznawczej, torując drogę kulturze technologicznej,
opartej na zewnętrznych systemach organizacji i przechowywania danych
(pamięci). Donald dowodzi, iż przedteoretyczne stadia rozwoju poznawczego
człowieka (kultura mimetyczna i mityczna) zasadzają się na odmiennych
systemach reprezentacji i wytwarzania znaczeń. Są one, w największym
skrócie, analogowe, dopuszczając zachodzenie na siebie rozmaitych porządków myśli i działania, w tym zwłaszcza świata naturalnego oraz społecznego.
Kultura teoretyczna natomiast umożliwia wyodrębnianie względnie izolowanych od wpływów otoczenia układów oraz ich cyfrowego przetwarzania.
Jak z kolei przekonuje historyk nauki, Lucio Russo w swej książce Zapomniana Rewolucja46, możliwość „mechanizacji” intelektu została po raz
pierwszy przekuta w czyn już w hellenistycznej Grecji. To właśnie wtedy rozpoczęto na duża skalę budowę rozmaitych maszyn na podstawie szczegółowych planów konstrukcyjnych.
Pojęcie konstrukcji jest tym, co zdaniem Russo łączy teorię i technologię.
Nauka hellenistycznej Grecji dokonała owego połączenia za pomocą matematycznej metody Archimedesa, mającej swe źródła w metodzie hipotetyczno-dedukcyjnej Euklidesa. Jak zwraca uwagę Russo, plany konstrukcyjne
(optyka, mechanika, hydrostatyka, etc.) były właściwie systemami dedukcyjnymi, a termin „hipoteza” pierwotnie odnosił się właśnie do zbiorów ściśle
wyartykułowanych założeń, będących jednocześnie narzędziami dedukcji
i konstrukcji.
Jak wskazuje Russo, dopiero w nowoczesności ten sposób uprawiania
nauki zyskał pełną instytucjonalizację. Rozpad pierwotnej jedności filozoficznego pojęcia nauki na ukierunkowaną na pryncypia, normatywną filozo45 M. Donald, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution and Culture and Cognition, Harvard University Press, Cambridge, Mass.–London 1990.
46 L. Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, przeł. I. Kania,
Universitas, Kraków 2005.
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fię i zorientowaną na zmienność zjawisk metodę naukową w sensie wąskim,
jest pochodną zjawiska formalizacji i specjalizacji wiedzy, jednak ostatecznie
mógł się on dokonać dopiero wraz z pełną realizacją idei podziału pracy, czyli w wyniku rewolucji technicznej czy przemysłowej47. Implementacja na szeroką skalę technik, których gwarantem skuteczności są odkrycia naukowe,
zwrotnie oddziałuje na sferę rozważań teoretycznych, pobudzając dalsze badania i wpływając na rozprzestrzenianie się naukowego poglądu na świat.
Badania Russo w połączeniu z tezami Donalda wskazują, iż nowożytny
ideał nauki nie był do końca przygodny. Jego pojawienie się było poniekąd
naturalną konsekwencją ewolucji poznawczej. Innymi słowy, teoretyczny,
obiektywizujący sposób odnoszenia się do samych systemów reprezentacji
jest możliwością niejako zakodowaną w architekturze poznawczej człowieka
na pewnym etapie jego gatunkowego rozwoju, choć nie wyczerpuje jej potencjału.
Twierdzenie, iż potencjał tkwiący w nowym systemie reprezentacji nie
musiał się zrealizować, lub że mógł się zrealizować w postaci postawy teoretycznej jedynie pod pewnymi warunkami, które spełniała jedynie cywilizacja
Zachodu, nie zmienia faktu, iż kultura teoretyczna stanowi nieunikniony
pojęciowo szczebel rozwoju poznawczego. Ponadto, jeśli chcemy krytycznie
myśleć o obowiązującym ideale nauki, musimy postawę teoretyczną traktować poważnie jako coś, z czego nie sposób tak po prostu zrezygnować, podobnie jak nie sposób się na podstawie samego aktu woli cofnąć w rozwoju.
To zaś prowokuje pytanie: w jaki stopniu kultura teoretyczna, będąca pewnym faktem, z którym nie sposób dyskutować, implikuje konieczność sprzężenia podmiotu z układem, prowadzące nieuchronnie do wyniszczenia tego
pierwszego? Czy istnieją inne sposoby zagospodarowywania myślenia teoretycznego w jego wąskim, dedukcyjnym sensie, niż tworzenie układów?
Alternatywnie, co gwarantuje, iż wytworzone układy będą rzeczywiście
hybdrydalne? Wydaje się, że tak postawione pytanie lepiej współgra z krytycznymi intencjami Amsterdamskiego.
Warto wskazać, iż model Donalda sugeruje pozytywną odpowiedź na
ostatnie pytania. W jego ujęciu, kultury „wyższe” nie tyle wypierają kultury
„niższe”, ile w nowy sposób zagospodarowują dostarczony i wstępnie przetworzony przezeń materiał. Innymi słowy, kultura teoretyczna nie istnieje
niezależnie od mimetycznego i mitycznego systemu odniesienia, choć ma
ona skłonność do zapoznawania i zacierania podłoża, z którego wyrasta
i bezustannie czerpie. Również paradygmat nauki Grecji Hellenistycznej, jak
wspomniałam, nie zakłada automatycznie sprzężenia podmiotu z układem
eksperymentalnym. Wiąże on ze sobą pojęcie teorii, systemu dedukcyjnego
47 Zgodnie z ustaleniami Russo, idea podziału pracy po raz pierwszy pojawiła się w okresie hellenistycznym, mówienie o rewolucji technicznej i przemysłowej w tamtym okresie jest o tyle nieuprawnione, że bliskie związki między nauką, sztuką i techniką były w tym okresie czymś zupełnie naturalnym, zastanym (L. Russo, Zapomniana Rewolucja..., op. cit., s. 218 i n.).
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i konstrukcji, to jednak samo w sobie nie przesądza o stosunku podmiotu do
jego wytworów na tle innych segmentów kultury. Podstawowe pytanie brzmi
więc, w jaki sposób podmiot poznający powinien się poruszać w obrębie
kultury teoretycznej, aby nie narazić się na podważenie własnej podmiotowości?

UWAGI KOŃCOWE

Koncepcja ideału nauki zakłada, iż cel działalności naukowej musi zostać
zdefiniowany (względnie) niezależnie od metody, w przeciwnym razie nauka
przekształca się w system neutralizujący wpływ wartości kulturowych,
w ramach których winna być ona osadzona. Tym, co zwraca uwagę w wykładzie Amsterdamskiego, jest to, iż w gruncie rzeczy uznaje on nowożytny ideał nauki nie tylko za przygodny, ale po prostu za nieodpowiedni, lub wręcz
zły, z punktu widzenia pewnych pewnych wartości kulturowych od tego ideału niezależnych, a nawet z perspektywy samego pojęcia wiedzy. Implicite
w koncepcji Amsterdamskiego obecne jest więc nie tylko rozróżnienie między paradygmatem i ideałem wiedzy, ale też rozróżnienie pomiędzy przygodnymi ideałami nauki a ideałem wiedzy rozumianym jako uniwersalne
dobro i cel, który może być na rozmaite sposoby realizowany, a które to sposoby mogą być poddawane krytyce właśnie z punktu widzenia realnych
skutków, jakie wywołują. Krótko mówiąc, w rozważaniach Amsterdamskiego
daje się zauważyć uniwersalistyczne aspiracje, które nie zostają w pełni wyartykułowane.
Koncepcja Amsterdamskiego zakłada, iż refleksja filozoficzna winna konsekwentnie unikać każdej z dwóch skrajności: całkowitej anty-paradygmatyczności typu Feyerabendowskiego, z jednej strony, oraz radykalnej paradygmatyczności, w gruncie rzeczy, mechanizacji, z drugiej. Ponieważ
u źródeł nowożytnego ideału nauki leży określona koncepcja podmiotowości
i tym samym, doświadczenia, a także, jak zwraca uwagę Amsterdamski, relacji między podmiotem poznania (producentem wiedzy) a publicznością (odbiorcą wiedzy), w tym relacje między samymi wytwórcami oraz odbiorcami,
to właśnie opracowanie odpowiedniej koncepcji podmiotowości wydaje się
najważniejszym zadaniem z punktu widzenia tego projektu filozoficznego.
Koncepcja ta, powtórzmy, winna unikać skrajności — anarchizmu i mechanicyzmu, w tym również radykalnych wersji indywidualizmu metodologicznego oraz uspołecznienia podmiotu. Dopiero po zarysowaniu takiej alternatywnej koncepcji podmiotu możliwe będzie prześledzenie, co konkretnie nie
powiodło się w procesie konstrukcji podmiotu nowożytnej nauki, powodując, iż uzyskane pojęcie podmiotu samo siebie podważa. Zadanie to pozostaje do wykonania.
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STEFAN AMSTERDAMSKI’S CONCEPTION OF IDEAL
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: TOWARDS A NEW CONCEPTION
OF THE SUBJECT OF SCIENCE
ABSTRACT

The conception of ideals of science was Stefan Amsterdamski’s contribution to
the dispute about scientific rationality. In assuming that scientific method is not an
ahistorical phenomenon, and comes with rather strong normative pressupositions,
Amsterdamski sides with Thomas Kuhn in his debate with Karl Popper and the latter’s followers and supporters. Essentially, however, Amsterdamski is a Popperian;
he is intent on enlarging the scope of critical analysis by applying it to what he calls
the modern ideal of science. His works, especially the monograph Pomiędzy historią
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a metodą [Between History and Method] are an attempt to safeguard the status of
philosophy of science a normative instance with respect to ideals of science. In the
paper I offer a reconstruction of Amsterdamski’s conception as well as scrutinize the
relationship between his expressed philosophic goals and methods he employed in
order to attain these goals. I indicate what I find most problematic in the concept of
ideal of science and suggest an alternative view on the problems as raised by Amsterdamski. I argue that Amsterdamski’s work warrants an attempt at the formulation of a new conception of subject of science which would provide guidelines for
a proper critique of modern science.
Keywords: ideals of science, scientific rationality, history of science, Stefan
Amsterdamski, subject of science.
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FLORIAN ZNANIECKI O NAUCE.
PERSPEKTYWA ONTO-EPISTEMOLOGICZNA

STRESZCZENIE

Floriana Znanieckiego rozumienie nauk społecznych możemy wpisać w szerszy
projekt filozoficzny, który nazywam onto-epistemologią społeczną. Główny cel
artykułu to rekonstrukcja filozofii Znanieckiego jako wysiłku badawczego nakierowanego na zbudowanie podstawy nauk społecznych w sensie zakładanym przez
XIX-wieczny fundamentalizm, to jest jako poszukiwane podstaw uprawomocnienia
nauk. Choć cel ten nie był oryginalny to oryginalne i owocne były środki i sposoby
ich stosowania w podejściu Znanieckiego. Onto-epistemologiczne podejście Znanieckiego unika Kartezjańskich i Kantowskich dualizmów, a przede wszystkim unika
mono-subiektywnego rozumienia podmiotu. Stopniowanie realności w odniesieniu
do przedmiotu nauk społecznych, obiektywność jako przynależność do wielu systemów przedmiotowych to podstawowe wynalazki Znanieckiego dokonane na tej drodze. Główna przesłanka onto-epistemologii może być wyrażona następująco: Ludzkie „poznaję” czy „wiem” jest ufundowane w ludzkim (społecznym) „jestem”, a to
z kolei istnienie zawiera niezbywalny moment epistemiczny.
Słowa klucze: Znaniecki, onto-epistemologia, nauka, nauki społeczne.

WPROWADZENIE

Florian Znaniecki jest postacią na tyle znaną, że w tym miejscu nie
ma potrzeby prezentowania ani jego biografii ani całokształtu jego
twórczości – bogatej, interdyscyplinarnej i oryginalnej. Choć z drugiej strony
trzeba podkreślić, że nie ma całościowej i jednozgodnej interpretacji jego
twórczości. A w przypadku Znanieckiego jest jeszcze trudniej o taką
jednozgodność ze względu na dwujęzyczność jego dzieł – niektóre
prace pisane w języku polskim, szczególnie te wczesne, nie są znane czytelnikom anglojęzycznym, zaś jego późne prace, pisane w języku angielskim,
jak choćby Social Actions (z 1936), nie zostały przetłumaczone na język
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polski.1 Inna trudność interpretacyjna, o której chcę tu wspomnieć, bo jest
znacząca ze względu na omawiane kwestie, wiąże się z oddzielaniem jego
twórczości filozoficznej od socjologicznej, traktując tę pierwszą jako wczesny
etap, rzekomo zarzucony przez Znanieckiego na rzecz socjologii pod wpływem
Williama I. Thomasa, z którym podjął współpracę nad emigracją polską (i nie
tylko polską) w Ameryce i w Europie. To sprawia, że do dziś krążą one w odmiennych dyscyplinarnie i językowo obszarach wymian intelektualnych i – jak
się wydaje – ze szkodą dla ocen myśli Znanieckiego i użytków z niej.
Wielokrotnie pisałam o tym, że oddzielanie Znanieckiego-filozofa od Znanieckiego-socjologa jest nieuprawnione i przyczynia się do nieporozumień
tego rodzaju, jak choćby jednostronna, wyłącznie metodologiczna interpretacja koncepcji współczynnika humanistycznego.2 Takie wąskie, redukcjonistyczne jej pojmowanie jest skutkiem nieuwzględnienia jego prac filozoficznych, zwłaszcza ontologicznych, poświęconych koncepcji rzeczywistości kulturowej.3 To oddzielanie filozofii kultury, którą tworzył systemowo i systematycznie, od socjologii szkodliwe jest dla interpretacji całego dorobku Znanieckiego, głównie ze względu na zapoznanie onto-epistemologicznego charakteru
jego konceptualizacji nauk humanistycznych i społecznych.
Teza, którą chcę zaprezentować i której chcę bronić w niniejszym artykule jest następująca: Znanieckiego rozumienie nauk humanistycznych, nauk
społecznych czy nauki jako takiej wpisuje się w projekt, który nazywam
onto-epistemologią społeczną.4 Inaczej mówiąc, nauki humanistycznie
i nauki społeczne, wedle pojmowania Znanieckiego, ufundowane są na
takim rozumieniu ich podstaw, że stanowi je związek między ontycznymi
własnościami podmiotów jako istot poznających, których z kolei poznanie
jest efektywnym momentem ich społecznego bytowania, ładu kultury. Ludzkie „poznaję” czy „wiem” jest ufundowane w ludzkim (społecznym) „jestem”,
a to z kolei istnienie zawiera niezbywalny moment epistemiczny. W artykule
chcę podjąć tylko pewne wątki koncepcji Znanieckiego, te mianowicie, które
odnoszą się do koncepcji nauk humanistycznych czy nauk o kulturze5 oraz
do pojęcia nauki (czy też nauk)6 jako ładu aksjonormtywnego, porządkują—————————
1 Choć trzeba od razu zaznaczyć, że w ostatnich latach zostały przetłumaczone na język polski
przez prof. Elżbietę Hałas dwie ważne jego książki – Metoda socjologii (z 1934) w 2008 r. oraz w
2011 r. Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna (wydana w
1965 r., a więc po śmierci Znanieckiego. Jest to niedokończony manuskrypt, który opublikowała jego
córka, nieżyjąca już profesor socjologii – Helena Znaniecka Lopata).
2 Por. M. Kuszyk-Bytniewska, Odkrywanie Znanieckiego. O niezrealizowanej recenzji Floriana
Znanieckiego, „Rocznik Lubuski” 2008, t. 34, cz. 2, s. 123–141.
3 Por. np. J. Szczepański, Podstawowe koncepcje metodologiczne socjologii Floriana Znanieckiego, Przegląd Socjologiczny 1, XIV, 1960, s. 57–72.
4 Szerzej o onto-epistemologii społecznej por. M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
5 W pracach polskojęzycznych używał określenia „nauki humanistyczne”, zaś anglojęzycznych,
szczególnie tych późnych, „cultural sciences”.
6 Bliższe jest mu środowisko frankofońskie, jeśli chodzi o rozumienie nauki i naukowości, niż anglosaskie, dlatego właściwsza jest w jego przypadku liczba mnoga – „nauk”, niż pojedyncza „nauki”.
O wpływie francuskiej filozofii nauki na twórczość Znanieckiego, a w szczególności na powstanie
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cego wielość i różnorodność elementów rzeczywistości społecznej obok takich ładów jak praktyczny, moralny, religijny i filozoficzny. A wszystkie te
łady, jak twierdzi Znaniecki, czyli systemy idealne, takie jak wiedza praktyczna, religijna, moralna, filozoficzna, naukowa, wyłaniają się ze świata
społecznego, z rzeczywistości praktyk kulturowych.
Z takiego ujmowania nauki wyłania się perspektywa naukoznawcza, która nakazuje ujmowanie nauki zawsze w dwóch aspektach. Po pierwsze, nauka jest pewną postacią kulturowego ładu aksjonormatywnego. To implikuje jej przynależność do szerszego porządku idealnego. Po drugie, jak każdy
taki ład, jest ona ładem ograniczonym, nie do końca uporządkowanym czy
też nieukończonym, „systemem względnie izolowanym” (closed system). To
implikuje jej twórczy charakter. Nauka to przede wszystkim ludzka twórczość naukowa i to ją łączy z całym procesem kultury.7
Aby zrozumieć miejsce w kulturze, które wyznaczył Znaniecki nauce,
trzeba odpowiedzieć na pytanie: dlaczego uznał on, że trzeba dokonać krytyki klasycznej epistemologii, oraz podjąć jeszcze inną kwestię: dlaczego ujmując naukę jako działalność twórczą zaangażował do tego ontologię?

ZNANIECKI JAKO KRYTYK EPISTEMOLOGII KLASYCZNEJ

Człowiek ma dostęp do świata rozumianego jako środowisko bytowania,
jak sądził Znaniecki, tylko poprzez doświadczenie i działanie. Ale i tak nigdy
jako całość nie jest ów świat poznawczo dostępny (i tu współmyśli z Kantem), a tylko jako wielość względnych porządków, tj. jako porządek fizyczny
i kulturowy, porządek praktyczny i teoretyczny, moralny, religijny etc. Zarówno przyroda, tak i kultura jako przedmioty poznania wydobywane są
z ludzkiej świadomości. Własna filozofia kultury, czyli kulturalizm oraz koncepcja współczynnika humanistycznego i teoria działania służą temu, by
ukazać ludzką aktywność poznawczą jako twórczy proces porządkowania
rzeczywistości, tworzenia różnych ładów, w tym ładu teoretycznego jako
jednego z wielu. Tym samym Znaniecki odrzuca absolutną uniwersalność
praw nauki wskazując na historyczność i względność poznania ludzkiego.8
Względności nie należy rozumieć tu jako stanowiska relatywizmu epistemologicznego, gdyż podstawą czy jej uzasadnieniem są tezy ontologiczne, dotykoncepcji „systemu zamkniętego” (który tu nazywam „systemem względnie izolowanym”) por.
E. Hałas, Wstęp do wydania polskiego, w: F. Znaniecki, Metoda socjologii, przeł. E Hałas, PWN,
Warszawa 2008, s. 9–10.
7 Dlatego też socjologia wiedzy w ujęciu Znanieckiego to przede wszystkim socjologia ludzi, którzy
wiedzę tworzą.
8 Podobnie do Znanieckiego myśli w tej sprawie Barbara Tuchańska, choć wyrażona swoją tezę
nieco inaczej: historyczność jest cechą charakteryzującą nie tylko humanistyczne nauki idiograficzne, ale też nauki przyrodnicze. Por. B. Tuchańska, Nieuniwersalność praw nauki, historyczność
wszystkiego i specyfika humanistyki, w: Nowy idiografizm?, Łukasiewicz, K. (red.), Prace Kulturoznawcze XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 15–26.
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czące człowieka, jego sposobu bycia, poznania, działania w tym świecie. Tym
niemniej kulturalizm stoi w opozycji do fundamentalizmu epistemologicznego głoszącego uniwersalność i ponadczasowość wartości poznawczych,
sposobów dochodzenia do tych wartości (metod) ze względu na istnienie
aczasowych, absolutnych „fundamentów” natury apriorycznej czy aposteriorycznej. Znaniecki pisał: „Nie ma żadnych absolutnych początków, żadnych
podstawowych prawd, które filozof może znaleźć w punkcie wyjścia swojej
refleksji i które uczynią go natychmiast niezależnym. […] W historii wiedzy
nie ma bowiem pomysłu, któremu żaden zakres ważności nie przysługuje,
ani założenia metodologicznego pozbawionego wszelkiego zakresu stosowalności.”9 Kulturalizm jest też stanowiskiem antypsychologistycznym, antyidealistycznym i antynaturalistycznym.10
Co zatem odrzucał Znaniecki z klasycznej epistemologii?
Po pierwsze, odrzucał koncepcję monadycznego, suwerennego, nieempirycznego podmiotu, podmiotu wyłączonego ze świata i światu przeciwstawionego w sposobie istnienia, którego racjonalność realizuje się jedynie
w dziedzinie poznania. Odrzucił tę koncepcję dlatego, że doprowadziła do
zasadniczego konfliktu między ideą nauki obiektywnej (ważnej przedmiotowo) a ideą nauki o kulturze jako nauki, w której człowiek pojawia się jako
obecny w świecie realnym, a zarazem jako współobecny z innymi podmiotami.
Dlatego, jak twierdził, pojawia się on tam jednocześnie w roli twórcy
i interpretatora rzeczywistości społecznej. Znaniecki sprowadził więc koncepcję suwerennego, monadycznego podmiotu poznania, wypracowaną w filozofii
nowożytnej począwszy od filozofii Kartezjusza po filozofię Kanta, do warunków działania empirycznego podmiotu zanurzonego w rzeczywistości konkretnej. Mówiąc językiem fenomenologii odnalazł on drogę wprowadzenia
podmiotu w świat życia codziennego, Lebenswelt. Ustaliło to priorytet podmiotu działania względem podmiotu myśli/podmiotu poznania. Człowiek za
sprawą twórczej działalności jest kreatorem rozumu teoretycznego, a nie wytworem odzwierciedlającym jego aprioryczną strukturę – tak zdaje się myśleć
Znaniecki. W rezultacie socjologia i w ogóle nauki o kulturze zostają uwolnione od zobowiązań filozofii nowożytnej: nie muszą, ale też nie powinny być
budowane na schemacie podmiotu monosubiektywnego. Muszą i powinny
wychodzić od działania, które staje się centralną kategorią socjologii Znanieckiego. Poznanie rzeczywistości (społecznej, kulturowej) dokonuje się poprzez
działanie w niej i doświadczenie jej, a nie ogląd i zdystansowaną obserwację
z zewnątrz. Podmiot immanentnie w niej samej uczestniczy – działaniem
i poznawaniem. Podmiot jest w pierwszej kolejności podmiotem działania.
Relacje podmiot–podmiot (obszar intersubiektywności) warunkują relacje
—————————
9 F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, przeł. J. Wocial, w: idem, Pisma filozoficzne, t. II, PWN,
Warszawa 1991, s. 502.
10 Por. ibidem, s. 493, 500 oraz Elementy rzeczywistości kulturowej, w: idem, Pisma filozoficzne,
t. I, PWN, Warszawa 1987, s. 92–93 i n.
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podmiot–przedmiot. I jedne i drugie Znaniecki ujmuje w sposób dynamiczny.
Zmieniają się bowiem nie tylko podmioty i przedmioty, ale także typy relacji
łączące podmiot z podmiotem oraz podmiot z przedmiotem.
Po drugie Znaniecki krytykował i odrzucał pozytywistyczną koncepcję
doświadczenia, która zawęża jego wielowymiarowość do aspektu poznawczego, naukowego i pomija czasowość jako poznawczo istotny jego wymiar.
Celem, jaki sobie mi.in. postawił tworząc filozofię kultury, było wypracowanie kategorii doświadczenia alternatywnej wobec modelu wynikającego
z założeń nowożytnej filozofii oraz nowożytnej nauki przyrodniczej, własnej
koncepcji na tyle pojemnej, by stanowiła podstawę jedności nauk o kulturze
zdolnych do obiektywnego uchwycenia jej rzeczywistości. A tym, co umożliwiło ten zamiar było uwzględnienie historyczności i procesualności doświadczenia oraz jego związków z działaniem. Doświadczenie jest procesem odbywającym się w czasie. Dzięki temu, to co idealne może stać się
realne, może być doświadczane przez podmiot w reprezentacjach świata
i urzeczywistniane poprzez działanie. Człowiek – główny przedmiot nauk
humanistycznych i społecznych w doświadczeniu nie tylko poznaje rzeczywistość, ale również ją tworzy, a dokładniej mówiąc, współtworzy z innymi,
kreując nowe wartości i nadając już istniejącym nowe znaczenia.
Znaniecki uznał, że aby ufundować podstawy nauk społecznych, trzeba
dokonać krytyki paradygmatu klasycznej epistemologii na terenie tych nauk,
a konkretnie odrzucić epistemocentryzm, transcendentalizm w znaczeniu
podstaw nauki, substancjalizm i esencjalizm w rozumieniu podmiotu.
W rezultacie tych krytycznych przesunięć otwiera się droga do pojmowania
poznania jako ontycznego wymiaru bycia człowieka. To właśnie ten moment koncepcji Znanieckiego otwiera drogę do onto-epistemologicznego
rozumienia nauk humanistycznych i społecznych.

ONTO-EPISTEMOLOGICZNE UJĘCIE NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

W jakim sensie podejście onto-epistemologiczne pozwala na uchwycenie
specyfiki Znanieckiego filozofii nauk społecznych?
Onto-epistemologia jest odpowiedzią na dualizmy znane z historii filozofii nowożytnej – dualizm doświadczania i działania, podmiotu i przedmiotu,
wiedzy i rzeczywistości, faktu i wartości, struktury i sprawstwa, itp. Dualizmy te są nie do utrzymania, gdy filozofia wkracza na grunt nauk humanistycznych i społecznych z zamiarem ich uprawomocnienia. W perspektywie
Znanieckiego nie można bowiem ich pogodzić ani ze społecznym (niemonadycznym) charakterem bytowania podmiotu, ani z charakterem
aktywności podmiotu, jaką jest twórczość kulturowa wymagająca składowej
epistemicznej.
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Rekonstruując fundamenty zamiaru teoretycznego Floriana Znanieckiego
trzeba więc powiedzieć co następuje:
Onto-epistemologia społeczna to typ refleksji filozoficznej należący do
dziedziny filozofii nauk społecznych. Wiedzę ludzką pojmuje się w takim
ujęciu jako niezbędny epistemiczny składnik podmiotowych działań społecznych. Z kolei rzeczywistość społeczna, intersubiektywnie tworzona i zobiektywizowana instytucjonalnie sieć interakcji istnieje tak, że czyni swym
koniecznym składnikiem ludzką wiedzę. Toteż wiedza jest zarazem niezbędnym składnikiem procesu odtwarzania i wytwarzania podmiotowości ludzkiej jak i niezbędny składnik warunków społecznych, w jakich ten proces się
dokonuje. Dlatego też poznanie naukowe musi być zarazem „poznaniem
poznania społecznego”, a przez to musi być także uwikłane w sam byt społeczny. Jak pisałam wcześniej: „Mamy tu trzy poziomy rozważań: rzeczywistość społeczną wraz z podmiotami i ich działaniami, wyobrażeniami, interpretacjami, samoopisami, etc.; teorie społeczne (wiedza dotycząca poprzedniego poziomu), a także filozofię nauk społecznych (filozofia socjologii), która nie tylko analizuje warunki możliwości tego drugiego poziomu, ale też
ujawnia, demaskuje związki poziomu drugiego z pierwszym, mianowicie
zaangażowanie teorii w rzeczywistość społeczną, w praktyki społeczne. Innymi słowy, to, że teoria społeczna sama jest aktorem społecznym, skutkuje
tym, że przekształca myślenie i działania innych aktorów społecznych.”11
Znaniecki w Metodzie socjologii stwierdza:
„Przegląd porównawczy zamkniętych systemów, jakimi muszą zajmować się
rozmaite specjalistyczne nauki, ukazuje zasadniczą różnicę między dwoma
głównymi typami systemów: naturalnymi i kulturowymi. Różnica ta dotyczy
zarówno składu, jak i struktury systemów, a także charakteru ich elementów
oraz sił, które je spajają. […] Różnica dotyczy roli, jaką ludzkie doświadczenie
i działalność odgrywają w świecie realnym. […] różnica nie wynika z postawy
uczonego, lecz wyłącznie z charakteru samej rzeczywistości, z tego, jak przedstawia się ona uczonemu, gdy ten uczyni z niej przedmiot bezosobowego badania. Systemy naturalne przedstawiają się uczonemu obiektywnie, tak jakby
istniały niezależnie od doświadczenia i działalności ludzi. Układ planetarny,
geologiczny skład i struktura skorupy ziemskiej, związek chemiczny, pole magnetyczne, roślina i zwierzę są takie, jakimi jawią się badaczowi bez jakiegokolwiek udziału ludzkiej świadomości; z punktu widzenia nauki byłyby
dokładnie takie same, gdyby ludzie nie istnieli […] Bardzo odmienne wydają
się tak bezsprzecznie kulturowe systemy jak te, z którymi mają do czynienia
badacze języka i literatury, sztuki, religii, nauki, gospodarki, techniki przemysłowej czy organizacji społecznej. Mówiąc ogólnie – badający odkrywa, że
każdy system kulturowy istnieje dla pewnych świadomych i czynnych podmiotów historycznych, tzn. w sferze doświadczenia oraz działalności pewnego

—————————
11 M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej,
op. cit., s. 10–11.
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określonego ludu, jednostek i zbiorowości, żyjących w określonej części ludzkiego świata w określonej epoce historycznej.”12

Rzeczywistość konkretna czy, jak pisze często Znaniecki, „empiryczna rzeczywistość kulturowa” to uniwersalne podłoże wszelkich możliwych podziałów i opozycji ukształtowanych w systemach kulturowych. To także możliwość wytworzenia się porządku teoretycznego, naukowego. Jest ona historyczna i intersubiektywnie wytwarzana w doświadczeniu, refleksji i działaniu. Jest ona pierwotnym środowiskiem wszelkich ludzkich działań i doświadczeń, a zatem także działań refleksyjnych, w tym refleksyjnej
aktywności intelektualnej tworzącej porządki teoretyczne, takie jak nauka.
„Rzeczywistość jest pierwotnie empiryczna, a tylko wtórnie racjonalna.”13
Rzeczywistość jest „plastycznym materiałem formowanym przez myśl”. Dlatego w kulturze wiele jest ładów, porządków, które tworzą działające podmioty, od praktycznej organizacji rzeczywistości po jej teoretyczne organizacje. Dlatego inaczej przedstawia się relacja podmiot-przedmiot w działaniu,
inaczej w poznaniu, a jeszcze inaczej w doświadczaniu. Oznacza to, że podstawową cechą rzeczywistości rozumianej jako pierwotne środowisko bycia
jest „niekompletność” przedmiotów, które w kulturze manifestują się jako
„kompletne”, uporządkowane systemy wartości i znaczeń. Niekompletność
oznacza tu podatność przedmiotu na przemiany skutkujące zmianami
sposobu istnienia przedmiotu i jego przynależności do określonego systemu
przedmiotowego. Przedmioty kulturowe są niekompletne w sensie ontycznym, czyli co do sposobu istnienia są nieokreślone na stałe.14 Co ważne,
obiektywność i realność są stopniowalnymi własnościami przedmiotów
kulturowych.15 Przedmiot jest niekompletny, ponieważ na stałe nie
przysługuje mu żadna kwalifikacja egzystencjalna. Każdy przedmiot może
należeć do wielu systemów przedmiotowych i żaden nie określa go definitywnie. Co do swego sposobu istnienia nie jest określony immanentnie, ale
dookreślany jest każdorazowo, z jednej strony przez system przedmiotowy,
do którego należy, z drugiej, przez działanie na nim i doświadczanie go.
Jak należy to rozumieć? Przez wiele wieków księżyc mógł być określany
wyłącznie w kategoriach spekulacji poznawczej albo był przedmiotem poetyckim. W tym sensie należał do systemów przedmiotowych określonych
przez idealny status ich sposobu istnienia. Lądowanie człowieka na Księżycu
zmienia samą relację do tego przedmiotu, którą ukształtowała historia. Staje
się on konkretnym przedmiotem empirycznym, a więc także przedmiotem
eksploracji naukowej i – w jakimś stopniu – technologicznej. Staje się
przedmiotem działania. Jego sposób istnienia zyskuje nowy wymiar. Księżyc
—————————
F. Znaniecki, Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, PWN, Warszawa 2008, s. 65–68.
F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, op. cit., s. 544.
14 Por. ibidem, s. 593, 665.
15 Por. ibidem, s. 655–656.
12
13
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nie jest już tym, czym był wcześniej. Obiektywizuje się i konkretyzuje przez
przynależność do coraz to większej ilości systemów przedmiotowych.
Przedmiotowi przysługują różne sposoby istnienia, jak powiedziałby
Znaniecki, i dopiero znaczenie dookreśla sposób bycia przedmiotu, sposób
jego istnienia. Heideggerowską „poręczność” można zinterpretować jako
„miejsce niedookreślone” przedmiotów kulturowych w rozumieniu Znanieckiego. Można tę kategorię interpretować jako pragmatyczną doraźność, rodzaj praktycznej inwencji wrażającej się w powiedzeniu: „kto chce uderzyć
psa, ten kij znajdzie”. Narzędzia są zwykle nie do końca określone w swoim
przeznaczeniu. To może wskazywać na ich „praktyczną wieloznaczność”. Kij
może być podporą, bronią, narzędziem badawczym, laską pasterską, ... itd.
A jak konkretny kij ulegnie zniszczeniu, to nie przestaje istnieć. Bo choć nie
będzie już należał do jakiegoś realnego systemu przedmiotowego, to będzie
istniał w czyjejś pamięci, w jakichś opisach, etc., będzie istniał w transaktualnej rzeczywistości. Narzędzie jest szczególnego rodzaju przedmiotem, gdyż
posiada w miarę trwałe znaczenie, dzięki czemu można używać go wielokrotnie do określonego rodzaju przekształceń, dzięki czemu wzmacnia i potęguje skutki działań. Narzędzie jest jak gdyby „lżejsze” od przedmiotu, tzn.
zakłada wiele modi operacyjnych działań, możemy nim działać na wiele sposobów.
Według Znanieckiego być przedmiotem znaczy być obiektem działania
i doświadczania podmiotu, przynależeć do wielu systemów przedmiotowych
i stawać się w ten sposób obiektywnym elementem ładu kulturowego. Tę
podwójną dyspozycję przedmiotu kulturowego umożliwia jego trwanie
i rozciągłość - ujawniające się w rzeczywistości konkretnej przez znaczenia
i wartości, które tworzą aksjonormatywny ład kulturowy.16 Są to zatem podstawowe, ontologiczne kategorie rzeczywistości konkretnej pozwalające na
przeżywanie tej rzeczywistości w pewnym porządku kulturowym. Umożliwiają doświadczanie znaczeń i wartości i ich urzeczywistnianie.
„Obiektywny” znaczy dla Znanieckiego tyle, co „posiadający dyspozycję
do wielokrotnego odtwarzania w toku doświadczenia i działania”, „należący
do jakiegoś systemu przedmiotowego”. Tym bardziej jest przedmiot obiektywny w im większej ilości takich systemów może być przedmiotem.
W Humanizmie i poznaniu pisał, iż obiektywny to tyle, co ważny dla wszystkich.17 „Obiektywny” zatem nie znaczy tu wcale niezależny od podmiotu, ale
uwalniający się od statusu korelatu jedynie monadycznej świadomości poprzez utrwalanie swojego znaczenia (ciągle rozbudowywanego), a przez to
istniejący dla wielu jako wartość. Tym samym „obiektywny” u Znanieckiego
znaczy właśnie zależny od podmiotów, ponieważ realność i obiektywność
przedmiotu zależy właśnie od wielości doświadczania tego przedmiotu, dzia—————————
16
17

Por. ibidem, s. 606–643.
Por. F. Znaniecki, Humanizm i poznanie, w: idem, Pisma filozoficzne, t. II, op. cit., s. 257–258.
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łania nim i na nim przez jak największą liczbę podmiotów. Znaniecki w ten
sposób kojarzy realność z urzeczywistnianiem, działaniem. Prospektywny
charakter realności zależy bowiem od teleonomicznej struktury samego
działania. Choć istnienie nie podlega w żaden sposób stopniowaniu, to realność posiada niezliczoną wielość stopni. Przedmiot może być bowiem w różnym stopniu urzeczywistniony i może historycznie należeć do wielu systemów przedmiotowych. Gdy przedmiot uzyska istnienie, nie zostaje ono utracone, zaś realność przedmiotu wzrasta bądź maleje nieskończenie.
Jak to rozumieć? Gdy spali się dom – argumentuje Znaniecki – to
przedmiot „dom” nie znika, jego treść i znaczenie pozostają. Jednakże nie
może on być przedmiotem pewnych czynności, nie może wchodzić w związki
z innymi przedmiotami materialnymi, lecz może np. rozwijać się pod względem estetycznym, choć nie fizycznym.18 Przedmiot „dom” istnieje więc nadal, ale mniej realnie, gdyż został usunięty z obecnej rzeczywistości materialnej. Tym, co uległo zniszczeniu nie jest treść ani znaczenie, ale część jego
realności, część, ponieważ dalej może on istnieć jako przedmiot psychiczny
i w każdej chwili może być obiektem doświadczenia i działania (choć oczywiście nie każdego!).
Nie ma zatem świata jako całości, jest natomiast wieloraka, relatywnie
chaotyczna i relatywnie uporządkowana rzeczywistość, z której wyłaniają się
różnorodne przedmioty. Nie ma jednak jednego uniwersalnego porządku,
jednej uniwersalnej racjonalności porządkującej świat i wiedzę o nim, nie
ma jednego uniwersalnego porządku wiedzy, są różne porządki teoretyczne,
tj. różne nauki.
Reasumując, filozofia Znanieckiego wpisuje się w projekt onto-epistemologii, gdyż: (1) pytając o możliwość i sposób poznania rzeczywistości społecznej, kulturowej, pytał jednocześnie o to, jak w jej sposobie istnienia
kształtują się warunki dla jej poznania i jak to poznanie uczestniczy w rzeczywistości społecznej; (2) traktował poznanie jako ontyczny wymiar bycia
człowieka; (3) rzeczywistość społeczną traktował jako czyjąś, co znaczy, że
badając jej aspekt społeczny musimy uwzględniać współczynnik humanistyczny – czyli fakt (współ)bycia, (współ)poznania i (współ)działania;
(4) interesował się nie tylko wpływem społecznym na podmioty tworzące
wiedzę (w tym naukę), ale też tym, jak wiedza zmienia rzeczywistość przez
siebie opisywaną – to kwestia refleksyjności wiedzy, rozwijana we współczesnej socjologii przez badaczy takich jak Anthony Giddens i Pierre Bourdieu,
rozpoznanych przez mnie jako „onto-epistemologów”.19
—————————
F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, op. cit., s. 644–645.
E. Hałas pisze o Znanieckim, że „podjął także w prekursorski sposób kwestię wiedzy refleksyjnej, a co za tym idzie, także socjologii refleksyjnej. […] Rozważania Znanieckiego na ten temat
– tak żywe obecnie – wyprzedziły o kilkadziesiąt lat prace takich autorów, jak Anthony Giddens czy
Pierre Bourdieu...” E. Hałas, Przedmowa do wydania polskiego, w: F. Znaniecki, Relacje społeczne
i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, przeł. E. Hałas, PWN, Warszawa 2011,
s. XVIII–XIX.
18
19
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FLORIAN ZNANIECKI ON SCIENCE. THE ONTO-EPISTEMOLOGICAL
PERSPECTIVE
ABSTRACT

I include Florian Znaniecki’s understanding of cultural sciences into a wider
philosophical project which I call social onto-epistemology. The main aim of the
paper is to reconstruct Znaniecki’s philosophy as a research effort to set the foundation of social sciences; the “foundation” is meant here as it is meant in 19th philosophical fundamentalism, i.e. as the search for the basis of legitimisation of social
sciences. Despite of the non-originality of this aim, the measures and modes of its
application in Znaniecki’s approach were fruitful. The onto-epistemological approach avoids Cartesian and Kantian dualisms and, pre-eminently, the monosubjective understanding of the cognitive subject. The graduation of realness with
regard to the object of social science, objectivity as belonging to many systems of
cultural objects are main invention on this path. The main onto-epistemological
premise of Znaniecki’s strategy is as follows: Human knowledge is deeply rooted in
human social existence, and the human mode of existence, in turn, contains necessarily and essentially an epistemic component.
Keywords: Znaniecki, onto-epistemology, science, social sciences.
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SPOŁECZNA ROLA MĘDRCA.
WOKÓŁ KONCEPCJI FLORIANA ZNANIECKIEGO
STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy omawianego przez Floriana Znanieckiego zagadnienia społecznej
roli mędrca. W części pierwszej przedstawione jest koncepcja społecznej roli mędrca
na tle innych społecznych ról uczonych. W części drugiej ujęcie Znanieckiego jest
konfrontowane z współczesnymi realiami społecznymi i naukowymi.
Słowa kluczowe: Florian Znaniecki, mędrzec, role społeczne.

Problematyka mądrości nigdy nie stała się pierwszoplanowym przedmiotem namysłu ani w filozofii nowożytnej, ani tym bardziej we współczesnej.1
Zadziwiające, że akurat pod tym względem nastąpiło prawie pełne zerwanie
ciągłości z tradycją filozoficzną zarówno antyku, jak i średniowiecza.2
Tym niemniej co pewien czas, choć z reguły nie na głównej arenie filozoficznej debaty, pada pytanie o mądrość, a czasami nawet coś więcej wołanie
o mądrość.
Z reguły do zagadnienia mądrości powracają ci, którzy zaniepokojeni są
stanem współczesnej im nauki i kultury. W irytację z reguły wprowadza ich
chroniczny brak związków teorii z praktyką, a także syntezy wyników współczesnej nauki, a co za tym idzie brak integracji różnych praktyk życia społecznego i kultury. Współczesna kultura jest dla nich zbyt fragmentaryczna,
—————————
1 Z takim ujęciem polemizuje jednak Odo Marquard, Trzy rozważania o filozofii i mądrości,
przeł. P. Głowacki, J. Nowak, R. Specht, Studia z historii filozofii, 2016, 2, s. 45–57. Według niego
nie jest tak, że filozofia, która była w okresie przednowożytnym umiłowaniem mądrości, stała się
w nowożytności teorią wiedzy. Jest ona nadal umiłowaniem mądrości. W nowożytności zmieniło się
jednak ujęcie mądrości. Mądrość staje się zrozumieniem ograniczeń ludzkiego umysłu.
2 Na temat obecności problematyki mądrości w filozofii i kulturze przednowożytnej zob. m.in.
W. Wilowski, Utracona mądrość: umiłowanie mądrości a mądrość: studium z filozofii porównawczej: od greckich siedmiu mędrców, poprzez Bhartrhariego, Zhuangzi i Salomona, do
Schopenhauera, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM Poznań, 2012; T. Leś,
Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2016.
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zbyt pokawałkowana, nieposiadająca jednego wybranego, podstawowego,
obligującego wszystkich punktu widzenia.3
Dla Znanieckiego zagadnienie mędrca i mądrości nie były pierwszoplanowymi przedmiotami jego refleksji teoretycznej. Pojawiły się na drugim
planie jego innych zainteresowań badawczych, przede wszystkim socjologii
wiedzy. Wydaje się jednak, że refleksja Znanieckiego nad społeczną rolą
mędrca może coś wnieść do współczesnych dociekań nad mądrością. Znaniecki, w pierwszym okresie swojego życia przede wszystkim filozof i poeta,
a w drugiej socjolog i przedstawiciel nauk o kulturze zaproponował pewną
koncepcję, która może być ciekawa zarówno dla filozofów jak i socjologów.
W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiona Floriana Znanieckiego koncepcja społecznej roli mędrca. W drugiej natomiast omówione
zostanie ewentualne znaczenie tej koncepcji dla dalszych poszukiwań badawczych.
SPOŁECZNA ROLA MĘDRCA

Zagadnienia mędrca i mądrości występują u Znanieckiego głównie
w kontekście problemu funkcjonowania wiedzy i nauki w społeczeństwie.
Jest to problem z obszaru dyscypliny, którą współtworzył Znaniecki, czyli
socjologii wiedzy. Jednym słowem, polskiemu socjologowi chodzi przede
wszystkim o społeczną rolę mędrca. Zagadnienie istoty mądrości nie jest tu
problemem najistotniejszym. Raczej chodzi o formę jej społecznego funkcjonowania.
Nie znaczy to, że Znaniecki nie zastanawiał się w ogóle nad tym, czym jest
mądrość. W niektórych pracach polskiego socjologa znajdują się uwagi dotyczące tego tematu. W jednej z jego fundamentalnych prac, w Ludziach teraźniejszości a cywilizacji przyszłości czytamy,
„Człowiek mądry to człowiek, który ceniąc różnorodne systemy kulturalne,
umiejąc stosować różnorodne sprawdziany wartości , ceni kulturę w ogóle
w całym jej bogactwie i różnorodności i pozytywnie interesuje się jej trwaniem i rozwojem. Systemy, w których sam od młodości czynny brał udział […]
mogą być w jego oczach najcenniejszym fragmentem kultury, ale tylko fragmentem, czerpiącym swą cenność ze stosunku do całego tego świata.4

—————————
3 Z różnych prób tego rodzaju warto wspomnieć np. o próbie syntezy nauk biologa Edwarda O.
Wilsona, Konsiliencja. Jedność wiedzy, tł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002, poszukującej syntezy
teorii z praktyką pracy Andrzeja Targowskiego Moc mądrości. Od idei do wartości, Wydawnictwo
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2017 lub też o odwołującym się do przednowoczesnej tradycji
filozoficznej dziele Józefa Bocheńskiego, Podręcznik mądrości tego świata, Wydawnictwo Philed,
Kraków 1994.
4 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974, s. 351–352.
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Mądrość jest więc pewną zdolnością do zrozumienia innych sposobów
widzenia, umiejętnością wyjścia ponad partykularną perspektywę. Tak rozumiana mądrość w pełni współgra z zarysowaną przez Znanieckiego koncepcją mędrca.
Koncepcja społecznej roli mędrca pojawia się na tle jego szerszej koncepcji społecznych ról uczonych. Znaniecki nie tylko wyróżnia i opisuje poszczególne role uczonych, lecz ukazuje je jako elementy pewnego procesu historycznego, procesu ewolucji form zdobywania i przekazywania wiedzy.
Pierwszym etapem w tym ewolucyjnym procesie jest według Znanieckiego okres, w którym społeczeństwo zdobywa wiedzę, lecz nie ma jeszcze
ukształtowanych wyspecjalizowanych ról związanych z tą praktyką społeczną. Znaniecki pisze o tym etapie, iż jest to etap „wiedzy bez uczonych”
„[…] wiedza personalna osób, odgrywających czysto praktyczne role społeczne, jako też wiedza zbiorowa »zdrowego rozsądku« może powstawać, utrwalać się, przekazywać, zmieniać i narastać bez udziału uczonych – pisze
Znaniecki. Każdy się nią »zajmuje […] nie dlatego, aby to było jego specjalnym obowiązkiem, należącym do jego roli społecznej, lecz dlatego, że musi to
czynić aby wykonywać jakieś obowiązki praktyczne, wchodzące w zakres jego
roli lub ról społecznych«.”5

W następnych okresach pojawiają się już wyspecjalizowane role społeczne.6 Mamy już więc wiedzę z uczonymi, lecz uczonymi różnego typu. Role te,
wymieniając je w kolejności historycznej, to role mędrców, scholarzy i badaczy. Nie jest tak, iż określona rola społeczna uczonego znika wraz z nastaniem etapu następnego. Istnieje dalej, ale dla każdego etapu charakterystyczny jest pewien określony typ roli społecznej uczonego. Mędrcom, którzy
są przedmiotem tego artykułu, poświęcone zostanie więcej uwagi poniżej.
Przyjrzyjmy teraz się pokrótce scholarzom i badaczom.
Scholarzy określa Znaniecki w sposób następujący: „Wszelkie grupy
uczonych, których ciągłość istnienia i funkcjonowania opiera się na nauczaniu, nazywamy szkołami. Uczonego, którego rola społeczna, jest wyznaczona
przez krąg uczonych, należących do szkoły lub szkół, nazywać możemy scholarzem.”7 Scholarz jest z reguły tym, który przekazuje pewną gotową doktry—————————
5 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, w: Społeczne role uczonych,
PWN, Warszawa 1984, s. 538. Znaniecki prezentuje przede wszystkim problematykę społecznych ról
społecznych w innej swojej szerszej i bardziej znanej pracy Społeczna rola uczonego (w zbiorze
Społeczne role uczonych, przeł. J. Szacki, PWN, Warszawa 1984, s. 279–478). Zagadnienie ważne
dla tego artykułu zostało jednak bardziej precyzyjnie przedstawione w cytowanej tu innej, mniej
znanej pracy.
6 Należy pamiętać o specyficznym dla Znanieckiego ujęciu tego czym jest rola społeczna. Trafnie
ujmuje to Elżbieta Hałas: „Poszedł on [...] — jak w wielu innych kwestiach — własną drogą,
przedstawiając rolę społeczną jako system interakcyjny, a dokładniej jako zintegrowany system
relacji społecznych.” Zob. E. Hałas, Przedmowa do wydania polskiego, w: Florian Znaniecki,
Relacje społeczne i role społeczne, przeł. E. Hałas, PWN, Warszawa 2011, s. XXIV.
7 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, op. cit., s. 555.
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nę z pokolenia z pokolenia. Treść tej doktryny to wiedza, którą przekazuje
i która nie jest jego indywidualnym wytworem, lecz czymś ponadosobistym,
dorobkiem epoki, dziedzictwem, tradycją. Rola scholarza nie jest jednak
nigdy związana z mechanicznym i automatycznym przekazem. Doktryna nie
jest nigdy niczym w pełni zwartym, spójnym i zrozumiałym dla innych. Aby
była w pełni logiczna i komunikowalna, należy poddawać ją różnego typu
zabiegom. Doktryna musi być uzupełniana, aktualizowana, a w niektórych
sytuacjach upraszczana po to, aby można było ją przekazywać osobom nieprzygotowanym do pełnej recepcji. Aby uwypuklić ten brak automatyzmu
przekazu, Znaniecki wyróżnia kilka typów scholarzy, z których każdy ma
swoje zadanie do wykonania w procesie przekazu. Mamy do czynienia wiec
z systematykami, komentatorami, bojownikami o prawdę, popularyzatorami
i erudytami.
Następny okres w procesie ewolucji wiedzy to okres związany z rolą społeczną badacza. Badacz w pewnym sensie jest przeciwieństwem scholarza.
Podczas gdy scholarz przekazuje istniejącą od pokoleń doktryną, badacz
odkrywa nowe kategorie faktów, które warte są zbadania.
Znaniecki jest przekonany o tym, iż pierwotnie rola badacza jest zawsze
związana z pewnego typu buntem.8 O ile scholarze zawsze związani są z jakąś instytucją, to badacze pierwotnie działali w sposób czysto indywidualny.
Badacz z natury rzeczy podważa istniejący obraz świata; twierdzi, iż istnieje
pewna kategoria faktów lub pewien sposób ich interpretacji, które do tej
pory nie były uwzględniane.
Powróćmy jednak do zagadnienia najbardziej nas interesującego, czyli
do zagadnienia roli mędrca. Znaniecki w procesie ewolucyjnego rozwoju
wiedzy, sytuuje go między etapem „wiedzy bez uczonych” a etapem scholarzy. Punktem wyjścia jest etap „wiedzy bez uczonych”, czyli wiedzy
praktycznej gromadzonej przez ludzi praktyki dla własnych celów. Tak
rozumianej przez Znanieckiego wiedzy praktycznej nie posiadają w równym stopniu wszystkie podmioty zajmujące się jakimś typem działalności praktycznej. Niektóre osoby posiadają ją w o wiele większym stopniu
niż inne. Są one więc pewnego typu autorytetami w danej sferze praktyki,
dalej jednak są przede wszystkim praktykami. Nadbudowana nad ich
działalnością praktyczną rola autorytetu ujawnia się incydentalnie wtedy,
gdy inni napotykając problemy w swoim działaniu proszą ich o radę co
do kształtu pożądanej formy dalszego postępowania.
Niejednokrotnie jednak różne autorytety praktyczne mają inne spojrzenie
na to, co należy czynić w danym przypadku:
„spory między autorytetami praktycznymi budzą wątpliwości co do obiektywnej ważności ich wiedzy pragmatycznej. Źródłem sporów może być współistnienie w tej samej zbiorowości różnych odmian danego sporu osobowego,

—————————
8

Ibidem, s. 584–585.
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różnych tradycji rodowych, lokalnych, plemiennych itp. Albo rywalizacja osobista między specjalistami o uznanie społeczne; albo szybkie zmiany warunków życia zbiorowego stawiające ludzi wobec sytuacji, w których się nie umieją zorientować. Spór polega na tym, że każda stron inaczej określa tę samą sytuację praktyczną i inną wskazuje drogę do jej czynnego rozwiązania.”9

Najistotniejsze dla koncepcji Znanieckiego jest właśnie to, iż społeczna
rola mędrca konstytuuje się w sytuacji sporu poznawczego. Tak rozumiany
spór poznawczy musi być sporem uświadomionym i wyartykułowanym.
Z sytuacji ambiwalencji emocjonalnej związanej z określoną sytuacją życiową musi przeistoczyć się na drodze refleksji w relatywnie jasno wyrażony
i myślowo uporządkowany obraz tej sytuacji.
Odwołując się do Homerowskiej Iliady Znaniecki tak określa mędrca
„Jak Odyseusz jest to człowiek, który »wielu ludzi widział, miasta i umysły
poznał«, lecz mniej od Odyseusza był pochłonięty własnymi kłopotami;
raczej jak Nestor, zajmował się zastępczo cudzymi sytuacjami, śledził cele
i środki cudzego działania, badał przyczyny cudzych powodzeń i niepowodzeń.”10
Mędrzec wypowiada się z perspektywy przekraczającej partykularne
punkty widzenia różnych oponentów. Rozsądza, opowiadając się z jedną ze
stron lub czasami proponując zupełnie inne rozwiązanie.
Znaniecki wyróżnia cztery typy mędrców:
— mędrca–arbitra — jest to najpierwotniejszy typ społecznej roli mędrca:
mędrzec rozpatruje spór między różnymi autorytetami praktycznymi. Rozsądza, który z nich i na ile ma rację, jeżeli chodzi o jakiś konkretny spór
dotyczący konkretnego problemu praktycznego;
— mędrzec-technolog — w sytuacji sporu między autorytetami praktycznymi; mędrzec- technolog nie tylko rozpatruje ten spór, lecz idzie dalej, proponuje konkretny sposób postępowania w danej sytuacji;
— mędrzec-rzeczoznawca — o ile mędrzec-technolog wykracza poza
pierwotne uprawnienia związane z rola społeczną mędrca, tak mędrzecrzeczoznawca ogranicza zakres postępowania w kontekście sporu między
autorytetami praktycznymi. Nie rozsądza sporu, lecz tylko udostępnia swoją
szeroką wiedzę i zasób informacji związanych z danym zagadnieniem;
— mędrzec-ideolog — pojawia się także w sytuacji konfliktu. Nie jest to
jednak konflikt autorytetów praktycznych, lecz konflikt wewnątrz danej grupy społecznej. Pewien kanon wiedzy dotychczas uznawanej za pewną przez
całą społeczność lub społeczeństwo został podważony. Pojawiła się grupa nie
uznająca jego prawdziwości. Zaczyna się spór między obozem zmiany i obo—————————
9
10

F. Znaniecki, Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, op. cit., s. 541.
Ibidem, s. 542.
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zem ciągłości. Każdy z nich wysuwa swoje racje. Osobę, która wysuwa
w ramach sporu grupowego argumenty w imieniu jakiegoś z obozów jest
właśnie mędrzec-ideolog.

Z tych czterech typów tylko pierwsze dwa w pełni odpowiadają zarysowanemu przez Znanieckiego obrazowi społecznej roli mędrca. Pozostałe dwa konstytuują się w przestrzeni, w której funkcjonują mędrcy. Są
jednak niezgodne z fundamentalnym sensem tej roli. Są one raczej służebne wobec jednej z ról sporu, a nie starają się pełnić roli przekraczającej dotychczasowe opozycje i antynomie.
Postacie zbliżone do przedstawionej powyżej, sformułowanej przez Znanieckiego, koncepcji roli społecznej „mędrca” łatwo zauważyć nie tylko
w historii wiedzy praktycznej, lecz także w dziejach nauk teoretycznych lub
filozofii. Na wszystkich tych obszarach ludzkiej wiedzy dochodziło do
ostrych konfliktów między różniącymi się od siebie paradygmatami poznawczymi. I we wszystkich tych przypadkach z reguły pojawiały się osoby, starające się w ten czy inny sposób pełnić rolę arbitra, mediatora.
Mediacja ta niekiedy była czymś udanym i wtedy mówiono o dokonanej
twórczej syntezie różniących się od siebie punktów widzenia lub też o udanej
refutacji jednego z konkurujących punktów widzenia. Często jednak próba
mediacji nie udawała się, mediatora określano jako jałowego eklektyka,
a jego koncepcje jako przysłowiowe godzenie wody z ogniem. Pamiętajmy, iż
oczywiście nie chodziło tutaj z reguły tylko o mediację między przedstawicielami różnych względem siebie punktów widzenia, lecz raczej także o odwołanie się do świadomości widzów tego sporu lub swoistej publiczności czytającej teksty związane z konkretną debatą. Także i ten specyficzny krąg
społeczny dojrzeć miał pozorność zarysowanych alternatyw i istnienie punktu odniesienia, który godziłby przeciwstawne racje lub pozwalał wybrać
jedną z nich.
Wróćmy do poruszanego na początku pytania, na ile tak rozumiana społeczna rola mędrca musi się na gruncie myśli Znanieckiego łączyć z mądrością. Mądrość to, wedle Znanieckiego, przede wszystkim umiejętność docenienia i akceptacji innych systemów kulturowych, w tym także poglądów,
doktryn, teorii, koncepcji itd. Rola społeczna mędrca polega na swoistego
rodzaju mediacji między różnymi, często sprzecznymi punktami widzenia
prezentowanymi przez różnego rodzaju autorytety. W takim ujęciu mądrość
uprawomocnia do pełnienia roli społecznej mędrca, zaś najlepszym treningiem w nabywaniu mądrości jest pełnienia właśnie tej roli. Widać więc zasadniczą spójność tych dwóch myśli Znanieckiego. Może się jednak zdarzyć,
że człowiek mądry nigdy pełnić nie będzie społecznej roli mędrca, zaś do
pełnienia tej roli pretendować będą ludzie niekoniecznie mądrzy. Niejednokrotnie nawet w pewnych sytuacjach rolę ta pełnić mogą z niejakim sukcesem.
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Znaniecki przedstawiając swoją koncepcję społecznej roli mędrca ograniczył ją praktycznie tylko i wyłącznie do rozstrzygania sporów między
sprzecznymi sądami różnego typu autorytetów praktycznych. Czy rzeczywiście rolę tą można ograniczać tylko i wyłącznie do tej sfery?
Wydaje się, iż absolutnie nie musi tak być. Wydaje się, że rolę mędrca
można odnieść do wszelkich sporów poznawczych nie tylko tych natury
praktycznej. Przyjmijmy za punkt wyjścia zaprezentowana wyżej typologię
ról społecznych uczonych. Spory poznawcze mogą pojawić się przecież także
między scholarami. Scholarze poszukują słusznych interpretacji przekazywanej przez siebie doktryny. Tym bardziej dotyczy to badaczy. I oni mogą
różnić się co natury odkrywanych przez siebie nowych kategorii faktów. Są
więc możliwe spory poznawcze zarówno między scholarami, jak i badaczami.
Jeżeli są one możliwe, to jest możliwa także interwencja mędrca.11
Podstawową intuicją myśli Znanieckiego było jego przekonanie, że w rzeczywistości społecznej mamy nieustannie i nieuchronnie do czynienia
z czymś, co można określić jako mądrość, i z kimś, kogo w ten czy inny sposób nazywa się mędrcem. Czasami rzeczywiście mamy do czynienia z kimś,
kto dokonał w danej sytuacji relatywnie mądrego sądu, czasami zaś mamy
do czynienia tylko i wyłącznie z uroszczeniami do mądrości. Tak czy inaczej
trudno opisać rzeczywistość społeczną nie odwołując się do pojęcia mądrości
lub jego synonimów.
ZNACZENIE KONCEPCJI ZNANIECKIEGO

Wydaje się, iż przyczynkarska z swej natury i nigdy nie rozbudowana
w pełni koncepcja Znanieckiego może mieć pewne znaczenie dla współczesnych rozważań o mądrości, jej społecznym i kulturowym kontekście. Po
pierwsze zmienia ona perspektywę spojrzenia na zagadnienia mądrości.
Znaniecki nie zaczyna od definicji mądrości, lecz od konstatacji faktu, iż
bardzo często ktoś uważany jest za mędrca. Sądy Znanieckiego dotyczące
społecznej roli mędrca i mądrości mają w dużej mierze charakter intuicyjny.
Nie przeprowadzał on przecież systematycznych badań historycznych dotyczących tej problematyki. Był jednak w pełni przekonany o tym, iż ktoś zarysowaną przez niego rolę mędrca w różnych okresach historycznych i różnych
dyscyplinach naukowych pełnił.
Odwołując się do powszechnie znanych faktów z zakresu historii idei i historii myśli łatwo znajdziemy licznych myślicieli, intelektualistów, naukow—————————
11 W szczególności we wszystkich poczynaniach interdyscyplinarnych wyraźnie widoczny jest
potrzeba swoistej mediacji, arbitrażu. Wyraźnie jest to widoczne np. w tekstach zbioru J. Kurczewska, M. Lejzerowicz (red.), Głosy w sprawie interdyscyplinarności, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2014, m.in. J. Kurczewska, Autorytet i interdyscyplinarność, Warszawa, s. 273–289;
R. Piłat Socjologia i filozofia-niewspółmierność perspektyw, s. 65–75.
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ców starających się w ramach swojej biografii intelektualnej o to, aby stanąć
ponad obecnymi w danej epoce i w danej dyscyplinie podziałami, opozycjami i sporami. W ramach historii filozofii na pewno do grona tak rozumianych mędrców zaliczyć można chociażby obrońcę metafizyki Tomasza
z Akwinu lub też jej krytyka Immanuela Kanta. Nie oznacza to oczywiście
sprowadzenie ich znaczenia do tej społecznej roli arbitra lub mediatora.
Filozofia i w ogóle nauka mają swoje autonomiczne walory i ich rezultaty
badawcze nie są sprowadzalne do jakiejkolwiek społecznej akcji lub działania. A taką jest właśnie mediacja. Tym niemniej może się zdarzyć, że w sposób intencjonalny lub też nie pewni filozofowie, teoretycy, myśliciele taką
rolę pełnią.12
Tomasz z Akwinu, a właściwie wypracowane przez niego ujęcia filozoficzne, pełniły w swoim czasie (XIII wiek) swoistego rodzaju mediację między
racjonalistycznym awerroizmem, powstałym w oparciu o recepcję Arystotelesa a tradycyjnymi koncepcjami relacji między wiarą a rozumem odwołującymi się do dziedzictwa świętego Augustyna. Popularność Tomasza w wiekach następnych przynajmniej w pewnej mierze wynikała z tej koncyliarnej,
mediacyjnej roli łagodzącej napięcia w sferze poznawczej. W niczym to
zresztą nie umniejsza ich walorów intelektualnych i oryginalności spojrzenia
filozoficznego.
Rolę mędrca można także przypisać myślicielowi jakże różnemu od Tomasza z Akwinu, jakim był Kant. Kantyzm rozumiany całościowo, a nie tylko
jako koncepcja epistemologiczna podważająca możliwość uprawiania metafizyki umożliwiał afirmację bezwzględnie obowiązujących zasad moralnych
bez odwoływania się do metafizyki. Pełnił rolę swoistego mediatora i arbitra
między obrońcami tradycyjnej metafizyki a tymi, którzy z porzuceniem
refleksji metafizycznej łączyli afirmacje etyki utylitarystycznej lub wręcz
hedonistycznej, odrzucających przekonanie o istnieniu bezwzględnie obowiązujących praw moralnych.
I Tomasz z Akwinu, i Kant, obydwaj w ramach horyzontów intelektualnych swojej epoki i przyjętych przez siebie założeń filozoficznych, szukali
możliwości przezwyciężenia zarysowanych powyżej sporów. Kochani przez
jednych i znienawidzeni przez innych przez długie lata po swojej śmierci
stawali się dla wielu pewnym punktem odniesienia ułatwiającym orientację
w świecie poznawczych sporów, konfliktów i antynomii. Z refleksji Znanieckiego wynika więc jedna praktyczna dyrektywa. Jeżeli chodzi o zagadnienie
mądrości bierzmy pod uwagę także to, kto i w jaki sposób pełnił rolę mędrca,
zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
Znaniecki jest, jak się wydaje, przekonany o tym, iż mimo relatywnego
braku obecności problematyki mądrości w współczesnej refleksji i kulturze
nadal występuje w pewnego typu sytuacjach potrzeba obecności mędrca
—————————
12

Pełnienie przez nich takiej roli nie przesądza także o prawdziwości głoszonych przez nich tez.
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i mądrości. Mędrzec nie może być zastąpiony przez eksperta. W sytuacji
trwałej konfuzji, dysonansu poznawczego potrzebujemy, albo przynajmniej
potrzebują jej niektórzy, pewnej instancji wspierającej i wspomagającej.
Wymagamy od niej spojrzenia szerszego, niezwiązanego z tym, co jest tutaj
i teraz, umiejętności przekraczania przeciwieństw, które większości wydają
się nieprzekraczalne. Rola społeczna, o której mówi Znaniecki, nie musi być
zresztą nazywana rolą mędrca, choć Znaniecki konsekwentnie trzyma się
tutaj tradycji historycznej sięgającej antyku.
Po drugie, warto zwrócić uwagę na to, iż ujęcie Znanieckiego nie ma
charakteru substancjalnego, lecz funkcjonalny. Nie stara się on określić,
jaka jest natura mądrości.13 Jego podejście jest innej natury. Stara się wskazać, w jakich sytuacjach i kontekstach, zarówno intelektualnych jak i społecznych, możemy sensownie mówić o mądrości. Nie znaczy to oczywiście,
iż koncepcje typu substancjalnego nie mają racji bytu. Rozważania tego
typu jak najbardziej mają swój sens, lecz od samego początku są one z reguły
obciążone piętnem pewnego typu subiektywizmu, który rodzi nieprzezwyciężalne kontrowersje. Jednym słowem od samego początku będą
one miały zarówno gorących zwolenników jak i równie gorących przeciwników.
Inaczej sprawy się mają z mędrcem Znanieckiego. Nie pojawia się on
z ściśle określoną koncepcją mądrości, którą chciałby zaaplikować w konkretnej sytuacji, choć zapewne ją posiada. W konkretnym tu i teraz stara się
on raczej ukazać szerszy kontekst jakiegoś sporu poznawczego po to, aby
mogły ukazać się możliwości jego rozwiązania.
Aby nie być gołosłownym, odwołam się do jednej z współczesnych koncepcji mądrości. Jedną z najgłośniejszych prób powrotu do używania kategorii mądrości w kulturze współczesnej są koncepcje Nicholasa Maxwella.
Maxwell postulował powrót do idei Oświecenia14 zarzucając jednocześnie tej
epoce brak uwzględnienia nastawienia na mądrość, które jest według niego
konieczne dla właściwego uprawiania nauki. Skoncentrowane na zdobywaniu wiedzy dziedzictwo Oświecenia winno być uzupełnione o orientację na
mądrość. Uniwersytet według niego nie powinien ograniczać się do zdobywania i porządkowania wiedzy. Jego zadanie jest inne. Winien on wszelkie
—————————
13 Jako przykład koncepcji substancjalnych mądrości można uznać dwa określenia mądrości, klasyczną i współczesną, podane prze Odo Marquarda w artykule cytowanym powyżej „Od zarania
filozofii aż do średniowiecza było tak: autentyczna mądrość należy do Boga; filozofia staje się
umiłowaniem mądrości, kiedy w znacznej mierze upodabnia człowieka do Boga; przykładowo
stoickim mędrcem — z tej lub tamtej teologicznej perspektywy — staje się ten, kto uwalnia się od
afektów, od arcyludzkich zakłóceń. Natomiast dzisiaj wygląda to tak: autentyczna mądrość
przysługuje temu człowiekowi, który zna ludzką niewiedzę, filozofia staje się umiłowaniem mądrości,
kiedy pozwala człowiekowi być na tyle ludzkim, na ile to możliwe, wraz z tym co arcyludzkie, a mianowicie przez sceptycyzm wciąż jeszcze żywiony wobec filozofii”. O. Marquard, Trzy rozważania
o filozofii i mądrości, op. cit., s. 48.
14 Warto przypomnieć innego zwolennika powrotu do Oświecenia Neila Postmana (W stronę
XVIII stulecia: Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, przeł. R. Frąc, PIW, Warszawa
2001), którego wiele tez jest zbieżnych z tezami Maxwella.
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dociekania naukowe i intelektualne zaprząc do celów praktycznych, do rozwiązywania problemów życia. Maxwell stwierdza:
„Wszystkie […] globalne problemy narosły ze względu na to, że niektórzy
z nas otrzymali nie mające precedensu możliwości działania, dzięki nauce
i technice, nie otrzymując zdolności do działania mądrego. Występuje pilna
potrzeba dokonania na uniwersytetach rewolucji, by głównym celem intelektualnym stała się nie wyłącznie wiedza, ale raczej mądrość — jako że to
mądrość jest zdolnością rozpoznawania, co jest wartością w życiu, własnym
i cudzym, włączając w to wiedzę i wiedzę technologiczną, ale jeszcze wiele
poza tym. Rewolucja, której potrzebujemy umieściłaby problemy życia w centrum przedsięwzięć akademickich, przy czym dążenie do wiedzy pozostawałoby zarówno w relacji wynikania, jak i zwrotnego oddziaływania z podstawową
działalnością intelektualną, polegającą na proponowaniu i krytycznej ocenie
możliwych działań, sposobów postępowania, programów politycznych
z punktu widzenia ich zdolności do pomagania w rozwiązywaniu problemów
życia.15

Problemy z takim ujęciem mądrości dobrze zaprezentowała komentatorka myśli Maxwella:
„Nauka nie tylko ma zdobywać wiedzę i produkować projekty technologiczne,
lecz przede wszystkim ma krzewić dobrobyt ludzkości, ma pomagać rozwiązywać problemy życia, zaś problemy wiedzy, tradycyjne pole działalności naukowej, stają się drugorzędne i podległe dążeniu do mądrości. Nauka ma być
zatem globalnym sekularnym kaznodzieją, wytyczającym właściwe drogi
ludzkiej egzystencji przez racjonalne rozsądzenie, jak żyć, oraz zapewniającym warunki pozwalające realizować postulowane style życia […] Krótko mówiąc: uzurpatorskie konfederacje uczonych miałyby objąć totalną władzę nad
światem poprzez sprawowanie kontroli i dyktowanie działań politycznych
ośrodkom władzy politycznej, a także poprzez dyktowanie ludzkości dróg życiowych i egzystencjalnych wyborów, pod hasłami racjonalności.16

Jak słusznie zauważyła autorka tych słów, siłą rzeczy projekt Maxwellowski narażony jest na arbitralne jednostronne rozstrzygnięcia tego, czym jest
dobrobyt, z realizacją jakich wartości związany jest z projekt rozwiązywania
problemu życia. O jednomyślność w tego typu kwestiach jest niezmiernie
trudno. Albo więc bierzemy pod uwagę wszelkie rozwiązania i dokonujemy
arbitrażu i mediacji między tymi stanowiskami (propozycja bliska koncepcji
—————————
15 N. Maxwell, Zagrożenie nauką bez cywilizacji: od wiedzy do mądrości, przeł. M. Czarnocka,
A. Michalska, Zagadnienie Naukoznawstwa, 3, 2011, s. 269. Podstawowa praca Maxwella dotycząca
tej problematyki to From Knowledge to Wisdom: A Revolution for Science and the Humanities,
London 2007.
16 M. Czarnocka, W sprawie Nicholasa Maxwella projektu przejścia od wiedzy do mądrości,
Zagadnienie Naukoznawstwa, 3, 2011, s. 302–303.

Społeczna rola mędrca. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego

295

Znanieckiego) albo też jednostronnie narzucamy jedno stanowisko, wikłając
się w cały szereg problemów związanych z ograniczaniem wolności, podmiotowości itd. Tego typu problemów unika na pewno ujęcie proponowane
przez Znanieckiego.
Po trzecie, należałoby się jednak zastanowić nad różnymi trudnościami,
które wiążą się z zastosowaniem koncepcji Znanieckiego do zrozumienia
funkcjonowania świata nauki. Należałoby postawić przede wszystkim pytanie, czy przynajmniej w ostatnim stuleciu rola społeczna mędrca nie miała
zdecydowanie mniejszego znaczenia w przebiegu sporów naukowych i intelektualnych, niż miało to miejsce w wiekach poprzednich. Czy mamy do czynienia z niską aktywnością mędrców, czy też raczej być może nie umiemy jej
dostrzegać? Nie można na to pytanie udzielić odpowiedzi bez bardziej pogłębionych badań. Postarajmy się tylko zarysować problem, który może wiązać się z takim ujęciem zagadnienia.
Konflikt w ujęciu zarysowanym przez Znanieckiego z reguły musi łączyć
się z pewną postawą poszukiwania pewnego remedium na zarysowujące
się sprzeczności. Tak oczywiście być nie musi. Nie jest to jednak jedyne
rozwiązanie w sytuacji konfliktu. Możliwe są jeszcze dwa, dobrze zresztą
znane, inne wyjścia, z którymi mamy do czynienia także w nauce współczesnej.
Pierwszym rozwiązaniem jest swoista tendencja do wypierania konfliktu,
do ignorowania zaistniałych napięć jako mało istotnych lub zgoła nieważnych. Spoglądając na współistnienie orientacji biologicznej i humanistycznej
w psychiatrii i psychologii lub paradygmatu ilościowego i jakościowego
w socjologii łatwo widać, iż mimo dużych różnic i ewidentnych sprzeczności
dotyczących podstawowych założeń tych ujęć teoretycznych współistnieją
one obok siebie przez całe dekady. Dążenie do bezpośredniej konfrontacji
zdarza się raczej relatywnie rzadko, choć może dla dobra nauki powinno ono
występować częściej.
Drugie rozwiązanie polega na tym, iż jeden z antagonistów na scenie naukowej stara się w pełni wyeliminować oponenta, co niekiedy mu się w pełni
udaje. Być może z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w gorącym sporze
między zwolennikami koncepcji energetycznych i atomistycznych w fizyce
na przełomie XIX i XX wieku; w tym sporze bezapelacyjnie zwyciężyli atomiści.17
Należałoby więc zapytać się o to, czy w nauce współczesnej coraz to częściej nie występują zarysowane powyżej dwa typy przezwyciężania konfliktów, niż mediacja oferowana przez mędrców.
Duży wpływ na taki obraz sytuacji ma być może to, iż nauka współczesna
ma charakter instytucjonalny. Stopień jej instytucjonalizacji jest o wiele
—————————
17 D. Sobczyńska, hasło Energetyzm w: Encyklopedia filozofii przyrody, Z. E. Roskal (red.),
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
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większy niż w wiekach poprzednich. Spory naukowe w o wiele większym
stopniu są sporami między różnego rodzaju instytucjami niż sporami między
indywidualnymi badaczami. A, co oczywiste, instytucje w o wiele mniejszym
stopniu są skłonne do poddania się jakiemukolwiek arbitrażowi czy też mediacji.
Zmiana poglądów przez jednostkę lub grupę w sposób oczywisty ma dla
nich samych zasadnicze konsekwencje. Przeżywają oni dysonans poznawczy,
załamuje się ich linia poszukiwań poznawczych. Mogą przezywać z tego powodu szeroko pojęty dyskomfort psychiczny, a nawet duchowy. Dyskomfort
ten, z natury mniej lub bardziej indywidualny, jest jednak zupełnie niewspółmierny ze stanem instytucji, której podstawowe założenia poznawcze
w jakikolwiek sposób podważono. Może ona wejść w stan długotrwałego
kryzysu instytucjonalnego. Kryzys ten może spowodować odpływ różnego
typu zasobów ludzkich, materialnych lub kulturowych. Wraz z odpływem
zasobów podważeniu może ulec hierarchia organizacyjna, a wraz z jej dezintegracją ulec mogą zachwianiu budowane niekiedy przez dziesięciolecia
ścieżki karier poszczególnych jednostek. Akceptacja przez tą instytucję krytyki kierowaną wobec kultywowanej przez nią doktryny lub przynajmniej
uznanie jakiekolwiek ich prawdopodobieństwa może przyczynić się do narodzin sytuacji kryzysowej.
Mediacja mędrca w taki czy inny sposób z reguły dezawuuje podstawowe
założenia przyjmowane przez każdą z stron. Z punktu widzenia instytucji
strategia korzystania z mediacji mędrca jest więc znacznie mniej korzystna
niż ma to miejsce w przypadku jednostek. Jednostka korzystając z mediacji
mędrca ratuje jakąś cząstkę swojej reputacji. Jest ona nieco nadwyrężona,
mimo to jednostka zachowuje jakąś cząstkę prestiżu, który posiadała wcześniej. W układzie instytucjonalnym natomiast niektórzy jej decydenci tracą
na trwałe swoje pozycje w ramach hierarchii danej instytucji, a niekiedy
i ona sama może ulec dezintegracji. Znacznie prościej jest więc ignorować
krytykę, w tym i inicjatywy mędrców
Stan współczesnej nauki, jej instytucjonalizacja, powiązane z nauką kapitały (materialny, społeczny, kulturowy), możliwości robienia karier wpływają na to, iż poddawanie się rutynowej krytyce naukowej staje się rzeczą coraz
to ryzykowniejszą. Posiadane poglądy są na tyle ściśle związane z pełnieniem
określonych ról społecznych, że ich zmiana może spowodować bolesny stan
podważenia znaczenia tej roli.
Czy oznacza to, że koncepcja mędrca Floriana Znanieckiego okazuje się
nieaktualna w konfrontacji z zinstytucjonalizowaną współczesną nauką? Czy
ujęcie polskiego socjologa ma tylko znaczenie historyczne? Przy trochę bardziej wnikliwym spojrzeniu na to, jak funkcjonuje nowożytna nauka, należałoby stwierdzić, iż nie musi to być prawdą. Powstawaniu dużych sformalizowanych instytucji akademickich i naukowych towarzyszyło, zawsze, być może na zasadzie pewnej reakcji, dążenie do formowania się spontanicznych,
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nieformalnych kręgów badaczy skupiających się na debacie, dyskusji i wymianie doświadczeń. O roli invisibile colleges18, jak nazwano te kręgi
w świecie anglosaskim, w kształtowaniu się społecznego świata nauki napisano już dość sporo. To właśnie tutaj dochodzić ma do najbardziej owocnych
dysput związanych z omawianiem, interpretacją, krytyką proponowanych
rozwiązań w sferze nauki. Aktywność w ramach invisibile college19 nie zagraża utratą pozycji zarówno instytucjonalnej, jak i czysto materialnej. Gwarantują więc one o wiele większą swobodę, jeżeli chodzi o przyjmowania
nowych paradygmatów i koncepcji.
Może to właśnie tutaj w dobie nowożytnej mamy do czynienia przede
wszystkim z praktykowaniem mądrości, tak jak widział to Znaniecki. To
tutaj przedstawiciele różnych opcji mogliby poddawać się osądowi bez zagrożenia ze strony sankcji instytucjonalnych. Kwestię tę na pewno powinni
badać zarówno historycy jak i socjologowie.
Koncepcja mędrca Floriana Znanieckiego w porównaniu z innymi koncepcjami może razić pewnym utylitaryzmem i formalizmem. Niektórzy może
powiedzieliby, że w tym przypadku mamy po prostu do czynienia z mędrcami bez mądrości. Czy jednak rzeczywiście mędrzec musi wyrażać się zawsze
w formie autorytarnego osądu? Niekiedy zapewne musi, jednak w wielu sytuacjach wystarczy krytyczne przyjrzenie się przez mędrca ukształtowanym
do tej pory alternatywnym rozwiązaniom.20 W dobie starożytnej porównano
mędrca „...[d]o latarni morskiej, której światło wypływa z jej wnętrza, a wicher i burza szalejąca poza nią nie są w stanie go przytłumić”.21 Nie należałoby odmawiać tych właściwości mędrcom, którzy pełnili swoją rolę według
wskazań Znanieckiego.

—————————
18 D. Crane, Invisible colleges. Diffusion of Knowledge in Scientific Communities, University of
Chicago Press, Chicago–London 1972.
19 Nazwę zaczerpnięto od nieformalnego kręgu przyrodników z wieku XVII, który stanowił później
zaczyn przyszłego Royal Society. O invisibile college pisze także J. Goćkowski Autorytety świata
uczonych, PIW, Warszawa 1984, s. 181–189.
20 Na gruncie psychologii koncepcją analogiczna do koncepcji Znanieckiego jest koncepcja
mądrości jako równowagi Roberta J. Sternberga. Sternberg traktuje mądrość jako dążenie do
równowagi Bycie mądrym w tym ujęciu polega na dążeniu do równowagi między różnymi siłami
wewnętrznymi i zewnętrznymi wpływającymi na jednostkę. Zob. Robert J. Sternberg Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
21 Plotyn, Eneady. Porfiriusz o życiu Plotyna i układzie jego ksiąg, t. 1, przeł. A. Krokiewicz,
PWN, Warszawa 1959, s. 8.
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CZŁOWIEK I ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA
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A PYTANIA WSPÓŁCZESNYCH CZYTELNIKÓW
STRESZCZENIE

W artykule rozpatruję kluczowe elementy koncepcji człowieka przedstawionej
w dziele Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie Arnolda Gehlena. Analizuję
próbę ujęcia człowieka jako całości oraz definicję ludzkości jako gatunku „naznaczonego brakiem”, który musi kompensować swe „prymitywne” cechy poprzez działanie. Pokrótce przedstawiam pytania i trudności, z którymi zmagać może się czytelnik
poznający model człowieka Gehlena oraz wypracowaną i głoszoną przez niego wizję
antropologii filozoficznej, jej zadań oraz metodologii.
Słowa kluczowe: Arnold Gehlen, antropologia filozoficzna, filozofia niemiecka,
natura człowieka.

WPROWADZENIE

Publikacja przewodniego dzieła Arnolda Gehlena Człowiek. Jego natura
i stanowisko w świecie po raz pierwszy w całości w języku polskim ma szansę wzbudzić zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Do tej pory Gehlen nie był
w naszym kraju myślicielem dogłębnie ani szeroko omawianym. Jego koncepcje cieszyły się dużym zainteresowaniem głównie w Niemczech po drugiej
wojnie światowej.1 Należy jednak wyróżnić opracowania na jego temat autorstwa m.in. Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej, Zbigniewa Kuderowicza,
Stanisława Czerniaka oraz wydaną w 2013 roku monografię Rafała Michalskiego Homo Defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja
antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena. Natomiast stosunek
Gehlena do techniki oraz obraz relacji między człowiekiem opisuje w kilka
—————————
1 A. Kiepas, Relacja człowiek-technika w ujęciu Arnolda Gehlena, w: Cywilizacja jako przedmiot
powszechnej antropologii filozoficznej, J. Banka (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 1989, s. 132.
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pracach Andrzej Kiepas.2 Korzystając z wydania polskiego przekładu dzieła,
warto wrócić do Gehlena i przyjrzeć się jego misji ujęcia człowieka jako całości, opracowanej koncepcji człowieka jako istoty nacechowanej brakiem oraz
projektowi dla antropologii filozoficznej.
UCHWYCENIE CZŁOWIEKA JAKO „CAŁOŚCI”

Arnolda Gehlena uznaje się, obok Maxa Schelera oraz Helmutha Plessnera, za jednego z trzech ojców antropologii filozoficznej.3 W swoich refleksjach Gehlen dużo czerpał z prac Schelera, podobnie jak Plessner i Hans
Eduard-Hengstenberg. Choć Scheler miewał problemy z formułowaniem
swoich koncepcji, zadawał jasne pytania, inspirujących kolejnych myślicieli.
Pobudziły one później wyobraźnię filozoficzną Gehlena. Podobnie jak
w twórczości Schelera, główne pytania filozoficzne rozważane przez Gehlena
dotyczyły człowieka i jego miejsca w świecie.4
Gehlen sprzeciwia się dominującym ujęciom człowieka. Widzi w historii
myśli, religii i nauki dwa główne, przeciwstawne sobie nurty: pojmowanie
ludzi jako dzieł Boga lub postrzeganie ich jako wyników ewolucji, stworzeń
bardziej rozwiniętych niż małpa. Obie wizje wydają mu się problematyczne,
niewystarczające: „Pierwsza [interpretacja] wywodzi człowieka od Boga,
druga od zwierzęcia. Ale pierwsza formuła nie jest naukowa, a druga, jak
zobaczymy, właśnie pod względem naukowym pozostaje dwuznaczna.”5
Dalej Gehlen argumentuje, iż zazwyczaj ewolucja prowadzi do rosnącej specjalizacji, wyostrzenia zmysłów kolejnych gatunków, które okazują się niezbędne do przetrwania w danym środowisku. Człowiek, istota bez większej
specjalizacji, która nie posiada wzroku lepszego niż sokół ani zmysłu węchu
porównywalnego do charta, jawi się jako pewien „krok w tył” w takim rozumieniu ewolucji. Wrócę do tego wątku w dalszej części tekstu.
Gehlen pragnie także pomóc czytelnikowi w zdiagnozowaniu problemu,
z którym spotykamy się w momencie, kiedy staramy się określić człowieka
w wąskiej perspektywie jednej z nauk lub jedynie w aspekcie ciała lub ducha.
Celem jest stworzenie systemu, a „owo dążenie do uzyskania całościowego
obrazu społeczeństwa stanowi zarazem próbę zniesienia kartezjańskiego
dualizmu oraz bazującego na nim rozdziału nauk humanistycznych i przyro—————————
2 Część publikacji powstała w j. niemieckim np. Der Mensch. Das vergessene Paradigma der
Technikphilosophie?, Münster 2010.
3 Z. Kuderowicz, Co frapuje, a co budzi wątpliwości w studiach Arnolda Gehlena. Wstęp do:
A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo
Czytelnik, Warszawa 2001, s. 6.
4 Ks. A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM,
Gniezno 1996, s. 39.
5 A. Gehlen, Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. R. Michalski, J. Rolewski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 46.
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doznawczych, a w węższym kontekście — antropologii fizycznej i kulturowej”.6 Model człowieka ma jego zdaniem być całościowy.
Gehlen odrzuca zatem dualizm, który przez wieki dyktował rozumienie
człowieka — niepotrzebny i, co więcej, szkodliwy, jego zdaniem, podział na
duszę i ciało. Wnętrze osoby i jej działania wpływające na świat zewnętrzny
istnieją w człowieku nierozdzielnie. Nie są dwoma osobnymi sferami, które
powinny być analizowane oddzielnie. Ideę tę podsumowuje Zbigniew Kuderowicz, przedstawiając wnioski Gehlena w następujący sposób:
„Człowiek działa, by utrzymać się przy życiu. W jego działaniu potrzeby i popędy, określane czasami jako wnętrze lub psychika, występują równocześnie
z jego czynnościami, czyli oddziaływaniem na zewnątrz. W świetle tez
o współwystępowaniu psychicznego wnętrza i zewnętrznych działań okazuje
się, że różne odmiany dualizmu w opisie człowieka (odróżnienie duszy i ciała,
substancji myślowej i rozciągłej, doświadczeń zmysłowych i intelektu) okazują
się sztucznymi iluzjami. Ludzkie działanie zespala odczucia i czynności jako
nieodłączne aspekty.”7

Jednak, jak pisze Werner Rügemer, mimo krytyki dualizmu ciało-duch
oraz zarówno chrześcijańskiej, jak i darwinowskiej, koncepcji człowieka,
Gehlen nie oferuje nam tak naprawdę trzeciej drogi, którą obiecuje – autor
„nie pozostaje bynajmniej poza zasięgiem” dwóch koncepcji8. Jego próba
ujęcia człowieka jako całości jest wartościowa, lecz efekt końcowy, opracowany model, zawiera mimo wszystko cechy typowe dla krytykowanych przez
niego nurtów, powstaje pod ich wpływem.
„NAZNACZONA BRAKIEM” ISTOTA MUSI DZIAŁAĆ

Jak wspomniałam, przemyślenia Gehlena w dużej mierze rodzą się z krytyki koncepcji biologicznych, związanych z ewolucją. Notabene późniejsze
dzieła Gehlena w pewien sposób odpowiedziały na zarzut naturalizmu,
jednakże omawiane tu dzieło może skłonić czytelnika do „zaliczani[a] jego
stanowiska do nurtu naturalistycznego”.9 Filozof zauważa pewien „prymitywizm”, którym nacechowany jest człowiek w świecie przyrody, w porównaniu z ssakami wyższymi. Frapujący Gehlena paradoks kontrastu między
wysoką pozycją człowieka w świecie a jego uwarunkowaniami biologicznymi
podsumowuje Rafał Michalski, tłumacząc, iż
—————————
6 R. Michalski, Homo Defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja
antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2013, s. 183.
7 Z. Kuderowicz, Co frapuje…, op. cit., s. 7.
8 W. Rügemer, Główne dzieło Gehlena Der Mensch i mit antropologii empiryczno-biologicznej,
Studia Filozoficzne 8–9 (213–214), 1983, s. 251.
9 Z. Kuderowicz, Co frapuje…, op. cit., s. 8.
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„frontalność twarzy, pięciopalcowa ręka, budowa organów płciowych i uzębienia, wydłużony okres dojrzewania seksualnego, brak owłosienia, częściowa
depigmentacja i wiele innych cech powoduje, że dorosły homo sapiens przypomina pod wieloma względami szympansi embrion. W punkcie wyjścia
jesteśmy zatem nie tyle inteligentną, uduchowioną istotą, lecz niedorozwiniętym biologicznie zwierzęciem.”10

Za Bolkiem, Gehlen wymienia serię cech, które posiada człowiek, nazywając je „prymitywizmami”, podkreśla, iż „są płodowymi stanami lub relacjami, które uległy specjalizacji”. Prymitywizmami są „cechy pierwotne”, te,
które nie tylko czynią człowieka człowiekiem jak również tłumaczą, dlaczego
jego stanowisko w świecie jest szczególne, wyjątkowe. Podkreśla tutaj następujące elementy występujące u ludzi:
„ortognatyzm (usytuowanie uzębienia pod mózgoczaszką, brak owłosienia,
utratę pigmentów w skórze, włosy i oczy, formę małżowiny usznej, zmarszczkę nakątną oka, centralne położenie foramen magnum (otworu potylicznego
wielkiego), dużą wagę mózgu, trwałość szwów czaszkowych, labia maiora
(wargi sromowe większe) u kobiet, budowę ręki i stopy, kształt miednicy,
dobrzuśnie skierowaną bruzdę pochwową u kobiet.”11

Te cechy u człowieka stają się stałymi, podczas gdy u małp są przejściowe,
typowe dla stadium płodu. W pewnym sensie zatem człowiek posiada atrybuty fizyczne, z których szympans czy goryl „wyrasta” wraz z upływem czasu.
Właśnie ta unikalna sytuacja sprawia, iż człowiek musi niejako przystosować otoczenie do swych potrzeb. Istota ludzka nie posiada odpowiednich
zmysłów czy atrybutów fizycznych umożliwiających przetrwanie w tajdze, na
pustyni czy w dżungli. Człowiek rozwiązuje problemy i unika zagrożeń, jakich doświadcza w tych środowiskach, w inny sposób. Niemowlę, nieprzygotowane do odbierania konkretnych bodźców, pozostaje zatem „otwarte na
świat” i gotowe uczyć się oraz doświadczać w pierwszym okresie swojego
życia. W efekcie, nauka następuje w odniesieniu do własnych działań.
W nawiązaniu do tego wątku, niezwykle ciekawa wydaje się refleksja Stanisława Czerniaka, który opisuje myśl Gehlena (a również Plessnera) jako
wywodzącą się z siedemnastowiecznej koncepcji teodycei12. Przez teodyceę,
ideę rozwiniętą przez Leibniza, możemy w tym kontekście rozumieć koncepcję, która ukazuje zło jako konsekwencję boskiego dobra; zło powstało mianowicie przez to, że człowiek otrzymał od Boga własną wolę i wolność działania. Zło zatem wynika z ludzkich wyborów, które umożliwiła im dobroć
—————————
R. Michalski, Homo Defectus…, op. cit., s. 8.
A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 151.
12 S. Czerniak, Antropologiczne konotacje pojęcia kompensacji, w: S. Czerniak, R. Michalski,
Cielesność, kompensacja, mimesis. Wokół pojęciowego instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 64.
10
11
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Stwórcy.13 Przyjęcie koncepcji teodycei skłania nas, by spojrzeć na człowieka
w szczególny sposób: istota ludzka jest tu pojmowana jako wybrakowana,
słaba, skłonna do grzechu, czyniąca zło. Nie może ona czynić tylko dobra, nie
jest bowiem do tego wystarczająco doskonała.
Człowiek jako istota naznaczona brakiem jest w naturze właściwie bezbronny, nie może wykorzystać wyspecjalizowanych instynktów, zmysłów,
nie pomagają mu specjalnie wykształcone cechy fizyczne przystosowane do
konkretnego środowiska, musi polegać na swojej własnej inicjatywie
(Selbsttatigkeit )14. Zwierzęta wydają się być pod wieloma względami
bardziej rozwinięte, ponieważ „[są] całkowicie dostosowan[e] do środowiska
istot[ami] żyw[ymi], któr[e] w warunkach wielorakich możliwości spostrzega[ją] i reaguj[ą] selektywnie” i czynią to korzystając ze swych wyspecjalizowanych instynktów oraz narządów. Istota, jaką jest człowiek, jest natomiast
„zmuszona do działania, a tym samym do tworzenia nowych systemów
uczenia się, nawyków, instytucji itp., w sumie zatem do tworzenia nowego,
już nie naturalnego, ale kulturowego bezpieczeństwa”.15
Zauważywszy swoiste „wybrakowanie” człowieka, należy zatem zadać
sobie pytanie o jego sukces. Gehlen stwierdza: „Płynie stąd antropologicznobiologiczne pytanie o zdolność do przeżycia takiej istoty. Teoria stwierdzająca, że działanie stanowi centrum ludzkiej egzystencji, dostarcza odpowiedzi na to pytanie.”16
Zdaniem Czerniaka, antropologia filozoficzna Gehlena przedstawia człowieka „jako homo compensator, istotę kompensującą w wymiarze kulturowym swe gatunkowe braki naturalne”. W przypadku Gehlena, narzędziami,
które pozwalają ludziom zrekompensować oczywiste braki, są język wraz
z instytucjami społecznymi.17
Człowiek nie posiada instynktów w takim rozumieniu, w jakim obdarzony
jest nimi pies czy słoń: „człowiek nie działa pod ich dyktatem, jest w stanie
odsunąć ich zaspokojenie, zastąpić je czymś innym i samemu ustalić formę ich
zaspokojenia. Występuje w nim »nadwyżka popędów«, których nie zaspokaja
się natychmiast ani doraźnie. Dystansując się od wpływów przyrody, staje się
podmiotem świadomie wytyczającym sobie cele i wybierającym odpowiednie
środki.18” Potrafi planować działanie, by osiągnąć swoje zamierzenia.
Jednakże należy zadać pytanie o to, jak człowiek — jako istota słaba, „wybrakowana” — mógł przetrwać w świecie, do którego nie był w ogóle przysto—————————
13 K. Hubaczek, Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka, Diametros,
2006, s. 1.
14 A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 185.
15 W. Rügemer, Główne dzieło…, op. cit., s. 250.
16 A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 174.
17 S. Czerniak, Pomiędzy Szkołą Frankfurcką a postmodernizmem. Antropologia filozoficzna
Gernota Böhmego na tle klasycznych stanowisk antropologii filozoficznej XX wieku, w: G. Böhme,
Antropologia filozoficzna, Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 1998, s. XVII.
18 Z. Kuderowicz, Co frapuje..., op. cit., s. 7.
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sowany. Gehlen nie tłumaczy nam tego fenomenu. Przecież, jeśli stworzenie
nieprzystosowane do przetrwania narodziło się w świecie, w którym przedtem nie działało, nie zdążyło go przystosować, nie stworzyło języka, kultury,
instytucji, nie powinno było przetrwać (a jak wiadomo, rozwój wielu działań
ludzkości trwał na przestrzeni tysiącleci, więc przez tuziny pokoleń człowiek
w tym rozumieniu żył w świecie zupełnie dla siebie nieprzystosowanym).19
WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNYCH CZYTELNIKÓW

Pod wieloma względami analiza pracy Człowiek. Jego natura i stanowisko
w świecie być jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, przewyższa refleksję
nad innymi dziełami łączącymi dociekania filozoficzne z wynikami nauki. Autor budował swoje koncepcje w oparciu o wiele dziedzin, w tym psychologię,
psychoanalizę czy nauki przyrodnicze, które od czasu publikacji dzieła Gehlena bardzo się wzbogaciły. Tłumaczenie dzieła również było dla filozofów zadaniem niezwykle trudnym — musieli sięgać do oryginalnych tekstów napisanych przez przedstawicieli kilku dziedzin.20 To właśnie ścisłe powiązanie refleksji nad człowiekiem z odkryciami nauk przyrodniczych21 czyni prace
Gehlena i innych przedstawicieli antropologii filozoficznej tak interesującymi.
Jednocześnie ocena niektórych z przytoczonych przykładów czy wątków
w argumentacji filozofa przez współczesną czytelniczkę jest trudna. Być może
powinna ona zapoznać się ze wszystkimi odkryciami i zmianami zachodzącymi we wszystkich dziedzinach, na które powoływał się Gehlen.
Nie musimy być znawcami ewolucji, by przemówiły do nas spostrzeżenia
Gehlena, owe porównania świata ludzi do świata zwierząt, które okazują się
punktem wyjścia do dalszych przemyśleń. Rzeczywiście, w przeciwieństwie
do wielu innych istot żywych ludzkie niemowlę, pozostawione samo sobie,
nie ma szansy na przeżycie. Noworodek zdaje się posiadać bardzo słabo rozwinięte instynkty zachowawcze (logicznym byłby np. strach przed ogniem,
którego nie można zaobserwować w przypadku niemowląt).
Jednak, moim zdaniem, nie można zgadzać się ze wszystkimi założeniami
i tezami Gehlena. Jedną z przyczyn niezgody na zaakceptowanie całej jego
koncepcji człowieka są zmiany, które zaszły w świecie nauki w ciągu ostat—————————
19 Rügemer stwierdza: „Gehlen nie może wyjaśnić narzucającej się kwestii – i nie czyni też żadnej
próby w tym kierunku — w jaki sposób nagle powstały, niechroniony i powoli dojrzewający żywy
organizm mógłby przeżyć w sytuacji braku i niedoskonałości. To bowiem, że rozwój specyficznie
ludzkich uzdolnień, technik i instytucji trwał tysiące, jeśli nie miliony lat, jest prostym faktem.”
I później w kontekście krytyki przedstawionej przez Nicolai Hartmanna (który ogólnie pozytywnie
odnosił się do dzieła Gehlena): „W rzeczy samej, jeśli właśnie z biologicznych zasad wynika, że
opisywana niedoskonała istota w ogóle nie mogła była istnieć, bo przecież nie jest zdolna do
istnienia, to nie można też argumentować biologicznie przy pomocy konieczności utrzymania życia
tej istoty” (Główne dzieło…, op. cit., s. 253).
20 R. Michalski, J. Rolewski, Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie — komentarz
filozoficzny, w: A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 503.
21 S. Czerniak, Refleksja wstępna, w: S. Czerniak, R. Michalski, Cielesność, kompensacja…, op.
cit., s. 9.
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nich dekad. W latach czterdziestych dociekania filozoficzne i założenia biologii szły w pewnym sensie w parze i inspirowały się nawzajem w większym
stopniu niż ma to miejsce dziś. Rozwój nauki doprowadził nas do większej
specjalizacji.22 Choć oczywiście wskazane jest, by przedstawiciele poszczególnych nauk humanistycznych lub społecznych poznawali podstawy innych
dyscyplin, a wybrane teorie czy eksperymenty, na przykład, z dziedziny psychologii inspirowały filozofów, trudno wymagać, by nawet ambitny czytelnik
mógł przestudiować każdą z przytoczonych przez Gehlena analiz z pełną
kompetencją.
Rozważmy dwa zarzuty. Brak wyspecjalizowanych organów, cecha, którą
przypisuje człowiekowi Gehlen, zostaje podważona przez Konrada Lorenza,
który uznaje mózg za organ wyspecjalizowany dla potrzeb człowieka – to
właśnie on jest „ponad wszelką miarę dobrze przystosowanym do zadań
życia”23 narzędziem, którym dysponuje. Pewną próbę empirycznej weryfikacji tez głoszonych przez Gehlena pokrótce podejmują także tłumacze polskiego wydania dzieła Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie.
W końcowym komentarzu wskazują, na przykład, iż ciąża u szympansów
trwa nawet krócej niż u człowieka – siedem i pół miesięcy. Co więcej, okres
niemowlęcy (kiedy niemowlęta są karmione przez matkę) u goryli i ludzi
trwa mniej więcej tyle samo.24
Podobne komentarze są niezwykle wartościowe i wnoszą wiele do dyskusji dotyczącej myśli Gehlena. Wydaje się jednak, iż brakuje nam większej
liczby komentarzy przedstawionych przez wrażliwych na refleksję filozoficzną biologów lub przedstawicieli innych nauk przyrodniczych, którzy mogliby
ocenić adekwatność przytoczonych przykładów ze świata biologii, psychologii czy medycyny, określić zmiany i rozwój, do jakich doszło w tych dziedzinach w ciągu ostatnich dekad i ocenić to, jak te z kolei wpływają na trafność
tez Gehlena. Krótko mówiąc, potrzebujemy analizy dzieła wykonanej przez
nie-filozofów, by zbadać książkę empirycznie z perspektywy współczesnych
nauk przyrodniczych. Zadanie to na pewno pochwalałby sam Gehlen, który
przecież oczekiwał od czytelników oraz krytyków empirycznych uwag na
temat swojego dzieła.
ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I METODOLOGIA GEHLENA

Gehlena problemy z metodologią mogą zajmować nie tylko współczesnego czytelnika. W pewnym sensie długotrwale inspirowały badaczy do krytyki
jego dzieła. Cel Gehlena antropologii filozoficznej jest niezwykle ambitny.
—————————
22 Kuderowicz podkreśla: „Teoria Gehlena pozostaje w ścisłym kontakcie ze współczesnym
przyrodoznawstwem to decyduje o jej merytorycznej wartości.” Zob. Co frapuje…, op. cit., s. 16.
23 I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 168.
24 R. Michalski, J. Rolewski, Człowiek… komentarz filozoficzny, op. cit., s. 511.
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Dyscyplina ta ma być umiejscowiona ponad innymi naukami, gdyż jej celem
jest ujmowanie człowieka jako całości.25 Praca Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie ma, zdaniem autora, „charakter filozoficzny i naukowy”.26 Antropologia filozoficzna powinna czerpać z dyscyplin przyrodniczych, nauk szczegółowych, lecz nie może się do nich zredukować, gdyż
„działalność człowieka i sama jego natura wymaga interpretacji wykraczających poza kategorie czysto przyrodnicze”.27 Jak stwierdza sam Gehlen, wychodzi on z konkretnej wizji tego, kim jest człowiek, tj. dokładniej, z „całościowej perspektywy ujmowania człowieka jako istoty działającej”.28
Innym problemem jest fuzja empirii i filozofii. Jak już wiemy, antropologia ma być filozoficzna, lecz jej założenia — „zdania deskryptywne, które (jak
to wciąż podkreśla właśnie Arnold Gehlen) mogą być sprawdzone co do ich
prawdziwości lub fałszywości tylko w sposób empiryczny”29 — powinny być
weryfikowane za pomocą nauk przyrodniczych, opartych na doświadczeniach i obserwacjach.30 Edward König krytykuje taką „empiryczną” wizję
antropologii filozoficznej, stwierdzając że jest niemożliwa do spełnienia;
antropolodzy powinni albo trzymać się empirii, albo filozofii:31
„Oczywiście nie wysuwamy tym samym twierdzenia, jakoby projekty np.
Arnolda Gehlena składały się tylko z trywialności lub niejasnych spekulacji.
Zamiast tego opowiadamy się — jeżeli chodzi o zdania deskryptywne — za
przyporządkowaniem antropologii Gehlena nie do antropologii filozoficznej,
lecz antropologii empirycznej oraz za sprawdzaniem na tej podstawie jego tez
co do ich prawdziwości lub fałszywości czy jego hipotez co do ich prawdopodobieństwa.”32

—————————
25 Gehlen postrzegał w ten sposób nie tylko swoją misję, lecz zadanie antropologii filozoficznej
w ogóle, jak podkreśla Z. Kuderowicz: „A. Gehlen uważał antropologię filozoficzną za odrębną
dyscyplinę filozoficzną, której celem jest wyjaśnienie swoistości człowieka jako istoty działającej.
Antropologia ta miała się opierać na wynikach nowszych badań naukowych na polu etologii,
psychologii i historii cywilizacji, ale także na filozoficznych dociekaniach amerykańskiego
pragmatyzmu” (Z. Kuderowicz, Co frapuje…, op. cit., s. 5).
26 A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 47.
27 I. Bittner, Filozofia człowieka…, op. cit., s. 182.
28 A. Gehlen, Człowiek…, op. cit., s. 413.
29 E. König, Czy koniec antropologii filozoficznej?, przeł. W. Korcz, Studia Filozoficzne 8–9 (213–
214), 1983, s. 271.
30 A. Kiepas podsumowuje: „Gehlen rozumie więc antropologię jako naukę, której twierdzenia
dają się weryfikować w kategoriach prawdy i fałszu, i ponadto jako taką filozofię, która w
syntetycznym obrazie obejmować będzie zarówno cielesną, jak i duchową stronę bytu ludzkiego.
Mówi o tym, iż jego antropologia ma być zarazem empiryczna i filozoficzna. To kontrowersyjne
połączenie jest próbą wyjścia przez niego poza tradycyjne możliwości budowy i propozycje
antropologii filozoficznej” (Relacja człowiek-technika…, op. cit., s. 134).
31 E. König, Czy koniec…, op. cit., s. 267–277.
32 Ibidem, s. 271.
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CZŁOWIEK… – I CO DALEJ?

Czerniak opisuje znaczenie refleksji Gehlena w następująco:
„Jest rzeczą charakterystyczną, że pozwalają one — każde niejako na swój
sposób — powiązać obszar badań określany tradycyjnie mianem »filozofii
człowieka« z naukami biologicznymi oraz relacją byt roślinny-zwierzęcośćczłowieczeństwo. Koncepcje te nie były wszakże »empirycznymi« teoriami
człowieka ukazującym procedury ewentualnej falsyfikacji zawartych w nim
hipotez. Były swoistymi, nowymi w sensie pojęciowym filozoficznym »modelami« człowieka, próbami uchwycenia jego świętości poprzez pewne propozycje kategorialne. Ich oryginalność zasadza się na oryginalności owych
wyjściowych konstelacji pojęciowych.”33

Trudno nie zgodzić się, że dzieło Gehlena pod wieloma względami jest
wyjątkowe i zadawane przez nie pytania pozostają ważne również dziś.34
Powinien zostać podjęty i kontynuowany problem istoty, jaką jest człowiek,
oraz jej swoistości.35 Należy również zauważyć niedociągnięcia tradycyjnych
prób ujęcia ludzkiej natury. Współcześnie nie można już uciec od antropologii, od stawiania człowieka w centrum dociekań w filozofii oraz w innych
dyscyplinach, wszak „we współczesnym myśleniu filozoficznym i teologicznym chodzi o rozumienie siebie i rozumienie zbawienia”.36 Jednak problem
empirii nie powinien zostać lekceważony — wszak modele przedstawione
przez Gehlena opierają się na naukach szczegółowych. Jeśli tworząc obraz
człowieka jako istoty niewyspecjalizowanej, którą charakteryzuje brak,
Gehlen odwołuje się do przykładów z dziedzin przyrodniczych, oceniając
tworzone przez niego kategorie musimy dokonać tego miedzy innymi, przynajmniej częściowo, odwołując się do przywoływanych świadectw empirycznych. Wówczas trudno nie zgodzić się z częścią zarzutów postawionych przeciw metodologii Gehlena i wątpliwym założeniom empirycznym, które mogą
zostać podważone.
—————————
S. Czerniak, Refleksja wstępna, op. cit., s. 9.
Nie należy zapominać o okresie historycznym, w którym osadzona była publikacja pierwszego
wydania książki Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie. Jednak warto pamiętać, że po
zakończeniu drugiej wojny światowej Gehlen w dużym stopniu wykreślił luźne nawiązania do
ideologii nazistowskiej, które zdaniem komentatorów jego książki zostały w niej umieszczone, by
ułatwić jej publikację, a nie ze względu na silne przekonania autora. Powyższe zmiany nie wpłynęły
znacznie na kształt głoszonych przez niego koncepcji, co potwierdza tezę, iż autor nie budował
swojego modelu antropologii filozoficznej pod wpływem zafascynowania ideami Trzeciej Rzeszy
(Z. Kuderowicz, Co frapuje…, op. cit., s. 15). Jego działania zdawały się mieć bardziej oportunistyczny charakter (ibidem, s. 6).
35 Emerich Coreth pisze o antropologii filozoficznej, iż: „jest wymogiem współczesności. Pożądany
jest antropologiczny lub antropocentryczny punkt wyjścia w filozofii. Miałaby ona wychodzić od
konkretnego człowieka, od sposobu, w jaki doświadcza on siebie w świecie i historii. Z punktu
widzenia człowieka musiałaby ujmować i przenikać rzeczywistość. Tak, co prawda, działo się zawsze,
odkąd filozofia w ogóle istnieje. Czym jest ona bowiem, jeśli nie pytaniem i myśleniem historycznie
konkretnego człowieka, który — ze swej pozycji — układa się z rzeczywistością? Zazwyczaj jednak
sam człowiek nie stawał się centralnym tematem filozofii” (Czym jest antropologia filozoficzna?,
Studia Filozoficzne 4 (209), 1983, s. 173).
36 Ibidem.
33

34
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Do Gehlena warto wracać. Publikacja książki Człowiek. Jego natura
i stanowisko w świecie jest ku temu dobrą okazją i dla wielu czytelników
pierwszą szansą do całościowego zapoznania się z jednym z najsłynniejszych
i najbardziej wpływowych dzieł filozofa.37 Być może należy sięgać do niego
zwłaszcza po pomoc w stawianiu odpowiednich pytań i odnajdywaniu nieścisłości w istniejących ujęciach człowieka, a nie z myślą o poszukiwaniu
trafnych, bezbłędnie postawionych założeń na temat ludzkiej kondycji.
Alternatywny projekt dla antropologii filozoficznej proponuje Edward
König, który stwierdza, iż zamiast skupiać się na twierdzeniach powielających metodologię nauk przyrodniczych, przedstawiciele tej dyscypliny mogliby skoncentrować swe siły i pracować nad przekładem terminologii wykorzystywanej do prób ujęcia człowieka w różnych dyscyplinach38. Być może
jest to słuszna propozycja, gdyż opieranie antropologii filozoficznej w nadmiernej mierze na wynikach badań nauk szczegółowych potrafi być ryzykowne – jak wspomina sam König, sprawia to, iż trudno antropologię filozoficzną od nich oddzielić.
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ARNOLD GEHLEN’S MAN, PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
AND SOME QUESTIONS ASKED DBY CONTEMPORARY READERS
ABSTRACT

I examine the key elements of Arnold Gehlen’s concept of human being as it is
presented in his book Man, His Nature and Place in the World. I analyze his attempt to interpret the human as a whole and to define humanity as a species which
is “lacking” and whose acts must compensate for its “primitive” traits. I briefly present selected questions and difficulties that might be posed by the contemporary
reader upon learning about Gehlen’s understanding of the human being and his
vision of philosophical anthropology, its aims and methodology.
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NAUKA I JEJ KRYTYKA:
KONTEKST TEORII AKTORA-SIECI
STRESZCZENIE

Artykuł wychodzi od rozważań zaprezentowanych przez Małgorzatę Czarnocką
w O krytyce nauki (Czarnocka 2017) po to, aby przyjrzeć się potencjałowi krytycznemu dualizmu ideał nauki/praktyka nauki. Przedstawione w kontekście, a następnie zestawione zostaje to z Teorią Aktora-Sieci, która z jednej strony w swoich tezach
o nauce zbliża się do obrazu krytykowanego przez Czarnocką, ale z drugiej zachowuje podobny potencjał krytyczny. Dzieje się tak, mimo że teoria ta programowo odrzuca dualizm. Prezentowane rozważania koncentrują się wobec tego na tym, aby
wyznaczyć punkty wspólne i różnice między podejściem dualistycznym i niedualistycznym w kontekście artykułu Czarnockiej.
Słowa kluczowe: krytyka nauki, Teoria Aktora-Sieci, dualizm.

WSTĘP

Spróbuję w tym tekście, który ma charakter głosu w dyskusji rozpoczętej
artykułem Małgorzaty Czarnockiej (2017) na temat krytyki nauki przeprowadzonej przez postmodernistów, przedstawić, a następnie wpisać w ramy
wyznaczone przez wspomnianą Autorkę, koncepcję teoretyczną, jaką jest
Teoria Aktora-Sieci (ANT), która wyrosła z socjologii wiedzy (Abriszewski
2007, 116), a zatem także z namysłu nad nauką. Sytuacja jest o tyle ciekawa,
że ANT bywa wprost postrzegana jako teoria sytuująca się przeciw koncepcjom postmodernistycznym (Nowak 2015, 66), w tym przeciw konstruktywizmowi społeczno-kulturowemu, który odniesiony do nauki może prowadzić
do jej deprecjacji (Markiewka 2012, 106; Wróblewski 2011, 124), ale z drugiej strony, wydaje się, że – na pierwszy rzut oka – można byłoby jej zarzucić
wiele z tego, co tak negatywnie postrzega Czarnocka (miedzy innymi związek
między nauką a technologią czy instrumentalizację nauki).
Poniżej przedstawię Teorię Aktora-Sieci ze szczególnym uwzględnieniem
jej tez na temat nauki (tego, dlaczego nauka, konkretniej poszczególne teorie
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naukowe, odnoszą sukces, tj. dlaczego ,,działają’’), a następnie odniosę tę
charakterystykę do kluczowych ustaleń artykułu Czarnockiej. Mimo że na
początku stwierdziłem, że prezentowany tekst jest głosem w dyskusji, to
w gruncie rzeczy nie ma charakteru polemicznego, a jedynie – w jednej
części – uzupełniający, w drugiej natomiast wykorzystuje pewne uwagi
z „O krytyce nauki” po to, by przyjrzeć się samej Teorii Aktora-Sieci.

TEORIA AKTORA-SIECI: NAUKA JAKO LABORATORIUM

Zrozumienie tego, jak postrzega się naukę w Teorii Aktora-Sieci (ANT),
musi wychodzić od pojęcia laboratorium. Klasycznym tekstem jest tu
,,Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat!’’ Latoura (2009), gdzie zdaje się
relację z działań, których rezultatem jest wymieszanie natury i kultury. Pasteur, bohater opowieści Latoura, w laboratorium bada mikroby, ale sukces
może odnieść dopiero wychodząc na zewnątrz, kiedy uzyska przychylność
grup interesu (Latour 2009, 172–173). Istotne jest tu, że laboratorium nie
tyle ma oznaczać pewne specyficzne miejsce, co dwojaki proces: konstrukcji
sztucznych układów (por. Afeltowicz, Pietrowicz 2013), w którym nie da
się odróżnić np. tego, co tradycyjnie przypisywane naturze i kulturze (zob.
Latour 2013, 66). Krytyka, którą przeprowadzają w tym miejscu twórcy
ANT, ma bardziej zasadniczy charakter niż dotyczący tylko socjologii wiedzy.
Chodzi w niej mianowicie o dualizm.
Być może najbardziej charakterystyczną cechą ANT jest szeroko podkreślane odejście od dualizmu (Gad, Jensen 2010, 61; Blok, Jensen 2011, 12;
Collin 2011, 128; Harman 2014, 35). Przez dualizm rozumie się produkt takiego rozróżnienia, który tworzy dwie sfery jednocześnie sobie przeciwstawne i uzupełniające się jak np. jednostka i społeczeństwo, mikro- i makrostruktura, natura i kultura oraz wiele innych (Law 1999, 3). Każdy z tych
podziałów prowadzi do paradoksu (Sojak 2004, 152–160), który można zilustrować w następujący sposób: natura kształtuje to, co należy do kultury,
a zatem ją przekracza; ale również kultura kształtuje to, co należy do natury,
a zatem ją przekracza. Nie dziwi zatem, iż w historii socjologii wielokrotnie
starano się odejść od dualistycznego podziału, choć osiągnięte wyniki same
stawały się obiektem kontrowersji, prowadząc ostatecznie do sporu pomiędzy – jak nazywa ich Tero Piiroinen (2014, 80) – antydualistymi i dualistami.
Istnienie autonomicznych sfer, widziane jako produkt nowoczesności
(Latour 1999), miało być przeszkodą dla prowadzonych badań, a płaska ontologia odpowiedzią na jego ograniczenia poprzez zatarcie granic między
dualistycznie wyróżnianymi sferami (Latour 2004, 36). Jeśli określić dwa
ważne momenty w rozwoju socjologii wiedzy, pierwszym mogłoby być
sformułowanie słynnej zasady symetrii przez Davida Bloora oraz Barry’ego
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Barnesa (1993), drugim – zarzucenie jej niesymetryczności przez Bruno
Latoura (1992). Prowadzi to do postulowania istnienia hybryd – bytów złożonych z wymieszania sfer tradycyjnie uznawanych za autonomiczne, jak
łączenie czynników ludzkich i pozaludzkich (Latour 2011, 9–11). Źródeł tego
zwrotu twórcy ANT upatrują w zorientowaniu na badanie praktyk naukowych w przeciwieństwie do analizy bytów już ukształtowanych. Warunkiem
tego, a więc również odejścia od tradycyjnych podziałów, ma być irredukcjonizm jako naczelna zasada prowadzenia badań (Harman 2009, 12).
W żadnym przypadku natura nie jest więc odwzorowywana w procesie
badawczym (w tym znaczeniu, że proces badawczy nie miałby wpływu na
wynik badania), ale nie można też powiedzieć, że jest konstruowana w tym
sensie, że ma miejsce pojawienie się artefaktu. Ważna jest tutaj koncepcja
translacji: aktanty działają i w ten sposób tworzą nowe sieci, a więc przekształcają rzeczywistość i samych siebie poprzez włączanie do sieci różnych
elementów (pojawia się to, co wyżej zostało określone mianem hybrydy).
W Teorii Aktora-Sieci wiele miejsca poświęca się zatem na wykazanie, iż
dane rozwiązanie nie zostałoby osiągnięte bez zaprzęgnięcia do działania
różnych aktantów, dzięki czemu to, co tradycyjnie określane mianem natury,
ma taki sam wpływ na przebieg eksperymentu, jak czynności badacza (Latour 1987, 77). Kiedy zatem np. analizuje się sieć powiązań instytucji (makrostruktura) i prywatnych osób (mikrostruktura), nie znaczy to, iż ta pierwsza
będzie mogła pochwalić się większym oddziaływaniem z racji samej przynależności do makrostruktury (Latour, Jensen, Venturini et al. 2012, 590–
591). Atrybuty przypisane aktantom makrostrukturalnym mogą dotyczyć
bowiem aktantów należących do mikrostruktury.
Wielokrotnie wskazywano na liczne konsekwencje odejścia od dotąd stosowanych podziałów w socjologii (a zatem i odejścia od dualizmu), takie jak:
pominięcie problematyki nierówności społecznych, za co w części odpowiadać
miało odrzucenia jako kategorii wyjaśniającej sfery makrosocjologicznej
(Hornborg 2017, 101); zniesienie różnicy między czynnikami ludzkimi i pozaludzkimi (Amsterdamska 1990, 499; Collins 2010), czy wręcz – jako wynik
płaskiej ontologii – odebranie aktantom sprawczości na rzecz sieci (Jansen
2017, 201–202, 203). Na kolejnych stronach chciałbym natomiast skoncentrować się na konsekwencjach dla obrazu nauki, inspirując się przypomnianą
przez Czarnocką (2017, 215–216) dychotomią ideał nauki/praktyka nauki.

KRYTYCZNA SIŁA DUALIZMU

Dychotomia ideał nauki/praktyka nauki jest używana do obrony nauki
przed jej krytykami, w swej istocie zmierzając do tego, że obserwowana dzisiaj manifestacja nauki nie tylko mogłaby być inna, ale że stan, w którym
nauka się znajduje, nie wynika z jej zasad wewnętrznych, ale z wpływu na
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nią innych systemów (gospodarczego, politycznego). Ten drugi aspekt odnosi się do drugiej grupy argumentów referowanych przez Czarnocką – do tego, na ile nauka jest podmiotem opresji, a na ile jej ofiarą oraz jaka jest jej
relacja z technologią i to ta argumentacja będzie mnie interesować poniżej.
Nazywam te wszystkie uwagi drugą grupą argumentów, ponieważ – jak sądzę – to wobec nich dychotomia ideał nauki/praktyki nauki ma największą
siłę krytyczną, a to ta dychotomia interesuje mnie najbardziej. Dla porządku
warto jednak wspomnieć także o pierwszej grupie argumentów poddawanych krytyce przez Autorkę, tj. o instrumentalizowaniu rozumu przez naukę.
O ile więc na jednym biegunie znajduje się problem tego, na ile otoczenie
nauki wpływa na nią samą, to w tym przypadku mamy do czynienia niejako
z sytuacją odwrotną – zarzuca się nauce, że to ona ma charakter ograniczający, że wobec tego nie można też mówić o jej obiektywnym charakterze
(dlatego jako kontrargument pada stwierdzenie o odkrywaniu praw rządzących rzeczywistością). Ponieważ uwagi te trudno byłoby zaadaptować do
problemu dualizmu w Teorii Aktora-Sieci, nie będę się nimi zajmował. Zaadaptowanie takie byłoby trudne z tego względu, że zarówno referowane
przez Czarnocką argumenty krytyków nauki, jak i przedstawiane przez nią
kontrargumenty czerpią swą siłę albo z oddzielenia różnych rodzajów racjonalności (omawiani krytycy nauki) albo z nieradykalnego (z racji swojego
wysokiego stopnia subtelności) oddzielenia różnych sfer składających się na
ludzką egzystencję, jak czyni to Czarnocka (2017, 206–207), podczas gdy
o wiele prościej jest zestawić ze sobą niedualistyczną orientację Teorii Aktora-Sieci z wprost wykorzystywaną dychotomią ideał nauki/praktyka nauki.
Wykorzystywanie nauki przez politykę, gospodarkę, pojawienie się technonauki, wszystko to sprawiło, jak słusznie zauważa Autorka, że zmienił się
obraz nauki. Negatywne postrzeganie tej zmiany koresponduje, co oczywiste, z krytyką tych systemów, które z nauki czerpią – jeśli np. neoliberalizm
jako doktryna ekonomiczna podkreśla swój naukowy rodowód, to, podlegając krytyce, krytyka ta w końcu zacznie dotyczyć samej nauki o tyle, o ile
uznamy, że neoliberalizm samej nauki nie przekształca. Innymi słowy, nauka podlega tej samej krytyce, jeśli da się ją lub jej fragment sprowadzić do jej
aplikacji, zastosowania w rzeczywistości (czyli np. do doktryny neoliberalizmu i konsekwencji stosowania tej doktryny). Podobnie – to już bardziej
radykalny i czytelny przykład – będzie tak zwłaszcza w przypadku technologii (technonauki), gdzie odkrycie naukowe jest niemal równoważne zastosowaniu, inaczej niż dzieje się w badaniach tzw. podstawowych. Możliwość
sprowadzenia nauki do jej zastosowania zasadza się na przekonaniu, że
nauka nie mogłaby być inna. Użyta przez Czarnocką dychotomia ideał nauki/praktyka nauki pozwala takie przekonanie skrytykować, poprzez odrzucenie konieczności obecnego obrazu nauki.
Teoria Aktora-Sieci, biorąc pod lupę nauki przyrodnicze (zob. Latour,
Woolgar, 1986), nie mogła pominąć roli technologii. Wspomniane wyżej
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hybrydy są tego konsekwencją – nauka odnosi sukces (jest w stanie generować odkrycia naukowe) właśnie dlatego, że wykorzystuje i jest wykorzystywana przez to, co do niej nie należy (a więc np. dzięki jej związkom z polityką, gospodarką itd., które im większe, czyli w języku tej teorii – im dłuższe
sieci tworzą, tym większa szansa na to, że badania okażą się udane (Abriszewski 2012, 135)). Prezentowany tu obraz nauki nie do końca jednak pokrywa się z tym, który krytykuje Czarnocka. I tak, zacząć trzeba od tego, że zakładam, iż Teoria Aktora-Sieci opisuje, a nie narzuca badaczom scenariusz
działania, czyli że – posłużę się tym określeniem – rzeczywiście jest tak, iż
odkrycia naukowe odnoszą sukces, ponieważ włączane są w heterogeniczne
sieci. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie odkryć naukowych (włączanie
ich do sieci) może odbywać się tylko w określony sposób, a co znaczyłoby, że
owe odkrycia da się sprowadzić do ich zastosowania. Wspominałem na początku, że ANT kieruje się zasadą irredukcjonizmu i w tym przypadku konsekwencją tego jest założenie, że włączenie danego elementu w daną sieć
zmienia nie tylko tę sieć, ale też ten element (Abriszewski 2006, 274; Bińczyk 2013, 137) – to przejaw kolejnej cechy ANT: antyesencjalizmu. Twórcy
tej teorii nie potrzebowaliby zatem dualizmu, by móc przeprowadzić krytykę
podobną do tej, jaką implikuje w tekście Czarnockiej dychotomia ideał/praktyka nauki. Niemniej, podejścia te są w swej istocie krańcowo różne
i warto prześledzić, czy i jeśli tak, to w jakim sensie prowadzą do odmiennych ustaleń.
Można by zarzucić Czarnockiej, że nie ma czegoś takiego jak ideał nauki,
ponieważ istnieje tylko jej konkretna manifestacja. Przyjęcie tego byłoby
jednoczesnym odrzuceniem dualizmu, ponieważ wiązałoby się z zaakceptowaniem istnienia tylko zastosowań nauki jako zjawiska, o którym da się
mówić. Zauważmy teraz kolejną rzecz: jeśli teza o tym, że istnieją tylko praktyki nauki, jest prawdziwa, to – aby nie była samoznosząca – może być tylko
opisowa. Innymi słowy, nie może wartościować środków czy celów, choć też
nie znaczy to, że nie ma potencjału krytycznego – może wszak wskazywać na
konsekwencje różnych realizacji nauki. Nie da się jednak na jej gruncie powiedzieć, że któraś realizacja spełnia kryteria ideału nauki, bo takich kryteriów nie sposób wyznaczyć. Z drugiej strony, choć dualizm ideał nauki/praktyka nauki na takie wyznaczenie pozwala, to nie jest w stanie uciec
od zarzutu konwencjonalności tych kryteriów – wszak skoro oba człony dualizmu się przekraczają, to zawsze można powiedzieć, że ideał nauki to nic
więcej jak jedynie konkretna praktyka nauki, która mogłaby być inna. Co
ciekawe, oba te zarzuty – o tym, że podejście niedualistyczne nie jest w stanie podać wspomnianych kryteriów, a podejście dualistyczne podaje kryteria
konwencjonalne – mogą być podniesione jedynie na gruncie przeciwnym –
kryteria będą się wydawać konwencjonalne, jeśli przyjmiemy, że nie ma ideału nauki, a jeśli przyjmiemy, że jest, wtedy ich niepodanie uznamy za słabość teorii.
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Z jednej strony, wydaje się więc, że cały czas oba te podejścia mają identyczny potencjał krytyczny mimo zasadniczej między nimi różnicy, ale
jednocześnie odpowiadają na odmienne oczekiwania. Nauka jest siecią
zmieszaną z aktorów gospodarczych, politycznych i innych, co widać zarówno w badaniach przeprowadzanych w ramach ANT, jak i artykule Czarnockiej. Jeśli jej sukces zależy od długości sieci, które tworzy, to, o czym pisze
zresztą sam Latour (2011), może on być zależny także od ukrycia tych powiązań. Ideał nauki może trwać tylko wtedy, jeśli nauki nie sprowadzi się do jej
zastosowania, czyli jeśli na pewnym poziomie oddzieli się ją od innych sfer
życia społecznego, tj. jeśli zagwarantuje się jej autonomię. Z perspektywy
ANT oznacza to oczywiście ukrycie sieciowego charakteru, skoro w myśl tej
teorii nie mamy do czynienia z bytem autonomicznym, ale z hybrydą. Nie
musi to jednak dewaluować ideału nauki z perspektywy dualizmu – wszak
sieciowość może oznaczać również to, że ideał nauki odwołuje się do norm
i wartości, które funkcjonują także w innych systemach (mogą to być np.
zasady współżycia społecznego, uczciwości) i w tym sensie nauka ukazuje
swoją hybrydowość i nieautonomiczność, jednocześnie mogąc bronić się
przed zarzutami, z którymi polemizuje Czarnocka. Wszystko to prowadzi do
wniosku, że omówione perspektywy – dualistyczna i niedualistyczna – nie
dają się ze sobą pogodzić na gruncie założeń, ale ich krytyka pewnych tendencji w nauce może być tożsama. Ale też, że – jako odmienne środki – mogą być mniej lub bardziej efektywne w danym czasie i w tym znaczeniu
odpowiadają na inne oczekiwania wysuwane ze strony otoczenia nauki lub
samej nauki.

ZAKOŃCZENIE

Porównanie dwóch, skrajnie różnych ujęć – dualistycznego i niedualistycznego – pokazuje nie tylko, że krytyka Czarnockiej jest do obrony na
obcym gruncie, ale także podkreśla interesujące zjawisko, które wyłania się
z rozważań o Teorii Aktora-Sieci – choć jest to teoria wyrosła na programowym odrzuceniu dualizmu, możliwe jest zastanawianie się w jej ramach nad
funkcją dualizmu i konsekwencjami jego użycia. Co więcej, możliwe jest
także wyznaczenie korespondencji między krytycznym potencjałem obu
podejść (dualistycznego i niedualistycznego), choć trzeba pamiętać, że
w żadnym razie nie znaczy to, że na pewnym poziomie teorie te są tożsame –
powyżej pokazane zostało jedynie, że na mogą prowadzić do tych samych
konsekwencji, przy czym, co równie ważne, konsekwencje te były na wysokim poziomie ogólności – chodziło bowiem jedynie o krytykę utożsamienia
nauki z jej zastosowaniem. Trudno powiedzieć, jak rzecz ta prezentowałaby
się w bardziej szczegółowym opracowaniu. Interesował mnie jednak jedynie
potencjał krytyczny dualizmu ideał/praktyka nauki i z tego powodu zatrzy-
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manie na takim poziomie rozważań wydaje się dobrze uzasadnione, bowiem
sam ten dualizm można odnieść do wielu zjawisk i w tym sensie jego zastosowanie jest bardzo szerokie.

BIBLIOGRAFIA
K. Abriszewski, ,,Budowanie sieci’’ zamiast ,,wiedzy’’. Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii,
P. Bytniewski, M. Chałubiński (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy t. I, Wyd. UMCS,
Lublin 2006.
____, Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, Teksty Drugie, 2007, 1–2, s. 113–126.
____, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas,
Kraków 2012.
Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej, Studia Socjologiczne, 2008, 190, s. 43–73.
O. Amsterdamska, Surely you are joking, Monsieur Latour!, Science, Technology and Human
Values, 1990, 15, s. 459–504.
B. Barnes, D. Bloor, (red.), Mocny program socjologii wiedzy, IFiS PAN, Warszawa 1993.
E. Bińczyk, Ocalić Gaję i zbawić zbiorowość. Ekoteologiczne sugestie Brunona Latoura, Stan Rzeczy, 2013, 5, s. 137–149.
A. Blok, T. Jensen, Bruno Latour: Hybrid Thoughts in a Hybrid World, Routledge, London 2011.
F. Collin, Science Studies as Naturalized Philosphy, Springed, Dordrecht 2011.
H. Collins, Humans not instruments, Spontaneous Generations: A Journal for the History and
Philosophy of Science, 2010, 2, s. 138–147.
M. Czarnocka, O krytyce nauki, Filozofia i Nauka, 2017, 5, s. 197–216.
C. Gad, C. Jensen, On the Consequences of Post-ANT, Science, Technology and Human Values,
2010, 35, s. 55-80.
G. Harman, Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphisics, Re.press, Melbourne 2009.
____, Bruno Latour: Reassembling the Political, Pluto Press, London 2014.
A. Hornborg, Artifacts Have Consequences, not Agency: Toward a Critical Theory of Global Environment History, European Journal of Social Theory, 2017, 20, s. 95–110.
T. Jansen, Beyond AND: Towards an ‘Infra-language’ of Teflexivity, European Journal of Social
Theory, 2017, 20, s. 199–215.
B. Latour, S. Woolgar, Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts, Princeton University
Press, Princeton 1986.
____, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard University Press, Cambridge 1987.
____, One More Turn after the Social Turn, w: The Social Dimension of the Science, E. McMullin
(red.), University of Notre Dame Press, Notre Dame 1992, s. 272–294.
____, On Recalling ANT, w: J. Law, J. Hassard (red.), Actor Network Theory and After, Blackwell
Publishers, Oxford 1999, s. 15–25.
____, Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, Harvard University Press,
Cambridge 2004.
____, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat!, przeł. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, Teksty Drugie, 2009, 1–2, s. 163–192.
____, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
B. Latour et al., ‘The Whole Is Always Smaller than Its Parts’ – a Digital Test of Gabriel Tardes’
Monads, The British Journal of Sociology, 2012, 64, s. 590–615.
B. Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, przeł. K. Abriszewski et
al., Wyd. UMK, Toruń 2013.
J. Law, After ANT: Complexity, Naming and Topology, w: Actor Network Theory and After, J. Law,
J. Hassard (red.), Blackwell, Oxford 1999, s. 1–14.
T. Markiewka, Bruno Latour i ,,koniec’’ postmodernizmu, Diametros, 2012, 33, s. 101–119.
A. Nowak, Ontologia a aksjologia – co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci?
Diagnoza wstępna, Prace Kulturoznawcze, 2015, 18, s. 65–79.
T. Piiroinen, For ,,Central Conflation’’: A Critique of Archerian Dualism, Sociological Theory, 2014,
32, s. 79–99.

316

Grzegorz Smoliński

R. Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wyd. UWr, Wrocław 2004.
M. Wróblewski, Choroba jako hybryda. ADHD w świetle Teorii Aktora-Sieci i socjologii, Studia
Socjologiczne, 2011, 203, s. 121–153.

SCIENCE AND ITS CRITIQUE:
THE CONTEXT OF ACTOR-NETWORK THEORY
ABSTRACT

The article starts with the considerations presented by Małgorzata Czarnocka in
her paper O krytyce nauki [On a Critique of Science] (Czarnocka 2017) in order to
consider the critical potential of dualism—the ideal of science—practice of science.
These considerations are compared with the Actor-Network Theory, which, on the
one hand, in its theses about science approaches to the image criticized by Czarnocka, but, on the other hand, retains a similar critical potential. This is despite the
fact that ANT this theory programmatically rejects the duality ideal–praxis. Presented considerations focus on designating common points and differences between the
dualistic and non-dualistic approaches in the context of Czarnocka’s article.
Keywords: dualism, non-dualism, criticism of science, Latour, Actor-Network
Theory.
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Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk.
Publikowanie czasopisma jest finansowane ze środków projektu badawczego 11 H 12
0302 81 (w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ustano‐
wionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

1. Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spa‐
cjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do
0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy
wyjąt‐ ki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.
2. Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi,
a nie końcowymi.
2a. Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na
początku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim,
informacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).
2b. Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.
3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu:
Monografie: Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN,
Warszawa 1990, s. 32.
Artykuły w czasopismach: Nelson Goodman, What Should Not Be Said about Representation?,
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, v. 46, s. 419–425.
Rozprawy w monografiach zbiorowych: E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Wider‐
stände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist
und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70.
Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:
A) w przypisach dolnych;
B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury po‐
winny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok wyda‐
nia, strony, na przykład: (Giere, 1988, s. 25).
Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tek‐
ście.
C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.
4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać rozstrzelonym drukiem.
5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.
6. Notki (przypisy) – dolne, a nie końcowe.
7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer‐blind review, czyli o niezamieszcza‐
nie w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie
tekstu zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.
8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu
publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez
redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost‐writing.
9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji (także elektronicznie, w formie skanu z podpi‐
sem), że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego.
10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres:
filozofiainauka@ifispan.waw.pl
11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być
czarno‐białe.
12. Wzory matematyczne powinny być zapisane w formie Word. W razie trudności możliwe są
indywidualne negocjacje z redakcją.

Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami peer‐blind review. Szablon
recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie interneto‐
wej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów w zależności od
tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych specjalistów
problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.

— problematyka filozoficzna asymilująca wyniki nauki jako
przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem
życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
Publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne
z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje rozmycie
i płynność granic pomiędzy nauką i filozofią.
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych
ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko

filozofia i nauka Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Zakres tematyczny
W czasopiśmie będzie prezentowana cała filozoficzna
problematyka, która ma związki z nauką, a więc
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szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz
specyfiki obecnej filozofii.
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