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O IX tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
10.37240/FiN.2021.9.1.1

Dziewiąty tom rocznika FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne zawiera obszerny blok tematyczny, zredagowany przez
profesora Marka Hetmańskiego, ponadto studia i dyskusje poza blokiem.
Tematyczny blok WIEDZA W AKADEMII I POZA AKADEMIĄ pokazuje,
co nowego i ważnego dzieje się w najnowszej epistemologii i dziedzinach
z nią stowarzyszonych. Rozprawy bloku rozpoznają i analizują zarówno zagadnienia, które pojawiły się w szeroko pojętych praktykach epistemicznych
(włączonych w świat życia) niedawno jak i te obecne już dawniej, ale zostały
niedawno zidentyfikowane. Są to m.in. innymi problemy eksperckości
i post-prawdy, zagadnienie mediatorów poznawczych, zwanych także artefaktami poznawczymi, nowe rozumienia podmiotu poznania i samego poznania, role sztucznej inteligencji w poznaniu oraz cedowanie na nią roli
podmiotu poznania.
Rozprawy w bloku pokazują, jak sfera publiczna przetransformowała
wiedzę w toku przemian cywilizacyjnych, zarówno akademicką jak i pozaakademicką. Autorzy rozpraw rozważają również, jak najbliższa nam współczesność zmieniła role wiedzy i jak wpłynęła na przemianę jej natury, w tym
jej kryteriów i wartości, a także, jak w tych transformacjach wyłonił się nowy
ideał nauki, opozycyjny wobec klasycznego, do niedawna obowiązującego.
Autorzy analizują również oddziaływania w przeciwnym kierunku, a mianowicie sposoby, w jakie wiedza naukowa i pozanaukowa uczestniczy w kształtowaniu sfery publicznej. Najogólniej rzecz biorąc, treść bloku rozpoznaje
i teoretyzuje obopólne związki pomiędzy dziedziną poznania a pozostałymi
elementami ludzkiego świata, szczególnie w najnowszej fazie cywilizacji.
Pokazuje tym samym, jak wiedza i sfera publiczna, wzajemnie przenikające
się i tworzące system, determinują obecną kondycję ludzkiego świata.
W rozprawach autorzy dyskutują również zachodzące obecnie reorientowanie ról poznania naukowego i pozanaukowego, jego kryteriów i statusu. Dociekania te świadczą o niewystarczalności klasycznego, jeszcze
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arystotelesowskiego podziału wiedzy na teoretyczną i praktyczną. Konieczna
jest bardziej rozbudowana klasyfikacja, ujmująca nowe role wiedzy akademickiej odgrywane przez nią w sferze publicznej. Potrzebna jest również
klasyfikacja wiedzy pozaakademickiej – oddająca specyfikę teraźniejszych
praktyk społecznych uwarunkowanych poznawczo.
Badania prezentowane w bloku i inne tematycznie pokrewne, podejmujące nowe problemy dotyczące wiedzy kształtują swe teoretyczne podstawy
in statu nascendi. Epistemologia nie dysponuje bowiem kompletnym, paradygmatycznym i szeroko akceptowanym, instrumentarium odpowiednim do
wyjaśnienia nowopowstających zjawisk. Nie ma – zdaje się – takiego instrumentarium (programowego, pojęciowego i metodycznego), które dałoby
się zastosować do eksplikowania nowych zjawisk poznawczych, w przez wieki wypracowywanych zasobach filozofii. Nawet gdyby przystać na modyfikowanie dawnych programów i meta-koncepcji epistemologicznych, ich
aspektowe zmiany lub inne zabiegi „uwspółcześniające”.
W każdym razie badacze zjawisk poznawczych wyrosłych w cywilizacji
wiedzy bardzo rzadko budują nowe metateoretyczne ramy czerpiąc z dawniejszych filozoficznych szkół czy nurtów. Nieczęsto też zwracają się do
tradycji socjologii wiedzy, mimo że większość nowych zjawisk (w tym postprawda i eksperckość) ma istotny ładunek społeczny, są to w zasadzie fenomeny społeczne typu epistemicznego. A więc naturalna jest sugestia, że
uformowane już warianty socjologii wiedzy mogłyby wyjaśnić te zjawiska.
Ogólnie, na ogół nie sięga się obecnie do filozoficznego dziedzictwa jako
źródła konstruowania nowych metaepistemologicznych ram. Ponadto rzadko w ogóle przedstawia się jawnie założenia programowe, które sterują badaniami i wytyczają ich charakter.
Rodzi się wobec tego pytanie, czy są w ogóle w spuściźnie filozoficznej
takie programy, szkoły lub nurty, które dałoby się zaimplementować do
ujęcia nowych zjawisk epistemicznych, o których tu mowa. Czy zostaną one
przywołane i przetransformowane dając podstawę nowej epistemologii?
Czy, odwrotnie, do głosu dojdzie zamysł pionierski, praca od podstaw, formowanie nowej szkoły czy nurtu badań bez wspierania się na jakiejkolwiek
istniejącej tradycji filozoficznej? Obecnie zdaje się przeważać drugi zamysł.
Prawdopodobnie większość badaczy wychodzi z założenia, że fundowanie
nowych koncepcji na już istniejących programach epistemologicznych jest
nieefektywne, ponieważ nowych zjawisk poznawczych nie da się ulokować
w zastanych koncepcjach lub/i programach epistemologicznych podporządkowanych aksjomatowi izolacji („czystości”) poznania i często fundamentalistycznych.
Aksjomat izolacji głosi, że tylko poznanie nieobarczone czynnikami wobec niego zewnętrznymi jest wiarygodne. Ponieważ nowe zjawiska epistemiczne są ukonstytuowane bez wątpliwości jako zjawiska społeczne, w tym
ekonomiczne, polityczne itd., nie da się ich włączyć w dotychczasowe kon-
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cepcje, które ujmują poznanie wiarygodne jako odizolowane od fenomenów
innych typów. Fundamentalizm zaś jest opozycyjny wobec powszechnego
obecnie naturalizowania, które stało się dominującym i dosyć często akceptowanym modelem w najnowszej epistemologii.
Pojawia się tu też trzecia hipoteza, której zapowiedź widać w aktualnej
produkcji filozoficznej: idea filozofii bez szkół i programów. Poszczególne
koncepcje filozoficzne są według tego zamysłu budowane w metateoretycznej próżni, a ich bazowe meta-zasady powołuje się doraźnie dla rozpatrywania określonej grupy problemów. Gdyby idea nieustannej zmienności programowej stała się powszechna w środowisku filozoficznym, mielibyśmy
filozofię uwolnioną od dyktatu szkół, filozofię o płynnych podstawach – tworząca swe metateoretyczne ramy oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia
badawczego. I zarazem filozofię niebywale rozproszoną, bez ustanowionej
podstawy jednoczącej, nieformującą obszernych projektów badawczych,
które dają szansę na dyskusje i porozumienie oraz wypracowanie zuniwersalizowanego dziedzictwa intelektualnego.
Powyższe uwagi sygnalizują, że blok tematyczny WIEDZA W AKADEMII
I POZA AKADEMIĄ jest – oprócz wyeksplikowania bogatego spektrum
nowych zagadnień dotyczących poznania – reprezentatywnym wglądem
w kondycję i stan obecnych filozoficznych badań nad poznaniem. Blok ten
unaocznia charakter i skalę metafilozoficznych problemów, wobec których
obecnie stoi epistemologia jako dziedzina filozoficzna, o kwestionowanym
dotychczasowym statusie i trudno przewidywalnej przyszłości. Filozoficzne
badania dotyczące poznania nie mają obecnie stabilnego metafilozoficznego
fundowania, wspólnej płaszczyzny dyskursu. Jest tak mimo że badania
poznania rozwijają się dynamicznie i pomyślnie ujmują nowe zjawiska poznawcze oraz zjawiska niedawno rozpoznane.
Przy tym badania te, oficjalnie należące do filozofii, poprzez napór włączanych w nie badań pozafilozoficznych, mają z punktu widzenia filozoficznej tradycji coraz mniejszy ładunek filozoficzności. Może to zwiastować jeszcze bardziej radykalną przemianę filozofii poznania niż ta, z którą mamy do
czynienia obecnie, albo rozpłynięcie się – w duchu naturalizowania – filozoficznych badań poznania w naukach szczegółowych.
Blok zredagowany przez Marka Hetmańskiego pokazuje też, że zmiany
w filozofii poznania są konieczne z powodów innych niż te, które zazwyczaj
inicjowały przemiany meta-epistemologiczne dawniej. To nie krytyka zastanego meta-ujęcia poznania, szkoły lub nurtu wymusza konieczność budowy
nowych metaepistemologicznych ram albo wręcz przebudowy podstaw epistemologii. W tym wypadku – i to jest wyraźne novum, bodajże od czasów
Francisa Bacona i Kartezjusza – motorem przemian w filozofii są zmiany
cywilizacyjne i uczestniczące w nich zmiany praktyk poznawczych. To mia-
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nowicie obecna faza cywilizacyjna generuje nowe zjawiska epistemiczne lub
znajdujące się w rozległej orbicie takich zjawisk. Właśnie ich specyfika wymaga przebudowy epistemologii. Przebudowa ta jest z kolei sprowokowana
włączaniem się filozofii w świat pozafilozoficzny, dążeniem do odkrywania
i teoretyzowania jego nowych właściwości. To dążenie filozofii do aktualności –niezwyczajne z punktu widzenia laika – widać w tekstach. Przy okazji
widać porzucenie starych dogmatów epistemologicznych, jeśli okazują się
one anachroniczne w zestawieniu z nowymi zjawiskami poznawczymi.
W tekstach bloku, zgodnie z najnowszymi trendami w badaniach nad poznaniem, epistemologia jawi się jako dziedzina implementująca także elementy innych dziedzin, w tym filozofii społecznej, przeobrażonej socjologii
wiedzy, filozofii informatyki i kognitywistycznych koncepcji umysłu. Rodzi
się pytanie, czy przeobrażona epistemologia odrodzi się jako bogatsza dziedzina filozoficzna, czy też zatraci swą jednoznaczną filozoficzną tożsamość
i przekształci się w badania jedynie z elementami filozoficznymi, na granicy
naukoznawstwa, socjologicznych badań procesów poznawczych, socjologii
nauki, metodyki, kognitywistyki i innych dziedzin dołączanych stosownie do
tematów.
Rozprawy zamieszczone w tym tomie po bloku tematycznym łączy ich
wspieranie się na różnych tradycjach filozoficznych lub wgłębianie się w nie,
nie dla prowadzenia badań z dziedziny historii filozofii, ile głównie dla pokazywania ich niewyczerpanego potencjału i koneksji z teraźniejszym myśleniem. Te teksty oparte są na idei filozofowania dzisiejszego oraz budowania
przyszłości filozofii w koniecznym dialogu z filozoficznym dziedzictwem. Ich
autorzy ujawniają punkty jednoczące idee i koncepcje filozoficzne różnych
epok, szkół i nurtów, pokazując ich istotność dla teraźniejszości. Ujawniają
też uniwersalne płaszczyzny filozoficznego myślenia, a więc jego jedność
pomimo różnic w kontekstach.
Jak zawsze, zespół redakcyjny pragnie podziękować recenzentom prac
nadesłanych do tego tomu za ich pracę, wykonywaną całkowicie pro publico
bono i anonimową w związku z przyjętym standardem recenzowania. Zbiorcza lista recenzentów wszystkich dotychczas opublikowanych tomów czasopisma jest dostępna na stronie internetowej czasopisma: filozofiainauka.ifispan.waw.pl
Małgorzata Czarnocka
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
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WIEDZA W AKADEMII I POZA AKADEMIĄ
Wprowadzenie do bloku tematycznego
Redaktor: Marek Hetmański
10.37240/FiN.2021.9.1.2

Na blok zatytułowany WIEDZA W AKADEMII I POZA AKADEMIĄ składają się teksty tematycznie obejmujące wiele zagadnień – od rodzajów wiedzy naukowej, wzajemnych zależności między wiedzą teoretyczną a praktycznie zorientowaną, przez sposoby uzyskiwania i funkcjonowania wiedzy
naukowej w akademickim środowisku, w tym prowadzenie badań i upowszechnianie ich wyników w formach tradycyjnych, instytucjonalnych (uniwersyteckich, akademickich, państwowych, korporacyjnych) oraz pozaakademickich (fundacje, stowarzyszenia naukowe, pozarządowe organizacje,
think tanki, organizacje eksperckie itp.). Tematyka ta jest analizowana
z filozoficznego, głównie epistemologicznego punktu widzenia, ale także
z socjologicznego oraz politologicznego.
Część tekstów zostało opracowanych na podstawie referatów, które ich
autorzy wygłosili podczas ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej „Wiedza
w akademii i poza akademią”, współorganizowanej przez Wydział Filozofii
i Socjologii UMCS, Polską Akademię Nauk, oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz czasopismo Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, a która odbyła się w Lublinie w dniach 9–10 października 2020 roku.
Sześć pierwszych tekstów (Janusza Grygieńcia, Agnieszki LekkiejKowalik, Rafała P. Wierzosławskiego, Marceliny Zuber oraz Andrzeja Stawickiego i Katarzyny Krzemińskiej), opracowanych w ramach metodologicznych, socjologicznych i politologicznych badań, porusza problem zmian,
jakim podlega wiedza naukowa pod wpływem czynników ekonomicznych,
w szczególności komercjalizacji badań i ich wyników, a także czynników
politycznych. Autorzy rozpatrują skutki tych wpływów i zachodzących zmian
na tradycyjne koncepcje wiedzy naukowej. Dwa teksty (Józefa Dębowskiego
i Małgorzaty Czarnockiej) w ramach epistemologicznych analiz poruszają
problem tradycyjnej koncepcji prawdy oraz jej zmiany w postaci tzw.
post-prawdy. Dwa kolejne teksty (Tomasza Walczyka i Marcina Trybulca)
rozpatrują w ramach koncepcji epistemologii rozszerzonych systemów poznawczych problem technologicznego uwarunkowania poznania i wiedzy.
Końcowy tekst (Macieja Wodzińskiego i Marka Hetmańskiego) rozpatruje
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kwestię zmian, jakie zachodzą w pojęciu i koncepcjach wiedzy eksperckiej
oraz eksperckości pod wpływem takich czynników jak opinie środowiskowe
i stereotypy.
Mam nadzieję, że lektura tekstów zamieszczonych w bloku pozwoli
Czytelnikowi uświadomić sobie głębiej, jakie zmiany zachodzą nie tylko
w obrębie tradycyjnych dyscyplin zajmujących się wiedzą jak epistemologia,
filozofia nauki, czy metodologia nauk, ale także jakie nowe rodzaje wiedzy
szczegółowej, indywidualnych oraz zbiorowych, zinstytucjonalizowanych
czynności poznawczych, metod uprawomocniania i epistemicznego uzasadniania wiedzy naukowej pojawiają się w świecie nauki nowego tysiąclecia.
Ukazane zostają przemiany statusu badacza – zarówno indywidualnego jak i
grupowego, w tym tworzenie się grup nieformalnych, które współuczestniczą
w wytwarzaniu i funkcjonowaniu wiedzy naukowej. Lektura tekstów pozwoli
Czytelnikowi lepiej zrozumieć wpływ czynników cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych na tworzenie się nauki i jej funkcjonowanie w społeczeństwie.
Marek Hetmański
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Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
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Janusz Grygieńć

CZY POWINNIŚMY BAĆ SIĘ
ZALEŻNOŚCI EPISTEMICZNEJ (I JAK BARDZO)?
10.37240/FiN.2021.9.1.3

Wolno mi się powstrzymać od dokładnego rozdzielania
własnych myśli na własne i cudze, zwłaszcza że niepodobna tego zrobić naprawdę, bo niepodobna spamiętać
wszystkich, którym się coś zawdzięcza, a w ostatniej
analizie okazać by się musiało z pewnością, że cokolwiek mamy, zawdzięczamy innym.
L. Kołakowski, Obecność mitu1

STRESZCZENIE

W ostatnich latach nasiliło się wśród badaczy społecznych zainteresowanie problemem wiedzy eksperckiej. Jednym z tematów częściej poruszanych w tym kontekście jest kwestia relacji między ekspertami i laikami. W niniejszym artykule analizuję
to zagadnienie przez pryzmat koncepcji zależności epistemicznej sformułowanej
przez Johna Hardwiga. Twierdzę, że koncepcja ta stanowi poważne wyzwanie nie
tylko dla dominującej w literaturze naukowej wizji prowadzenia badań naukowych,
ale też dla demokratycznej wizji polityki. Analizuję trzy spotykane w literaturze
przedmiotu strategie odpowiedzi na to wyzwanie: indywidualistyczną, instytucjonalną oraz epistokratyczną. Pierwszą reprezentuje Alvin Goldman, prezentujący
strategie pozostające do dyspozycji laika stającego w obliczu wyboru spośród dwóch
sprzecznych opinii eksperckich. Drugą jest wiara w potencjał instytucji i norm nauki
do rozstrzygnięcia wszystkich kontrowersji zanim skonfrontowani z nimi zostaną
laicy. Trzecia nakazuje eliminację problemu zależności epistemicznej poprzez włączanie do dyskusji z ekspertami wyłącznie osób z wystarczającym doświadczeniem
praktycznym. W konkluzji twierdzę, że problem zależności epistemicznej nie znajduje przekonującego rozwiązania. Jedyne nadzieje stwarzają strategie jego ominięcia,
a nie konfrontacji z nim.
Słowa kluczowe: zależność epistemiczna, eksperci, wiedza ekspercka, demokracja, epistemologia społeczna.

—————————
1

L. Kołakowski, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 11.
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W ostatnich latach nasiliło się zainteresowanie problemem wiedzy eksperckiej zarówno na gruncie socjologii, politologii, jak i filozofii.2 Jednym
z tematów częściej poruszanych w tym kontekście jest problem relacji ekspertów do laików. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na dotyczącą tej kwestii koncepcję zależności epistemicznej (epistemic dependence),
sformułowaną przez Johna Hardwiga, oraz na jej problematyczne konsekwencje. Moim zdaniem stanowi ona poważne wyzwanie nie tylko dla dominującej wizji prowadzenia badań naukowych, ale też dla demokratycznej
wizji polityki. Chciałbym przeanalizować trzy pojawiające się w literaturze
przedmiotu propozycje odpowiedzi na to wyzwanie: indywidualistyczną,
instytucjonalną oraz epistokratyczną. Dlatego zacznę od (I) zdefiniowania
zależności epistemicznej oraz określenia roli zaufania w prowadzeniu badań
naukowych w ujęciu Hardwiga. Później (II) ukażę konsekwencje, jakie koncepcja Hardwiga niesie dla sfer nauki i polityki, by w dalszej kolejności
przejść do proponowanych w literaturze strategii zaradzenia tym konsekwencjom. Pierwszą (III) prezentuje Alvin Goldman, który przedstawia pięć
możliwości pozostających do dyspozycji laika, gdy ten musi wybrać spośród
dwóch sprzecznych opinii eksperckich. Drugą (IV) prezentują Cathrine
Holst i Anders Molander, upatrujący nadziei na przezwyciężenie zależności
epistemicznej w instytucjach i normach nauki. W końcu (V) Eva Krick proponuje zminimalizowanie politycznych konsekwencji problemu zależności
epistemicznej poprzez eliminację asymetrii epistemicznej między uczestnikami debaty publicznej. W podsumowaniu (VI) twierdzę, że problem zależności epistemicznej nie znajduje przekonującego rozwiązania. Nadzieje wiązać można natomiast ze strategiami jego ominięcia.

1. UFAĆ, JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ
„Budzę się o siódmej rano, wstaję, idę do łazienki. Już w tej chwili obdarzam
zaufaniem dwa ogromnie skomplikowane systemy techniczne, sieć energetyczną, bo liczę, że zapali się światło, i sieć hydrauliczną, bo spodziewam się,
że z kranu poleci woda. Liczę na tych nieznanych mi osobiście, anonimowych
pracowników, którzy siedzą gdzieś przy jakiś nastawieniach, pulpitach kontrolnych i sterują przepływem elektryczności i wody.”3

Tymi słowami Piotr Sztompka zaczyna pięciostronicowy opis hipotetycznego dnia opisanego w hipotetycznej biografii, której autorem mógłby być
—————————
2 Zob. m.in. M. Hannon, J. De Ridder (red.), Routledge Handbook of Political Epistemology,
Routledge, London 2021; G. Eyal, The Crisis of Expertise, Polity, Cambridge 2019; D. M. Levy,
S. J. Peart, Escape from Democracy. The Role of Experts and the Public and Economic Policy,
Cambridge University Press, Cambridge 2017; R. Koppl, Expert Failure, Cambridge University
Press, Cambridge 2018; T. Nichols, The Death of Expertise, Oxford University Press, Oxford 2017;
H. Collins, R. Evans, Why Democracies Need Science, Polity, Cambridge 2018.
3 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 13.
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prawie każdy. Na tych pięciu stronach Sztompka wskazuje na setki aktów
zaufania, których dokonujemy regularnie i bezrefleksyjnie. Nic dziwnego, że
zaufanie to fenomen pozostający w ścisłym centrum zainteresowań socjologicznych.4 Badali je także politolodzy, wiążący zaufanie z poziomem legitymacji rządów demokratycznych: Charles Tilly, Mark Warren, Francis Fukuyama czy Robert D Putnam.5 Zdaniem części z nich demokrację cechuje
wyjątkowa responsywność wobec oczekiwań obywateli, która z kolei przekłada się na wysoki poziom zaufania społecznego. Dużo rzadziej natomiast
analizuje się rolę zaufania w prowadzeniu badań naukowych. Co prawda
analizy roli czynników społecznych w nauce są rozpowszechnione na gruncie
socjologii wiedzy naukowej i społecznych studiów na nauką,6 ale w naukach
społecznych i humanistycznych wciąż dominuje odmienny obraz praktyki
badawczej. Zgodnie z nim nauka zawdzięcza swą skuteczność częstej replikacji eksperymentów, powszechności praktyk falsyfikacyjnych oraz rygorystycznemu peer review. Te zaś nie dość, że nie bazują na wzajemnym zaufaniu członków społeczności naukowej, to mają cel zupełnie przeciwny: promowanie nieufności, wzajemnego krytycyzmu oraz wyłącznie merytorycznej
oceny badań. W tej perspektywie nauka to zespół zinstytucjonalizowanej
nieufności, zaś sukces nauki zależy od minimalizacji roli zaufania.
Nie brak jednak badaczy, którzy uznają taki obraz za uproszczony, a zaufanie za jeden z kluczowych elementów funkcjonowania nauki. I nie chodzi
tu o zaufanie wobec skuteczności przestrzegania norm, wartości i instytucji,7
ale o zaufanie osobiste, jakim wzajemnie darzą się badacze. Zdaniem
Sztompki „uczony jest tylko węzłem w sieci zaufania. Nie jesteśmy w stanie
powtórzyć wszystkich badań przeprowadzonych przez innych, musimy przyjąć uzyskane przez nich wyniki »na wiarę«. Każdy cytat, każde odniesienie
—————————
4 R. Hardin, Zaufanie, przeł. A. Gruba, Sic!, Warszawa 2009; A. Selingman, The Problem of
Trust, Princeton University Press, Princeton 1997; B. Misztal, Trust in Modern Societies, Polity
Press, Cambridge 1996; por. V. Buskens, R. Corten, C. Snijders (red.), Advances in the Sociology of
Trust and Cooperation, De Gruyter 2020; R. Bachmann, A. Zaheer (red.), Handbook of Trust Research, Edward Elgar, Northampton 2008.
5 Por. M. Warren, Democratic Theory and Trust, w: idem, Democracy and Trust, Cambridge
University Press, Cambridge 1999, s. 310–345; R. B. Putnam, Samotna gra w kręgle, przeł. P. Sadura, S. Szymański, WAiP, Warszawa 2008; R. B. Putnam, Demokracja w działaniu, przeł. J. Szacki,
Fundacja in. Stefana Batorego, Warszawa 1995; Ch. Tilly, Trust and Rule, Cambridge University
Press, Cambridge 2005; F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł.
A. Śliwa, L. Śliwa, PWN, Warszawa 1997; K. Vallier, Trust in a Polarized Age, Oxford University
Press, Oxford 2020.
6 J. Ziman, Real Science, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 29; B. Barber, The
Logic and Limits of Trust, Rutgers University Press, New Brunswick, N. J, 1983; S. Shapin, A Social
History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England, University of Chicago
Press, Chicago 1994; S. Shapin, Trust, Honesty, and the Authority of Science, w: Society’s Choices.
Social and Ethical Decision Making in Biomedicine, H. V. Fineberg, E. M. Bobby, R. E. Bulger
(red.),National Academy Press, Washington, D.C 1995, s. 388–408; B. Barnes, About Science, Basil
Blackwell, Oxford 1985, rozdział 3; P. Kitcher, The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity without Illusions, Oxford University Press, New York 1993; M. Polanyi, Personal
Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press, Chicago 1958.
7 P. Sztompka, Zaufanie, op. cit., s. 363.
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do czyjejś pracy opiera się na zaufaniu”.8 Pogląd ten radykalizuje John Hardwig.9 Jego koncepcja zależności epistemicznej opiera się na przekonaniu,
że nie replikacja eksperymentów czy wymiana poglądów, danych i argumentów, ale ślepe zaufanie stanowi fundament nauki. Żaden badacz nie rozumie
w pełni wypowiadanych przez siebie sądów, skoro nikt nie rozpoczyna badań
od absolutnego początku, bez założenia poprawności wniosków uzyskanych
przez innych i bez przyjęcia założeń funkcjonujących w pewnej wspólnocie
epistemicznej. Jak przyznaje sam Hardwig, „zbyt często ufam innym; dokoła
jest zbyt wiele ważnych dowodów (wiele z nich zrozumiałbym dopiero po
długim i specjalistycznym szkoleniu); moje zdolności poznawcze są niewystarczające, a życie zbyt krótkie”.10 Im węższa specjalizacja, im węższe perspektywy badawcze, tym mniej wiedzy posiadanej z pierwszej ręki, a tym
większe zaufanie we wszystkich pozostałych kwestiach. Weryfikacja publikowanych wyników badań okazuje się niemożliwa ze względów czasowych
i finansowych.
„Naukowcy nie powtarzają eksperymentów innych naukowców, chyba że taki
eksperyment jest bardzo ważny, a jego przebieg już na pierwszy rzut oka budzi podejrzenia. Co więcej, jest niemożliwe, by ktokolwiek mógłby być na bieżąco z postępem badań w dziedzinie, powiedzmy, fizyki czy psychologii, gdyby
polegał wyłącznie na wynikach własnych badań lub upierał się przy samodzielnej ocenie dowodów leżących u podłoża wszystkich dominujących jego
dyscyplinie przekonań.”11

Specjaliści ufają innym specjalistom niemal równie często co laicy. Problem nasila się zwłaszcza w dobie, notowanego od lat 60. XX wieku, wzrostu
znaczenia badań interdyscyplinarnych.12 Powody tego zjawiska są dwa. Po
pierwsze, zaprojektowanie badania, przeprowadzenie go, gromadzenie
i analiza uzyskanych danych przekraczają możliwości pojedynczych badaczy,
a przynajmniej wydłużają znacznie proces publikacji wyników. Mało kto
może sobie na to pozwolić. Kolejne odkrycia naukowe dokonywane są na
tyle szybko, że coraz częściej badacze, nie mogąc oczekiwać na prezentację
wyników swych badań w czasopismach naukowych, zamieszczają je online
w bazach preprintów (m.in. na arXiv.org)13.
Po drugie, z uwagi na wąską specjalizację mało kto dysponuje wiedzą
niezbędną do zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów.14 Dlatego
—————————
Ibidem, s. 365.
J. Hardwig, Epistemic Dependence, The Journal of Philosophy, 82, 7, 1985, s. 335–349;
J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, Journal of Philosophy, 88, 12, 1991, s. 693–708.
10 J. Hardwig, Epistemic Dependence, op. cit., s. 335.
11 Ibidem, s. 345–346.
12 Por. N. Van Noorden, Interdisciplinary Research by the Numbers, Nature, 525, 2015, 306–307.
13 J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, op. cit., s. 694–695; H. Collins, Czy wszyscy jesteśmy
ekspertami?, przeł. E. Bińczyk, J. Grygieńć, PWN, Warszawa 2018, s. 44.
14 Ibidem, s. 695.
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średnia liczba badaczy współpracujących nad projektami sukcesywnie
wzrasta. Sam Hardwig analizuje opublikowany w 1983 roku w Physical
Review Letters artykuł współautorstwa 99 badaczy.15 Interdyscyplinarność
wymaga kooperacji badaczy reprezentujących często zupełnie odmienne
specjalności naukowe. Wymaga ona zrozumienia i porozumienia między
osobami o odmiennych zainteresowaniach, perspektywach badawczych,
wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Frederick Rossini i Alan Porter twierdzą, że przezwyciężenie epistemicznych różnic dzielących członków zespołu
interdyscyplinarnego uzależnione jest od spełniania jednego z czterech scenariuszy.16 W pierwszym, ciężar pośredniczenia między badaczami reprezentującymi odmienne specjalności bierze na siebie lider zespołu. To na jego
barkach spoczywa zrozumienie wszystkich elementów projektu i ich właściwe umiejscowienie. W takim modelu „integracji przez lidera” kierownik zespołu musi dysponować równocześnie wiedzą ekspercką w kilku obszarach
badawczych. Pozostali członkowie zespołu muszą pokładać zaufanie w liderze. Każdy z nich może pojąć jedynie wycinek projektu odpowiadający jego
własnej specjalności. Z kolei lider musi opanować pełnię wiedzy specjalistycznej dotyczącej projektu, by móc porozumiewać się z członkami zespołu,
oceniać rezultaty ich pracy oraz sugerować zmiany w przebiegu badań. Lider
staje się „obowiązkowym punktem przejścia”, wąskim gardłem procesu naukowego, które kontroluje przepływ informacji i zachowuje kontrolę nad całością procesu badawczego. Pozostali członkowie zespołu muszą dysponować
jedynie wiedzą ekspercką we własnej domenie. Taki model relacji nie zostawia miejsca na dyskusje grupowe.
W wariancie drugim wszyscy członkowie zespołu zaznajamiają się z całością wspólnie prowadzonych badań w stopniu, jaki umożliwi im zrozumienie
pracy zespołu. Jest to co najmniej czasochłonne, o ile w ogóle praktycznie
wykonalne. Każdy z badaczy musi równocześnie prowadzić badania we własnym zakresie oraz śledzić na bieżąco osiągnięcia w pozostałych obszarach.
W tym scenariuszu członkowie zespołu rozumieją całość projektu i mogą
uczestniczyć we wspólnych dyskusjach, ale żaden z nich nie potrafi przyczynić się do rozwoju badań poza własną specjalnością. W wersji najbardziej
radykalnej powodzenie takiego projektu interdyscyplinarnego wymaga od
każdego członka zespołu zrozumienia częściowych i całościowych rezultatów
badań całego zespołu. Ciężar, który w poprzednim wariancie spoczywał na
barkach lidera, tu spoczywa na każdym członku zespołu z osobna.
W wariancie trzecim integracja wiedzy członków zespołu dokonuje się na
dalszych etapach prac, w drodze uzgadniania rezultatów badań. Wymaga to
„nakładania się na siebie takich obszarów wiedzy” i „zgody co do celu, jakim
—————————
15 K. Abe, T.C. Bacon, J. Ballam et al., Charm Photoproduction Cross Section at 20 GeV, Physical
Review Letters, 51, 3, 1983, s. 156–159.
16 F. A. Rossini, A.L. Porter, Frameworks for Integrating Interdisciplinary Research, Research
Policy, 8, 1, 1979, s. 70–79.
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jest sporządzania «powiązanych» analiz”.17 Po przeprowadzeniu wszystkich
badań, cały zespół analizuje uzyskane wyniki, interpretując je przez pryzmat
celów projektu. W drodze „negocjacji między ekspertami” wyciągnięte zostają wnioski oraz sporządzony ostateczny raport z badań.
I w końcu, w ostatnim wariancie współpraca polega na stworzeniu u jej
zarania gotowej matrycy integracji danych, które będą dostarczane przez
członków zespołu.18 Nikt tu nie musi na bieżąco nadzorować prac całej grupy. Każdy jej członek samodzielnie wykonuje swoje badania, zaś wyniki włącza do stworzonej zawczasu matrycy. Integracja danych dokonuje się automatycznie. Może ona mieć charakter synchroniczny lub asynchroniczny.
Mogą dokonywać jej wszyscy członkowie zespołu kolektywnie, może być ona
dokonywana bezosobowo lub przez osobę lidera.
Problem w tym, że z perspektywy koncepcji Hardwiga każdy z tych wariantów wydaje się mało prawdopodobny. Każdy wymaga bowiem, by co
najmniej jedna osoba posiadała wiedzę ekspercką niezbędną do zaplanowania i przeprowadzenia całego eksperymentu. Tymczasem specjalizacja
wymuszająca wąskie horyzonty badawcze, czyni częste podpieranie się autorytetem innych badaczy nieuniknionym.

2. ZGUBNE SKUTKI (NIE)UFNOŚCI

Ciemną stroną i nieuniknioną konsekwencją wzrostu roli zaufania jest
coraz większa liczba nadużyć naukowych. W obliczu praktycznej niemożliwości weryfikacji wyników badań, gdy równocześnie ich publikacja stanowi
warunek sukcesu zawodowego, pokusa i liczba oszustw rośnie.19 Redakcje
czasopism specjalistycznych nie są w stanie weryfikować wyników badań
przedstawianych w nadsyłanych manuskryptach. Prowadzi to do opłakanych
rezultatów. Reproducibility Project, w ramach którego podjęto próbę replikacji badań eksperymentalnych opisanych w 100 artykułach z dziedziny
psychologii opublikowanych w 2008 roku ukazał, że tylko w przypadku
36,1% otrzymane wyniki zgadzały się z wnioskami autorów, a i to w stopniu
innym (zwykle niższym) niż ten stwierdzany w publikacjach.20 John P. A.
Ioannidis posuwa się wręcz do stwierdzenia, że większość publikowanych
wyników badań naukowych jest zafałszowana.21 Aby ukazać skalę problemu,
absolwenci MIT zaprojektowali witrynę internetową SCIgen, która automatycznie tworzyła teksty przypominające publikacje naukowe, choć pozbawione znaczenia. Ku zaskoczeniu autorów projektu, znaczna część takich
—————————
17 Por. H. Andersen, S. Wagenknecht, Epistemic Dependence in Interdisciplinary Groups, Synthese, 190, 2013, s. 1896.
18 Ibidem, s. 1890–1891.
19 B. Barber, Trust in Science, Minerva, 25 (1–2), 1987, s. 130.
20 Por. G. Eyal, The Crisis of Expertise, op. cit., s. 44.
21 J. P. A. Ioannidis, Why Most Published Findings Are False, Plos Medicine, 18, 4, 2005, s. 40–47.
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manuskryptów została opublikowana w szanowanych czasopismach naukowych (m.in. w „Applied Mathematics and Computation”), zaś niektórzy
zmyśleni autorzy osiągnęli pokaźne wskaźniki cytowalności. Jeden z nich –
Ike Antkare – w pewnym momencie znalazł się na 21 miejscu wśród autorów
najlepiej cytowanych na świecie w dziedzinie computer science. Jego opublikowane niemal wyłącznie w 2009 roku 102 artykuły dały mu indeks Hirsha w wysokości 94. Cyril Labbé (twórca fikcyjnego Antkare) wykrył ponad
120 takich bezsensownych artykułów opublikowanych w latach 2005–2013
w czasopismach stosujących peer review. To sygnalizuje ogrom problemu,
z jakim mierzy się środowisko naukowe. Rzeczywista skala tego zjawiska
zapewne nigdy nie zostanie ujawniona, m.in. z powodu praktycznej niemożliwości weryfikacji publikowanych wyników. Problem ten ma dwa wymiary,
Po pierwsze, często nie sposób znaleźć specjalisty, który potrafiłby ocenić rzetelność danych badań, skoro sam nigdy ich nie przeprowadził. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku badań pionierskich. Jak stwierdza Hardwig,
analizując głośne fałszerstwa wyników badań z końca lat 80. XX wieku,
„…liczba rzeczywiście kompetentnych recenzentów często jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę ilość nadsyłanych artykułów oraz złożoność i mnogość
stosowanych technik badawczych. Ponadto, oszustwa wewnętrznie spójne
i prezentujące się wiarygodnie są niewykrywalne przez recenzentów, ponieważ ani nie analizują oni wyjściowych danych, ani sposobu ich gromadzenia”.22

Po drugie,
„struktura współczesnej nauki raczej przeciwdziała replikacji, niż jej sprzyja.
Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie funduszy na próby odtworzenia badań
innych osób, a uznaniem wśród akademików cieszą się tylko autorzy oryginalnych odkryć. A nawet jeśli już podejmuje się próbę replikacji badań innych
osób, nie zawsze prowadzi to do wykrycia nadużyć. W rzeczywistości, replikacja paradoksalnie raczej potwierdzi niż zdemaskuje te oszukańcze prace, które
mają poprawne wnioski”.23

Powtarzanie kosztownych badań już raz przeprowadzonych tylko dla potwierdzenia ich wyników nie znajduje finansowego uzasadnienia. Nikłą
chwałę zyskuje też badacz, który poświęca się sprawdzaniu wyników badań
innych, zamiast przeprowadzać własne.
Zdaniem Hardwiga roli zaufania w nauce nie da się ani wyeliminować,
ani zminimalizować,24 zaś relacje między naukowcami nie różnią się pod
—————————
J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, op. cit., s. 703.
Ibidem, s. 703.
24 J. Hardwig, Epistemic Dependence, op. cit., s. 336; J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, op.
cit., s. 707. Por. B. Barber, Trust in Science, op. cit., s. 123–134.
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tym względem od relacji łączących ekspertów z laikami.25 „W przypadku
większości dyscyplin ci, którzy nie ufają innym, nic nie wiedzą; ci, którzy nie
ufają innym, nie mogą dysponować najlepszymi dowodami poprawności
swoich przekonań.”26 Ten radykalny pogląd na rolę zaufania w funkcjonowaniu społeczności naukowej ma dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla
wizji nauki, ale i dla teorii polityki. Najważniejszą jest konieczność porzucenia tradycyjnego sposobu rozumienia racjonalności. Ślepe zawierzanie innym osobom, jeżeli istnieją jakiekolwiek podstawy by sądzić, że są bardziej
kompetentne od nas, nie kłóci się z racjonalnością. Przeciwnie, racjonalność
wymaga, byśmy w większości decyzji zdali się bezgranicznie na innych i nie
próbowali wyrobić sobie własnej opinii. Teza ta uderza w oświeceniową ideę
nauki jako ufundowanej na empiryzmie i autonomii badacza, a nie ślepym
zaufaniu wobec autorytetów.27 Uderza też w ideał racjonalnego obywatela,
autonomicznie decydującego lub przynajmniej trafnie wskazującego przedstawiciela, który będzie umiejętnie podejmował decyzje za niego. Laik,
szeregowy obywatel lub zawodowy polityk, nigdy nie będzie miał merytorycznych podstaw do uznania autorytetu eksperta. W sytuacji konieczności
opowiedzenia się za jedną z opcji: antropogeniczne czy nieantropogeniczne
źródła zmiany klimatu; szkodliwość czy nieszkodliwość tiomersalu; skuteczność czy nieskuteczność szczepień – może tylko powtarzać argumenty
zasłyszane u osób, które uznaje za ekspertów. Nigdy jednak ze zrozumieniem.
Taki obraz relacji między laikami i ekspertami jest szczególnie kłopotliwy
dla popularnych dziś epistemicznych ujęć demokracji.28 Bazują one na przekonaniu, że system demokratyczny, dzięki zdolności do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy obywateli, stanowi najefektywniejszy model decydowania politycznego. Jest on szczególnie skuteczny wtedy, gdy przybiera postać
deliberacyjną, a więc gdy tworzy przestrzenie do dyskusji między samymi
obywatelami oraz między obywatelami i ekspertami. Dzięki temu, z jednej
strony, prowadzi on do wzrostu poziomu wiedzy oraz kompetencji decyzyjnych obywateli. Z drugiej zaś strony, obywatele, niejednokrotnie dysponując
wiedzą kontekstualną niedostępną ekspertom („mądrością insiderów”29),
mogą wskazywać na praktyczne ograniczenia w stosowaniu modeli teoretycznych. Na gruncie koncepcji Hardwiga dyskusja laików z ekspertami jest
bezcelowa. Nie odniosą z niej epistemicznych korzyści ani obywatele, ani
eksperci.
—————————
J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, op. cit., s. 693–694.
Ibidem, s. 693.
27 Cf. F. Hendriks, R. Bromme, Trust in Science and the Science of Trust, w: Progress in IS. Trust
and Communication in a Digitized World: Models and Concepts of Trust Research, B. Blöbaum
(red.), Springer 2016, s. 145.
28 Zob. D. Estlund, Autorytet demokracji. Ujęcie filozoficzne, przeł. J. Grygieńć, T. S. Markiewka,
WN UMK, Toruń 2019.
29 I. Shapiro, Stan teorii demokracji, przeł. I. Kisilowska, PWN, Warszawa 2006, rozdz. 2.2.
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Mimo radykalizmu stanowiska Hardwiga, nie brakuje badaczy sympatyzujących z nim.30 Podobne tezy głosili Steve Fuller31 oraz John Ziman.32
Steven Shapin stwierdzał wręcz, że sama możliwość wątpienia w poprawność wyników czyichś badań wymaga znacznego zaufania wobec sposobu
funkcjonowania danej dyscypliny. „Musimy uświadomić sobie, że zaufanie
jest warunkiem istnienia całej tej wiedzy, którą nazywamy nauką”.33 Ze stanowiskiem tym sympatyzowali także Sztompka oraz Stephen Turner.34
Większości badaczy koncepcja Hardwiga wydaje się jednak nazbyt radykalna, zaś jej konsekwencje – katastrofalne dla naszej wizji nauki i polityki.
Dlatego nie brakuje autorów znacznie ją modyfikujących, a jeszcze częściej –
odrzucających. Ci pierwsi zwykle ograniczają stosowalność zależności epistemicznej tylko do niektórych dyscyplin lub obszarów. Najczęściej za takie
dyscypliny uznaje się „uwikłane normatywnie” etykę, estetykę, a niekiedy
filozofię w ogóle.35 Zdaniem autorów podzielających ten pogląd, zależność
epistemiczna nie istnieje lub występuje w minimalnym stopniu tam, gdzie
da się określić stopień poprawności/błędności wcześniejszych opinii eksperta. Z kolei tam, gdzie takich kryteriów brakuje, laik jest całkowicie pozbawiony narzędzi pozwalających mu ocenić kompetencje rzekomego specjalisty. A skoro w naukach społecznych i przyrodniczych ocena wcześniejszych
dokonań eksperta jest możliwa i powszechnie stosowana, to zależność epistemiczna jest nie normą, a anomalią świata nauki.

3. ROZWIĄZANIE INDYWIDUALISTYCZNE,
CZYLI PRZYCHODZI LAIK DO EKSPERTA

Niedocenianie wagi konsekwencji teoretycznych, do jakich prowadzi
koncepcja Hardwiga jest jednak rzadkością. Dużo częściej badacze podejmujący to zagadnienie starają się formułować strategie przezwyciężenia problemu asymetrii epistemicznej między laikami i ekspertami. Jedno z najszerzej dyskutowanych rozwiązań tego problemu zaproponował Alvin Goldman. Przedstawił on pięć strategii, które pozostają do dyspozycji laika znaj—————————
30 Zob. A. Schwab, Epistemic Trust, Epistemic Responsibility, and Medical Practice, Journal of
Medicine and Philosophy, 33, 2008, s. 302–320.
31 S. Fuller, The Knowledge Book, Acumen, London, s. 4; S. Fuller, Social Epistemology, Indiana
University Press, Bloomington and Indianapolis 1991, s. 278–279; por. B. Barber, Trust in Science,
op. cit., s. 123.
32 J. Ziman, Real Science, op. cit., s. 97.
33 S. Shapin, Trust, Honesty, and the Authority of Science, op. cit.
34 S. Turner, Liberal Democracy 3.0, Sage, London 2003, s. 51.
35 Zob. M. Cholbi, Moral Expertise and the Credentials Problem, Ethical Theory and Moral Practice, 10, 2007, s. 323-334; S. LaBarge, Socrates and Moral Expertise, w: L. Rasmussen (red.), Ethics
Expertise: History, Contemporary Perspectives, and Applications, Springer 2005, s. 15–38;
S. LaBarge, Socrates and the Recognition of Experts, Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy
and Science, 30 (4), 1997, s. 51–62; C. Thi Nguyen, Cognitive Islands and Runaway Echo Chambers: Problems for Epistemic Dependence on Experts, Synthese, 197, 2020, s. 2803–2821.
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dującego się w sytuacji wyboru spośród sprzecznych opinii eksperckich.36
Pierwsza z nich, w praktyce najczęściej stosowana, to samodzielna ocena
kompetencji eksperta. Może ona przybrać postać bezpośrednią lub pośrednią. W pierwszym przypadku laik analizuje prezentowane mu argumentacje,
ocenia stopień ich spójności oraz związek przesłanek z wnioskami. Na tej
podstawie osądza on zdolności argumentacyjne oraz logiczną poprawność
wywodu, a w konsekwencji rzetelność rozumowania i kompetencje eksperta.
W drugiej postaci, pośredniej, laik poddaje ocenie zdolności retoryczne spierających się specjalistów. Na podstawie oceny płynności narracji oraz umiejętności zbijania twierdzeń oponentów, laik wnioskuje o stopniu znajomości
przez nich tematyki oraz „przepracowania” przez nich kontrargumentów dla
własnych stanowisk.
Druga strategia polega na ocenie liczebności grup ekspertów opowiadających się za każdą z prezentowanych laikowi opinii. Jeśli laik nie potrafi samodzielnie rozstrzygnąć sporu między ekspertami, może posiłkować się opinią środowiska naukowego. Proste „liczenie szabel” stojących za każdą ze
stron sporu pozwoli mu odróżnić pogląd mainstreamowy od niszowego.
Jeżeli dysproporcja poparcia dla jednego z nich jest znaczna, laik powinien
zaufać większości. Struktura argumentacji zwolenników tej strategii jest
zbliżona do tzw. twierdzenia Condorceta.37 Skoro pojedynczy ekspert w odniesieniu do obszaru swej specjalności częściej ma rację niż się myli, to im
liczniejsza grupa zgodnych ekspertów, tym większe statystyczne prawdopodobieństwo na to, że mają rację.
Po trzecie, laicy mogą samodzielnie ocenić kompetencje ekspertów osądzając stopień trafności ich wcześniejszych prognoz. Przykładem często przywoływanym w literaturze jest zaćmienie słońca.38 Każdy laik dysponujący kalendarzem i zegarkiem potrafi ocenić trafność przepowiedni eksperckich dotyczących takiego zdarzenia astronomicznego. Jeżeli ekspertowi udawało się
w przeszłości być skuteczniejszym od innych w przewidywaniu przyszłych
wydarzeń, można wnioskować o wyjątkowych zdolnościach analitycznych
takiego eksperta gwarantujących jego sukcesy predykcyjne w przyszłości.
Po czwarte, laicy mogą dyskwalifikować ekspertów na podstawie oceny
ich motywacji. Zaufanie zawsze ma bowiem komponent kognitywny i normatywny.39 Ufając słowom innych osób wierzymy nie tylko, że znają odpowiedź na nasze pytania, ale że są one gotowe nam ją ujawnić. Eksperci za—————————
36 A. Goldman, Experts: Which Ones Should We Trust, w: A. Goldman, D. Whitcome (red.),
Social Epistemology. Essential Readings, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 117–128.
37 F. Dietrich, K. Spiekermann, Epistemic Democracy with Defensible Premises, Economics and
Philosophy, 29, 1, 2013; B. Grofman, G. Owen, S. Feld, Thirteen Theorems in Search of the Truth,
Theory and Decision, 15, 1983, s. 261–278; G. Lissowski, Podejmowanie decyzji przez ławę
przysięgłych z perspektywy teorii wyboru społecznego, w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności, J. Utrat-Milecki (red.), Warszawa 2011, s. 167–182.
38 A. Goldman, Experts: Which Ones Should We Trust, op. cit.
39 A. Baier, Trust and Antitrust, Ethics, 96, 2, 1986, s. 231–60; S. Shapin, Trust, Honesty, and the
Authority of Science, op. cit.
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trudnieni w Tabacco Institute przez dekady kwestionowali związek palenia
nikotyny z zachorowalnością na raka, wiedząc o istnieniu konsensusu naukowego w tej kwestii. Dlatego stwierdzenie finansowego uwikłania danego
eksperta wystarczy, by mieć uzasadnione wątpliwości co do jego motywacji,
a w konsekwencji do szczerości wydawanych przez niego opinii. Podobnie,
stwierdzenie faktu emocjonalnego sprzyjania przez eksperta jednemu z rozwiązań może być zasadnie uznane za dyskwalifikujące w oczach laika. Zależność finansowa od prywatnych fundacji, upolitycznionych instytutów badawczych czy think tanków, dawanie dowodów emocjonalnego przywiązania
lub uprzedzenia wobec jednego z rozwiązań to wystarczające powody, by
powątpiewać w szczerość intencji eksperta.
W końcu, laicy mogą także zaufać meta-ekspertowi, który w ich imieniu
rozstrzygnie kłopotliwą kwestię. Problematyczność tej strategii jest jednak
na tyle oczywista, że większość autorów nie rozpatruje jej osobno od pozostałych.
Każda z powyższych strategii budzi wątpliwości. W przypadku pierwszej
wiążą się one z naturalnymi obawami, że laik nie będzie w stanie ocenić wagi
przesłanek rozumowania eksperta oraz ich związku z wnioskami. By to
uczynić, sam musiałby dysponować wiedzą specjalistyczną, co z definicji jest
niemożliwe. Jeszcze bardziej zawodna jest wnioskowanie o kompetencji
eksperta z jego zdolności retorycznych. Zdolności retoryczne co najmniej
równie często skrywają brak wiedzy, co eksponują kompetencje.40
Kontrowersyjna jest też strategia zawierzania liczniejszej grupie ekspertów. Wątpliwości w odniesieniu do niej wręcz się piętrzą. Po pierwsze, czy
istnieje wiarygodna metoda liczenia głosów ekspertów opowiadających się za
każdym z dyskutowanych rozwiązań? Jeżeli nie, to komu w tej kwestii można zaufać? Po drugie, skąd laik ma wiedzieć, że każdy z rzekomych ekspertów sympatyzujących z poszczególnymi opiniami rzeczywiście jest ekspertem i należy uwzględnić jego głos? Skoro laik nie potrafi wybrać najbardziej
kompetentnego eksperta, to czy będzie w stanie wskazać całą ich grupę? Czy
nie musiałby wpierw ocenić kompetencji każdego jej członka z osobna, by
dopiero później zliczać ich głosy? Po trzecie, nie istnieje logiczny związek
między liczebnością grup ekspertów a prawidłowością forsowanych przez
nich rozwiązań. Kilka dość powszechnie występujących zjawisk nakazuje
wątpić, by „liczenie szabel” było zawsze efektywne. Weźmy przykład „mód
naukowych” oraz sytuację istnienia naukowego guru i jego/jej bezkrytycznych zwolenników.41 W obydwu przypadkach większa liczebność grupy nie
oznacza, że każdy jej członek, optując za danym rozwiązaniem, czyni to
—————————
40 O. R. Scholz, Experts: What They Are and How We Recognize Them – A Discussion of Alvin
Goldman’s Views, Grazer Philosophische Studien, 79, 2009, s. 200; por. M. Hoffman, How to Identify Moral Experts? An Application of Goldman’s Criteria for Expert Identification to the Domain
of Morality, Analyse & Kritik, 2, 2012, s. 300, 302.
41 A. Goldman, Experts: Which Ones Should We Trust, op. cit., s. 120.
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w efekcie autonomicznej i przemyślanej decyzji. Tymczasem to, czy poszczególne opinie zostały uformowane w sposób niezależny, ma znaczenie kluczowe. Jeśli jest inaczej, to opieranie zaufania do danego poglądu na liczbie
jego zwolenników przypominałoby sytuację, w której, by użyć słów Wittgensteina, „ktoś kupił kilka egzemplarzy dzisiejszej gazety po to, by się upewnić,
że pisze ona prawdę”42. Powstaje też wątpliwość dotycząca tego, które „szable” mamy liczyć. Czy w przypadku tezy o antropogenicznym charakterze
zmiany klimatu powinniśmy uwzględniać wyłącznie głosy klimatologów, czy
badaczy wszystkich specjalności, o ile tylko reprezentują uznane ośrodki
naukowe? Zdaniem Goldmana – tylko tych klimatologów, którzy swą opinię
sformułowali samodzielnie. Odmiennej odpowiedzi udziela David Coady,
którego zdaniem należy brać pod uwagę także opinie badaczy niespecjalizujących się w danym zagadnieniu. Wystarczy, że znając realia pracy naukowej
oraz mając do dyspozycji narzędzia pośredniej oceny dorobku badacza (indeks h, liczbę cytowań, miejsce, datę, częstotliwość publikacji oraz impact
factor czasopism itp.), naukowcy, niezależnie od specjalności, dużo sprawniej od laików odróżnią rzetelnego badacza od szarlatana i rzeczywistą kontrowersję naukową od sfabrykowanej.
Także ocena trafności wcześniejszych prognoz danego eksperta zdaje się
przekraczać kompetencje laika. Tak proste sytuacje, jak weryfikacja zajścia
zaćmienia słońca w rzeczywistości zdarzają się niezmiernie rzadko. Dużo
częściej przewidywania ekspertów dotyczą skomplikowanych procesów,
w odniesieniu do których laik nie jest w stanie określić poprawności przewidywań eksperta. Nawet w zdawałoby się oczywistej sytuacji wskazania autorów, którzy trafnie przewidzieli wystąpienie kryzysu gospodarczego 2009
roku, istnieje kontrowersja czy wszyscy oni mieli podstawy do swej diagnozy.43 Nawet w przypadku poprawnych przewidywań laik nie zawsze będzie
w stanie stwierdzić czy nie były one przypadkowe.
W końcu, rzadko kiedy laik będzie dysponował informacjami mogącymi
ujawnić pozamerytoryczne motywacje eksperta. W niektórych obszarach
najbardziej kompetentni eksperci z konieczności będą stronniczy. Przykładowo, warunkiem włączenia w skład komisji Instytutu Medycyny, której
powierzono w 2001 roku zbadanie poziomu bezpieczeństwa szczepień
ochronnych było nieuczestniczenie kiedykolwiek w ocenie szczepionek, nie
zeznawanie w podobnych sprawach przed sądem oraz brak wszelkich powiązań z firmami produkującymi takie szczepionki. W efekcie w skład tej komisji nie mogli wejść żadni immunolodzy i wakcynolodzy.44 Na ołtarzu potencjalnej bezstronności złożono ofiarę z kompetencji decydentów.
—————————
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 136.
Por. D. Bezemer, „No One Saw This Coming” Understanding Financial Crisis Through Accounting Models, Accounting Organizations and Society, 35, 7, 2010, s. 676–688.
44 S. Mnookin, Wirus paniki. Historia kontrowersji wokół szczepionek i autyzmu, przeł.
H. Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 177.
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Mimo wiążących się z nimi wątpliwości, niemal każda z Goldmanowskich
strategii ma swoich zwolenników.45 Sam Goldman największych nadziei
upatruje w ocenie minionych dokonań eksperta przez laików. Coady wierzy
w „liczenie szabel”.46 Harry Collins i Robert Evans ufają szukaniu świadectw
stronniczości eksperta i konsensusowi naukowców ze „ścisłego rdzenia” danej dyscypliny47.

4. ROZWIĄZANIE INSTYTUCJONALNE,
CZYLI PRZYCHODZI EKSPERT DO LAIKA

Nie brak jednak autorów, którzy sceptycznie oceniają skuteczność strategii Goldmanowskich. Niektórzy z nich nadzieje na rozwiązanie problemu
epistemicznej asymetrii między laikami i ekspertami pokładają w rozwiązaniach instytucjonalnych, które zdejmą z obywateli ciężar samodzielnego
rozstrzygania kontrowersji naukowych. Zwolennikami takiego ujęcia są
m.in. Cathrine Holst i Anders Molander. Ich zdaniem „kwestia odróżniania
eksperta od kogoś, kto nie jest ekspertem, oraz wysokie prawdopodobieństwo tego, że nie istnieje nic takiego jak wiedza ekspercka w kwestiach moralnych, stanowią problem nie tylko dla uzasadnienia instytucji eksperckich,
ale także dla każdego ujęcia rządów demokratycznych we współczesnym
świecie”.48 Zależność epistemiczna to największe wyzwanie, przed jakim stoi
teoria i praktyka demokracji.49 Wszystkie dostępne strategie mające je przezwyciężać, w praktyce zawodzą: „osoby niebędące ekspertami, niedysponujące […] wiedzą ekspercką, nie mają epistemicznej możliwości oceny argumentacji ekspertów”.50
Skoro laicy nie potrafią samodzielnie rozstrzygać sporów eksperckich, należy ich w tym wyręczać. Pomóc w tym ma stosowna „aranżacja instytucjonalna: wypracowanie mechanizmów, które będą gwarantowały, że eksperci
faktycznie są ekspertami i korzystają ze swych kompetencji we właściwy
sposób w sytuacjach, gdy osoby niebędące ekspertami nie są w stanie bezpośrednio ocenić jakości i zasadności opinii eksperckich”.51 Holst i Molander
pokładają nadzieje w normatywno-instytucjonalnej triadzie. Pierwszym jej
elementem są normy prowadzenia badań obowiązujące we wspólnocie naukowej. Muszą one promować wśród naukowców kulturę wzajemnego kryty—————————
O. R. Scholz, Experts: What They Are and How We Recognize Them, op. cit., s. 202.
Por. S. Gaon, S. Norris, The Undecidable Grounds of Scientific Expertise, Journal of Philosophy of Education, 35, 2, 2001, s. 187.
47 H. Collins, R. Evans, Why Democracies Need Science, op. cit., s. 84–87.
48 C. Holst, A. Molander, Public Deliberation and the Fact of Expertise: Making Experts
Accountable, Social Epistemology, 31, 2017, s. 3.
49 Ibidem, s. 13.
50 Ibidem, s. 4. Por. J. Reiss, Why Do Experts Disagree?, Critical Review, published online 21
January 2021, s. 13.
51 C. Holst, A. Molander, Public Deliberation and the Fact of Expertise, op. cit., s. 5.
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cyzmu, wymuszać prezentację i obronę stanowisk w sposób deliberacyjny.52
Innymi słowy, kluczowy jest rygorystyczny system peer review, w którym
naukowcy na każdym kroku muszą oceniani oraz zmuszani do konfrontacji
rezultatów swoich badania z resztą środowiska naukowego. Drugim elementem powinno być regularne poddawanie ekspertów ocenie przez biurokratów i kompetentnych praktyków.
„Najbardziej oczywistym forum do testowania osądów, wykrywania błędów
i uprzedzeń są fora równych sobie osób: eksperci od spraw ekonomicznych
powinni być odpytywani przez innych ekspertów od spraw ekonomicznych,
opinie ekspertów do spraw prawnych powinny być analizowane przez innych
ekspertów do spraw prawnych itd. Jednak w procesie demokratycznego podejmowania decyzji badanie osądów i argumentów musi być, z powodów epistemicznych, rozszerzone na inne ważne dyscypliny i otwarte przed innymi
ważnymi forami eksperckimi, złożonymi na przykład z biurokratów i kompetentnych praktyków.”53

Taka dywersyfikacja uczestnictwa prowadzić ma do wzbogacenia zasobu
dostępnych informacji. Obecność praktyków ma uświadomić ekspertom nie
tyle to, co wiedzą, ale to, czego nie wiedzą, temperować ich zbytnią pewność
siebie i wskazywać na ograniczenia w bezpośrednim stosowaniu teorii do
praktyki. I w końcu, trzeci element zalecanego przez Holst i Molandera
układu instytucjonalnego to mechanizmy regulujące warunki pracy ekspertów. W tym kontekście niezbędne jest zapewnienie „różnorodności poznawczej i optymalnego podziału pracy intelektualnej”54 pomiędzy samymi ekspertami. Różnice perspektyw i modeli predykcyjnych są kluczowe dla uniknięcia stronniczości, zgubnych heurystyk i błędów poznawczych. Im więcej
współpracy i debaty w ramach środowiska naukowego, im więcej zróżnicowanego wkładu przedstawicieli różnych dyscyplin, tym lepsze rezultaty pracy eksperckiej. Im drobniejsze sito krytyki, tym mniejsza ryzyko, że przeciśnie się przez nie błędna teoria. Tym samym mniejsze powody do niewiary
w rezultaty procedury naukowej, ergo tym mniejsze ryzyko, że obywatele
będą obciążeni wyborem spośród konkurencyjnych zaleceń eksperckich.
Takie ujęcie sprawy wydaje się jednak zbyt optymistyczne. Założywszy
istnienie zależności epistemicznej, żadne z proponowanych przez Holst
i Molandera rozwiązań nie może spełnić pokładanych w nich nadziei. Z tej
perspektywy bowiem normy nauki to co najwyżej ideały normatywne nie—————————
52 Podobnie argumentują Collins i Evans, których zdaniem nauka powinna stanowić ideał regulatywny dla demokracji, ucieleśniając wartości, których przestrzeganie w debacie publicznej pozwoli
przezwyciężyć dezinformację i odnowić debatę demokratyczną; zob. H. Collins, R. Evans, Why
Democracies Need Science, op. cit., rozdz. 2.
53 C. Holst, A. Molander, Public Deliberation and the Fact of Expertise, op. cit., s. 8–9. Por.
C. Holst, A. Molander, Epistemic Democracy and the Rule of Experts, Contemporary Political Theory, 18, 2019, s. 541–561.
54 C. Holst, A. Molander, Epistemic Democracy and the Rule of Experts, op. cit., s. 9.
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spotykane w rzeczywistości. W nauce nie ma miejsca na zorganizowany krytycyzm, skoro nie ma w niej też miejsca na weryfikację rezultatów badań.
Oczekiwanie, że bardziej rygorystyczny system peer review rozstrzygnie
kontrowersje naukowe zanim skonfrontowani z nimi zostaną obywatele, jest
nieuzasadnione. Nie ma miejsca na debatę i wzajemną krytykę tam, gdzie
nie ma zrozumienia.

5. ROZWIĄZANIE EPISTOKRATYCZNE,
CZYLI PRZYCHODZI EKSPERT DO EKSPERTA

Dużo bardziej konsekwentna w swym ujęciu problemu nieuchronnej
asymetrii epistemicznej między laikami i ekspertami jest Eva Krick. Jej zdaniem taka asymetria przekreśla wszelkie nadzieje na wartościową dyskusję.
Teorię polityki demokratycznej zdominowała romantyczna wizja obywatela
jako osoby zdolnej do racjonalnego osądu, potencjalnie lub faktycznie kompetentnej lub posiadającej unikalną perspektywę, która predestynuje do
uczestnictwa we wszystkich możliwych decyzjach jej dotyczących. Niekiedy
przekonaniu temu towarzyszy pogląd, że zwykli obywatele są bardziej obiektywni w ocenie rzeczywistości niż eksperci55. Nic bardziej mylnego, twierdzi
Krick. Obywatelom zawsze będzie brakowało kompetencji do oceny argumentów eksperckich.56 Wszelkie próby wyeliminowania zależności epistemicznej muszą spełznąć na niczym. Nie znaczy to jednak, że nie ma możliwości minimalizacji negatywnych konsekwencji tego zjawiska.
Najpopularniejszą w literaturze teoretyczno- i filozoficzno-politycznej
próbą przezwyciężenia asymetrii epistemicznej dzielącej laików od ekspertów są fora deliberacyjne. Są to zgromadzenia obywateli, którzy dzięki konsultacji z ekspertami prezentującymi różne punkty widzenia nabywają wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji. Członkowie takich instytucji mają prawo
przesłuchania dowolnej liczby wybranych przez siebie specjalistów. Zwykle
przyjmuje się dwie metody selekcji obywateli uczestniczących w takich dyskusjach. Pierwszą jest inkluzyjność – włączanie wszystkich osób wyrażających taką wolę. Drugą jest losowy wybór grupy reprezentatywnej społecznie.
W praktyce częściej stosowane jest to drugie rozwiązanie. Jego najczęściej
stosowaną odmianą są sondaże deliberacyjne. Zdaniem Krick obydwie te
metody selekcji są wadliwe. Pierwsza prowadzi do stronniczości uczestników, sprzyja jednorodności i niereprezentatywności grupy. Zwykle do
uczestnictwa w tego typu instytucjach zgłaszają się osoby o już uformowanych poglądach. Przeważnie są to wykształceni mężczyźni z klasy średniej.
—————————
55 E. Krick, Creating Participatory Expert Bodies. How the Targeted Selection of Policy Advisers
Can Bridge the Epistemic-democratic Divide, w: Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the
Social Ties of Expert Bodies in Europe, E. Krick, C. Holst (red.), Routledge, London–New York
2020, s. 37.
56 Ibidem, s. 43.
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W przypadku drugiej metody występuje trudność przyswojenia przez
uczestników dużej ilości informacji przekazywanych przez ekspertów w zbyt
krótkim czasie. Losowy wybór niezainteresowanych daną tematyką obywateli skutkuje trudnością nabycia podstawowej wiedzy na temat rozpatrywanego problemu. Ich relacja z ekspertami przypomina tę między korepetytorem
i uczniem przygotowującym się na ostatnią chwilę do egzaminu. Ten
drugi nie ma czasu na refleksyjną ocenę oglądanego pierwszy raz w życiu
materiału.
Dlatego Krick proponuje rozwiązanie trzecie, które nazywa „modelem
towarzyszenia” (concomitance model). Zaleca ona włączanie w procesy decyzyjne oprócz ekspertów także praktyków posiadających niezbędną wiedzę
o danym zagadnieniu. „Praktycy często posiadają znaczną wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie, dzięki czemu nadają się do odgrywania podwójnej roli – eksperta i przedstawiciela obywateli.”57 Zamiast inkluzyjności
i losowego doboru uczestników forów, należy dobierać ich z uwagi na posiadane kompetencje.58 Każda osoba przystępująca do dyskusji z ekspertami,
musi być już zaznajomiona z przedmiotem rozmowy. Tylko wtedy będzie
mogła skonfrontować wiedzę ekspertów z własnymi doświadczeniami jako
praktyka. Krick zaleca rekrutację takich osób w organizacjach sektora trzeciego: grupach interesu, organizacjach dobroczynnych, stowarzyszeniach,
a nawet partiach politycznych. Te ostanie „także reprezentują poszczególne
segmenty społeczeństwa, a dodatkowo mogą służyć cenną wiedzą fachową
związaną z funkcjonowaniem procesów politycznych i legislacyjnych”.59
Trudno oprzeć się wrażeniu, że ambicje teoretyczne Krick są nie tyle zorientowane na przezwyciężenie problemu zależności epistemicznej, co na
jego ominięcie. Przyświeca jej cel znalezienia „ekspertów-laików” i wykorzystanie ich unikatowej wiedzy. W tej perspektywie fora deliberacyjne nie służą wypracowaniu zrozumienia i porozumienia między laikami i ekspertami,
a między ekspertami o uznanym i ekspertami o nieuznanym statusie. Krick
porzuca więc ideał demokracji na rzecz ideału rządów eksperckich. Problem
zależności epistemicznej, wyrzucony drzwiami, wraca jednak oknem. Kluczową kwestią okazuje się bowiem wskazanie uczestników takich forów. Kto
będzie desygnował osoby dysponujące wiedzą kluczową z perspektywy procesu decyzyjnego, choć nieposiadające formalnych kompetencji? Wydaje się,
że jednym z głównych problemów tej strategii jest brak ścisłych i niekontrowersyjnych kryteriów selekcji „ekspertów-laików”. Każdy wybór tego typu
zawsze będzie narażony na zarzut arbitralności.60
—————————
57 E. Krick, Creating participatory expert bodies, op. cit., s. 35. Por. E. Krick, Negotiated expertise in policy-making. How governments use hybrid advisory commitees, Science and Public Policy, 42, 4, 2015, s. 4877–500.
58 E. Krick, Creating participatory expert bodies, op. cit., s. 40.
59 Ibid., s. 41.
60 E. Krick, Creating participatory expert bodies, op. cit., s. 43.
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6. PODSUMOWANIE

Powyższe rozważania prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, żadne z
proponowanych rozwiązań problemu zależności epistemicznej nie wydaje
się spełniać pokładanych w nim nadziei. Problem ten pozostaje poważnym
wyzwaniem dla racjonalistycznych i indywidualistycznych ujęć nie tylko
nauki, ale i polityki. Po drugie, najbardziej przekonujące próby zaradzenia
temu problemowi to te, które go omijają zamiast się z nim konfrontować.
Pierwszą jest opisana przez Goldmana strategia szukania dowodów stronniczości ekspertów przez laików. Ma ona charakter nieepistemiczny, dlatego
może z powodzeniem być wykorzystywana przez jednostki niezależnie od
poziomu ich wiedzy. Nie trzeba być specjalistą w jakimkolwiek obszarze, by
wiedzieć, że zależność finansowa od sponsora skutecznie powstrzymuje
przed jego krytyką. Gdy ekspert może czerpać korzyści z zalecanego rozwiązania, każdy laik powinien zasadnie uznać to za dyskwalifikujący dowód
stronniczości. Drugim pozaepistemicznym rozwiązaniem pozwalającym
ominąć problem zależności epistemicznej jest zaproponowany przez Krick
taki dobór decydentów, by dyskusje toczyły się wyłącznie między ekspertami
o uznanym i o nieuznanym statusie. Obydwa te rozwiązania mają też swoje
wady. Pierwsze jedynie eliminuje z dyskusji najbardziej stronniczych ekspertów. Nie daje jednak laikom żadnych sugestii w kwestii wyboru spośród
sprzecznych zaleceń pozostałych ekspertów. Asymetria epistemiczna relacji
ekspert-laik nie zostaje wyeliminowana. Drugie wymaga koncepcji selekcji
uczestników forów deliberacyjnych, która wyłoni tych najbardziej kompetentnych. W tym przypadku stajemy wobec kluczowego pytania Hardwiga:
czy można wskazać eksperta samemu nim nie będąc?
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SHOULD WE FEAR EPISTEMIC DEPENDENCE (AND HOW MUCH)?
ABSTRACT

In recent years, interest in the problem of expert knowledge has intensified
among social scientists. One of the topics more frequently addressed in this context
is the relationship between experts and laypeople. This paper examines this issue
from the perspective of the concept of epistemic dependence formulated by John
Hardwig. I argue that this concept poses a severe challenge to the vision of scientific
inquiry dominant in the scientific literature and to the democratic idea of politics.
I examine three strategies encountered in the literature for responding to this challenge: individualist, institutional, and epistocratic. Alvin Goldman advocates the
first one, as he presents strategies at the disposal of a layman facing two conflicting
expert opinions. The second is the belief in the scientific community’s potential to
resolve all controversies and protect non-specialists from confronting them. The
third is to eliminate epistemic dependence by including only those with sufficient
practical experience in expert discussions. In the end, I conclude that the problem of
epistemic dependence has no suitable solution. We should place our hopes only with
strategies for circumventing it rather than confronting it.
Keywords: epistemic dependence, experts, expertise, democracy, social epistemology.
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STRESZCZENIE

Ćwierć wieku temu John Ziman sformułował tezę, iż nauka akademicka i nauka
przemysłowa stapiają się w jeden system nauki postakademickiej i zarazem postprzemysłowej, w którym Mertonowskie normy nauki akademickiej wyrażone akronimem CUDOS (communism, universalism, disinterestedness, organized scepticism) ustępują miejsca normom nauki przemysłowej wyrażonym akronimem PLACE
(proprietary, local, authoritarian, commissioned, expert). W niniejszym artykule
bronię tezy, iż ów system wyewoluował w system akademickiej nauki przemysłowej,
której normy można wyrazić akronimem PRICE: patron relevant, innovative, competitive, econometrical. Reformowanie nauki akademickiej okazuje się wobec tego
także jej re-normowaniem w zakresie i etyki, i organizacji badań. Źródłem owej
transformacji jest utożsamienie wiedzy z towarem. Etyka badań naukowych przekształca się w etykę produkcji wiedzy, a instytucje naukowe to producenci wiedzy,
która staje się „towarem epistemicznym”, gdy jest na tenże fragment zapotrzebowanie jako na coś, co zaspokaja potrzeby „konsumentów”. Naukowcy są zaś elementem
procesu produkcji wiedzy, a sam ten proces podlega kalkulacjom rynkowym. Nie
podważa to epistemicznej wartości danego projektu badawczego i jego wyników, ale
prowadzi do kontrowersyjnych konsekwencji, m.in. do fragmentaryzacji i aspektualizacji wiedzy, związania kierunków badawczych z interesami podmiotów władzy
i ignorowania krytyki transformatywnej. W rezultacie niekiedy to, co było w nauce
Mertonowskiej traktowane jako zagrożenie czy wykroczenie przeciwko etosowi nauki
okazuje się racjonalnym zachowaniem przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku
dóbr i usług epistemicznych. Akademicka nauka przemysłowa nie jest też w stanie
pełnić w społeczeństwie ról poza-instrumentalnych (kształtowania światopoglądu,
wspierania społecznej racjonalności, dostarczania niezależnych ekspertów), które
pełniła nauka akademicka. Próby zapobiegania tym problemom czy zagrożeniom
będą zaś z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ środki zaradcze są oparte na
innym rozumieniu wiedzy.
Słowa kluczowe: nauka akademicka, nauka przemysłowa, akademicka nauka
przemysłowa, etyka badań naukowych, etyka produkcji wiedzy, wiedza jako towar
epistemiczny, poza-instrumentalne role nauki.
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Ćwierć wieku temu John Ziman sformułował tezę, iż nauka akademicka
i nauka przemysłowa stapiają się w jeden system nauki postakademickiej
i zarazem postprzemysłowej, w którym Mertonowskie normy nauki akademickiej wyrażone akronimem CUDOS ustępują miejsca normom nauki
przemysłowej wyrażonym akronimem PLACE. W niniejszym artykule bronię
tezy, iż ów system wyewoluował w system akademickiej nauki przemysłowej,
której normy można wyrazić akronimem PRICE. Na tle objaśnienia dwóch
pierwszych akronimów sformułuję argumenty na rzecz mojej tezy, odwołujące się do współczesnego rozumienia wiedzy jako towaru. Następnie rozwinę proponowany akronim, argumentując, że kryjące się za nim normy
uprawiania nauki znajdują swe uzasadnienie w takim właśnie rozumieniu
wiedzy. Na zakończenie pokażę, że akademicka nauka przemysłowa nie jest
w stanie pełnić w społeczeństwie ról poza-instrumentalnych, które pełniła
nauka akademicka.

1. CUDOS i PLACE

Wyrażenia użyte w powyższym tytule to akronimy ujmujące normy rządzące odpowiednio nauką akademicką i nauką przemysłową. CUDOS odnosi
się do sformułowanych przez Roberta K. Mertona zasad uprawiania nauki:1
(1) Komunizm czy komunitaryzm (communism) – odkrycia naukowe są dobrem wspólnym – nie są własnością twórców, ale wchodzą do dorobku nauki
i umożliwiają kolejnym badaczom uzyskiwanie ich własnych wyników.
(2) Uniwersalizm (universalism) – wszystkie twierdzenia, które aspirują do
miana rzetelnej wiedzy podlegają tym samym kryteriom oceny. Od strony
instytucjonalnej jest to zasada dostępności kariery naukowej dla wszystkich
utalentowanych jednostek. Rasa, narodowość, płeć, status społeczny czy
przekonania społeczne, polityczne lub religijne nie stanowią argumentu ani
na rzecz włączenia osoby do wspólnoty badawczej, ani na rzecz akceptacji
przedstawionej do oceny hipotezy. (3) Bezinteresowność (disinterestedness)
– motywem podejmowania badań jest zdobycie rzetelnej wiedzy, a nie korzyści, jakie mogą one przynieść jednostce i społeczeństwu. Jest to norma
instytucjonalna „wymuszana” przez intersubiektywną kontrolę wyników
poddawanych tym samym kryteriom oceny, a nie wyraz altruizmu badaczy.
Indywidualne motywy naukowców czy sponsorów mogą być najrozmaitsze,
ale ostatecznie muszą oni poszukiwać wiedzy spełniającej uniwersalne kryteria rzetelności, bowiem bez osiągnięcia wyniku zaakceptowanego i uznanego
przez wspólnotę badawczą nie osiągną także swoich indywidualnych celów
(choćby sławy czy pieniędzy). (4) Zorganizowany sceptycyzm (organized
—————————
1 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. WertersteinŻuławski, PWN, Warszawa 1982.
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skepticism2) – wyrazem tej zasady są dwie postawy: metodologiczny sceptycyzm, czyli gotowość poddania twierdzeń krytyce na bazie doświadczenia
i logiki, a zawieszenia sądu w razie braku pewności co do epistemicznej wartości wyniku, oraz antydogmatyzm, czyli gotowość do poddania krytyce
wszelkich twierdzeń, a odrzucenia tych, które nie spełniają żądanych kryteriów. Opisane wyżej zasady wyznaczają normatywną strukturę uprawiania
nauki: rezultaty badań powinny być uważane za dobro wspólne, wszystkie
osoby i wyniki powinny być poddane ocenie wedle tych samych kryteriów,
badania naukowe powinny być bezinteresowne, a rządzić nimi powinien
zorganizowany sceptycyzm. Za wymienionymi normami stojące określone
wartości. Wymieńmy choćby kilka: wiedza jest pewnym dobrem należnym
ludzkości, prawda (rozumiana jako adekwatność wyników badań do rzeczywistości, bo wtedy rzeczywistość jest naczelną instancją rozstrzygającą
o akceptacji wyników), obiektywność, otwartość, krytycyzm, racjonalność.
Normy CUDOS i powiązane z nimi wartości wyznaczają etos nauki i znajdują
wyraz w strukturze nauki, w organizacji badań, w szczegółowych praktykach
i konwencjach, jak również w relacjach nauki z innymi systemami społecznymi, wskazując m.in. na wymóg samorządności i niezależności instytucjonalnej nauki, bez których nie dałoby się owego etosu realizować. Oczywiście,
nakreślenie etosu nauki nie znaczy, że owe normy są przestrzegane – rozdźwięk między ideałem a faktyczna praktyką jest zjawiskiem powszechnym
i pojawia się nie tylko w nauce. Pytanie o przestrzeganie norm etycznych
w nauce jest pytaniem z zakresu socjologii nauki i takie badania są podejmowane.3
Ziman uważa, że w latach 60. XX wieku wykształcił się paradygmat
uprawiania nauki, którą nazywa nauką przemysłową, a która jest uprawiana
w laboratoriach firm i korporacji. Strukturę normatywną i organizacyjną
tego paradygmatu wyraża akronimem PLACE.4 Kolejne litery oznaczają następujące własności: proprietary, local, authoritarian, commissioned,
expert. Proprietary (własnościowy) oznacza, że wyniki badań stanowią czyjąś własność intelektualną, prawnie chronioną. W opublikowanych wynikach może wobec tego brakować – i jest to zabieg uprawniony – istotnych
fragmentów, które są znane jedynie pewnej uprzywilejowanej grupie, np.
pracownikom korporacji. Termin local (lokalny) oznacza, że badania mają
rozwiązać konkretny zlokalizowany w miejscu i czasie problem. Nawet jeśli
zaproponowane rozwiązanie ma szersze teoretyczne implikacje, ogólność czy
siła unifikująca nie są istotnymi kryteriami „dobrej nauki przemysłowej”
—————————
Niekiedy zamiast normy organized skepticism wprowadza się dwie: originality i skepticism.
Zob. np. J. Bieliński, A. Tomczyńska, Etos nauki we współczesnej Polsce, Nauka i Szkolnictwo
Wyższe, 1–2(53–54), 2019, 219–250. Autorzy proponują, by koncepcję etosu naukowego warto
rozszerzyć o kategorię „adaptacji oportunistycznej” (s. 241). Trudno jednak byłoby to uznać za
normę etyczną.
4 J. Ziman, “Postacademic Science”: Constructing Knowledge with Networks and Norms, Science
Studies, 9 (1), 1996, 67–80.
2
3
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i nie ma obowiązku wkomponowywania tej wiedzy w jakiś ogólniejszy kontekst. Termin authoritarian (autorytarny) wskazuje na sposób organizacji
badań: pierwszorzędnymi „odbiorcami” wyników naukowych nie są inni
specjaliści, ale menadżerowie zarządzający badaniami, pilnujący ich efektywności i skuteczności. Termin commissioned (zlecony, komercyjny) odnosi się do faktu, że rozwiązanie danych problemów jest zlecane, natomiast
expert (ekspercki) do faktu, że rozwiązanie ma pokazać, co należy zrobić, by
przekształcić problematyczny fragment rzeczywistości do stanu pożądanego
(potrzebna jest tzw. wiedza transformatywna).
Ziman podkreśla, że odrębność nauki akademickiej i przemysłowej ma
swe korzenie w odrębności kultur badawczych: badań czystych prowadzonych w uniwersytetach i stosowanych prowadzonych w laboratoriach
przemysłowych. Zawsze natomiast uważano, że są one ze sobą związane
i nawzajem na siebie wpływają. Zmiany w sposobach rozwijania przemysłu
wymusiły ewolucję nauki przemysłowej w naukę posprzemysłową, a to –
wraz ze zmianami związanymi z finansowaniem nauk – zmieniło naukę akademicką w naukę postakademicką, która przyjęła ideał PLACE.

2. WIEDZA: TOWAR EPISTEMICZNY

Twierdzę, że reformowanie nauki jest zarazem jej re-normowaniem,5
a Zimanowskie normy PLACE nie są końcem ewolucji nauki. Henry Eztkowitz uważa, że mamy do czynienia z „drugą rewolucją naukową”, polegającą
na tym, że nauka włącza rozwój ekonomiczny i społeczny w swą misję.6 Konsekwencją tego jest nie tylko ustalenie nowych relacji z innymi systemami
społecznymi, ale też wypracowanie takiego sposobu uprawiania nauki,
w którym poszerzanie wiedzy jest kompatybilne z komercjalizacją wiedzy,
a uzyskiwanie profitu z odkryć naukowych jest spójne z etosem nauki.7 Model ten Eztkowitz nazywa „nauką przedsiębiorczą”. Mówi się także o akademickim kapitalizmie, który Gary Rhoades i Sheila Slaughter definiują jako
„wysiłki zmierzające do generowania dochodów z tytułu pełnienia swoich
edukacyjnych, badawczych i usługowych funkcji”.8
Na czym właściwie polega owa rewolucja? Nie chodzi bynajmniej o to, że
rozwój ekonomiczny i społeczny dopiero teraz stał się elementem misji nauki. Już Franciszek Bacon twierdził, że nie da się uprawiać nauki bez określenia jej nadrzędnego celu i za cel ten uznał obdarzanie ludzkości wynalazkami
—————————
5 Zob. np. H. Etzkowitz, The Norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the New
University–Industry Linkages, Research Policy, 27, 1998, 823–833; M. Jacob, Re-norming the
Science–Society Relation, Tertiary Education and Management,12, 2006, 21–36.
6 Zob. H. Etzkowitz, The Norms of Entrepreneurial Science, op. cit., s. 823.
7 Ibidem, s. 824.
8 G. Rhoades, S. Slaughter, Academic Capital in the New Economy: Challenges and Choices,
American Academic, 1, 2004, 32–44, s. 37.

Akademicka nauka przemysłowa i jej normy PRICE

33

i bogactwem.9 Raport Vannevara Busha z 1945 roku pt. Science: The Endless
Frontier postuluje, że rząd powinien wziąć odpowiedzialność za postęp nauki, ponieważ bez postępu naukowego naród (i państwo) nie zapewni sobie
zdrowia, dobrobytu, bezpieczeństwa czy pozycji państwa w świecie.10 W tym
ujęciu nauka jest dobrem narodowym. Nie chodzi też o to, że zdobywamy
wiedzę naukową, by ją wykorzystać. Istnienie i wykorzystanie wiedzy jest –
wedle celnego określenia Nico Stehra – niezmiennikiem ludzkiego społeczeństwa.11 Wszelkie działania ludzkie – właśnie jako ludzkie, a więc celowe
– oparte są o rezultaty poznania rzeczywistości oraz jej regularności
i potencjalności. Bez tego nie da się sporządzić żadnego planu, przewidzieć
żadnego ryzyka czy skutków ubocznych. Co więcej, posiadanie wiedzy „od
zawsze” przynosiło pieniądze, bo za wiedzę płacono, choćby szpiegom czy
nauczycielom. Nie chodzi też i o to, że naukowcy muszą mieć czyste i bezinteresowne motywy poszukiwania wiedzy, co wydaje się zakładać Etzkowitz.
Stanisław Kamiński wprowadza odróżnienie podmiotowych i przedmiotowych celów nauki.12 Cele podmiotowe to właśnie motywy, dla których badacz
angażuje się tak w uprawianie nauki w ogólności, jak i w konkretny projekt.
Mogą one być najrozmaitsze: od bezinteresownej służby na rzecz ludzkości,
do zdobycia sławy i pieniędzy. Jednakże by osiągnąć cele motywujące
do uprawiania nauki, badacz musi osiągnąć cele przedmiotowe nauki: opis,
wyjaśnianie czy interpretację humanistyczną, opracowanie metod itd.
W czym wobec tego tkwi novum współczesnego „uprzemysłowienia” nauki?
Na powyższe pytanie odpowiadam następująco: wiedza naukowa została
uznana za towar – a to coś więcej niż komercjalizacja wiedzy. Wszystko może zostać funkcjonalnie potraktowane jako towar, np. dom, dzieło sztuki,
wiedza, a nawet człowiek. Współcześnie chodzi zaś o uznanie, że wiedza jest
towarem. Sięgnijmy do definicji encyklopedycznych towaru. Towar to produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. W gospodarce
towarowej producenci przekazują produkty swojej pracy innym podmiotom
w drodze kupna i sprzedaży. Produkt pracy ludzkiej w tym procesie wymiany
staje się towarem. Towar zaś staje się przedmiotem społecznego zapotrzebowania przez to, że posiada pewne właściwości, dzięki którym może zaspokoić określoną potrzebę człowieka. Wraz z rozwojem gospodarki towarowej
powszechnym ekwiwalentem staje się pieniądz. Wartość wymienną towaru
wyraża się wtedy za pomocą ceny, która jest wypadkową interesów sprzedawców i nabywców.13
—————————
Zob. F. Bacon, Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, PWN, Warszawa 1955.
V. Bush, Science – the Endless Frontier; https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm;
dostęp 1.04.2021.
11 N. Stehr, Knowledge Societies; http://www.inco.hu/inco3/kozpont/cikk0h.htm; dostęp 20.03.
2021.
12 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojecie nauki i klasyfikacja nauk, A. Bronk (red.), TNKUL, Lublin 1992, s. 192n.
13 Zob. Towar; https://mfiles.pl/pl/index.php/Towar; dostęp 21. 03.2021.
9
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Zaaplikujmy powyższe rozumienie towaru do wiedzy. Wiedza jest niewątpliwie produktem pracy ludzkiej, ale produktem osobliwym. Jest to albo
wyrażone w języku twierdzenie czy też zbiór twierdzeń (precyzyjniej należałoby mówić „sąd”, gdyż chodzi o treść twierdzenia, a nie o konkretne sformułowanie w języku), albo stan umysłu (przekonania), albo sprawności.14
Sprzedana jako towar pozostaje u poprzedniego posiadacza i w tym sensie
może być wielokrotnie wymieniana. Wśród wielu typów wiedzy wiedza naukowa ma wyróżniony status ze względu na systematyczny, racjonalny, metodyczny charakter. Należy tu potraktować termin „wiedza naukowa” bardzo
szeroko, a więc zaliczyć do niej nie tylko teorie czy hipotezy, ale też dane,
opisy układów eksperymentalnych, procedur (badawczych czy wytwórczych), a nawet problemy badawcze, jak również krytykę elementów nauki
jako praktyki społecznej. Ową „pracą”, dzięki której produkujemy tak rozumianą wiedzę, są badania naukowe, a sama wiedza-produkt będący towarem
może być sprzedawana, kupowana, wymieniana, a nawet kradziona. Skoro
wiedza jest towarem, należy „produkować” te kawałki wiedzy, na które jest
zapotrzebowanie lub te, które zostały zamówione. Ponadto sam proces zdobywania wiedzy podlega zarządzaniu zgodnie z wyznacznikami ekonomicznymi, tak jak produkcja każdego innego towaru. Naukowcy są zaś elementami „procesu produkcyjnego” a zarazem „sprzedawcami”, ocenianymi
według efektywności zdobycia punktów za umieszczenie w tzw. prestiżowym
czasopiśmie, liczby cytowań, patentów, grantów i innych „autputów”, które
przekładają się na prestiż instytucji, a on z kolei – na pieniądze, gdyż tzw.
„prestiżowa instytucja” ma większe szanse na zdobycie grantów czy kontraktów.15 Zauważmy przy tym, że opublikowany tekst wcale nie musi przynosić
nowej wiedzy, tj. w jakikolwiek sposób rzeczywiście uzupełniać istniejącą
w nauce lukę epistemiczną. Liczy się bowiem sam fakt publikacji, a nie treść
publikacji. Badacze też zostać uznani za współwłaścicieli wiedzy-produktu
i dzielić się zyskami z jej sprzedaży. Wraz z traktowaniem finansowania badań jako inwestycji w produkcję towaru pojawia się odpowiedzialność przed
inwestorami – accountability, która uważana jest za jedną z zasadniczych
zmian normatywnych w nauce. Natomiast kryterium efektywności produkcji
i sprzedaży wiedzy jest – jak w przypadku każdego innego towaru – satysfakcja klienta: przedsiębiorstw, armii, rządu, ministerstwa nauki, organizacji
non-profit itd., a zasadą organizacyjną badań naukowych (i nauczania) jest
konkurencyjność. Satysfakcja zaś może, ale wcale nie musi być związana
—————————
14 Wykorzystuję tu analizy terminu „nauka” prowadzone przez Kamińskiego. Zob. idem, Nauka
i metoda, s. 14.
15 W konsekwencji „utowarowieniu” podlegają także naukowcy, których można wymienić na „lepszy egzemplarz”, zapewniający skuteczniejszy, tańszy i efektywniejszy proces produkcji wiedzy. Zob.
A. Lekka-Kowalik, Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki –komodytyzacja człowieka,
w: Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus i Laborem exercens, A. Lekka-Kowalik (red.), Instytut Papieża Jana Pawła II–Instytut
Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, s. 193–205.
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z własnościami epistemicznymi wiedzy: prawdziwością, uzasadnieniem,
spójnością, siłą predykcyjną, zakresem zjawisk wyjaśnianych itd. Nietrudno
jest znaleźć artykuły poświęcone konsekwencjom wymienionych wyżej zjawisk.16 Oczywiście, aby pewna rzecz stała się towarem, musi być pojawić się
określony kontekst społeczny – zapotrzebowanie, instytucje, praktyki, zasoby, mechanizmy dystrybucji itd. Jednakże pytanie o to, jak wiedza stała się
towarem jest bardzo interesujące, ale odpowiedź na nie nie należy do nurtu
rozważań prowadzonych w niniejszym artykule. Wychodzą one od faktu, że
wiedza została uznana za towar.

3. OD ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH DO ETYKI PRODUKCJI

Steven Turner i Daryl Chubin słusznie twierdzą, iż w nauce zamiast etyki
odkrycia naukowego mamy obecnie etykę produkcji wiedzy, która akceptuje
zachowania dotąd traktowane jako naganne. Na przykład w nauce przedsiębiorczej nagradzana jest stronniczość, ponieważ odkrycia, które potwierdzają to, czego chce sponsor, prowadzą do zdobycia kolejnych funduszy. Autorzy twierdzą, że w związku z tym pojawiają się nowe pokusy: ogłaszanie „na
wyrost”, że wyniki mają wielkie oddziaływanie w nauce czy społeczeństwie
(impact), obiecywanie więcej niż aktualne dane pozwalają, wyolbrzymianie
znaczenia wyników dla polityki, poświęcanie intelektualnie obiecujących
kierunków badań na rzecz tych, które pozwolą zdobyć fundusze, tworzenie
dzieł, które udaje się sprzedać sponsorom, ale które są naukowo trywialne,
pozostawianie krytyki wyników innym, ignorowanie integracji intelektualnej
i szerszej refleksji, pracowanie tyle, by sprostać wymaganiom, a nie iść ani
głębiej ani w kierunkach innych niż te, których wymaga reżim finansowy.
Zdaniem autorów rezultat jest następujący: „normy odnoszące się do tych
pokus nie rozwinęły się na tyle, aby naukowcy mogli twierdzić, że rządzą
sobą skutecznie”.17
W powyższym ujęciu tkwi zasadniczy problem. Użyty w nim termin
„temptation” w The Cambridge Dictionary definiowany jest następująco:
„Chęć zrobienia lub posiadania czegoś, o czym wiesz, że nie powinieneś/powinnaś mieć” lub „coś, co sprawia, że chcesz zrobić lub mieć coś, cze—————————
16 Zob. np: E. Ernø-Kjølhede, Scientific Norms as (Dis)integrators of Scientists?; https://www.
researchgate.net/publication/5093016_Scientific_norms_as_disintegrators_of_scientists; dostęp
30.03.2021; M. Carrier, Science in the Grip of the Economy: On the Epistemic Impact of the Commercialization of Research, w: The Challenge of the Social and the Pressure of Practice: Science
and Values Revisited, M. Carrier, D. Howard, J. A. Kourany (red.), University of Pittsburgh Press,
Pittsburgh 2008, 217–234; W. Halffman, H. Radder, The Academic Manifesto: From an Occupied
to a Public University, Minerva, 53, 2015, s. 165–187.
17 S. Turner, D. Chubin, The Changing Temptations of Science, Issues in Science and Technology”,
XXXVI (3), 2020; https://issues.org/autonomy-integrity-incentives-in-science/; dostęp 30.03.
2021.
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go nie powinieneś”.18 Sporządzona przez Turnera i Chubina lista pokus zawiera wobec tego działania, co do których naukowcy są pewni, że nie powinni ich podejmować. Są to jednak pokusy w nauce rządzonej Mertonowskimi
normami CUDOS i wydaje się, że wiele kodeksów etycznych zawiera normy
stanowiące odpowiedź na te pokusy. Na przykład Kodeks etyki pracownika
naukowego formułuje następującą zasadę uniwersalną: „sumienność w prezentowaniu celów i intencji zamierzonych lub prowadzonych badań,
w przedstawianiu metod i procedur badawczych oraz interpretacji uzyskanych wyników, a także w przekazywaniu informacji na temat możliwych
zagrożeń oraz dobrze uzasadnionych przewidywaniach odnośnie do korzyści
i możliwych zastosowań”.19 Norma ta jest odpowiedzią na pokusę twierdzenia o ogromnym oddziaływaniu i pożyteczności badań, ukrywania naukowej
trywialności badań i „nie sięgania głębiej”. Ma też przeciwdziałać pokusie
niewymienionej przez Turnera i Chubina, a mianowicie ukrywania możliwych zagrożeń związanych z planowanym wykorzystaniem wyników badań
i możliwymi nadużyciami. Na inne wymienione pokusy odpowiada druga
uniwersalna norma tegoż kodeksu: „wiarygodność w prowadzeniu badań,
krytycyzm wobec uzyskanych wyników, skrupulatność, troska o szczegóły
i pieczołowitość w przedstawianiu wyników badań”.20
Tymczasem w nauce przedsiębiorczej niektóre pokusy wymienione przez
Turnera i Chubina nie są faktycznie pokusami, ale rozsądnym zachowaniem
przedsiębiorcy. Użyjmy analogii. Załóżmy, że dom mody produkuje wyłącznie ubrania, które projektant mody określił jako „obiecujące pod względem
estetycznym”. Firma zbankrutuje, jeśli nie sprzeda ubrań „trywialnych estetycznie” w ilości wystarczającej na sfinansowanie niezależnego działu projektowego lub jeśli to, co „obiecujące estetycznie” nie będzie zarazem pożądane przez klientów. Jeśli potraktować poważnie koncepcję, że instytucje
naukowe są „przedsiębiorstwami poznawczymi”, poświęcenie obiecujących
poznawczo projektów na rzecz tych, które znajdą sponsorów, jest racjonalne,
podobnie jak praca nad poznawczo trywialnymi problemami, które z jakiś
powodów są interesujące dla pozanaukowych podmiotów gotowych te prace
finansować. Pozostawianie krytyki produktu innym także jest racjonalne.
Czy producent ubrań powinien wskazywać potencjalnym nabywcom możliwe wady swego produktu? Wątpliwe. Czy wobec tego naukowiec dostarczający „produktu epistemicznego” powinien pokazywać sponsorowi możliwe
luki, niedokładności, niespójności z innymi wynikami? Producent ubrań nie
ma obowiązku integrowania własnego produktu w całość obszaru kultury
zwanego „modą”. Dlaczego naukowiec-przedsiębiorca miałby mieć obowią—————————
18 The Cambridge Dictionary; https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/tempta
tion; dostęp 26.03.2021.
19 Polska Akademia Nauk, Kodeks etyki pracownika naukowego; https://instytucja.pan.pl/
images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.
pdf; dostęp 23.03.2021.
20 Ibidem.
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zek integrowania uzyskanego wyniku w całość wiedzy? Jego produkt jest
towarem i ma zostać sprzedany. Nie ma też powodu martwić się o stronniczość wyników badań: sponsor ma dostać to, za co płaci. Skoro podjęliśmy
się badań nad korzystnym wpływem cukru na organizm człowieka, badań
finansowanych przez producentów cukru, to nasze wyniki mają odpowiadać
na zadane pytanie. Fakt, że to odpowiedź fragmentaryczna, że inne badania
wskazują na zagrożenia związane ze spożywaniem cukru, wykracza poza to,
do czego się zobowiązaliśmy, przyjmując fundusze od sponsora.21 A czy mamy pretensje do domu mody za reklamy, przecież z natury swej cechujące się
swoistą przesadą? To wobec tego dlaczego nauka przedsiębiorcza nie może
nieco przerysować swego oddziaływania, istotności wyników dla polityki, czy
wspaniałości rezultatów aplikacji? Krótko mówiąc, niekiedy to, co uznajemy
za wykroczenia przeciw etyce nauki w nauce Mertonowskiej, w nauce przedsiębiorczej okazuje się zachowaniem racjonalnym. Jaka jest wobec tego
etyka produkcji wiedzy?

4. PRICE: NOWA ETYKA DLA AKADEMICKIEJ
NAUKI PRZEMYSŁOWEJ?

Rozumienie celu nauki, a dokładniej: czym ma być wiedza stanowiąca
rezultat badań naukowych wyznacza etykę nauki. W przypadku nauki akademickiej pożądana wiedza to zbiór twierdzeń (teorii) uznanych wedle kryteriów epistemicznych za prawdziwe lub prawdopodobnie prawdziwe. Nauka akademicka rządzi się wobec tego etosem prawdy22, ponieważ poszukuje
odpowiedzi na pytania, jaki świat jest i dlaczego właśnie takie rzeczy/zjawiska obserwujemy. Uzyskane wyniki badań „domagają” się uznania
przez wszystkich, a racją tego żądania jest prawdopodobna prawdziwość
tych wyników, tj. istnieją dobre racje (uzasadnienie), by sądzić, że dany wynik pozostaje w relacji zgodności z badanym aspektem przedmiotu, czy zjawiska, że świat właśnie taki jest. Źródłem owej „wiążącej mocy” prawdy jest
więc rzeczywistość, a nie umysł badacza, społeczne czy polityczne warunki
uzyskania wyniku, czy użyty język. Źródłem tym nie jest też użyteczność wyniku. Jasno wyraża tę intuicję Klemens Szaniawski: „[P]rawda powinna być
respektowana dla niej samej, a nie w wyniku kalkulacji utylitarnych. Kalkulacje te bowiem wcale nie muszą przemawiać na rzecz prawdy, przynajmniej
—————————
21 Od lat 60. ubiegłego wieku branża cukrownicza zlecała badania, które miały pokazać brak silnego związku między spożyciem cukru a chorobami serca. Zob. http://www.dw.com/pl/usabran%C5%BCa-cukrownicza-wybiela%C5%82a-szkodliwo%C5%9B%C4%87-cukru/a-19548702;
dostęp 14.04.2021. W Internecie dostępnych jest wiele materiałów na temat tej „afery”.
22 Termin „etos prawdy” zapożyczyłam od Władysława Stróżewskiego z jego artykułu Kilka uwag
o prawdzie, w: Etyka zawodowa ludzi nauki, J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Zakład Narodowy im.
Ossolińskich–Wydawnictwo PAN, Wrocław 1991, 65–72; używa go także Klemens Szaniawski
w artykule O ethosie prawdy w: idem, O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa,
s. 540–548.
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w perspektywie doraźnej. Jeśli więc dla poszanowania prawdy będziemy
szukać motywacji aksjologicznej w płynącym z niej pożytku, jeśli od pożytku
uzależnimy status prawdy w życiu prywatnym czy publicznym, wynik będzie
zmienny jako funkcja okoliczności oraz rachunku bezpośrednich zysków
i strat”.23 Omówione w punkcie 1 normy CUDOS są właśnie wyrazem etosu
prawdy. W przypadku nauki przemysłowej wiedza to instrument działania.
Stąd nauka przemysłowa rządzi się etosem użyteczności, co pokazują sformułowane dla niej przez Zimana normy PLACE: ma zajmować się konkretnymi problemami rodzonymi przez „samo życie” i wskazanymi przez interesariuszy, ma dostarczać dających się zastosować rozwiązań i być zarządzana
za pomocą dyrektyw. Wiedza jako „użyteczny instrument” do kogoś należy,
a jeśli uznajemy także indywidualnego naukowca za współwłaściciela
wyprodukowanej wiedzy, musimy także podać zasady „dzielenia zysku” powstałego ze sprzedaży produktu.
Uznanie, że celem nauki jest produkcja towaru zwanego wiedzą również
buduje etos nauki, którą będę nazywać akademicką nauką przemysłową, a to
dlatego, że przyjmuje niektóre normy z obu poprzednich form, ale też wprowadza nowe. Przez analogię proponuję dla tego etosu akronim PRICE
pochodzący od terminów: patron relevant, innovative, competitive, econometrical. Rozważmy kolejno wskazane normotwórcze własności wiedzytowaru. Po pierwsze, produkowana wiedza musi być istotna dla patrona.
Używam tu angielskiego słowa patron, które znaczy „klient (stały)” ale także
„mecenas”24 – patronem może być przedsiębiorstwo, fundacja, państwo, ale
też uniwersytet, dla którego dany fragment wiedzy jest istotny np. dla budowania prestiżu. Natomiast termin „istotna” nie należy interpretować jako
„praktycznie użyteczna”, ale jako „zadowalająca” czy „spełniająca oczekiwania”. Może być – jak nauka przemysłowa w interpretacji Zimana (L i C
w akronimie PLACE) – zamawiana i dotyczyć rozwiązania lokalnych problemów, ale nie musi. Dobrym przykładem działania normy „wiedza powinna zadowolić patrona” są listy tzw. prestiżowych wydawnictw. Wiele z tych,
które w Polsce znajdują się na poziomie I, w innym państwie znajdują się na
poziomie II, a wiele uznanych w ogóle na liście polskiej się nie znajduje. To,
czy książka w oczach ministerstwa, pod które podlega działalność akademicka, stanowi osiągnięcie naukowe i ewentualnie jak „poważne”, zależy od tego, w jakim wydawnictwie została opublikowana. Wiedza wyprodukowana
w formie książki musi więc zadowolić kryteria ustanowione przez patrona.
Termin „zadowalająca” („satysfakcjonująca”) może oczywiście być interpretowany jako practically relevant, czy politically relevant, a to znaczy, że nie
musi chodzić o praktykę w sensie dosłownym, ale np. o dostarczanie naukowych uzasadnień polityce państwa. I nie chodzi tu bynajmniej o fałszowanie
—————————
23
24

K. Szaniawski, O ethosie prawdy, op. cit., s. 541.
Zob. hasło Patron, w: Wielki Słownik Angielsko-Polski, PWN, Warszawa 2003, s. 859.
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wyników czy jakiekolwiek inne wykroczenia przeciwko epistemicznemu etosowi nauki, ale o taką operacjonalizację problemu, że otrzyma się pożądany
wynik, stosując jak najbardziej naukowe metody. Oznacza to też, że nauki
humanistyczne czy filozofia mogą być dla patrona istotne (np. jako źródło
uzasadnień głoszonych idei), bo to zależy od jego celów i preferencji. Natomiast w akademickiej nauce przemysłowej nie funkcjonuje Baconowska kategoria dobra ludzkości ani nawet dobra człowieka, ponieważ to wymagałoby
przyjęcia niezależnych od patrona – w gruncie rzeczy filozoficznych – założeń co obiektywnie jest, a co nie jest dobrem człowieka. Dobra nauka to taka,
której wyniki są satysfakcjonujące dla patrona – klienta czy mecenasa. Zarządzanie nauką polega wobec tego nie tylko na pilnowaniu efektywności
wykorzystania zasobów materialnych i ludzkich, ale też na pilnowaniu, by
oczekiwania klienta zostały zaspokojone. W tym sensie spełniona jest Zimanowska norma authoritarian (autorytarny): to menadżerowie są pierwszorzędnymi „odbiorcami” wyników naukowych. W pewnym ograniczonym
sensie spełniona jest norma zorganizowanego sceptycyzmu należąca do Mertonowskiego CUDOS, choć inna jest wartość naczelna: ponieważ wiedza
powinna spełniać oczekiwania klienta, z tego punktu widzenia należy prowadzić krytykę projektowanych badań i otrzymanych wyników. Prawdziwość, uzasadnienie, moc predykcyjna, spójność z gmachem wiedzy mogą,
ale wcale nie muszą być kryteriami oceny rozwiązań.
Nauka, w której wiedza jest towarem musi być innovative, innowacyjna.
Samo pojęcie innowacji jest wieloznaczne, ale upraszczając można powiedzieć, że innowacja to pozytywna nowość, pozwalająca lepiej osiągać zamierzone cele, a nawet zmiana samego celu. W etosie akademickiej nauki przemysłowej innovative funkcjonuje w dwóch sensach. Skoro akademia jest
przedsiębiorstwem produkującym towar zwany wiedzą, to powinno wprowadzać zmiany np. w metodach (procesach) pozyskiwania tego towaru (instrumenty, materiał), organizacji jego produkcji (zarządzanie, podział zadań,
relacje z otoczeniem), marketingu (wykorzystanie mediów, kształtowanie
cen).25 Innowacją może wobec tego być np. fragmentaryczne publikowanie
wyników badań w kilku czasopismach, tak by zebrać jak najwięcej punktów,
a przez to pozyskać prestiż i idące za tym finansowanie. Co prawda tzw.
salami publications są w kontekście nauki akademickiej wymieniane jako
wykroczenia przeciwko etyce, ale dlaczego ich unikać, skoro przynoszą sukces przedsiębiorczej instytucji naukowej? Innowacją może też być zmiana
organizacyjna polegająca na ogłaszaniu ważnego wyniku badawczego na
konferencji prasowej, a nie za pomocą tradycyjnych kanałów wymiany naukowej (czasopisma, konferencje). Przy propozycji zmiany w uprawianiu
nauki należy wobec tego odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzając tę
—————————
25 Analiza pojęcia i typów innowacji zob. R. Karpiński, Istota Innowacji – definicje, wyznaczniki
i rodzaje; https://www.researchgate.net/publication/344440955_Istota_Innowacji_-_definicje_
wyznaczniki_i_rodzaje; dostęp 1.04.2021.
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zmianę, szybciej, taniej, efektywniej będziemy dostarczać towar-wiedzę.
Innovative można też zinterpretować inaczej: to wiedza-towar ma być taka,
by prowadziła do innowacji u nabywców tego towaru, co oznacza, że jako
producent wiedzy musimy pokazać, że wdrożenie zaproponowanego rozwiązania przyniesie klientowi określone korzyści. Nauka innowacyjna w tym
drugim sensie nie jest wolna od wartościowań, ponieważ dostarczając środków faktycznie promuje cele określonych instytucji, a przez to uczestniczy
w społecznych procesach dystrybucji władzy.26
Trzeci element normatywnej struktury nauki to competitive: wyprodukowana wiedza ma być jako kognitywny towar konkurencyjna w sensie
rynkowym – np. rozwiązuje inny, ale równie ważny problem (i proponuje
wdrożenie innego rozwiązania), rozwiązuje ten sam problem, ale rozwiązanie (czy wdrożenie) będzie szybsze czy tańsze. Także instytucja naukowa
konkuruje z inną, by szybciej i lepiej z punktu widzenia aktualnego (i potencjalnego) klienta wyprodukować pożądany fragment wiedzy (czy prototyp
urządzenia). Wiedza-towar, jak każdy towar, ma ostatecznie przynieść zysk
przedsiębiorstwu produkcyjnemu, zwanemu ogólnie instytucją akademicką.
Oczywiście, instytucje akademickie takie jak uniwersytety postrzegały się
nawzajem jako rywale, ale inny był przedmiot rywalizacji. Uniwersytety rywalizowały o pierwszeństwo w odkryciu jakiejś prawdy o świecie. W nauce
nie ma srebrnych medali, więc rywalizacja była zażarta, ale środki tej rywalizacji harmonizowały z celami uniwersytetu. Jeśli zespół badawczy z jednego
uniwersytetu pokona w wyścigu o pierwszeństwo odkrycia zespół z innego
uniwersytetu, przegranemu nic nie ubędzie; więcej – przegrany zyskuje,
bowiem ustalony przez zwycięski zespół wynik może stać się podstawą nowego projektu badawczego. Rzecz wygląda inaczej, gdy wiedza jest towarem:
jeśli dla mojego wyniku czy projektu nie znalazłam nabywcy, jako przedsiębiorstwo produkujące „towary epistemiczne” tracę zysk, bo już nie ma zapotrzebowania na mój towar, a za sprawdzanie wyników konkurenta raczej
nikt mi nie zapłaci. W rezultacie zostaje podważona kultura wspólnotowości,
bo przedstawiciel innej instytucji akademickiej jest moim „naturalnym”
konkurentem w wyścigu o granty, kontrakty i przewagę rynkową. Wiedzytowaru o określonej wartości rynkowej nie można też „rozdawać” poprzez
publikowanie wyników w czasopismach naukowych czy książkach, bo jest
ona objęta „tajemnicą handlową”, prawem własności i patentami.27 Nie
można też za długo testować hipotez czy urządzeń, bo ktoś może nas wyprzedzić we wprowadzeniu towaru na rynek, bądź też mamy umowę, do kie—————————
26 Zob. np. L. Stevenson, Is Scientific Inquiry Value-neutral?, Inquiry, 32, 1989, s. 213–222;
R. N. Proctor, Value-free science? Purity and Power in Modern Knowledge, Harvard University
Press, Cambridge, Mass. 1991.
27 Same czasopisma naukowe też przekształcają się w przedsiębiorstwa – artykuły się zakupuje,
a za pieniądze można wydrukować artykuł także w czasopismach posiadających wysoki tzw. impact
factor, co oczywiście pozwala rozbudować cv i poprawić mierzalne parametry tak naukowca, jak
i jego jednostki naukowej.
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dy należy ukończyć badania. Ostatecznie kryterium sukcesu jest nie wartość
poznawcza rezultatu badań, ale zysk w rozmaitej formie: pieniądze, prestiż,
kolejne kontrakty, zadowolenie klienta nabywającego wiedzę-towar (będzie
nas zapewne innym potencjalnym klientom rekomendował). Oczywiście, nie
chodzi o to, że badania w ramach akademickiej nauki przemysłowej są nierzetelne – ostatecznie ów wyprodukowany fragment wiedzy czy prototyp
urządzenia musi efektywnie „działać” w realizacji celów patrona. Tyle że
ograniczając badane aspekty problemu do tych interesujących dla klienta
i rozpatrując konsekwencje wdrożenia rozwiązania bez włączenia w szerszy
kontekst możemy zdeformować tak rozumienie samego problemu, jak i jego
rozwiązania. W dłuższej perspektywie działanie na podstawie zdeformowanego rozumienia świata przynosi niekorzystne rezultaty, co pokazuje np.
badanie nad pro-zdrowotnymi właściwościami margaryny. Pojawia się też
pytanie, kto „posiada” – a więc jest władny dysponować – towarem epistemicznym i jakie powinny być mechanizmy ustalania wkładu w badania,
a przez to zysków innych niż prestiż naukowy. Nakaz konkurencyjności wyznacza więc duże fragmenty etosu epistemicznego i organizacyjnego nauki.
Czwarty normotwórczy element związany jest z cechą, którą nazwałam
econometric. Jest to osobliwa wersja Mertonowskiej zasady uniwersalizmu.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinnam użyć terminu „bibliometryczna”. Są rozmaite definicje bibliometrii, ale na nasze potrzeby wystarczy ustalenie, że jest to zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do
analizy literatury naukowej oraz ustalania relacji między „produktami poznawczymi”. Bibliometria posługuje się wskaźnikami ilościowymi produktywności naukowej, takimi jak impact factor, indeks Hirscha, g-index,
immediacy index, wskaźnik cytowań. Ponieważ są to wskaźniki ilościowe,
treść artykułów, w tym walory epistemiczne, nie grają roli. Artykuł może być
cytowany, ponieważ jest ważny, ale też dlatego, że zawiera błędy. Ponieważ
wiedza jest towarem, można potraktować owe wskaźniki jako zmienne
w sensie ekonomicznym i zadawać pytania typu: jak punkty za publikacje
wpływają na zdobywanie grantów? Jak punkty zebrane za określone działania wpływają na poziom państwowego finansowania jednostki naukowej?
Jak liczba wdrożeń wpłynie na współpracę z otoczeniem? Jaki będzie popyt
na określony towar epistemiczny proponowany w projekcie badawczym (czy
przyniesie cytowania, publikacje w wysoko punktowanych czasopismach
itp.)? Chodzi wobec tego o ustalenie związków przyczynowo-skutkowych, by
rozwijać strategię instytucji akademickiej tak, by proponowany przez nią
towar epistemiczny – i ona sama jako producent – był atrakcyjny na rynku
towarów i usług epistemicznych. Skoro ekonometrię definiuje się jako zastosowanie matematyki i statystyki do analizy ilościowych związków zachodzących między obserwowanymi zmiennymi ekonomicznymi, a dane bibliometryczne stają się zmiennymi ekonomicznymi, to rozwój akademickiej nauki
przemysłowej powinien zostać poddany ekonometrii, a nie tylko bibliome-
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trii. Gdyby zaś ekonometrię zdefiniować – tak jak to czyni Stanisław Bartosiewicz28 – jako naukę o mierzeniu związków występujących między zjawiskami lub procesami ekonomicznymi a innymi zjawiskami (innymi zjawiskami ekonomicznymi, przyrodniczymi, technicznymi, demograficznymi
i socjologicznymi) w celach poznawczych i prognostycznych, to można by
zadawać także pytania np. o pozycję towaru zwanego wiedzą wśród innych
towarów, czy wpływ rozwoju technologicznego na popyt na organizację konferencji itp. Osiąganie wskaźników bibliometrycznych jest więc miernikiem
skuteczności sprzedaży towaru zwanego wiedzą, a przez to osiągania coraz
wyższych zysków. Wyznacza to wobec tego element etosu nauki: badacz
powinien osiągać założone wskaźniki bibliometryczne, ponieważ to jest ekonomicznie słuszne w perspektywie jego samego i instytucji. Nie dziwi więc
fakt, że za publikacje przynoszące np. 200 punktów władze instytucji naukowych nagradzają badaczy premią finansową, podobnie jak firmy sprzedające leki nagradzają przedstawicieli za wyniki sprzedaży.
Podsumowując, reformowanie nauki jest zarazem jej re-normowaniem.
Normy wyznacza bowiem rozumienie celu nauki. Współcześnie jest nim
produkcja dóbr i usług kognitywnych rozumianych jako towar w sensie ekonomicznym. Nie podejmę polemiki z utożsamieniem wiedzy z towarem, gdyż
wymagałoby to bardzo obszernych rozważań. Temat ten zasługuje na odrębne omówienie. Zadam natomiast pytanie, czy akademicka nauka przemysłowa jest w stanie spełnić swe nie-instrumentalne funkcje, które pełniła
nauka akademicka i instytucje, w których była uprawiania.

5. W POSZUKIWANIU STRACONYCH MOŻLIWOŚCI

Dwadzieścia lat temu przywoływany już wcześniej John Ziman postawił
diagnozę, iż nauka akademicka traktowana jako instrument polityki i rozwoju traci swoje nie-instrumentalne, społeczne funkcje.29 Nauka akademicka –
twierdzi – uzyskiwała wiedzę na pierwszy rzut oka bezużyteczną, ale przecież
nie bezwartościową, ponieważ mogła dawać podstawy i wsparcie rozmaitych
aspektom praktyki. Mogła np. dostarczać dowodów podważających ustaloną
praktykę, sformułować hipotezę, z której wyrastała nowa praktyka, a metody
badawcze rozwijały się w technologie. Ziman nazywa to długoterminową
rolą preinstrumentalną – przesuwaniem granic tego, co może być dokonane.
Zdaniem Zimana nauka akademicka jest natomiast czymś więcej niż „generatorem idei”. W pluralistycznym społeczeństwie odgrywa role, które autor
nazywa poza-instrumentalnymi. Wymienia ich trzy. Po pierwsze, nauka
kreuje pewien obraz świata. Zdajemy sobie sprawę, że aktualny naukowy
—————————
28
29

27.

S. Bartosiewicz, Ekonometria, PWE, Warszawa 1978.
J. Ziman, Non-instrumental Roles of Science, Science and Engineering Ethics, 9, 2003, s. 17–
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obraz świata zapewne wkrótce zostanie zastąpiony innym, ale przecież
potrzebujemy obrazu świata dla naszego działania. Nie chodzi oczywiście
o budowanie naukowego światopoglądu. Światopogląd jest skomplikowaną
syntezą różnych typów wiedzy. „Pogląd na świat – pisze Kamiński – może
być ukształtowany spontanicznie, na podstawie wiedzy potocznej i religijnej.
Wtedy jest on mało usystematyzowanym zbiorem najogólniejszych przekonań, dotyczących ostatecznej natury kosmosu i człowieka, sensu jego życia
oraz związanych z tym ocen i ideałów, które wyznaczają postawy życiowe
ludzi i wytyczają im linię postępowania. Jeśli zaś pogląd na świat powstaje
na gruncie filozofii i teologii, korzysta z uogólnień dorobku tak zwanych nauk szczegółowych, to wówczas stanowi spójny układ poglądów, dających
całościową wizję fundamentalnych aspektów rzeczywistości (zwłaszcza porządku wartości) oraz konsekwentnie do tego implikuje oceny i normy postępowania)”.30 Działania płynące z troski o nasze zdrowie, środowisko, dobrostan wymagają dobrze empirycznie uzasadnionych przekonań, a tych
właśnie dostarcza nauka. Czy społeczny ruch na rzecz środowiska zrodziłby
się – zapytuje Ziman – gdyby nauka nie zbudowała paradygmatu ekologicznego? Ważne jest i to, że nauka akademicka pełniła rolę wiarygodnego i bezinteresownego źródła wiedzy, równoważąc niejako nieprzerwany strumień
informacji „zaangażowanych” w osiąganie określonych celów. Co więcej,
rysowanie przez naukę obrazu świata stanowi wyzwanie dla umysłu, budzi
zdumienie i ciekawość, zachęca do spekulacji – a to są niewątpliwe przyjemności życia.
Po drugie, nauka dostarcza wzorców racjonalnego namysłu, badania i debaty, także dlatego, że społeczny dyskurs musi liczyć się z aktualnie uznanymi osiągnięciami naukowymi. Obserwując debaty naukowe, uczymy się,
że pewniki można podważyć, ortodoksyjne opinie mogą być sfalsyfikowane
przez fakty, fantastyczne pomysły są rozrywką, ale ich wartość musi być dopiero racjonalnie uargumentowana, a autorytety mogą upaść w zderzeniu
z rzeczywistością. Nauka akademicka pełniła więc rolę wehikułu racjonalności w społeczeństwie. Po trzecie, nauka akademicka nie tylko uzyskiwała
pewien typ wiedzy, ale też kształtowała pewien typ ludzi, którzy byli nie tylko
specjalistami, ale mogli też pełnić rolę niezależnych ekspertów (doradców,
konsultantów).
Zdaniem Zimana role instrumentalne i pozainstrumentalne są różne co
do istoty, więc nie da się ich zarazem realizować. Ta różnica nie jest równoznaczna z różnicą między nauką czystą i nauką stosowaną lub z różnicą między nauką a technologią. Nie jest to też różnica epistemiczna, tzn. nie chodzi
tu o jakiś inny typ wiedzy. Obecność wody na Marsie można wykryć w ramach nauki akademickiej i nauki przemysłowej. Jednakże społeczne znacze—————————
30 S. Kamiński, Od spostrzeżeń do poglądu na świat, w: idem, Światopogląd – Religia – Teologia,
M. Walczak, A. Bronk (red.), TNKUL, Lublin 1998, s. 29.
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nie tego fragmentu wiedzy zależy od kontekstu, w jakim się pojawił. Różnica
tkwi ostatecznie w nauce jako społecznej praktyce. Nauka akademicka jest
transparentna i dostępna publicznie, podczas gdy „nauka instrumentalna”
traktuje wiedzę jako własność intelektualną; wartość pozainstrumentalna
nauki jest ufundowana na ogólności i uniwersalności wiedzy, dzięki czemu
może być – poprzez edukację – czynnikiem integrującym w społeczeństwie
pluralistycznym. Nauka przemysłowa nie spełni tej roli, ponieważ jest skoncentrowana na problemach dotyczących przewidywalnej przyszłości i pozostaje w rękach tych, którzy za nią zapłacili – ceni osiągnięcie ponad niespodziankę poznawczą. Oczywiście, uzyskany fragment wiedzy musi „działać
w praktyce”, a wobec tego testowanie jest konieczne, ale nie jest to publiczny
proces krytyki transformatywnej, także dlatego, że nie ma racji takiej krytyki, skoro „działa”. Nauka przemysłowa jest powiązana z interesami, a wobec
tego publiczne zaufanie do niej zależy od tego, czy jasno i wyraźnie wskazuje,
dla kogo są prowadzone badania, kto za nie płaci.
Zdaniem Zimana istnienie instytucji realizującej wymienione role pozainstrumentalne jest istotne dla dobrostanu społecznego i wobec tego proponował rozmaite środki zaradcze dla utrzymania nauki akademickiej. Pytanie
o możliwość i konieczność utrzymania nauki akademickiej jest pytaniem
ważnym, ale wykraczającym poza zakres niniejszych rozważań. Zgadzam się
z Zimanem, że nauka post-akademicka nie jest w stanie ról pozainstrumentalnych realizować ze względu na swoją naturę, a nie nieudolność czy złą
wolę naukowców. Uważam natomiast, że owa nauka post-akademicka stała
się akademicką nauka przemysłową, rządzoną normami PRICE, które wyżej
omówiłam. Czy akademicka nauka przemysłowa jest w stanie pełnić pozainstrumentalną rolę współbudowania obrazu świata, budzenia ciekawości
i motywowania umysłu do spekulacji? Z pewnością jej osiągnięcia mogą
budzić zdumienie i ciekawość – wystarczy popatrzeć na rezultaty firmy Boston Dynamics w zakresie robotyki. Nie zachęca natomiast do spekulacji
i nie proponuje obrazu świata, ponieważ nie poszukuje związków zaproponowanego rozwiązania z resztą wiedzy. Akademicka nauka przemysłowa nie
spełni też roli społecznego wehikułu racjonalności i to z dwóch powodów: po
pierwsze, publiczna debata nie jest jej zasadniczym elementem, a po drugie
kryteria wartości wiedzy mają charakter pragmatyczny – zaproponowane
rozwiązanie ma zadowolić klienta, co wpływa na to, co jest uznawane za
„fakty”. Filozofia nauki od dawna głosi, iż „nagich faktów nie ma”, ponieważ
tzw. fakt naukowy jest już pewnym konstruktem, jako że podmiot poznający
decyduje – na tle wiedzy tła – które parametry są istotne dla opisu, gdzie
należy wyznaczyć granice badanego faktu i w jakich pojęciach ująć dane.
W przypadku akademickiej nauki przemysłowej chodzi natomiast o coś innego, nawet nie o „wiedzę utajnioną” z powodów handlowych – programowo
nie zajmuje się ona konfrontacją z innymi ujęciami tych samych faktów,
włączeniem odkrycia w całość wiedzy i systematycznym testowaniem. Oczy-
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wiście, rozwiązanie ma „działać” i zadowolić klienta. Nie odbywa się natomiast to, co Helen Longino nazwała krytyką transformatywną, z której wyłania się obiektywna wiedza.31 Akademicy mogli też pełnić rolę niezależnych
ekspertów w sporach publicznych, ponieważ byli na zewnątrz wszystkich
stron sporu, niejako po stronie „ludzkości”, której nauka ostatecznie ma
służyć. Przedstawiciele akademickiej nauki przemysłowej mają być po stronie podmiotu zamawiającego ekspertyzę – trudno się spodziewać, że w publicznej debacie wydadzą niekorzystną dla”swojej” strony ekspertyzę, także
dlatego, że mogą się spodziewać, iż w takim przypadku więcej się do nich
nikt nie zwróci i stracą finansowo. Nie chodzi o fałszowanie wyników, ale
o fragmentaryczność badań istotnych dla badanej sprawy i o związek z interesami (wartościami), o których była mowa wcześniej.32
Podsumujmy nasze rozważania. Na tle ujęcia nauki akademickiej, rządzonej Mertonowskimi normami CUDOS oraz nauki post-akademickiej,
rządzonej Zimanowskimi normami PLACE, pokazałam, że obecnie mamy do
czynienia z akademicką nauką przemysłową, rządzoną normami PRICE:
patron relevant, innovative, competitive, econometrical. Nie chodzi tu
o podważenie epistemicznej wartości wiedzy zdobytej w ramach tego „nowego paradygmatu” nauki, ale o pokazanie, że reformowanie nauki akademickiej, także przez wprowadzanie określonej polityki nauki, staje się jej renormowaniem, zarówno w zakresie etyki, jak i organizacji. Stawiam hipotezę
– choć jej tu nie rozpatruję – że reforma nauki akademickiej jest swoiście
pojętym rebrandingiem. Pod tym terminem kryje się proces transformacji
wszystkich elementów marki, takich jak oferowane produkty i usługi, jakość
obsługi oraz sposób komunikacji, by osiągnąć lepszą pozycję marki na rynku. Źródłem owej transformacji jest utożsamienie wiedzy z produktemtowarem. Instytucje naukowe to producenci wiedzy, która staje się „towarem
epistemicznym”, gdy jest na nią zapotrzebowanie jako na coś, co zaspokaja
określone potrzeby „konsumentów”. W tej perspektywie niekiedy to, co
w nauce Mertonowskiej było uznawane za problem czy zagrożenie – choćby
brak szerokiej i publicznej krytyki transformatywnej rezultatów badawczych
czy fragmentaryzacja wiedzy – przestaje być problemem czy zagrożeniem,
ponieważ jest racjonalnym działaniem podmiotu funkcjonującego na rynku.
Jeśli tak, to wszelkie próby zapobiegania tym problemom czy zagrożeniom
są z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ owe środki zaradcze są oparte na innym rozumieniu wiedzy. Ich wprowadzanie będzie zapewne skutko—————————
31 H. Longino, Science as Social Knowledge. Values and Objectivity in Scientific Inquiry, Princeton University Press, Princeton 1990.
32 Zob. np. M. Mormina, J. Schöneberg, L. Narayanaswamy, Knowledge and Science Advice during and after COVID-19: Reimagining Notions of ‘Expertise’ for Postnormal Times;
https://www.researchgate.net/publication/349577887_Knowledge_and_Science_Advice_during_
and_after_COVID-19_Re-Imagining_Notions_of_'Expertise'_for_Postnormal_Times (dostęp 30.
04.2021).
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wać organizacyjną niespójnością. Zauważmy też, że pojęcie towaru jest pojęciem relacyjnym: coś jest towarem dla kogoś. Należałoby, jak sądzę, rozszerzyć listę koniecznych członów tej relacji, ale już te pokazują, że uznanie
czegoś za towar wprowadza do rozważań kontekst społeczny, a może nawet
i społeczno-polityczny. Wyraźnie to widać w normach, które wyraziłam
akronimem PRICE, a które wiedzę ujmują w kontekście oczekiwań patrona,
konkurencji międzyinstytucjonalnej czy analiz ekonometrycznych.
Pozostaje wobec tego postawić dwa pytania. Po pierwsze, czy wiedzatowar, funkcjonująca na rynku konsumentów i producentów, jest także –
a może przede wszystkim – czymś więcej niż tylko towarem. A jeśli jest
czymś więcej – to należy zapytać, czym jest owo „więcej” i jakie ograniczenia
narzuca to na traktowanie wiedzy jako towaru. Po drugie, przyjmując, że
akademicka nauka przemysłowa jest faktem, należy zapytać, czy i ewentualnie dla jakich powodów należy w niektórych instytucjach uprawiać naukę
akademicką, bowiem oznaczałoby to wyłączenie pewnej sfery z zależności
rynkowych. Dopiero po odpowiedzi na to pytanie, można się zastanawiać, na
czyje barki spadnie ciężar utrzymywania nauki akademickiej. Obie kwestie
zasługują na uważną analizę. Pozostaje mieć nadzieję, że z samej intelektualnej ciekawości znajdą się chętni do ich podjęcia, nawet jeśli nikt tych analiz nie zamawia, nie ma na nie popytu i nie przyniosą upragnionych punktów
za publikacje na ich temat.
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ACADEMIC INDUSTRIAL SCIENCE AND ITS NORMS PRICE
ABSTRACT

Twenty five years ago John Ziman formulated the thesis that academic science
and industrial science merge into one system of post-academic and at the same time
post-industrial science, in which the Mertonian norms of academic science expressed by the acronym CUDOS (communism, universalism, disinterestedness,
organized scepticism) give way to the norms of industrial science expressed by the
acronym PLACE (proprietary, local, authoritarian, commissioned, expert). In this
article, I defend the thesis that this system has evolved into a system of academic
industrial science, the norms of which can be expressed with the acronym PRICE:
patron relevant, innovative, competitive, econometrical. Thus, reforming academic
science is also its re-norming in terms of both ethics and the organization of research. The ethics of scientific research is transformed into the ethics of knowledge
production. Scientific institutions are seen as producers of knowledge which is an
“epistemic commodity.” A particular of knowledge is needed when it satisfies the
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needs of “consumers.” Scientists are then „elements” of the knowledge production
process, and the process itself is subject to market calculations. This does not undermine the epistemic value of a given research project and its results, but it leads to
controversial consequences, including fragmentation and aspectualization of
knowledge, linking research directions with the interests of social powers, and ignoring transformative criticism. As a result, sometimes what was treated in the Mertonian science as a threat or an offense against the ethos of science turns out to be
the rational behavior of an entrepreneur operating on the market of epistemic goods
and services. Academic industrial science is also unable to fulfil non-instrumental
roles in society (shaping worldviews, supporting social rationality, providing independent experts) that academic science performed. Attempts to prevent these problems or threats will be doomed to failure in advance, because countermeasures are
based on a different understanding of knowledge itself.
Keywords: academic science, industrial science, academic industrial science,
research ethics, knowledge production ethics, knowledge as an epistemic commodity, non-instrumental roles of science.
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STRESZCZENIE

W artykule omawiam najnowsze dyskusje na temat metodologicznego statusu
wiedzy naukowej w obrębie akademii i poza akademią. Dyskutuję kwestie spadku
zaufania społecznego do nauki (społeczeństwo ryzyka i strachu) oraz post-prawdy.
Przedstawiam trzy stanowiska, określające relacje pomiędzy oficjalną nauką akademicką a innymi formami wiedzy (wiedzy laików) oraz formami użycia wiedzy poza
akademią (w polityce). Pierwsze stanowisko to modernizm wyboru Harry’ego Collinsa i Roberta Evansa ujmujące trzecią falę sporów o naukę. Modernizm wyboru określa sposób podejmowania decyzji politycznych z rekomendacji uczonych, którzy
mają samoświadomość metodologiczną możliwości i ograniczeń wiedzy naukowej.
Drugim stanowiskiem jest propozycja Steve’a Fullera nauki protestanckiej jako formy wiedzy na własny użytek uwarunkowanej post-prawdą. W tym ujęciu wiedzę
może wytwarzać każdy, ale musi ona spełniać specyficzne kryteria. Trzecim stanowiskiem jest zaproponowane przez Marka R. Browna ujęcie wiedzy eksperckiej jako
reprezentacji rozmaitych opcji światopoglądowych czy kulturowych; ich reprezentanci zlecają ekspertom stosowne przedstawienie rekomendacji do podjęcia określonych decyzji politycznych.
Słowa kluczowe: Nauka protestancka, kondycja post-prawdziwościowa, wiedza naukowa na własny użytek, trzecia fala studiów nad nauką, wiedza ekspercka,
Steve Fuller, Harry Collins, Robert Evans, Mark R. Brown.

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem moich rozważań jest funkcjonowanie wiedzy, a zwłaszcza
wiedzy naukowej, poza obrębem akademii, czyli w różnych obszarach życia
publicznego i codziennego – ekonomicznego, politycznego czy społecznego,
uwarunkowanego światopoglądami, religiami, stylami życia, kulturą popularną itp. Interesuje mnie wykorzystanie wiedzy naukowej zarówno w insty-
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tucjach społecznych (np. przez polityków i twórców kultury itp.) jak i przez
osoby prywatne czy też oddolnie zorganizowane grupy użytkowników (blogosfera, media społecznościowe). Kwestię funkcjonowania nauki w zróżnicowanym świecie jej użytkowników można potraktować jako pewną formę
„jaźni odzwierciedlonej”, czyli społecznej percepcji nauki. Pomijam tu wewnętrzne problemy funkcjonowania nauki w społeczeństwie, np. problem
wyboru tematów badawczych w kontekście ograniczonego finansowania,
kwestii społecznego usytuowania (standpoiont) badaczy, relacji interesariuszy spoza nauki w kontekście funkcjonowania instytucji badawczych i też
kwestię spragmatyzowanego rozumienia celów nauki (zob. Kitscher, 2001;
2011; Rolin, 2006; 2009; van Bouvel, 2009; Wierzchosławski, 2016).
Tekst ma na celu zarysowanie pewnych problemów, które możemy zarejestrować w toczonych dyskusjach; omawiane stanowiska – sygnalizowane
w tytule poprzez wymienienie charakteryzujących je kategorii – są jeszcze in
statu nascendi, zatem nie oferują ostatecznych rozstrzygnięć. Obecność
nauki w społeczeństwie dyskutują książki: (1) Steve’a Fullera, Posttruth:
Knowledge as a Power Game (2018) oraz A Player’s Guide to the Post-truth
Condition: the Name of the Game (2020); (2) Harrego Collinsa i Roberta
Evansa Why Democracies Need Science (2017), której kontynuację stanowi
kolejna pozycja Harry Collins, Robert Evans, Darrin Durant, Martin Weinel:
Experts and the Will of the People. Society, Populism and Science (2020),
(3) Marka R. Browna Science in Democracy: Expertise, Institution and Representation (2009).
„Nauka protestancka” jest jednym z kluczowych pojęć występujących
w ujęciu społecznego funkcjonowania nauki Steve’a Fullera. Termin ten
oznacza obecnie wolny dostęp do zasobów wiedzy naukowej przez osoby,
które nie należą do akademii, a jednocześnie przejawiają pewne zainteresowania i potrzeby poznawcze. Nauka protestancka dotyczy oddolnego wytwarzania i używania wiedzy przez osoby, które są zainteresowane rozwiązaniem pewnych problemów. Mamy tu do czynienia z nauką na własny użytek
(customized science). Drugie pojęcie, „modernizm wyboru” (elective modernism), określa miejsce nauki w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym – nauka jest podstawą lub co najmniej istotnym czynnikiem w wypracowaniu podstaw poznawczych w podejmowaniu decyzji politycznych.
Proponowana przez Harrego Collinsa i Roberta Evansa kategoria (modernizmu wyboru) ma na celu określanie możliwości i ograniczeń nauki rozumianej jako element kultury obywatelskiej w kontekście przemian, jakie zachodziły w nauce. Kategorię tę można rozumieć jako wyraz poszukiwania racjonalnego elementu w organizacji życia społecznego, przy uwzględnieniu głosu
laików (niekiedy oświeconych) funkcjonujących poza akademią. Trzecie
pojęcie, wiedzy eksperckiej, odnosi się do wiedzy akademickiej stosowanej
w decyzjach podejmowanych w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżnych opinii ekspertów wygłaszanych na zadany im przez
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zleceniodawców temat. Brown odwołuje się – rozważając problem wiedzy
eksperckiej – do kategorii reprezentacji rozumianej jako ujmującej relację
zależności eksperta od zewnętrznego zleceniodawcy. Kategoria reprezentacji
odzwierciedla problem polityzacji wiedzy eksperckiej w przypadku użycia jej
wedle celów i zgodnie z orientacją aksjologiczną zleceniodawców.

2. TRZY PYTANIA

W dziedzinie rozważań nad kwestią wiedzy poza akademią pojawiają się
trzy zasadnicze pytania:
1. Pytanie Collinsa i Evansa: jakie jest miejsce nauki w pluralistycznych
społeczeństwach, które stoją w obliczu konieczności podejmowania decyzji
publicznych (politycznych)?
2. Pytanie Fullera: czy wiedza naukowa jest (i może być) wytwarzana
jedynie w akademii? Kto decyduje (akceptuje) wiedzę jako naukową? Czy
nauka protestancka, rozumiana jako wiedza na użytek podmiotu (w tym
i zbiorowego), może przełamać monopol uczonych na rentę akademicką (jest
to kwestia demarkacji na wiedzę akceptowalną w akademii i pseudo-wiedzę
poza nią)?
3. Pytanie Browna: Jak rozwiązać problem użycia wiedzy naukowej
w przestrzeni publicznej w celu uzasadniania decyzji zbiorowych (polityków)
z zakresu polityki społecznej, zdrowotnej, bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec
sprzecznych opinii udzielanych przez ekspertów o tych samych kwalifikacjach? Czy pomocna będzie tu kategoria reprezentacji jako demistyfikacja/dekonstrukcja roszczeń nauki do neutralności? Czy relacja reprezentacji
dotyczyć może jedynie ekspertów, czy też również partaczy (customized
science) roszczących sobie prawo do przełamania monopolu gildii akademickiej? Zwłaszcza, jeśli jej członkowie mieliby (w określonych przypadkach) działać na rzecz ukrywania i manipulowania wiedzą, co sugerują niektóre z przytoczonych opracowań.
Powyżej wymienione kwestie stanowią jedynie część zagadnień z pola
problemowego użycia nauki i funkcjonowania nauki poza akademią. Wydaje
się jednak, że problemy tego typu są, z jednej strony, dość mało rozpoznane
i omawiane w polskiej literaturze przedmiotu, a jednocześnie, z drugiej strony, stanowią w coraz większym stopniu temat analiz w literaturze światowej.
Omówienie wymienionych problemów poprzedzę krótką prezentacją
(1) kwestii wiedzy naukowej w obrębie akademii i poza akademią, zwrócę
uwagę na (2) problem spadku zaufania społecznego do nauki (społeczeństwo
ryzyka i strachu), (3) a także na dyskutowaną ostatnio kwestię post-prawdy,
(4) omówię modernizm wyboru rozumiany jako środek (mechanizm) podejmowania decyzji politycznych z rekomendacji uczonych, którzy mają
samoświadomość metodologiczną możliwości i ograniczeń wiedzy naukowej,
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(5) przedstawię ideę nauki protestanckiej jako formy wiedzy na własny użytek w kontekście uwarunkowań post-prawdziwościowych, (6) zwrócę uwagę
na status wiedzy eksperckiej w kontekście reprezentacji rozmaitych opcji
światopoglądowych, kulturowych czy politycznych, których to przedstawiciele zlecają ekspertom stosowne przedstawienie rekomendacji do podjęcia
określonych decyzji politycznych. W końcu (7) przedstawię konkluzje.

3. WIEDZA W AKADEMII I POZA NIĄ
– KRÓTKI PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ

Kwestia wiedzy w i poza akademią może być rozpatrywane w wielu kontekstach, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia (aspektów) tego bardzo szerokiego i przynajmniej na pierwszy rzut oka dość niedookreślonego
zagadnienia. Wiedza w obrębie akademii może dotyczyć samych struktur
epistemicznych w sensie wytworów oraz narzędzi poznawczych stosowanych
w procesie dochodzenia do tychże wytworów. W tym ujęciu wiedza dotyczy
kwestii metodologicznych, filozoficznych (założenia), logicznych (spójność
i niesprzeczność rozumowań, argumentacji itp.). Innym aspektem będzie
zwrócenie uwagi na społeczne role uczonych, jakie pełnią oni w obrębie akademii i poza akademią. Kwesta ta może dotyczyć nie tylko procesu wyodrębniania się wiedzy z poznania potocznego i dalszego kształtowania się
poszczególnych rodzajów refleksji teoretycznej i technicznej w dziejach poznania naukowego (Znaniecki, 1984; Wierzchosławski, 2016a), lecz także
może dotyczyć funkcjonowania naukowców (i nie tylko) odgrywających rolę
ekspertów w przestrzeni publicznej. Ten drugi wymiar społecznej roli naukowców można określić mianem użycia nauki (czy też jej owoców w postaci
technologicznych zastosowań) (Brown, 2009; Collins, Evans, 2007; 2017;
Collins, Evans, Druant, Weinel, 2020; Koppl, 2018, Levy, Peart, 2017; Turner, 2003; 2014; Watson, 2021).
Wystąpienia na forum publicznym uczonych, którzy proszeni są o zdiagnozowanie stanu rzeczy, zwłaszcza w kontekście konieczności podjęcia decyzji politycznych (społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych itp.) stanowią
nadal dość sformalizowaną formę użycia nauki. Nawet kwestia konfliktu
opinii eksperckich jest zrozumiała – jako dopuszczalna w pluralizmie metodologicznym stosowanym w większości dyscyplin naukowych. Ewentualne
rozbieżności są również związane z problemem przewidywania zdarzeń
przyszłych (futura contingenta) czy też konsekwencji, a zwłaszcza niedających się przewidzieć skutków ubocznych proponowanych działań. Zarówno
opinia publiczna jak i specjaliści oceniający opinie ekspertów podchodzą
nierzadko z brakiem zrozumienia zarówno do skomplikowania materii, na
temat której eksperci się wypowiadają, jak również do proponowanych działań. Niemniej jednak eksperci tego typu są reprezentantami wiedzy zinstytu-
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cjonalizowanej w tym sensie, że przynależą do tak czy inaczej definiowanych
korporacji uczonych. Autorytet zbiorowy tych korporacji legitymizuje ich
wypowiedzi
i rekomendacje, nawet jeśli okazują się one z czasem błędne, cząstkowe lub
obarczone brakiem stosownego uwzględnienia potencjalnych skutków
ubocznych (Beck, 2002).
Jednocześnie wiedza reprezentantów akademii (zwłaszcza jej wytworów
technologicznych) bywa w coraz większym stopniu kwestionowana (pomimo
tzw. asymetrii poznawczej) przez jej użytkowników i konsumentów technologicznych zastosowań. Ci mniemają, że są wystarczająco kompetentni, aby
oceniać, czy oferowany im produkt epistemiczny jest wystarczająco dobry
pod względem możliwości działania (spełnia standardy użyteczności) jak
również nie jest obarczony rozmaitymi wadami (np. skutkami ubocznymi).
Co więcej, należy zauważyć, że kontestatorzy są ludźmi, którzy przeszli proces edukacji, nierzadko na różnych poziomach, mają doktoraty. Mamy zatem do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem użycia wiedzy na własny
użytek i z potrzeb egzystencjalnych (ekologicznych, zdrowotnych itp.). Użytkownicy takiej wiedzy wyrażają brak zaufania do przedstawicieli nauki akademickiej. Nierzadko mamy do czynienia z heterodoksyjnymi dysydentami
ze świata nauki, a co najmniej z obrzeży akademii, którzy wspierają działania, a co najmniej – mniej lub bardziej oficjalnie – podzielają owe nieortodoksyjne wizje kontestatorów (Fuller, 2018; 2020).
Zarysowane powyżej zjawiska doczekały się w literaturze naukoznawczej
ciekawych opracowań, do których poniżej nawiązuję. Jednocześnie niniejszy
tekst stanowi kontynuację moich wcześniejszych dociekań nad przemianami
rozumienia wiedzy w ostatnich latach w socjologii wiedzy naukowej, studiów
nad ekspertami, filozofii nauk społecznych (Wierzchosławski, 2016a; 2016b;
2017; 2018; 2019; 2020).
Przez termin „użycie wiedzy” mam na myśli nie tylko formy jej komunikowania przez świat akademii – świat użytkowników profesjonalnych, lecz
także formy jej przekazywania w społeczeństwie, w tym również różne formy
przekazu medialnego oraz artystycznego w świecie kultury i polityki (tzw.
polityki historyczne), które mogą w rozmaity sposób modyfikować przekazy
profesjonalistów akademickich (Łuczewski, 2017; Wierzchosławski, 2018;
2019; 2020), komunikowanie w mediach społecznościowych (blogosfera,
np. grupy dyskusyjne pacjentów, którzy dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi chorób, na które się leczą (Turner, 2013)).
Przytoczone przykłady pokazują, że pojęcie użycia wiedzy obejmuje szeroki zakres relacji pragmatycznych, w jakich może pojawiać się szeroko ujęta
kategoria wiedzy (w społecznych, w tym politycznych powiązaniach). W odniesieniu do niej w literaturze przedmiotu eksponuje się takie zagadnienia
jak wzajemne determinowanie się czynników społeczno-kulturowych i poznania naukowego, wielość typów racjonalności, miejsce nauki we współcze-
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snym społeczeństwie post-industrialnym oraz problem relatywizmu kulturowego w odniesieniu do sporu o wyróżniony status poznania naukowego
(Bell, 1972; Mokrzycki, 1992), dominacja światopoglądu naukowego we
współczesnej kulturze (Habermas, 1999; 2002), przemiany struktury aksjologicznej społeczeństw w perspektywie dominacji nauki i technologii
w kontekście problemów i zagrożeń związanych ze skutkami ubocznymi
współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej (społeczeństwo ryzyka) jak
również z uwzględnieniem znaczenia działań obywatelskich (NGO) w odniesieniu do zjawisk ubocznych (Beck, 2002; 2005). Wymienione problemy są
charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw opartych na wiedzy
(knowledge societies), jak określają je współcześni socjologowie wiedzy –
wiedzy, która jest społecznie zaaprobowana oraz instytucjonalnie uprawomocniona (Stehr, 1991; 2001). Wiedza, a zwłaszcza ta naukowa, techniczna
i technologiczna, jest rozumiana – pragmatycznie – jako możliwość działania i przetwarzania świata. Wiedza jest potęgą oraz pełni istotną funkcję
w społeczeństwach demokratycznych, by przywołać podtytuł ostatniej książki Nico Stehra Information, Power, and Democracy. Liberty Is a Daughter
of Knowledge (2016). Wolność jest córką wiedzy (Adolf, Stehr, 2014; Stehr,
1991; 2001; 2015; 2016; Wierzchosławski, 2016b, 69–70).
Treść i zakres owych dyskusji wykracza poza uniwersalistyczne ramy
mertonowskiego ideału Gelertherepublik (Merton, 1982; Ziman, 200/
2004)) i wkracza w trzecią falę studiów nad nauką (Collins, Evans, 2002).
Jest tak, ponieważ współczesne dyskusje naukoznawcze w coraz większym
stopniu uwzględniają kwestię umiejscowienia nauki w strukturach instytucji
demokratycznych, zarówno w strukturach państwowych (wymiar makro) jak
i społecznych (mikro) – wiedza lokalna (Fisher, 2000; 2009; Koppl, 2018).
Mamy zatem do czynienia z „pragmatyzacją” oraz kontekstualizacją pojęcia prawdy, która wyraża się w przekonaniu, że nauka nie poszukuje prawdy po prostu, bowiem świat jest zaludniony wieloma zdaniami prawdziwymi. Nauka w tym ujęciu szuka prawd istotnych (significant truths), a prawda jest istotna dla danej osoby, gdy wiedza ta zwiększa szanse na osiągnięcie
celów praktycznych (Kitcher, 2001, 73; 2011).
Nauka instytucjonalna staje się zależna od partnerstwa publicznoprywatnego, od interesariuszy społecznych, od ekonomizacji itp., wyznaczników charakteryzujących jej neoliberalne otoczenie (van Bouvel, 2009;
Turner, Chubin, 2020). Nauka staje się w coraz większym stopniu zasobem
wiedzy eksperckiej. Jak ujął Roger Koppl:
„Ekspertyza jest głębokim problemem dla teorii liberalnej tylko wtedy, gdy
wyobrażamy sobie, że istnieje jakaś norma wyższego rozumu, wobec której
można utrzymać banalny proces oceniania ekspertów jako hydraulików, a jeśli jej nie ma, to jest ona głębokim problemem dla teorii demokratycznej tylko
wtedy, gdy ten banalny proces przekracza możliwości zwykłych ludzi” (Koppl,
2018, 146).
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Ostatnio można zaobserwować proces przesuwania się władzy w kontekście świadczenia usług eksperckich w obszarze komunikowania się z odbiorcą, którym w tym wypadku są (1) bezpośredni zleceniodawcy (tj. nadawca
staje się zarazem odbiorcą), czyli przedstawiciele klasy (warstwy) polityków
i całego zaplecza kadry urzędniczo-biurokratycznej oraz (2) grono odbiorców, do którego należy bardzo zróżnicowana pod względem poznawczym
szeroko rozumiana publika, tj. różne grupy społeczne, które można określić
zbiorczym terminem, „klasa wyborców”. Eksperci przedstawicielom obu
grup przekazują pewne racje epistemiczne (poznawcze) uzasadniające podjęcie (bądź też powstrzymanie się od podjęcia) pewnych decyzji zbiorowych.
Mamy zatem do czynienia z pewną nową grupą reprezentantów społeczeństwa, którzy stają się mediatorami między politykami (różnych opcji) oraz
zróżnicowanymi grupami społecznymi (Wierzchosławski, 2016b, 208).
Jednocześnie odwołanie się do wiedzy w kontekście podejmowania decyzji politycznych wiąże się z problemem polityzacji nauki, gdyż politycy
szukając racji dla podejmowanych decyzji przywołują tych czy innych ekspertów. Jednakże samo ich przywołanie jest zabiegiem politycznym, gdyż
eksperci mają przede wszystkim (by nie powiedzieć, jedynie) potwierdzić
przyjmowane przez polityków stanowisko w danej kwestii. Zatem eksperci są
tak dobierani, aby reprezentowali stanowisko właściwe dla danej opcji politycznej (rozumianej tu szeroko w tym światopoglądowej, ideowej, kulturowej, religijnej itp.). W tym kontekście pojawia się̨ nie tylko kwestia reprezentacji określonych grup społecznych, lecz również stosowanej przez zaangażowanych politycznie ekspertów pewnej retoryki sugerującej neutralność
aksjologiczną (wypowiadania się w imieniu „czystej” nauki), która stanowi
jedynie pewną „zasłonę dymną” maskującą opcję, w imieniu której się wypowiadają (Brown, 2009, 1–5).
Pomimo potencjalnych zarzutów czy też spadku zaufania do instytucji
rekomendującej ekspertów w ich roli doradczej czy też weryfikującej opinia
publiczna jest poniekąd skazana na instytucje akademii, gdyż nie ma specjalnej konkurencji, której przedstawiciele mogliby zgłaszać analogiczne
roszczenia do prawomocności epistemicznej (epistemologicznej) wygłaszanych sądów.

4. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA I STRACHU
JAKO WYRAZ BRAKU ZAUFANIA DO NAUKI

Problem rosnącego sceptycyzmu w stosunku do wiedzy zorganizowanej
instytucjonalnie wiąże się z procesem wzrastającego braku zaufania do nauki
i technologii. Socjologowie ujmują je przy użyciu pojęć ogólnych, które mają charakteryzować pewne nowe postawy społeczne: przykładem może być „społeczeństwo ryzyka” Urlicha Becka (2002; 2005). To pojęcie zwraca uwagę na rozmaite
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zagrożenia (np. ekologiczne) będące skutkami ubocznymi postępu naukowego
i technologicznego połączonego z procesami globalizacji. Innym przykładem może
być pojęcie „społeczeństwo strachu” (zasada ostrożności/przezorności jako zasada
naczelna) Franka Furediego (2006; 2018). Oba pojęcia, które zdaniem ich twórców
odzwierciedlają lęki i obawy współczesnych społeczeństw w coraz większym stopniu wyzbywają się iluzji postrzegania nauki i techniki jako źródła nieograniczonego
postępu oraz remedium na przezwyciężenie wszystkich odwiecznych problemów
stojących przed ludzkością. Cena postępu, jaką przychodzi płacić, jest na tyle wysoka, że obecnie ludzie poszukują innych sposobów przezwyciężenia owych lęków,
np. ucieczki w mniej lub bardziej irracjonalne formy życia duchowego, które niemiecki socjolog religii Hubert Knoblauch określił mianem religii popularnych,
w odróżnieniu od dawnych religii ludowych (Knoblauch, 2009).
Nie dziwi zatem, że w przemianach zachodzących w nauce oraz ze strony
jej konsumentów (użytkowników – consumers) pojawiają się takie formy
użycia, które można określić mianem „wiedzy na własny użytek” (customization of science). Wiedza ta może być zdobywana i rozpowszechniana poza
akademią, staje się nierzadko wiedzą dysydencką, wiedzą kontestującą podawane do wierzenia prawdy przez kapłanów akademii (Fuller, Stenmark,
Zackariasson, 2014). Te zjawiska nazywa się zbiorczo „post-prawdziwościowym”. Termin ten wykracza poza sens, jaki został mu nadany przez
większość analizujących zjawisko post-prawdy (Fuller, 2018; 2020; Wierzchosławski, 2020).

5. POST-PRAWDA JAKO SKUTEK UBOCZNY SPOŁECZEŃSTW
OPARTYCH NA WIEDZY

W użyciach post-prawdy występujących w zaangażowanej publicystyce
i propagandzie politycznej pojawiają się również odwołania do wiedzy naukowej oraz technicznej – nierzadko w spopularyzowanej formie czy też
wręcz w zdeformowanej postaci. Można zatem zadać sobie pytanie nie tylko
o samo zjawisko społeczne nowej wersji kłamstwa politycznego, które fascynuje dziennikarzy i badaczy współczesnego komunikowania, lecz także
o status (i jego przemiany) takich kategorii jak „wiedza”, „informacja”, „nauka”. Czy w czasach post-prawdy rozumianej jako kreacja nowych rzeczywistości, a co najmniej prób redefinicji dotychczasowych form definiowania
sytuacji, faktycznie mamy do czynienia z innym niż dotychczas rozumieniem
„poznania” i jego komunikowania? Jakie zmiany zaszły wcześniej w rozumieniu tych i pokrewnych kategorii, iż takie zjawiska mogły się pojawić
i funkcjonują, jako pewna „łupieżcza” forma zagospodarowania informacji
i komunikacji społecznej? Post-prawda jest formą nadużycia komunikacyjnej relacji epistemicznej między nadawcą a odbiorcą, jako że pomimo sugestii, iż komunikat zawiera komponentę opisową, to faktycznie relacja odno-
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szenia się do rzeczywistości jest dość luźna, a w komunikacie dominują elementy pozapoznawcze. Zastanawia tu postawa odbiorcy, który gotów jest do
przyjęcia treści, które mają jedynie pozór prawdy. Kwestia ta wymaga wieloaspektowych analiz, które wykraczają poza ramy tego tekstu. Samo bowiem
pojęcie post-prawdy może być również uwikłane w pewną politykę dotyczącą
rozstrzygania o tym, kto i ze względu na jakie kryteria faktycznie „opisuje
świat taki, jaki on jest” (Keyes, 2004; McIntyre, 2018; Wierzchosławski,
2017; Martin, 2019). Zjawisko post-prawdy jest związane ze współczesnymi
zmianami społecznymi funkcjonowania wiedzy, nauki i technologii w społeczeństwach opartych na wiedzy (knowledge society). Sugestia, że postprawda i podobne zjawiska stanowią niezamierzone konsekwencje pojawienia się społeczeństw opartych na wiedzy, może wydawać się dość paradoksalna, gdyż wiedza i dostęp do niej jest bardziej powszechny niż we wcześniejszych fazach ewolucji społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.
Jednakże, jak sugeruję, to właśnie upowszechnienie wiedzy mogło doprowadzić do jej nieoczekiwanego większego zróżnicowania i spluralizowania kryteriów jej społecznej akceptacji (Wierzchosławski, 2017).

6. MODERNIZM WYBORU, CZYLI CZY MOŻNA
DWA RAZY WSTĄPIĆ DO TEJ SAMEJ RZEKI?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie (Collinsa i Evansa, zob. powyżej),
chciałbym zwrócić uwagę na możliwe rozumienie locus naturalis nauki we
współczesnych społeczeństwach demokratycznych. Przywołam tu stanowisko zwane modernizmu wyboru przedstawione przez Harrego Collinsa
i Roberta Evansa, którzy wskazują na wyróżnioną rolę nauki we współczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy (Collins, Evans, 2017). Ich książkę Why Democracies Need Science można uznać za ukoronowanie wcześniejszych prac: artykułu o trzech falach studiów nad nauką (2002) oraz
książki o socjologii wiedzy eksperckiej (2007). Ma ona swoją kontynuację,
w której autorzy skupiają się na roli nauki jako istotnego elementu w systemie demokratycznym wobec zagrożeń populizmem i wizją homogenicznego
społeczeństwa realizującego wolę ludu (Collins, Evans, Durant, Weinel,
2020). Praca ta zasadniczo nie zmienia wcześniejszego ujęcia (2017), jeśli
idzie o rozumienie nauki w społeczeństwie, a wskazuje raczej na doniosłość
tych ustaleń w obliczu zagrożenia populizmem policentrycznego ładu demokratycznego. Obaj autorzy wskazują w swoich pracach na pewne nieoczekiwane konsekwencje społecznej dekonstrukcji wiedzy naukowej i jej detronizacji jako wyróżnionej formy poznania, która dokonała się w duchu społecznych studiów nad nauką i technologią w różnych fazach jej rozwoju.
I tak, w pierwszej fali badań nad nauką „filozofowie i socjolodzy nauki
uznali za swoje zadanie wyjaśnienie, jak nauka działa i jak można zorgani-
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zować społeczeństwo, aby ją kultywować” (Collins, Evans, 2017, 28–29).
Druga fala „uznała, że nauka jest tak samo otwarta na analizę socjologii wiedzy, jak każda inna forma wiedzy”, w konsekwencji dewaluując naukę. Trzecia fala „akceptuje tę poważną zmianę w naszym rozumieniu nauki, ale stara
się pokazać, że [...] nadal istnieją sposoby wartościowania wiedzy specjalistycznej i wartościowania nauki” (Collins, Evans, 2017, 29). Autorzy próbują
przedefiniować wyniki socjologicznej krytyki wiedzy naukowej, aby z jednej
strony zachować jej rezultaty, a z drugiej – przewartościować wcześniejszą,
bardziej optymistyczną wizję nauki jako źródła i metody rzetelnego poznania, które dostarczają nam wiedzy o świecie poprzez obserwację niemal nagich faktów: „Trzecia fala uważa analizę drugiej fali za poprawną, ale wyciągnięte z niej normatywne wnioski za błędne” (Collins, Evans, 2017, 29). Jako
rozwiązanie proponują przyjęcie stanowiska modernizmu wyboru, który
„daje nam szansę życia w mieście nauki bez porzucania nowego rozumienia
nauki wypracowanego w ostatnim półwieczu” (Collins, Evans, 2017, 29).
Stanowisko Collinsa i Evansa jest próbą przezwyciężenia słynnej diagnozy Heraklita, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Proponują oni
przejście na wyższy stopień abstrakcji, gdzie sprzeczności przedmiotowe są
przezwyciężane na wyższym poziomie. Trzecia fala unika jałowych dyskusji
o nauce jako źródle prawdy i użyteczności. Jednocześnie ci dwaj badacze
wskazują na znaczenie nauki w budowie nowoczesnych społeczeństw demokratycznych. Stwierdzają też, że „[r]ozumienia nauki są nieustannie kwestionowane, ale wartości nauki są wieczne” (Collins, Evans, 2017, 26). Collins i Evans, z jednej strony, chcą przywrócić nauce jej dawną świetność,
jednak nie za cenę podtrzymywania dawnych złudzeń (zwłaszcza obecnych
w neopozytywistycznej wizji nauki), z drugiej strony starają się uniknąć relatywistycznych i subiektywistycznych konsekwencji społecznych analiz nauki.
Jednocześnie sugerują, że podejmowanie decyzji politycznych nie jest prostą
wypadkową sugestii otrzymanych od ekspertów; są to dwa różne etapy. Politycy mogą, skorzystać bądź też nie z sugestii ekspertów. Eksperci pracujący
w grupach doradczych powinni być jak sowa, która nie tylko jest mądrym
ptakiem, lecz również może obracać swoją głowę o 180 stopni, co pozwala jej
rozpoznawać najróżniejsze aspekty i kwestie.

7. NAUKA PROTESTANCKA JAKO WYRAZ KONDYCJI
POST-PRAWDZIWOŚCIOWEJ

Termin „post-prawda” bywa używany jako anatema rzucana na prawicowych populistów i negacjonistów naukowej racjonalności. Jednak w sensie jaki nadaje mu Fuller, ma on na celu uchwycenie współczesnych
uwarunkowań funkcjonowania wiedzy (w tym naukowej) we współczesnej
polityce i w filozofii polityki. Chcę zwrócić uwagę na wymiar instytucjonalny
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funkcjonowania instytucji naukowych (w tym i edukacyjnych) oraz ludzi
nauki zaproponowany przez Fullera: The Governance of Science (2000), the
Intellectual (2005), Science, a przede wszystkim Post-Truth: Knowledge as
a Power Game (2018) oraz A Player’s Guide to the Post-truth Condition:
The Name of the Game (2020).
Fuller zwraca uwagę, że kondycja post-prawdziwościowa to specyficzne
użycie wiedzy w grze o władzę. Fuller, z jednej strony, kontynuuje swoje
wcześniejsze rozważania na temat socjologii wiedzy naukowej i zmian instytucjonalnych w akademii, a z drugiej wprowadza prowokacyjną tezę (w duchu współczesnych sofistów) o relacji doxa i episteme: wiedzy używanej
przez ludzi i tej poszukiwanej przez naukowców. Odwołując się do Machiavellego i Pareto, Fuller rozróżnia różne strategie, jakie przyjmują
uczestnicy gry o władzę w celu zdobycia społecznie legitymizowanej wiedzy.
Metaforycznie, gra toczy się między lisem a lwem. Lew jest królem świata
zwierząt i ustala reguły. Jedyną strategią, jaką lis może przyjąć, jeśli chce
pokonać lwa, jest zaproponowanie zmiany reguł gry w trakcie jej trwania.
W politycznej rozgrywce o prezydenturę USA strategię lisa przyjął Donald
Trump, który pokonał "lwa" Hillary Clinton. Zdaniem autora, była ona jednym z lepiej przygotowanych polityków do pełnienia roli, o którą się ubiegała, ale dzięki zmianie reguł gry Trump wygrał wybory z przedstawicielem elit
i politycznego establishmentu. Pytanie, czy po latach sam nie został pokonany bronią, do której zastosowania się był przed laty uciekł, bo to Joe Biden
narzucił swoją narrację i agendę.
Dla Fullera post-prawda to nie tylko kategoria semantyczna odnosząca
się do faktów, ale także meta-kategoria, ponieważ określa nie tylko grę
zgodną z regułami, ale także proces ich ustalania i definiowania. W filozoficznym slangu kondycja post-prawdy to wejście na meta-poziom. Próbujesz
wygrać nie tylko grając zgodnie z zasadami, ale także kontrolując to, jakie są
te zasady. Lew próbuje wygrać utrzymując zasady takimi, jakie są, a lis próbuje je zmieniać. W grze w prawdę punkt widzenia lwa jest oczywisty i akceptowany bez większego zastanowienia: przeciwnicy rywalizują ze sobą
według ustalonych reguł, a ta wstępna umowa określa naturę ich pozycji
i stan gry w danym momencie. Lis jest tu potencjalnie skazanym na przegraną. W grze post-prawdziwościowej celem jest pokonanie przeciwnika
w grze, z pełną świadomością, że zasady gry mogą się zmienić. W takim
przypadku natura przeciwnika może się zmienić w sposób, który może przechylić szalę na jego korzyść. Tutaj lisy zawsze grają na przewagę (Fuller,
2018, 3).
Definicja sytuacji zaproponowana przez Fullera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia post-prawdy i relacji, jakie można odnaleźć w definicji społecznie legitymizowanej wiedzy. Wprowadza on kategorię lisów jako
graczy w grze o wiedzę, którzy wkraczają na teren od dawna zarezerwowany
dla lwów. Ponieważ lisy mogą redefiniować sytuację, a tym samym zmieniać
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reguły gry, pojawia się stare filozoficzne pytanie o intersubiektywność oraz
o to, jak lisy i lwy funkcjonują w tym samym świecie społecznym.
Obszarem Fullerowskiej post-prawdy jest społeczeństwo oparte na wiedzy, w którym wiedza (nauka) nie tylko jest zarezerwowana dla nielicznych,
ale staje się w procesie powszechnej socjalizacji przedmiotem, z którym stykają się niemal wszyscy członkowie społeczeństwa. Wiedza jako zdolność do
działania służy zarówno naukowcom, technologom jak i zwykłym ludziom,
którzy wykorzystują ją na swój sposób, kierując się motywami pragmatycznymi, a nie tylko teoretycznymi (Schutz, 1964; Stehr, 2016; Adolf, Stehr,
2016).
Fuller wprowadza inne ważne pojęcia: nauki protestanckiej (protoscience) i rentierstwa akademickiego. Nauka protestancka jest dla Fullera przykładem drogi wyjścia dla tych, którzy poszukują nie tylko wiedzy, ale i znaczenia (roli), jaką ta wiedza ma odegrać w ich życiu.
Protestanci zaczęli czytać Pismo Święte bez pośrednictwa interpretacji
zarezerwowanej statusowo dla duchownych, po części – ze względu na większą dostępność książek dzięki wynalezieniu druku oraz motywowani przekonaniem, że są w stanie pojąć zawarty w nim sens, przynajmniej egzystencjalny. Do takich antyestablishmentowych ruchów w nauce, często określanych mianem "pseudonauki", należą zwolennicy m.in. teorii inteligentnego
projektu (kreacjonizmu), medycyny alternatywnej, światopoglądu New Age
oraz ruchów anty-szczepionkowych, czy też użytkownicy blogosfery itp.
Fuller uważa, że nie można stwierdzić, iż nauka protestancka, z którą
mamy do czynienia w różnych obszarach życia społecznego i jednostkowego,
nie wnosi nic do zbioru wiedzy. Przeciwnie, prowokacyjnie przyjmuje on
stanowisko anty-eksperckie, podkreślając, że powszechny dostęp do informacji, który dzięki nowym technologiom znacznie się poszerzył i zdemokratyzował, gdyż nie wymaga specjalnych uprawnień, takich jak karty biblioteczne czy przynależność do akademii (np. status studenta, profesora itp.).
Jednocześnie dostrzega znaczenie subiektywnego wymiaru poszukiwania i
zdobywania wiedzy na własny użytek (przynajmniej w punkcie wyjścia),
który jednak nie może przesłonić obiektywnych wymogów akceptacji wiedzy
naukowej (kontekst uzasadniania w punkcie dojścia).
Drugą kategorią, do której odwołuje się Fuller, dotyczącą społecznego
statusu wiedzy w akademii i poza nią, jest pojęcie renty akademickiej. Pojęcie to wyraża sugestię, że akademicy jako grupa monopolistyczna wykorzystują swój uprzywilejowany status, by czerpać określone korzyści wynikające
z monopolu na społecznie legitymizowaną wiedzę (zarówno w sensie poznawczym jak i edukacyjnym).
Poglądy Fullera na temat nauki możemy traktować nie tylko jako pewną
intelektualną prowokację, lecz także jako wnikliwą obserwację toczącej się
obecnie dyskusji na temat źródeł, metod i kryteriów akceptowalności wiedzy
naukowej – nie tylko w środowisku akademickim, ale także w życiu codzien-
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nym. Jeśli nie jesteśmy skłonni zgodzić się z ideami kreacjonistów (ich motywacją religijną), to możemy się zgodzić na to, że pewna część prowadzonych przez nich badań (np. geologicznych, paleobotanicznych itp.) można
uznać za rzetelną wiedzę. Nauka protestancka dotyczy wolności na „wejściu”, ale nie na „wyjściu” – kontekst uzasadnia musi spełniać określone
wymagania i rygory.
Dla protestantów fundamentalną rolę w proliferacji wiedzy pełnił druk
(książka), dziś analogiczną rolę pełni Internet jako środek rozpowszechniania wiedzy. Nauka protestancka zakłada możliwość rozumienia treści naukowych oraz ich krytyki nie tylko przez koryfeuszy wiedzy (rentierstwo naukowe, struktura gildii akademickiej), lecz także przez partaczy (by nawiązać
do średniowiecznego określenia niewyzwolonych czeladników, świadczących
swoje usługi extra muros, czyli tych, którzy są poza korporacją uczonych).

8. REPREZENTACJA JAKO FORMA WIEDZY EKSPERCKIEJ
NA UŻYTEK ZLECENIODAWCY

W swoich wcześniejszych tekstach na temat funkcjonowania naukowców
w rolach eksperckich zwracałem uwagę na kluczową rolę kategorii reprezentacji w określeniu nie tylko relacji ekspertów do ich mocodawców oraz
odbiorców oferowanych przez nich ekspertyz, lecz także w rozwiązaniu problemu wzajemnie wykluczających się ekspertyz przedstawianych przez ekspertów mających analogiczne referencje oraz kompetencje (Wierzchosławski, 2017; 2018; 2020). Przywoływałem pracę amerykańskiego politologa
i socjologa wiedzy naukowej Marka R. Browna Science in Democracy
(2009). Brown twórczo przekształca kategorię reprezentacji amerykańskiej
historyczki myśli politycznej Hannah Pitkin, The Concept of Representation
(1967; 2004). Brown zwraca uwagę na istotny problem: odwołanie się do
wiedzy w podejmowaniu decyzji politycznych wiąże się z problemem polityzacji nauki. Politycy szukając racji dla podejmowanych decyzji przywołują
niewątpliwie uznanych ekspertów, jednak ich powołanie jest zabiegiem politycznym, bo eksperci mają przede wszystkim potwierdzić przyjmowane
przez polityków stanowisko w danej kwestii.
Zatem kryterium doboru ekspertów sprowadza się do reprezentacji stanowiska właściwego dla danej opcji politycznej. Opcja polityczna jest
tu rozumiana szeroko: światopoglądowo, ideowo, kulturowo, religijnie.
W tym kontekście pojawia się problem reprezentacji różnych grup społecznych (kwestia zakresu i inkluzywności wszystkich wchodzących w grę opcji).
Z jednej strony eksperci jako uczeni reprezentujący akademię na zewnątrz
mają tendencję do tego, by w swoich wypowiedziach stosować retorykę neutralności. I chociaż jak określa to Roger Koppl, ekspertem jest ten, kto za
swe usługi otrzymuje stosowną zapłatę od zleceniodawcy, to niemniej jed-
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nak, niezależnie od tego, kogo ekspert reprezentuje, to wypowiada się on
w imieniu „czystej” nauki”, by nie powiedzieć „gołych faktów”.
W rzeczy samej, deklaracje takie stanowią jedynie „zasłonę dymną”, która ma zamaskować opcję, w imieniu której ekspert się wypowiada. W moim
tekście przytaczałem historię na temat dopuszczenia przez FDA pigułki
dzień po bez recepty dla młodych kobiet oraz nastolatek.
Brown szczegółowo przedstawił spory między dwoma orientacjami światopoglądowymi w USA, tj. politykami partii demokratycznej (podejście liberalne) z politykami partii republikańskiej (konserwatywne podejście). Autor
stwierdza, że w zależności od tego, które z ugrupowań politycznych kontrolowało federalną agencję leków (FDA), to zarówno urzędnicy jak i kierownicy agencji z nadania politycznego, usiłowali przedstawić podjęte decyzje
w kategoriach czysto naukowych, a nie jako wyraz stanowiska światopoglądowego, które kryło się za przedstawionymi stanowiskami ekspertów. Czyli
ekspertyzy były wyrazem (światopoglądowego) stanowiska konserwatywnego czy też liberalnego, a nie wyrazem neutralnej i wolnej od wartościowań
nauki. Niezależnie od tego, że wspierani ekspertyzami politycy twierdzili,
iżich decyzje jedynie „odzwierciedlały” (stood for) aktualną wiedzę naukową,
to de facto realizowały one oczekiwane przez konserwatystów czy też liberałów skutki obyczajowe. Obie strony ukrywały i pomijały rolę politycznego
reprezentowania określonych grup społecznych (w tym i opcji aksjologicznych), kładąc nacisk w prezentacjach na forach publicznych na to, że występują jedynie w imieniu nauki. Jak podkreśla Brown, jednak obie strony unikały przestawiania swoich argumentów jako explicite przedstawianych przez
naukowców, najprawdopodobniej bojąc się ewentualnych oskarżeń o mieszanie punktów widzenia i naginanie nauki do przyjmowanych punktów
widzenia (partisan interests). Wręcz przeciwnie, uczeni eksperci odgrywali
rolę brzuchomówców, którzy milcząc pozwalają jedynie mówić samym faktom (jak się rzeczy mają).
Demaskacji tej uroczej „grze pozorów” służyć ma właśnie kategoria reprezentacji, rozumiana jako instytucjonalnie zapośredniczony system relacji,
który można ujmować jako pewne wzorce (patterns) będące rezultatem
zróżnicowanych aktywności wielu podmiotów biorących udział w szeroko
rozumianym działaniu eksperckim. Wspomniane wzorce są wynikiem nie
tylko działań podmiotów indywidualnych, lecz także zbiorowych, na różnych
poziomach organizacji owych zbiorowości (ich instytucjonalizacji), co powoduje ich zróżnicowany udział w tworzeniu demokracji reprezentatywnej
(Brown, 2009, 205).
Nie mam tutaj miejsca na szersze omówienie samej kategorii reprezentacji, wspomnę jedynie, że Brown wyróżnia pięć różnych modeli relacji między
reprezentującymi (representatives) a reprezentowanymi (constituents). Są
to autoryzacja (authorization), obliczalność (accountability), uczestnictwo
(participation), deliberacja (deliberation), oraz podobieństwo (resemblan-
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ce). Celem autora jest próba zrozumienia, w jakiej mierze projektowane
przezeń pojęcia (1) funkcjonują w reprezentacji, (2) w jakiej mierze mogą
przyczynić się do wypracowania (stworzenie) normatywnego rozumienia
reprezentacji demokratycznej na styku funkcjonowania obu dziedzin: nauki
i polityki ujętej w ramy systemu demokratycznego (Brown, 2009; 206).

9. KONKLUZJE

Przedstawione w ogólnym zarysie problemy funkcjonowania wiedzy naukowej poza akademią miały przede wszystkim na uwadze wykazanie doniosłości tej problematyki, która z punktu widzenia bardziej tradycyjnej refleksji, zwłaszcza metodologicznej, bywała traktowana jako mniej istotna
z punktu widzenia filozofii nauki. Wydaje się jednak, że nawet prowizoryczne i pobieżne zarysowanie toczących się dyskusji w literaturze światowej,
jakie tu podałem, może świadczyć, że ta problematyka ogniskuje uwagę wielu specjalistów z obszaru szeroko rozumianych humanistycznych nauk nad
nauką. Społeczno-kulturowe oraz polityczne ramy funkcjonowania wiedzy
naukowej stają się w co raz większym stopniu istotne nie tylko dla ludzi akademii, lecz przede wszystkim dla rzeszy użytkowników, którzy, z jednej strony, wykorzystują środki masowego komunikowania (Internet, media
społecznościowe, blogosfera itp.) do zdobywania (czy też potwierdzania
wcześniej uzyskanej) wiedzy, z drugiej jednak strony kwestionują nie tylko
poszczególne treści z obszaru wiedzy naukowej, lecz również kwestionują
wyróżnioną pozycję wiedzy naukowej wśród innych typów wiedzy ludzkiej.
Tę postawę sceptyczną można traktować jako wyraz pewnego zawodu płynącego z niespełnionych obietnic czy też z doświadczenia skutków ubocznych
będących konsekwencjami zastosowań naukowo-technologicznych. Jednak
w wielu przypadkach zaprogramowany sceptycyzm pojawia się u osób, które
zdobyły całkiem przyzwoite wykształcenie, ale w pewnym momencie zwątpiły w racjonalność naukową, a przynajmniej w dominujące formy tej racjonalności. W czasach obecnej pandemii jest to szczególnie widoczne. Jak donosi prasa 1/3 studentów medycyny wątpi w skuteczność szczepionek na
Covid-19, podobnie z nauczycielami, których pokaźne grono zrezygnowało
z możliwości zaszczepienia się preparatem AstraZeneca. Niezależnie od wątpliwości, które mogły się pojawić ze względu na występujące objawy uboczne
po przyjęciu szczepionki, wydaje się, że za rezygnacją niosących kaganek
oświaty stało podejrzenie, że szczepionka może powodować zakrzepicę, która miała się pojawić u niektórych z zaszczepionych. Nie negując prawa do
obaw o własne zdrowie, a nawet życie osób, które zrezygnowały, to z punktu
widzenia problematyki poruszanej w tekście interesujące jest: (a) fakt braku
wiary czy też zdecydowanej niewiary w skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ze strony osób, które przecież w toku zdobytego wykształcenia uzyskały
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pewną wiedzę (w tym i postawę naukową), (b) fakt kwestionowania przez
niektóre osoby (nie tylko celebrytów, lecz także nawet niektórych lekarzy)
samego faktu pandemii oraz konieczności zastosowania tych czy innych
środków zapobiegawczych zarządzanych przez polityków (władza wykonawcza) w oparciu o zalecenia ekspertów, (c) problem ważenia przez polityków
i ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa zdrowotnego z jednej strony
oraz funkcjonowania społeczeństwa w innych obszarach życia np. gospodarczego, kulturalnego czy religijnego.
Faktem jest, że pytania dotyczące zróżnicowanych reakcji użytkowników
treści wiedzy naukowej, statusu uczonych, którzy wypowiadają swoje opinie
jako eksperci, czy też polityków, którzy w oparciu o przedłożone rekomendacje muszą podejmować trudne decyzje, a które nie zadowolą wszystkich,
stają się coraz bardziej na czasie. Wydaje się zatem, że przybliżenie ogólniejszych dyskusji może dostarczyć pewnych ram pojęciowych w próbie ujęcia
(zwerbalizowania) naszych obecnych doświadczeń pandemicznych, w których stosunek do wiedzy naukowej i jej zastosowań technologicznych jest
kwestią nie tyle teoretyczną, co właśnie egzystencjalną.
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PROTESTANT SCIENCE, ELECTIVE MODERNISM AND EXPERT
KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF THE FUNCTIONING OF SCIENCE
OUTSIDE THE ACADEMY
ABSTRACT

In this article, I reflect on recent discussions of the methodological status of scientific knowledge within and outside the Academy. I draw attention to the problem
of declining public trust in science (risk and fear society) and the phenomenon of
post-truth. In the context of these issues, I present three positions whose authors
define the relationship between official academic science in relation to other forms
of knowledge (lay people) and forms of knowledge use outside the Academy (politics). The first position termed “elective modernism” was formulated by Harry Collins and Robert Evans in the context of discussions of the third wave of science disputes. Elective modernism defines the way in which policy decisions are made on
the recommendations of scholars who have a methodological self-awareness of the
possibilities and limitations of scientific knowledge. The second position is Steve
Fuller's proposal of protestant science as a form of science in the context of posttruth conditions. In this view, knowledge can be produced by anyone, but it must
meet certain specified scientific criteria. The third position is the view of expert
knowledge proposed by Mark R. Brown, as a representation of various worldview or
cultural options, whose representatives commission experts to make appropriate
recommendations for certain political decisions.
Key words: Protestant science, academic rent, post-truth condition, customized science, third wave of science studies, expert knowledge, social conditions of
science, politics of science, representation, Steve Fuller, Harry Collins, Robert Evans, Mark R. Brown, risk society, fear society.
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STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę może obecnie pełnić Mertonowska koncepcja etosu uczonych, a szczególnie
jego norma „komunizmu” w opisie i wyjaśnianiu mechanizmów funkcjonowania
współczesnej nauki. Merton przedstawia normy etosu uczonych jako reguły etyczne
oraz technologiczne, czyli rzeczywiście regulujące praktykę badawczą. Szczególnie
istotną rolę odgrywa norma ”komunizmu”, nakazującą uczonym dzielenie się wynikami swojej pracy badawczej z innymi członkami środowiska oraz ze społeczeństwem. W artykule zostały zaprezentowane alternatywne wobec Mertonowskiej
wizje funkcjonowania społeczności uczonych: koncepcja pola naukowego autorstwa Pierra Bourdieu oraz konwersji kapitału w ramach „cyklu wiarygodności” zaproponowane przez Brunona Latoura i Steve’a Woolgara. W żadnej z tych wizji
reguła „komunizmu” nie organizuje praktyki badawczej. Istotne dla precyzyjnego
opisu reguł działania w nauce jest uwzględnienie roli zmiennych historycznie modeli uprawiania nauki (model amatorski, akademicki, zawodowy, post-akademicki).
Przestrzeganie normy komunizmu jest możliwe jedynie w modelu akademickim,
podczas gdy współcześni badacze w coraz większym stopniu uprawiają naukę albo
w ramach korporacji (model zawodowy), albo pozostając w Akademii i korzystając
z funduszy prywatnych (model post-akademicki) – w takiej sytuacji przestrzeganie
normy komunizmu, nawet traktowanej jako reguła moralna, nie jest możliwe.
Słowa kluczowe: etos uczonych, Robert Merton, Bruno Latour, Steve Woolgar,
akademicki, post-akademicki model uprawiania nauki, John Ziman, Sheldon
Krimsky.

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,
jaką rolę może obecnie pełnić Mertonowska koncepcja etosu uczonych
w opisie i wyjaśnianiu mechanizmów funkcjonowania współczesnej na-

68

Marcelina Zuber

uki.1 Bardziej szczegółowe pytanie brzmi: czy można uznać, że normy tego
etosu, a szczególnie norma „komunizmu” funkcjonują w środowisku uczonych zarówno jako reguły etyczne, jak i technologiczne?2 Reguły etyczne
określają, jakie zachowania w danym środowisku są pożądane, jednak ich
naruszanie pociąga za sobą „jedynie” sankcje społeczne: ostracyzm, wykluczenie poza grupę, negatywne opinie itp. Przestrzeganie reguł technologicznych jest warunkiem koniecznym uprawiania danej dyscypliny. Według Roberta Mertona badacz nie przestrzegający norm etosu uczonych nie tylko
byłby źle oceniany przez swoje środowisko, ale nie mógłby w ogóle zajmować
się nauką, ponieważ normy tego etosu regulują praktykę badawczą, mają
więc również charakter technologiczny. Założenie to leży u podstaw Mertonowskiej socjologii nauki – w ramach tego ujęcia badacze nie różnią się od
innych członków społeczeństwa, a to, że dostarczają „produktu” tak doskonałego, jak nauka, jest możliwe tylko dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu
zasad etosu uczonych, traktowanego jako zespół norm moralnych oraz technologicznych. Jak pisze Merton:
„Norma techniczna wymagająca przedstawienia odpowiednio dobranego,
uzasadnionego i pewnego dowodu empirycznego jest wymogiem dobrego
przewidywania […]. Normy obyczajowe nauki mają uzasadnienie metodologiczne, obowiązują jednak nie tylko dlatego, że są skuteczne w praktyce, ale
dlatego, że uważane są za słuszne i dobre. Są to nakazy zarówno moralne, jak
i techniczne.”3

Mertonowska propozycja uprawiania empirycznej socjologii nauki funkcjonuje do dziś w naukach społecznych jako model klasyczny. Dla wielu badaczy zainteresowanych socjologią wiedzy i nauki pozostaje ona koncepcją
wzorcową, która ustaliła obowiązujące do dziś sposoby analizy problematyki
wiedzy i poznania naukowego. Merton bada naukę jako instytucję, powstrzymując się od analizy treści przekonań naukowych. Uznaje, iż socjolog
nie powinien zajmować się nauką rozumianą jako efekt działań uczonych,
ponieważ jest to obszar empirycznie potwierdzonych i logicznie spójnych
przewidywań4 i nie można się w nim doszukać wpływu jakichkolwiek czynników społecznych. Analizowanie roli wartości regulujących funkcjonowanie
społeczności uczonych stało się na dziesięciolecia bardzo atrakcyjnym programem badawczym dla kolejnych pokoleń socjologów nauki. Szczególnie
—————————
1 Używając określenia “nauka”, mam na myśli obszar nauk ścisłych, w anglosaskiej tradycji
określany mianem “science”. Odpowiednio – „badaczem”, czy „uczonym” w tym tekście jest reprezentant obszaru nauk ścisłych, najczęściej eksperymentalnych.
2 Omawiając ten problem, używam terminu „technologiczne” jako odnoszącego się do zespołu
technik stosowanych w badaniach naukowych. W polskim tłumaczeniu tekstu Mertona pojawia się
natomiast termin: ”techniczne”. Por. R. Merton, Nauka i demokratyczny ład społeczny, w: idem,
Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 583.
3 R. Merton , Nauka i demokratyczny ład społeczny , op. cit., s. 583.
4 Ibidem.
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w socjologii anglosaskiej Mertonowski sposób uprawiania socjologii wiedzy
odgrywał rolę niemal paradygmatyczną. Jest on również popularny w polskiej refleksji socjologicznej nad społecznościami uczonych.5 Jego rolę
w ukształtowaniu zasad empirycznej socjologii nauki doceniają także niektórzy przedstawiciele nurtów krytycznych wobec funkcjonalistycznej wizji nauki, w tym nawet reprezentanci socjologii poznania naukowego (Sociology of
Scientific Knowledge: SSK), tacy jak Michael Collins i Sal Restivo.6 Koncepcja ta służy również współczesnym badaczom zajmującym się problematyką
funkcjonowania nauki jako instytucji; niedawno ukazał się tekst będący próbą odpowiedzi na pytanie, czy można mówić o funkcjonowaniu etosu uczonych we współczesnym polskim środowisku naukowym.7
Koncepcja etosu uczonych zyskała wielką popularność również w kręgach
osób nie zajmujących się zawodowo nauką, a samo pojęcie etosu uczonych
weszło na stale do dyskursu publicznego. Potoczny wizerunek uczonego jako
osoby zasługującej na szczególne zaufanie jest ściśle związany z kategorią
etosu uczonych – zakładamy bowiem, że wiarygodność badaczy jest skutkiem przestrzegania szczególnie rygorystycznych norm moralnych i technologicznych.
Warto obecnie przywołać koncepcję etosu uczonych również dlatego, iż
we współczesnym świecie obserwujemy stały wzrost roli nauki i uczonych.
Należy pamiętać, że ustalenia naukowców i informacje o ich odkryciach
(ocieplenie klimatu, „dziura ozonowa”, pojawienie się nowych wirusów powodujących choroby zakaźnie zwierząt i ludzi) wpływają na decyzje administracyjne, polityczne – często o skali globalnej, ale także na codzienne decyzje konsumenckie. Szczególnie wyraźnie możemy przekonać się o roli nauki
i badaczy obecnie, w okresie pandemii COVID-19, kiedy wszyscy z najwyższym zainteresowaniem śledzimy najnowsze doniesienia z laboratoriów
uczonych pracujących nad wirusem i jego mutacjami oraz nad szczepionkami i podporządkowujemy się, drastycznym niekiedy, zaleceniom regulującym nasze codzienne życie, kontakty z najbliższymi, formy pracy i wypoczynku, podróże itp.
Socjologia nauki w wersji zaproponowanej przez Mertona zakłada, że
sama wiedza naukowa nie może być przedmiotem wyjaśnień socjologicznych. Nieistotne i niepotrzebne są w tej koncepcji socjologiczne rozważania
nad treścią przekonań naukowych: ustalanie kryteriów prawdziwości przekonań pozostawia się filozofom, traktuje się wiedzę naukową jako ciągle
wzrastający zbiór faktów, a przekonania naukowe widzi się jako rozpo—————————
5 Por.: J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych, Warszawa 1984; oraz J. Goćkowski (red.), Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław 1980.
6 M. Collins, S. Restivo, Development, Diversity and Conflict in the Sociology of Science, w: The
Sociological Quarterly, 24, 1983, s. 185–200.
7 J. Bieliński, A. Tomczyńska, The Ethos of Science in Contemporary Poland, Minerva, 57, 2019,
s. 151–173; https://doi.org/10.1007/s11024-018-9365-1; dostęp 15.02.2021
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wszechniające się po prostu dlatego, że są prawdziwe. Merton wyraźnie
określa przedmiot tworzonej przez siebie empirycznej socjologii:
„w tym miejscu zajmiemy się [...] kulturową strukturą nauki, to znaczy wybranym jej aspektem jako instytucji. Rozważania nasze dotyczyć będą zatem
nie metod, którymi się nauka posługuje, ale norm ją określających. Nie będziemy się również zajmowali konkretnymi odkryciami naukowymi (hipotezami, prawidłowościami, prawami), chyba że wiążą się one z powszechnymi
postawami społecznymi wobec nauki.”8

Nauka jest analizowana jako instytucja powołana do powiększania zasobu potwierdzonej wiedzy. „Metody stosowane do osiągnięcia tego celu są
zasadniczym elementem umożliwiającym sformułowanie definicji nauki: są
to empirycznie potwierdzone i logicznie spójne przewidywania”,9 zaś twierdzenia, które mają być uznane za prawdziwe muszą odpowiadać ustalonym
wcześniej rzeczowym kryteriom: zgodności z obserwacją oraz z posiadaną
wcześniej wiedzą.
ETOS UCZONYCH: NORMY MORALNE I TECHNOLOGICZNE

Szczególnie istotną rolę w funkcjonowaniu instytucji nauki odgrywa według Mertona etos uczonych10, którego przestrzeganie decyduje o specyfice
„produktu” działań uczonych – przekonań naukowych, które tworzą „gmach
wiedzy pewnej”. Inaczej niż w przypadku etosów regulujących funkcjonowanie innych środowisk, etos uczonych nie jest jedynie zbiorem zasad moralnych, ale i technologicznych, rzeczywiście regulujących praktykę badawczą.
Według tej koncepcji, osoba nie przestrzegająca zasad etosu uczonych nie
tylko zostanie poddana ostracyzmowi środowiska, ale nie będzie mogła zajmować się pracą badawczą w ogóle.
Cała struktura etosowych norm technicznych i moralnych służy do osiągnięcia ostatecznego celu nauki, jakim jest powiększanie zasobu potwierdzonej wiedzy.
Sam etos naukowy definiuje Merton jako „…zabarwiony emocjonalnie
zespół wartości i norm uważanych za obowiązujące ludzi nauki. Są one wyrażane w postaci nakazów, zakazów, reguł preferencji i dopuszczalności,
które są uprawomocnionymi wartościami instytucjonalnymi”.11 W etosie
współczesnej nauki funkcjonują cztery zespoły nakazów instytucjonalnych:
—————————
8 R. Merton, Nauka i demokratyczny ład społeczny, w: idem, Teoria socjologiczna i struktura
społeczna, Warszawa 1982, s. 580.
9 Ibidem, s. 581.
10 Pojęcie etosu zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Mertona w jego studium na temat roli,
jaką siedemnastowieczny purytanizm odegrał w rozwoju nowoczesnej nauki w Anglii. Por. R. Merton, Purytanizm, pietyzm i nauka, w: idem, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, op. cit.,
s. 601–621.
11 Ibidem, s. 580.
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uniwersalizm, „komunizm”, bezinteresowność i zorganizowany sceptycyzm.
Niezwykle istotną rolę w regulowaniu działań uczonych odgrywa zasada
uniwersalizmu, zgodnie z którą
„…twierdzenia, które mają być uznane za prawdziwe muszą odpowiadać
wcześniej ustalonym rzeczowym kryteriom: zgodności z obserwacją oraz posiadaną wcześniej wiedzą. Pozycja uczonego jest zależna tylko od jego osiągnięć; w żadnym wypadku na przyjęcie lub odrzucenie twierdzeń w nauce nie
mogą wpływać cechy osobiste lub społeczne ich protagonisty, takie jak jego
rasa, narodowość, religia, przynależność klasowa, cechy osobowości.”12

Zasada uniwersalizmu jest dla uczonego ważniejsza niż poczucie przynależności narodowej; przykładem może tu być stwierdzenie Louisa Pasteura:
„Le savant a une patrie, la science n’en a pas”, przypomniane w tym kontekście przez Mertona.13 Konsekwencją przestrzegania tej reguły jest swobodny
dostęp uzdolnionych i kompetentnych jednostek do działalności naukowej,
będący zarówno wymogiem funkcjonalnym jak i moralnym.
Kolejna etosowa zasada zorganizowanego sceptycyzmu również ma charakter instytucjonalny i metodologiczny; zgodnie z nią uczony powstrzymuje
się od wyrażenia sądu do czasu ustalenia faktów, a dane analizuje wedle
kryteriów empirycznych i logicznych. 14
Zasada bezinteresowności wyjaśnia mechanizm, w wyniku którego, niezależnie od indywidualnych motywów działań poszczególnych uczonych,
działalność ich jako grupy postrzegana jest jako bezinteresowna. Pisze Merton:
„Zachowania uczonych poddane są swoistej instytucjonalnej kontroli, obejmującej szeroki wachlarz motywów. Kiedy instytucja nakazuje bezinteresowną działalność, w interesie uczonych, pod groźbą sankcji, leży postępowanie
zgodne z tym wymogiem oraz – jeśli norma została zinstytucjonalizowana –
pod groźbą konfliktu wewnętrznego.”15

Rygorystyczny nadzór, jakiemu podlega działalność uczonych sprawia, że
postrzegana jest ona jako szczególnie bezinteresowna.
Kluczowa z punktu widzenia analizy mechanizmów funkcjonowania
współczesnej nauki jest zasada „komunizmu”,16 która głosi, że
—————————
Ibidem, s. 581.
Ibidem, s. 585.
14 Ibidem, s. 590.
15 Ibidem, s. 589.
16 W polskim tłumaczeniu tekstu Nauka i demokratyczny ład społeczny termin ten został przetłumaczony jako „komunizm” i zgodnie ze sposobem jego użycia przez samego Mertona umieszczony
w cudzysłowie; por. R. Merton, Nauka…, op. cit., s. 586. Rozważania na temat tej reguły zaczyna
Merton od stwierdzenia, że termin ten jest używany „w nietechnicznym i szerokim znaczeniu wspólnej własności dóbr”. W polskim tłumaczeniu książki Sheldona Krimskyego Nauka skorumpowana?
12
13
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„podstawowe odkrycia nauki są produktem współpracy społecznej i są własnością wspólnoty. [...] Etyka naukowa ogranicza prawa własności w nauce do
absolutnego minimum. «Prawo» uczonego do «jego» intelektualnej własności
ogranicza się do uznania i szacunku, które – jeśli instytucja funkcjonuje jako
tako sprawnie – są mniej więcej proporcjonalne do znaczenia i wielkości jego
wkładu do wspólnego zasobu wiedzy”.17

Uczeni uznają przy tym swoją zależność od dziedzictwa kulturowego poprzednich generacji badaczy – nie mogą oczekiwać gratyfikacji, w tym gratyfikacji finansowej, za swoje odkrycia, skoro tak wiele otrzymali za darmo od
poprzedników. Merton przywołuje tu uwagę Newtona „Jeśli widziałem dalej,
to dlatego, iż stałem na ramionach olbrzymów” jako idealnie odzwierciedlającą zasadę komunizmu. Zasada ta, taktowana jako norma technologiczna,
regulująca praktykę badawczą, pozwala wszystkim członkom społeczności
uczonych na swobodny dostęp do wyników badań; środowisko uczonych
funkcjonuje dzięki niej jako wspólnota dzieląca się wiedzą.
Zasada ta, wraz z zasadą uniwersalizmu, była szczególnie często poddawana w wątpliwość przez krytyków koncepcji Mertona, należy jednak przypomnieć, że on sam, w przywoływanym tekście, sygnalizuje możliwe zagrożenia dla jej nieograniczonego funkcjonowania jako normy technologicznej,
organizującej praktykę badawczą uczonych. Pisze: „Komunizmu etosu naukowego nie da się pogodzić z definicją technologii jako «własności prywatnej» w gospodarce kapitalistycznej.”18
Ostrzega, że patentowanie odkryć stosowane w otoczeniu korporacyjnym
zapewnia wyłączne prawo do użytkowania, a często również do nieużytkowania, podczas gdy „Zatajenie odkrycia podważa zasadność naukowej twórczości i publikacji wyników…”19 Jeśli uczeni, w trosce o umożliwienie publicznego wykorzystania swych prac, stosują ich patentowanie jako metodę
obrony, stają się organizatorami nowych przedsięwzięć gospodarczych, czyli
pełnią role, do jakich nie zostali powołani i które mogą postawić ich w sytuacji konfliktu interesów.

w odniesieniu do tej zasady pojawia się również sformułowanie „komunizm”, jakkolwiek autor
proponuje, ze powinno ono być interpretowane jako „komunitaryzm”; S. Krimsky, Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, Warszawa 2006, s. 123. W tym tekście będzie
używany termin „komunizm”, czasami umieszczony w cudzysłowie, zgodnie z zasadą stosowaną
przez samego Mertona, respektowaną w polskim tłumaczeniu jego tekstu.
17 Ibidem, s. 586.
18 Ibidem, s. 588.
19 Ibidem.
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ALTERNATYWNE WIZJE FUNKCJONOWANIA
ŚRODOWISKA UCZONYCH

Warto na tym etapie rozważań przywołać pytanie postawione na początku
artkułu: Czy Mertonowska koncepcja etosu uczonych pozwala precyzyjnie opisywać i wyjaśniać procedury postępowania współczesnych nam badaczy,
a szczególnie tych pracujących w licznych zespołach eksperymentalnych, dla
których funkcjonowania konieczne są wielkie środki pochodzące ze źródeł państwowych bądź prywatnych – czyli dla tych, którzy muszą się liczyć z regułami
wolnego i konkurencyjnego rynku, uprawiających dyscypliny szybko reagujące
na zapotrzebowania i problemy otoczenia społecznego, takie jak na przykład
nauki o życiu (life sciences) i współpracujących ściśle z przemysłem?
Negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela na przykład
Pierre Bourdieu, nie odnosząc się jedynie do reprezentantów nauk ścisłych,
ale środowiska uczonych w ogóle. Bourdieu w swoich pracach o regułach
funkcjonowania pola naukowego,20 o wpływie kapitału kulturowego jednostki na jej osiągnięcia badawcze i na jej miejsce w hierarchii akademickiej21 oraz o reprodukcji elit w ramach francuskiego systemu edukacyjnego,22 opisuje i analizuje przypadki, które przeczą Mertonowskim zasadom
uniwersalizmu, zorganizowanego sceptycyzmu i komunizmu. Według Bourdieu, uczeni konkurują ze sobą na polu naukowym o zgromadzenie kapitału
naukowego i sformułowanie problemu badawczego w sposób oryginalny,
aby następne pokolenia badaczy były zmuszone do powoływania się na nazwisko tego, który wywalczył sobie pierwszeństwo. Na tym polu nie obowiązuje więc zasada bezinteresowności.
Na drogę edukacyjną i karierę akademicką jednostki ma wpływ kapitał
intelektualny, którym ona dysponuje; im więcej tego kapitału odziedziczyła
po przodkach, tym lepiej będą oceniane wyniki jej pracy na każdym szczeblu
kariery i tym bardziej będzie prawdopodobne, że osiągnie szczeble wyższe
niż jej równie utalentowani, lecz skromniej wyposażeni przez tradycję koledzy23 – ten z kolei mechanizm podważa zasadę uniwersalizmu i zorganizowanego sceptycyzmu.
Ze względu na konkurencję, regulującą zachowania uczonych na polu naukowym, nie obowiązuje również zasada komunizmu etosu naukowego,
swobodne i nieograniczone udostępnianie wyników własnej pracy badawczej
może bowiem osłabić pozycję „gracza” walczącego o zdobycie kolejnego stanowiska na polu i oznaczenia go zgodnie z własnymi zasadami.
—————————
20 P. Bourdieu, La specificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la
raison, Sociologie et Societes, 7 (1), 1975, s. 9–118.
21 P. Bourdieu, Homo academicus, Edition de Minuit 1984.
22 P. Bourdieu, J. C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990;
oryginał francuski został opublikowany w roku 1970.
23 P. Bourdieu, Homo academicus. op. cit. Szczególnie interesujące są diagramy obrazujące relację
między klasyfikacją społeczną a klasyfikacją akademicką (Maszyna klasyfikacyjna nr 1) oraz relację
odwrotną (Maszyna klasyfikacyjna nr 2 – od klasyfikacji akademickiej do klasyfikacji społecznej),
s. 196 i 212.
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Wyraźnie krytyczni wobec Mertonowskiej koncepcji etosu uczonych
funkcjonującego jednocześnie jako zespół norm moralnych i regulującego
praktykę badawczą są przedstawiciele nurtu nazywanego skrótowo SSS (Social Studies of Science – społeczne badania nad nauką); SSST (Social Studies
of Science and Technology – społeczne badania nad nauką i technologią).
Bruno Latour, jeden z najważniejszych reprezentantów tego nurtu, obecnie
znany przede wszystkim jako autor holistycznej teorii natury, kultury, społeczeństwa, nauki i technologii: teorii Aktora-Sieci (Actor – Network Theory –
ANT)24, w pracach opublikowanych na wczesnych etapach rozwoju swojej
koncepcji i powstałych we współpracy ze Stevem Woolgarem zdecydowanie
podważa Mertonowskie zasady etosu uczonych, przede wszystkim zasady
komunizmu i bezinteresowności i przedstawia alternatywny mechanizm
funkcjonowania środowiska. Należy tu przypomnieć, że dla Latoura i Woolgara, podobnie jak dla innych reprezentantów tej „nieklasycznej” socjologii
nauki, nauka nie jest rezultatem działań uczonych, ale rodzajem ich aktywności, ściśle powiązanym z otoczeniem i silnie uzależnionym od specyficznego kontekstu, jakim jest współczesne laboratorium badawcze.
Działalność uczonych jest przez nich porównywana z funkcjonowaniem
małych firm na wolnym rynku współczesnej gospodarki kapitalistycznej: podobnie jak w ich przypadku, o sukcesie decyduje liczba operacji i intensywność krążenia kapitału. Latour i Woolgar tworzą wizję tzw. „cyklu wiarygodności”, zgodnie z którą warunkiem przejścia od jednego etapu budowania
własnej wiarygodności do drugiego konieczna jest konwersja zgromadzonego
kapitału. Etapy budowania wiarygodności przedstawione zostały poniżej:

Fig. 1. B. Latour, S. Woolgar, Cykl wiarygodności 25

—————————
24 Por. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków 2010.
25 B. Latour, S. Woolgar, The Cycle of Credibility, w: B. Barnes, D. Edge, Science in Context, 1982,
s. 35. Koncepcja ta została dokładniej przedstawiona w klasycznej już, reprezentatywnej dla nurtu
antropologicznych badań laboratoriów książce: B. Latour, S. Woolgar., Laboratory Life. The Social
Construction of Scientific Facts. London–Beverly Hills, 1979, s. 200–208. Por. rycinę nr 1 ze strony
200 tej pracy. Polskie tłumaczenie tej książki ukazało się w roku 2020: B. Latour, S. Woolgar, Życie
laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych, Narodowe Centrum Nauki 2020.
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Na „cykl wiarygodności” przedstawiony powyżej składają się: dane (data),
argumenty (arguments), artykuły (articles), czytanie/bycie czytanym (reading), uznanie (recognition), grant (grant), pieniądze (money), wyposażenie laboratorium (equipment).26 Uczeni są przez Latoura i Woolgara przedstawiani jako „inwestorzy wiarygodności”, a sukces inwestycji oceniany jest
nie na podstawie nagród w postaci pieniędzy czy uznania, ale według tego,
na ile dane działanie (trafny wybór problemu badawczego, sprytne zastosowanie techniki laboratoryjnej czy elementu wyposażenia laboratorium itp.)
przyspieszy konwersję wiarygodności, czyli pomoże uczonemu pokonać kolejny odcinek cyklu wiarygodności.
„Udana inwestycja może zaowocować na przykład tym, że koledzy dzwonią
do niego, przyjmowane są jego abstrakty, inni interesują się jego pracą,
łatwiej mu się wierzy, oferuje mu się lepsze pozycje, dobrze wypadają jego
eksperymenty, dane są bardziej wiarygodne i tworzą bardziej wiarygodny
obraz.”27

Zgodnie z tą wizją funkcjonowania społeczności uczonych, jeśli porównamy działania dwóch/dwojga uczonych dysponujących w punkcie wyjścia
porównywalnym kapitałem – wartościowymi i interesującymi danymi, zależnie od tempa zamiany kolejnych typów kapitału na inny, jedno może po
pewnym czasie już wchodzić w nowy cykl, podczas gdy drugie ciągle jeszcze
znajduje się na etapie wcześniejszym cyklu pierwszego. Co ważne dla tego
nurtu w socjologii nauki, równie istotną rolę w zamianie jednego typu kapitału na drugi odgrywają tak zwane „czynniki zewnętrzne” (pozycja w zespole
badawczym, poziom zainteresowania otoczenia społecznego wybranym tematem, ilość funduszy na wyposażenie laboratorium, itp.) jak „wewnętrzne”
(wiedza badacza, jego/jej wyobraźnia, poziom przygotowania merytorycznego, rodzaj wiedzy eksperckiej). Na każdym etapie zamiany jednego rodzaju
kapitału na drugi decyzja o udostępnianiu wyników pracy badawczej zależy
od tego, czy to dzielenie się nimi z innymi członkami wspólnoty pozwoli
uczonemu realizować cel podstawowy, czyli jak najszybszą konwersję kapitału. Decyzjom dotyczącym wyboru czasopisma do publikacji, zaproszenia
nowej osoby do zespołu badawczego po uzyskaniu środków grantowych,
prezentacji wyników na konkretnej konferencji nie przyświeca etosowa
norma komunizmu – są one podejmowane z uwagi na skuteczność strategii
konwersji kapitału.

—————————
26
27

B. Latour, S. Woolgar, Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts., op. cit.
Ibidem, s. 205–206.
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REGUŁA KOMUNIZMU A MODELE UPRAWIANIA NAUKI

Warto w tym miejscu przypomnieć, ze zasady etosu uczonych obowiązują
według Mertona niezależnie od okoliczności, jednak działalność badawcza
uczonych przebiega szczególnie efektywnie w takim otoczeniu społecznym,
w którym funkcjonuje ład demokratyczny. Merton nie wspomina jednak
w swoim klasycznym tekście o społecznych i historycznych uwarunkowaniach modeli uprawiania nauki,28 podczas gdy stosowanie się do zasad etosu uczonych jest uzależnione od historycznie zmiennych oczekiwań wobec
uczonego, wynikającymi właśnie z modelu uczonego. I tak, w ramach modelu amatorskiego, funkcjonującego w przybliżeniu od wieku XVII przez cały
wiek XVIII, aż do XIX, nauką zajmowali się niezależni finansowo i zawodowo pasjonaci, znajdujący się często poza uniwersytetami, którzy swoją dziedzinę zainteresowań określali jako filozofię naturalną, a specjalizowanie
się w konkretnej dyscyplinie było niezmiernie rzadkie. Jakkolwiek reguła
dzielenia się wynikami badań z innymi członkami społeczności nie obowiązywała, stopniowo wykształcili oni niezwykle skuteczne narzędzia komunikowania się między sobą w kwestiach istotnych – od wymiany listów po czasopisma naukowe. Trudno jednak w tym wypadku mówić o przestrzeganiu
etosowej zasady komunizmu (nie tylko w sferze moralnej, ale i technologicznej) w znaczeniu opisywanym przez Mertona.
Model akademicki, popularny od początku wieku XIX i funkcjonujący
obecnie, charakteryzuje się długotrwałym specjalistycznym i formalnym
przygotowaniem adeptów w ramach instytucji akademickich; nauka jest
uprawiana na uniwersytetach i finansowana głównie ze środków publicznych. Mimo finansowania ze środków podatników, badacze są całkowicie
autonomiczni, mają jednak wobec społeczeństwa istotne zobowiązania: powinni bowiem dzielić się z członkami wspólnoty uczonych oraz ze społeczeństwem wynikami swoich badań, a także kształcić nowych członków społeczności naukowej. W tym modelu funkcjonowanie Mertonowskiej normy komunizmu jest wzmacniane instytucjonalnie, między innymi ze względu na
to, że nauka jest uprawiana ze środków publicznych i oczekuje się, że nie
tylko członkowie społeczności uczonych, ale i przedstawiciele społeczeństwa
powinni mieć kontrolę nad ich wydatkowaniem. Na podstawie publikacji,
czyli intensywności i jakości komunikowania się z otoczeniem oceniani są
sami uczeni, co sprawia, że są oni bezpośrednio zainteresowani realizowaniem etosowej i technologicznej normy komunizmu.
W modelu zawodowym, badacze będący „produktem” specjalistycznego
szkolenia możliwego jedynie w ramach instytucji akademickich, są zatrudnieni w laboratoriach stanowiących część prywatnych korporacji. Mogą zachowywać pewną autonomię w wyborze obszaru czy tematu badań, ale ich
—————————
28 Na temat modeli uprawiania nauki por. m.in. Steve Woolgar, Science: The Very Idea, Ellis
Horwood Ltd, London-New York 1988, s. 11–27.
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głównym zobowiązaniem jest umacnianie pozycji firmy na konkurencyjnym
rynku. Działalność publikacyjna i dydaktyczna jest możliwa, ale o ile nie
narusza interesu korporacji. Rezultaty badań (w tym ewentualne odkrycia)
są własnością firmy, mogą być chronione prawnie w postaci patentów i udostępniane lub nie, stosownie do strategii korporacji. Jak widać, ze względu
na postrzeganie wiedzy naukowej jako własności korporacji, stosowanie
Mertonowskiej normy komunizmu, nawet traktowanej jako nakaz moralny,
a nie technologiczny, jest w tym modelu jest poważnie utrudnione, jeśli nie
niemożliwe.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiły się propozycje
wyodrębnienia w analizie zjawiska społecznej organizacji nauki jeszcze jednej kategorii: modelu nauki post-akademickiej.29 Autorem tego pojęcia jest
John Ziman, który określa tym mianem sytuację, w jakiej uczony, pozostając
w Akademii i zachowując afiliacje akademickie, pracuje jednocześnie nad
problemami zleconymi w ramach grantu fundowanego przez firmy prywatne
– funkcjonuje więc jednocześnie w modelu akademickim i zawodowym.
Uprawianie nauki w ramach modelu post-akademickiego może być atrakcyjne dla samego badacza, między innymi ze względu na ułatwiony dostęp
do aparatury laboratoryjnej, możliwość dysponowania środkami finansowymi zazwyczaj dużo wyższymi niż te dostępne w instytucjach publicznych,
większe szanse na praktyczne zastosowanie wyników jego/jej badań i możliwość posiadania udziałów w firmach korzystających w produkcji z tych wyników. Funkcjonowanie członków kadry akademickiej w ramach modelu
post-akademickiego może być również korzystne dla samej uczelni: z grantu
korporacyjnego mogą być finansowane dodatkowe etaty, nie obciążające
budżetu uczelni, korporacja może finansować budowę nowych budynków
niezbędnych do realizowania badań oraz pokrywać niezwykle kosztowne
inwestycje w innowacyjną technicznie aparaturę laboratoryjną; finansuje
również same badania, pochłaniające zazwyczaj wielkie sumy. Wiele uczelni,
w tym najbardziej prestiżowe uczelnie światowe, bardzo chętnie widzą ten
typ ścisłego powiązania ze światem biznesu.30 Niektóre jednak, jak Uniwersytet Harvarda czy renomowane uczelnie brytyjskie, w obawie o zachowanie
autonomii i z dbałości o swobodę wyboru tematów badawczych przez kadrę
akademicką, bardzo ostrożnie pozwalają na wprowadzanie modelu postakademickiego u siebie.31
—————————
29 J. Ziman, Postacademic Science. Constructing Knowledge with Networks and Norms, Science
Studies, 1, 1996.
30 Sheldon Krimsky, który śledzi od lat powiązania nauki, szczególnie nauk o życiu, ze światem
korporacyjnym, podaje Duke University jako przykład uczelni będącej w latach dziewięćdziesiątych
oraz na początku obecnego stulecia liderem w pozyskiwaniu środków prywatnych – w roku 2000 na
przykład 31% budżetu tej uczelni przeznaczonego na rozwój i badania pochodziło ze środków
prywatnych. Por. S. Krimsky, Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu,
Warszawa 2006, s. 132.
31 W Uniwersytecie Harvarda w roku 2000 prywatny sektor finansował jedynie 3,6% budżetu
przeznaczonego na rozwój i badania. Por. ibidem, s. 133.
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Zobowiązania wynikające z ról społecznych badacza akademickiego i badacza „korporacyjnego” są sprzeczne, szczególnie jeśli chodzi o wymóg nieograniczonego dzielenia się wynikami swojej pracy, stąd pojawiają się
konflikty interesów oraz sytuacje, w których cierpią sami badacze, a także
szersze społeczeństwo.
Podobnie jak w modelu zawodowym, dominuje tu traktowanie wiedzy
naukowej jako własności, stąd powszechna praktyka patentowania wyników
odkryć naukowych. Szczególne kontrowersje budzi zjawisko patentowania
elementów świata natury – w tym genów. Przedstawiciele korporacji i badacze, którzy takie praktyki stosują, tłumaczą, iż wyizolowane dzięki pracy
naukowców i zaangażowaniu wielkich środków w badania laboratoryjne
geny nie są już elementem natury, ale „wynalazkiem”. Zgodnie z decyzją
amerykańskiego Sądu Najwyższego z roku 1912, podjętą w odniesieniu do
adrenaliny, można opatentować naturalną substancję, jeśli tylko włoży się
nieco pomysłowości i inwencji w jej oczyszczenie.32 We współczesnych badaniach nad izolowaniem genów tej „pomysłowości i inwencji”, a przede
wszystkim wkładu finansowego korporacji jest nieporównanie więcej; czysty
gen nie występuje bowiem w naturze – stąd tłumaczenie, że wyizolowanie go
przypomina odnalezienie igły w stogu siana, wymaga kreatywności i powinno być odpowiednio wynagrodzone. Z punktu widzenia korporacyjnych
prawników i badaczy, którzy patentują geny, ich działanie jest uzasadnione
i słuszne. Oczywiście, stosowanie takiej praktyki wyklucza Mertonowską
normę komunizmu, nawet jeśli będziemy ją postrzegać jedynie jako nakaz
moralny. Ograniczanie dostępu do wyników pewnych badań za pomocą patentów utrudnia dostęp innych badaczy do chronionych w ten sposób elementów świata natury, co może hamować rozwój nauki. Prawa do badania
opatentowanych genów można oczywiście wykupić, ale powoduje to nierówny
dostęp do zasobów wiedzy: ośrodki badawcze funkcjonujące na renomowanych i zamożnych uczelniach są również dzięki temu mechanizmowi na
uprzywilejowanej pozycji, podczas gdy te mniej zasobne są dyskryminowane.
Traktowanie wiedzy naukowej jako własności może też powodować, że
pozbawia się uczonych prawa do korzystania z wyników ich własnych badań
i opracowanego przez siebie materiału genetycznego, kiedy przenoszą się do
innego ośrodka badawczego, nawet jeśli jest to inny ośrodek akademicki.33
Korporacje finansujące badania uczonych działających w ramach modelu
post-akademickiego bardzo dbają o utrzymywanie pozytywnego wizerunku
firmy na zewnątrz; jest to skuteczna i powszechnie stosowana strategia
piarowa (PR – public relations), która zapewnia zainteresowanie produkta—————————
Ibidem, s. 101.
Przypadek taki opisuje Krimsky: dwoje uczonych z Uniwersytetu Harvarda zostało
aresztowanych i oskarżonych o kradzież materiału genetycznego, nad którym pracowali w pracowni
biologii molekularnej tej uczelni, kiedy zabrali opracowane przez siebie linie, przenosząc się do
innych ośrodków. Ibidem, s. 114.
32
33
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biznesu, jednak stosowanie jej w odniesieniu do wyników badań uczonych
budzi poważne wątpliwości, nie tylko o charakterze moralnym. Przykłady
wstrzymywania publikacji, w których autorzy chcieli przedstawiać rzetelnie
wyniki swoich badań prowadzonych w ramach korporacyjnych grantów,
omawiając zarówno eksperymenty „udane” jak i „nieudane”, czy też informując o potencjalnych negatywnych skutkach stosowania preparatu, nad
którym pracowali, są liczne.34 Tego typu praktyki nie tylko naruszają Mertonowską zasadę komunizmu, ale zaprzeczają podstawowej regule rzetelnej
pracy badawczej, zgodnie z którą uczony jest zobowiązany do raportowania
wszystkich wyników swoich działań w laboratorium i informować o wszystkich przeprowadzanych eksperymentach – również o tych „nieudanych”.
Przestrzeganie tej zasady jest istotne również z punktu widzenia rozwoju
danej dyscypliny, czy nauki w ogóle, ponieważ analiza tych „porażek” i sytuacji, które „nie pasują” może doprowadzić do zakwestionowania obowiązującego stanu wiedzy i doprowadzić do istotnego odkrycia, a nawet do zmiany
paradygmatu obowiązującego w danej dyscyplinie.
Badacze zajmujący się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania
nauki instytucjonalnej, omawiając konsekwencje działania modelu postakademickiego, sygnalizują, że jego pojawienie się jest poważnym wyzwaniem dla etosu nauki akademickiej opisanego przez Mertona.35 Zarówno
Ziman jak i Sheldon Krimsky36 wskazują właśnie na zasadę komunizmu jako
najbardziej zagrożoną przez stosowanie reguł modelu post- akademickiego.
Należy stwierdzić, że jedynie w modelu akademickim można sobie wyobrazić funkcjonowanie opisywanego przez Mertona etosu uczonych, traktowanego nie tylko jako zespół norm moralnych, ale również, a właściwie
przede wszystkim jako nakazów o charakterze technologicznym, regulujących praktykę badawczą. Dla osiemnastowiecznego badacza-amatora dzielenie się wynikami badań ze społeczeństwem, określane w Mertonowskiej
koncepcji etosu jako norma komunizmu, wynikało z jego dobrej woli, natomiast dla badacza współczesnego, funkcjonującego w ramach korporacyjnych, czy to w modelu zawodowym, czy post-akademickim, stosowanie tej
normy jest zazwyczaj sprzeczne z jego/jej, regulowanymi prawem konkurencji, obowiązkami i narazić może na przykre konsekwencje.
Obecnie mamy do czynienia z modelem produkcji wiedzy jakościowo
odmiennym od dotychczas działających.37 Model ten zakłada funkcjonowa—————————
34 Można je znaleźć między innymi na stronie prowadzonej przez Krimsky’ego: https://sites.
tufts.edu/sheldonkrimsky/corrupted-science/; dostęp: 18.02.2021. Przypadki wymuszanego przez
firmy nierzetelnego informowania o wynikach badań znajdziemy na stronie: https://sites.
tufts.edu/sheldonkrimsky/files/2018/06/corruptedScienceWithholding.pdf; dostęp 18.02.2021.
35 Por. J. Ziman, Postacademic Science, op. cit; J. Ziman, Real Science. What It Is, and What It
Means, Cambridge University Press 2004, szczególnie strony 31–47, J. Ziman, Science in Civil
Society, Imprint Academic, 2007; S. Krimsky, Nauka skorumpowana?, op. cit., rozdz. 5.
36 Pisząc o tej regule etosowej, we wszystkich przywoływanych powyżej źródłach Ziman używa
określenia “communalism”.
37 J. Ziman, Postacademic Science; op. cit., s. 70–76.
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nie wielodyscyplinarnych zespołów, które tworzą sieci instytucjonalne, co
w konsekwencji powoduje zerwanie z tradycją akademicką w istotnych dla
funkcjonowania nauki obszarach: warunków zatrudniania nowych członków
społeczności, wyboru problemu badawczego, kryteriów sukcesu, a przede
wszystkim źródeł finansowania. W modelu tym wiedza jest traktowana jako
własność, liczą się przede wszystkim techniczne kompetencje badaczy,
a przy wyborze tematu badawczego uczeni koncentrują się na rozwiązywaniu
konkretnych problemów, nie zajmując się zagadnieniami podstawowymi
i tworzeniem teorii. Bardzo istotne jest pozyskiwanie alternatywnych źródeł
finansowania, w tym przede wszystkim pochodzących z biznesu. Produkcja
wiedzy jest ściśle powiązana ze sferą finansów: angażuje wielkie środki i ma
przynosić adekwatne do nakładów wymierne korzyści.38

ZAKOŃCZENIE

Przywołując pytanie postawione na początku niniejszego artykułu należy
uznać, iż Mertonowska koncepcja etosu uczonych jako regulującego funkcjonowanie środowisk badaczy zarówno w sferze moralnej, jak i technologicznej nie znajduje zastosowania do precyzyjnej analizy współczesnej nauki
instytucjonalnej. Szczególnie wiele wątpliwości budzi założenie o „technicznym” charakterze normy komunizmu – zwracali na to uwagę reprezentanci
krytycznych wobec Mertonowskiej wizji socjologowie nauki, tacy jak Pierre
Bourdieu, czy twórcy socjologii poznania naukowego (SSK), szczególnie Latour i Woolgar, którzy stworzyli alternatywne wizje funkcjonowania społeczności uczonych. W tych ujęciach uczeni są prezentowani jako konkurenci
walczący ze sobą na polu naukowym o pierwszeństwo w oryginalnym sformułowaniu i rozwiązaniu problemu naukowego (Bourdieu) czy też „inwestorzy wiarygodności” (Latour i Woolgar) – dzielenie się rezultatami pracy
badawczej jest w tych wizjach zależne od indywidualnej strategii uczonego
i zdecydowanie nie stanowi warunku sine qua non uprawiania nauki. Stosowanie reguły komunizmu, nawet rozumianej jako nakaz moralny, jest szczególnym wyzwaniem dla tych uczonych, którzy nie funkcjonują w ramach
modelu akademickiego, a swoje badania prowadzą w korporacjach (model
zawodowy) czy też łącząc obowiązki członka Akademii z pracą w sektorze
prywatnym (model post-akademicki). Jak wskazują badacze reprezentujący
obszar nauk ścisłych, zajmujący się analizą mechanizmów współczesnej nauki, tacy jak Ziman czy Krimsky, w modelach zawodowym i post-akademickim, w których wiedza traktowana jest jako własność i jest jednym
z podstawowych zasobów decydujących o pozycji firmy na rynku konkurencyjnym, uczeni nie mogą swobodnie udostępniać rezultatów swoich badań.
—————————
38

Por. N. Stehr, D. Voss, Money. A Theory of Modern Society, New York 2020.
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Sygnalizują oni, iż niektóre praktyki stosowane w tych modelach, szczególnie patentowanie fragmentów natury (patentowanie genów) czy wywieranie
presji na badaczy, aby publikowali jedynie takie wioski z badań, które podtrzymują pozytywny wizerunek firmy, mogą prowadzić do sytuacji patologicznych.
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ABSTRACT

The article attempts to establish the role that may be presently played by Merton’s concept of scientific ethos, and especially his norm of “communism” in describing and explaining the mechanisms of modern science’s functioning. Merton
introduces scientific ethos’ norms as ethical and technological, and therefore truly
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regulating the practice of research. In this context especially important is the role
played by the norm of “communism,” which orders to share research results with all
research community and society. This article presents two visions of research community’s functioning alternative to Merton’s concetion: Pierre Bourdieu’s conception of” le champ scientifique,” and Bruno Latour’s and Steve Woolgar’s conceptions
of conversion of capital within the “cycle of credibility.” None of these concepts feature research practice as organised by “communism.” The consideration of roles of
historically evolving models of practicing science (amateur, academic, professional,
post-academic) is crucial for a precise description of the rules of functioning in science. Abiding by the rule of communism is possible only in the academic model,
whereas modern researchers increasingly often function either within corporations
(professional model), or remain in the academia while operating on private funds
(post-academic model). Following the rule of communism, even as a moral guideline, is not possible in these circumstances.
Keywords: scientists’ ethos, Robert Merton, Bruno Latour, Steve Woolgar, academic, post-academic model of practicising science, John Ziman, Sheldon Krimsky.
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TWORZENIE WIEDZY NA POGRANICZU NAUKI
I PRAKTYKI W UJĘCIU SYSTEMOWYM.
PRZYPADEK POLSKICH NAUK HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wnioski z badań dotyczących zmiany praktyk tworzenia wiedzy w naukach społecznych i humanistycznych, wynikającej ze współpracy
badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W badaniach skupiono się przede
wszystkim na wpływie takiej współpracy na rozwój wiedzy naukowej w tych dziedzinach. Ramą teoretyczną przyjętą w analizie jest koncepcja nauki jako autopojetycznego, systemu społecznego, wywodząca się z socjologicznej teorii Niklasa Luhmanna
(przedstawionej w jego książce: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Suhrkamp,
Frankfurt a. M. 1990). Wyniki badania wskazują, że współpraca systemu nauki
z innymi subsystemami społecznymi w jej otoczeniu istotnie wpływa zarówno na
praktyki tworzenia wiedzy, jaki i na jej ostateczny charakter. Wiedza taka, przy spełnieniu określonych warunków, może stać się elementem komunikacji naukowej,
jednak istnieje szereg ograniczeń, które wynikają z odmiennych racjonalności
współpracujących subsystemów. Poważną barierą jest podporządkowanie procesu
badawczego wyłącznie potrzebom systemów zewnętrznych, co w połączeniu z wysoką selektywnością systemu nauki powoduje, że wiedza powstająca we współpracy,
mająca głównie charakter operacyjny, nie jest akceptowana przez system nauki.
Istnieje jednak duży potencjał tego typu praktyk, gdyż wiedza dzięki nim powstająca,
po odpowiedniej translacji na kod systemowy nauki i osadzeniu w jej szerszym kontekście, może ją istotnie wzbogacić m.in. o niedostępne w inny sposób dane empiryczne oraz inne punkty widzenia, mogące stać się podstawą do dalszych dociekań
naukowych. Badania pokazują, że w przypadku wielu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych potencjał ten jest skutecznie wykorzystywany.
Słowa kluczowe: Nauki społeczne i humanistyka, Tryb 2 tworzenia wiedzy,
autopojeza systemu nauki, teoria systemów społecznych, współpraca nauki z jej
otoczeniem.
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Obserwując debatę toczącą się w ostatnich latach w Polsce nad obecnym
i przyszłym kształtem uniwersytetów oraz ich miejscem w społeczeństwie,
zauważyć można dwa typy reakcji środowiska naukowego na proponowane
kierunki zmian. Wyróżnić można zwolenników reform zmierzających do
otwarcia uniwersytetu na potrzeby zewnętrznych interesariuszy oraz obrońców tradycyjnego, liberalnego modelu Wilhelma von Humboldta, którego
istotą jest autonomia nauki wobec wpływów i interesów innych podmiotów
życia społecznego (Stankiewicz, 2018). Jak się powszechnie uważa, druga
formacja składa się głównie z przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, gdzie urynkowienie i dostosowywanie do potrzeb podmiotów
zewnętrznych jest postrzegane jako zagrożenie utratą autonomii przez naukę
oraz jej funkcji krytycznej. Z jednej strony podkreśla się, że kryzys uniwersytetu wynika z ograniczania jego autonomii poprzez regulacje prawne, sposób
finansowania oraz dyktat rynku, z drugiej natomiast wskazuje się nadmierną
autonomię uniwersytetu i jego zawłaszczenie przez interesariuszy wewnętrznych (ibidem, s. 265). Wydaje się, że racje tej drugiej strony mają
większy wpływ na podejmowane decyzje, o czym świadczą wdrażane nowe
rozwiązania instytucjonalne na uniwersytetach.
Poza zmianami instytucjonalnymi na uniwersytetach, zachodzą one także
w myśleniu teoretycznym na temat wiedzy naukowej. Miedzy innymi na
gruncie socjologii nauki lub interdyscyplinarnych studiów nad nauką i technologią (STS – Science and Technology Studies), powstały koncepcje, które
w dużym stopniu odnoszą się do potrzeby otwarcia na współpracę z podmiotami spoza uniwersytetu. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się
koncepcja drugiego trybu tworzenia wiedzy (Mode 2 knowledge production)
(Nowotny, Scott, Gibbons, 2001) oraz model potrójnej helisy (Triple Helix)
(Leydesdorff, Etzkovitz, 1995). Zakładają one, że współcześnie nauka nie
powinna powstawać w „wyizolowanych” warunkach, a otwartość na podmioty spoza akademii generuje dodatkową wartość. Podkreśla się, że przejście
do Mode 2 wynika ze współczesnych zmian społeczno-kulturowo-ekonomicznych (Gibbons et al., 1994; Nowotny, Scott, Gibbons, 2003) powodujących, że wiedza powinna powstawać we współpracy naukowców z podmiotami zewnętrznymi. Zmiany te są spowodowane wzrostem złożoności społeczeństwa, której towarzyszy rosnąca niepewność i wynikające z niej zapotrzebowanie na wiedzę, która ma służyć rozwiązywaniu problemów nie tylko
naukowych, ale przede wszystkim społecznych i rynkowych poprzez redukowanie niepewności wynikającej z nielinearności i nieprzewidywalności
współczesnych procesów społecznych. W ujęciu tym poszerza się przestrzeń
„wiedzotwórcza” – znaczenie zyskuje nie tylko wiedza akademicka, ale także
praktyczna, rozproszona wśród różnych podmiotów spoza uniwersytetu.
Swoją centralną pozycję w powstawaniu wiedzy traci uniwersytet (Gibbons
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et al., 1994, 70–89; Tuunainen, 2013). Nowa przestrzeń wiedzotwórcza to
agora, czyli środowisko, dostarczające problemów i ich rozwiązań oraz miejsce kontekstualizacji wiedzy (Nowotny et al. 2003, 79–95).
Model potrójnej helisy natomiast bazuje na dorobku Niklasa Luhmanna
i jest próbą operacjonalizacji zagadnienia komunikacji intersystemowej pomiędzy polityką, nauką i gospodarką. (Leydesdorff 2000). Podejmuje on
kwestię tzw. sprzężenia strukturalnego miedzy systemami nauki, gospodarki
i polityki uzupełniając założenia Luhmanna o takie zagadnienia, jak komunikacja poprzez tzw. interfejsy na granicach systemów, które umożliwiają
przepływ wiedzy dzięki jej translacji, w rozumieniu podobnym do tego, jakie
nadał temu pojęciu Bruno Latour (Leydesdorff, 2013; Latour, 2013). Według
Loeta Leydesdorffa w dużym stopniu udaje się uzyskiwać owocne dla obu
stron efekty współpracy różnych systemów dzięki wyłanianiu się (emergence) w wyniku wzajemnego odziaływania pewnej subdynamiki systemów
prowadzącej do synergii i tworzenia wiedzy jakościowo innej od powstającej
w każdym z tych systemów z osobna.
W niniejszej pracy w oparciu o badania empiryczne staram się rzucić
światło na proces sprzężenia strukturalnego systemu nauki z podmiotami
zewnętrznymi. Uwagę zwrócono na sposób, w jaki współpraca z otoczeniem
społeczno-gospodarczym wpływa na praktyki tworzenia oraz charakter uzyskiwanej wiedzy w naukach społecznych i humanistycznych. Ważne było
pytanie o owocność takich praktyk nie tylko dla podmiotów zewnętrznych,
ale także dla systemu nauki. W dalszej części artykułu zaprezentowano teoretyczne inspiracje wykorzystane w badaniach a w części ostatniej ich wyniki
oraz główne wnioski.

1. INSPIRACJE TEORETYCZNE W BADANIACH WŁASNYCH

1.1. Ogólne założenia teorii systemów społecznych
Podstawą teoretyczną badań jest teoria systemów społecznych Luhmanna
i jej założenia na temat rosnącej złożoności systemu społecznego i jego dyferencjacji na operacyjnie zamknięte subsystemy funkcjonalne, z której wynika nieprzewidywalności procesów społecznych oraz ograniczona możliwości
kierowania nimi. Jest to bliskie takim współcześnie popularnym podejściom
jak interdyscyplinarna teoria złożoności (complexity theory), teoria chaosu
(chaos theory), czy teoria systemów złożonych (complex systems theory)
(m.in. Urry, 2005). Podobną diagnozę stawia Helga Nowotny, pisząc, że
„obecnie mamy do czynienia z dynamicznie rosnącą złożonością społeczeństwa i gwałtownym rozwojem otwartych systemów produkcji wiedzy, przy
czym w jednym i w drugim obszarze rośnie niepewność (Nowotny, 2005,
s. 15; Urry, 2005, s. 8). Zdaniem badaczy zajmujących się złożonością upo-
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rządkowanie i strukturę układy złożone zawdzięczają samoorganizacji, czyli
funkcjonowaniu i adaptacji do swoich środowisk bez udziału planisty i organizatora (Drozdowski, Szlendak, 2013). Pojęcia takie jak złożoność, ryzyko,
samoorganizacja i adaptacja są centralnymi pojęciami w socjologii Luhmanna, swoiste dla szerszych, interdyscyplinarnych trendów w współczesnej
nauce. Jedną ze swoich książek autor poświęca subsystemowi nauki wskazując jej specyficzne sposoby samoorganizacji i samowytwarzania się (Luhmann, 1990), jednak nie jest ona popularna we współczesnych studiach nad
nauką i technologią (STS), prawdopodobnie dlatego, że nie doczekała się
przekładu na język angielski. Komplementarność tego podejścia w stosunku
STS wydaje się uzasadniona, gdyż zawiera ona wiele elementów zbieżnych
miedzy innymi z teorią Bruno Latoura (Taschwer, 1996; Nowotny, 1990,
Czarniawska, 2017). Są to między innymi konstruktywizm, usytuowanie
wiedzy wykraczające poza umysł jednostki, procesualność, refleksyjność
i złożoność zjawisk społecznych oraz rezygnacja z podziału na podmiot
i przedmiot poznania.
W niniejszej pracy socjologia nauki Luhmanna została wykorzystana jako
rama teoretyczna w analizie sytuacji komunikacyjnych między nauką
a innymi subsystemami społeczeństwa oraz w celu konceptualizacji pojęcia
autonomii nauki. Choć we współczesnym STS raczej już zrezygnowano
z pojęcia autonomii, koncepcja Luhamnna wydaje się nadawać mu specyficzne i poznawczo wartościowe znaczenie. Poza tym wybór tej perspektywy
teoretycznej wynika z faktu, że pozwala ona zrozumieć nie tylko to, jak funkcjonuje pole nauki zwracając uwagę na jej wewnętrzną dynamikę i specyficzną logikę działania, ale także, dzięki uniwersalnemu ujmowaniu procesów społecznych, daje podstawy do operacjonalizacji czynników związanych
z barierami komunikacyjnymi między nauką a innymi subsystemami społeczeństwa oraz umożliwia osadzenie podjętej w pracy problematyki w kontekście szerszych, globalnych procesów i przemian społecznych.

1.2. Nauka jako samoorganizujący się system społeczny
Nowotny uważa, że szczyt nowoczesności, kiedy to oczywiste były wiara
w planowanie (w społeczeństwie) i wiara w przewidywalność (w nauce),
dawno mamy za sobą (Nowotny, 2015). Mimo tego dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na wiedzę w niemal wszystkich obszarach życia, co wynika
z potrzeby ograniczenia rosnącej niepewności. Teorie złożoności często odnoszą się do pojęcia systemu (m.in. theory of complex systems (Waldrop,
1993; Strogatz, 1994), który jest czymś przeciwstawiającym się chaosowi
poprzez redukcję złożoności swojego środowiska. Luhmann wykorzystał to
pojęcie opierając się na ogólnej teorii systemów i cybernetyce (Bertalanffy,
1984; von Foerster 1984). Podkreśla on refleksyjność systemów, czyli zdolność do obserwacji i rozumienia swojego otoczenia oraz samego siebie
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(Luhmann, 2007). Systemy są także operacyjnie zamknięte i emergentne –
posiadają własną logikę działania, nieredukowalną do działań jednostek
ludzkich. Logika ta opisywana jest z wykorzystaniem pojęcia autopoiesis
ukutego przez biologów Francisco J. Varelę i Humberta R. Maturanę
(Varela, Maturana, Uribe, 1974; Maturana, Varela, 1980). Luhmann wykorzystał je do opisu procesu wyodrębniania się poszczególnych subsystemów
funkcjonalnych w ramach społeczeństwa, w tym systemu nowoczesnej nauki. Wyodrębnienie takie jest możliwe, dzięki utrzymaniu różnicy w stosunku
do otoczenia i jest strukturalną technika rozwiązywania czasowych problemów systemów usytuowanych w złożonych środowiskach (Luhmann, 2007).
Na środowisko składają się również inne subsystemy funkcjonalne, z którymi dany system musi sobie radzić nawiązując lub unikając kontaktów. Autonomia polega natomiast na funkcjonalnej specjalizacji i autorefleksyjności,
niezbędnej do utrzymywania ciągłości w czasie. Jak pisze Luhmann, „zróżnicowanie funkcjonalne wymaga zdolności systemów do różnicowania funkcji
i reintegracji struktur, wydajności i autorefleksji. Jest to jedyny sposób
utrzymania operacyjnej autonomii, poprzez odnoszenie się do wewnątrzsystemowej koncepcji własnej tożsamości” (Luhmanna, 1982).
Relacja system-otoczenie jest tu specyficznie ujmowana, gdyż nie można
jej opisać w oparciu o prosty mechanizm adaptacji do zmian w otoczeniu.
Systemy posiadają własne racjonalności (logiki, wartości i programy decyzyjne), które stanowią filtr selekcjonujący informacje z otoczenia. Systemy
są autonomiczne, gdyż są zdolne do samodeterminacji (self-determination)
i ustanawiania selektywnych kryteriów wymiany informacji z otoczeniem.
Autonomia nie jest tożsama z samowystarczalnością, rozumianą jako niezależność od fizycznych i informacyjnych aspektów otoczenia. Odnosi się ona
do stopnia swobody, z jakim selektywne kryteria systemu mogą regulować
jego relacje ze środowiskiem. Jest to forma neutralizowania przyczynowości
zewnętrznej i zastępowania jej przyczynowością wewnętrzną (Luhmanna,
1982).
Autopoiesis, czyli procesu samowytwarzanie się polega na produkcji
przez system elementów, z których się składa. System dokonuje selekcji niezbędnej „energii” z otoczenia, którą przetwarza i wykorzystuje na potrzeby
tworzenia własnych struktur. W systemach społecznych selekcja jest dokonywana w oparciu o specyficzny, wewnętrzny kod komunikacji, który umożliwia dokonywanie obserwacji otoczenia oraz przetwarzanie ich na wewnętrznie zrozumiałe informacje (Luhmann, 1986). W systemie nauki
podstawowym kodem jest binarna dystynkcja prawda/fałsz (w religii dobry/zły, medycynie zdrowy/chory, w gospodarce zysk/strata itd.), (Luhmann, 1990a), a jego tożsamość określana jest przez zdolność do tworzenia
wiedzy naukowej w oparciu o podporządkowane głównemu kodowi wewnętrzne programy (paradygmaty, teorie, metodologie, techniki i procedury
badawcze), dzięki którym informacje z zewnątrz (dane) przekształcane są
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w wiedzę naukową. Programy mogą być modyfikowane lub zastępowane,
natomiast kod główny pozostaje taki sam i określa tożsamość systemu (identyfikuje system i określa jego funkcję) (Luhmann, 1991). Autonomia nauki
polega w tym ujęciu na tym, że samodzielnie dokonuje ona selekcji i priorytetyzacji tego, co staje się przedmiotem obserwacji oraz co może zostać
uznane za element systemu, czyli korpusu wiedzy naukowej. Tylko ona może
rozstrzygać o naukowości danego twierdzenia, tak jak np. tylko sztuka może
określać wartość dzieła artystycznego (Luhmann, 1990a).
Według teorii autopoiesis żaden element nie może zostać wprowadzony
z zewnątrz do systemu, ponieważ on sam wytwarza elementy, z których się
składa (Luhmann, 1991). Bodźce zewnętrzne mogą jedynie stymulować syntezę nowego elementu wewnątrz systemu, który zawsze będzie powstawał
zgodnie z jego własnymi regułami. Otoczenie bierze udział w jego operacjach
wyłączenie po wyselekcjonowaniu istotnych z punktu widzenia autopoiesis
systemu elementów i po ich translacji na jego wewnętrzny „język”. System
stosując własny kod wyklucza wszystko, co nie daje się ująć poprzez takie
rozróżnienie. Dane z zewnątrz muszą zostać osadzone w kontekście istniejących w nim struktur i tylko w odniesieniu do nich zyskują znaczenie i są
uznane za jego własne elementy. Kody są specyficzne dla danego systemu, co
oznacza, że decyzje podjęte w danym systemie nie przekładają się bezpośrednio na decyzje innych systemów. Naukowa wersja prawdy nie gwarantuje, że ta prawda wpłynie na decyzje i wewnętrzną definicję prawdy w systemie polityki, religii czy gospodarki. To, jak inne systemy zareagują na rezultaty działania jednego z subsystemów znajduje się poza jego kontrolą.
Systemy społeczne są również autoreferencyjne i operacyjnie zamknięte,
co oznacza, że mają potrzebę ciągłego odnoszenia się do samego siebie
w celu autoryzacji i walidacji sensowności komunikacji. Odnosząc się do
samego siebie system nauki wie, co można sklasyfikować jako prawdę lub
fałsz a system prawa wie, co jest legalne a co nie (Luhmann 1990a; 2007).
Wchodzą tu w grę oceny normatywne, które przynależą wyłącznie do danego
systemu. System w oparciu o swoje wcześniejsze operacje skonstruował własną tożsamość, którą teraz stosuje do wszystkich nowych informacji. W tym
sensie systemy społeczne są niezdolne do internalizacji punktu widzenia
innych systemów a ich wewnętrzne racjonalności są wzajemnie niedostępne,
przez co są one dla siebie „czarnymi skrzynkami” – mogą jedynie obserwować to, co jest wejściem (input) i rezultatem (output) działania innego systemu i „rozumieć” to jedynie w kategoriach własnej racjonalności (np. van
Assche, Verschraegen, 2008). To stwierdzenie jest niezwykle istotne
z punktu widzenia relacji między systemem nauki i innymi subsystemami
społeczeństwa, które formułują wobec niego oczekiwania. Istotne wydaj się
pytanie, jak dochodzi do współpracy między nimi w sytuacji zamkniętości
operacyjnej i jak wpływa ona na tzw. transfer wiedzy.
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1.3. Wyłonienie się i autopoiesis nowoczesnej nauki
Nauka stała się autonomicznym systemem w okresie nowożytnym XVII
i XVIII wieku, kiedy uniezależniła się od instytucji państwowych, religijnych
i gospodarczych. Dzięki temu ukształtowała się jako metodologicznie kontrolowane dążenie do prawdy jako wartości samej w sobie (Luhmann,
1990a, 167–169). Naukowcy stali się specjalistami w tej dziedzinie, w odróżnieniu do tradycyjnych intelektualistów skupionych na życiu publicznym
i zaangażowaniu politycznym. System wykształcił specyficzny etos zawodowy naukowca oraz role społeczne uczonych, których doskonale scharakteryzował m.in. Florian Znaniecki (1984). Wiedza od tego momentu mogła zostać uznana za naukową tylko wtedy, gdy została wyprodukowana zgodnie
z określonymi ograniczeniami metodologicznymi. W ten sposób nauka stała
się systemem posiadającym monopol na stawianie twierdzeń naukowych.
System ten zaczął samodzielnie produkować wszystkie swoje elementy, gdyż
jak wskazuje Rudolf Stichweh, nauka w tym okresie z działalności skoncentrowanej na gromadzeniu i organizowaniu otrzymanej z wielu źródeł wiedzy,
przeszła do badań, czyli systematycznego tworzenia „wiedzy nowej”
(Stichweh, 1990).
Ukształtowanie nauki jako systemu autopojetycznego, zdaniem Luhmanna, umożliwiła też technologia, gdyż pozwoliła na regularną publikację artykułów naukowych, które mogłyby być wykorzystane jako punkt połączenia
dla dalszych badań (Luhmann, 1990a, 432–433, 575; Stichweh, 1984, 394.).
Publikacja wyników badań, podsumowanie obecnego stanu wiedzy, cytowanie innych oraz wzajemne recenzowanie przekształciły naukę w pełni autoreferencyjny system komunikacji. Przyjmując lub odrzucając konkretne wnioski dotyczące wiedzy, należy brać pod uwagę aktualny stan wiedzy oraz kody
i programy systemu nauki (Luhmann, 1990a, 296). Pozwala to na kontynuowanie komunikacji w poszukiwaniu nowych połączeń, jeżeli wiedza
uznana jest za naukową, natomiast jeśli hipoteza okaże się nieprawdziwa,
niektóre inne hipotezy stają się bardziej prawdopodobne, co stwarza nowe
możliwości badawcze, a autopoeisis systemu naukowego jest dzięki temu
gwarantowana (Verschraegen, 2021).
Autoreferencyjność nauki powoduje, że teorie i koncepcje naukowe nie
gwarantują pełnej zgodności między prawdą naukową a rzeczywistością zewnętrzną, lecz umożliwiają porównywanie różnych rozwiązań problemów,
które są ustalane przez samą komunikację naukową (Luhmann, 1990a, 370,
403–404). Naukowcy zamiast odnosić się do „naturalnej” rzeczywistości,
odnoszą się do istniejących publikacji i muszą połączyć się z prowadzonymi
już badaniami, w celu „samozwańczej” akumulacji wiedzy naukowej (ibidem). Zdaniem Lorraine Daston i Petera Galisona (2007) nauka dostarcza
obecnie nie "prawdy w odniesieniu do natury” (truth-to-nature), ale dyscyplinarnie ukształtowanych osądów, które są zorientowane na naukowe
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„obiekty robocze” i skupiają się na tym, jak rzeczywistość została skonstruowana uprzednio przez naukę, a nie na obserwowaniu rzeczywistości jako
takiej. Obserwując inne (opublikowane) obserwacje, system naukowy zamyka się, buduje własną pamięć i własne struktury oczekiwań (Verschraegen,
2021). Takie smowytwarzanie własnych elementów (nowej wiedzy) stała się
esencją nauki, natomiast ich społeczna użyteczność nie ma już pierwszorzędnego znaczenia (Stichweh, 1990).
Nauka, jak każdy subsystem, jest jednak funkcjonalnie i strukturalnie
sprzęgnięta z innymi subsystemami. Sprzężenia te nie oznaczają jednak
utraty autonomii. Luhmann podkreśla, że autonomia funkcjonalna i wielość
sprzężeń strukturalnych nie wykluczają się nawzajem a czasami przeciwnie,
mnożenie powiązań może zwiększać zdolność systemu do przełączania zależności, co autonomię zwiększa (Luhmann, 1982). Próbę operacjonalizacji
procesu sprzężenia strukturalnego nauki z innymi subsystemami społecznymi podjął Leidesdorff (1996). Z jego modelu wynika, że pomimo nieprzekładalności kodów systemowych, różne subsystemy mogą koewoluować
a ich integracja jest możliwa, dzięki ukształtowaniu się na ich „granicach”
specyficznych interfejsów, dzięki którym możliwa jest komunikacja wyższego rzędu w stosunku do komunikacji wewnątrzsystemwej (Leidesdorff,
1997). Działa ona na zasadzie translacji znaczeń, którą opisał w swoich pracach m.in. Bruno Latour (1988). Translacja tego typu opiera się na więcej
niż jednej kodyfikacji komunikacji (w oparciu o kody różnych systemów)
i rozwija się poprzez selekcję interaktywnie skonstruowanych reprezentacji
poznawczych (van den Bessler, Leidesdorff, 1993). Zdaniem Leidesdorffa
dzięki oddziaływaniu na siebie różnych kodów i ich rekombinacji, może postać synergia wprowadzająca strukturalne zmiany wewnątrz tych systemów
(Leidesdorff, 2013).
Latour (Latour, 1986; 1988) podobnie jak Luhmann, dowodzi, że wiedza
naukowa powstaje w specyficznym kontekście a jej przenoszenie w inne
miejsca nie można rozpatrywać jako transferu od nadawcy do odbiorcy, gdyż
obie strony są tu aktywnymi translatorami (Brown, 2002; Latour, 1987).
Transferowany konstrukt jest nieustannie przekształcany, gdyż musi zostać
wyodrębniony ze źródłowego kontekstu (dekontekstualizacja) oraz osadzony
w kontekście docelowym (Czarniawska-Jorges, 1997). W związku z tym,
translacje zawsze prowadzą do powstawania unikalnych, lokalnych wersji
transferowanego elementu (Czarniawska, Svenson, 2005; Latour, 1986).
Proces ten jest kształtowany przez wielu aktorów, z różnymi interesami,
percepcją i interpretacjami (O’Mahoney, 2013; Sturdy, Wright, 2011).
W koncepcji Luhmanna, te interpretacje i interesy wynikają głównie z logiki
systemu, w którym funkcjonują ci aktorzy.
Specyfikę tworzenia wiedzy we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego przypomina tworzenie tzw. obiektów granicznych zdefiniowanych
przez Susan Leigh Star i Jamesa Griesemera na określenie sytuacji, gdy róż-
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ne grupy koordynują wzajemnie działania wokół danego obiektu, choć każda
z grup odczytuje go nieco inaczej. Dany obiekt zawsze pozostaje na pograniczu negocjacji różnych grup i stanowi punkt odniesienia, który na wysokim
poziomie ogólności stanowi wspólny mianownik zaangażowanych społecznych światów, natomiast w kontekście działalności i uniwersum dyskursu
każdego z nich interpretowany jest już inaczej (Leigh Star, Griesemer 1989;
Leigh Star, 2010). Pojęcie to, obok pojęcia translacji, wydaje się pomocne
w zrozumieniu procesu powstawania i przebiegu projektów badawczych
realizowanych we współpracy nauki z otoczeniem. Prezentowane w niniejszym artykule badania pokazują, że zarówno problem badawczy, czyli
pewien wycinek rzeczywistości, jak i będąca efektem takich badań wiedza,
mogą być rozpatrywane jako swego rodzaju obiekty graniczne podlegające
ciągłym translacjom.
W dalszej części artykułu przedstawione są wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań.

2. PROJEKT BADAŃ WŁASNYCH – PROBLEMATYKA
I METODOLOGIA

Badania dotyczyła głównie wpływu sprzężeń strukturalnych nauki z innymi systemami społecznymi na jej rozwój. Do badania wybrano przypadek
nauk społecznych i humanistycznych, gdyż założono, że w przeciwieństwie
na przykład do nauk inżynieryjnych, ich celem nie jest jedynie tworzenie
wiedzy aplikacyjnej. W związku z tym otwarcie nauki na potrzeby otoczenia
wydaje się wprowadzać tu najistotniejsze zakłócenia. W badaniu starano się
określić, czy obecnie nasilają się zewnętrzne naciski na te dziedziny wiedzy
oraz jakie zmiany wywołują one w zakresie praktyk badawczych i charakteru
tworzonej wiedzy. Starano się określić, co zmienia w naukach społecznych
i humanistycznych zwiększenie współpracy badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym i czy rezultaty takiej współpracy są korzystne również
z punktu widzenia rozwoju tych nauk.
Badania miały charakter ilościowy i zostały zrealizowane z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza ankiety. W celu uniknięcia narzucania respondentom kategorii pojęciowych kwestionariusz powstał w oparciu
o wyniki pogłębionych wywiadów indywidualnych z naukowcami i zawierał
wiele pytań otwartych. Dzięki temu, udało się zebrać również wiele danych
o charakterze jakościowym, umożliwiających rekonstrukcję tego, jak sprzężenia strukturalne między nauką a innymi podsystemami są doświadczane
i interpretowane przez zaangażowanych aktorów. W scenariuszu wywiadu
oraz kwestionariuszu ankiety duży nacisk położono na pytania dotyczące
tego, czym przede wszystkim różnią się praktyki realizacji badań na pograniczu subsystemów od tradycyjnych badań naukowych. Pytano także o główne
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trudności, przyczyny niepowodzeń i uwarunkowania sukcesu w szczególności zwracając uwagę na wymiar komunikacyjny takich praktyk. Ponadto
starano się określić specyfikę powstającej w ten sposób wiedzy pytając
o dostrzegane przez naukowców różnice w stosunku do wiedzy naukowej
powstającej na uniwersytetach. Kwestię możliwości absorbcji tej wiedzy
przez system nauki uwzględniono w pytaniach dotyczących głównych motywacji podejmowania takich badań oraz korzyści dostrzeganych przez naukowców. Starano się przy tym określić, w jakim stopniu mają one związek
z możliwością wykorzystywania wyników takiej pracy w poszerzaniu dorobku naukowego oraz budowaniu kariery akademickiej.
Badanie zrealizowano na próbie 315 przedstawicieli polskiego środowiska
naukowego (107 z nauk humanistycznych i 208 z społecznych) z jedenastu
uniwersytetów klasycznych. Zdecydowana większość badanych miała doświadczenie w realizacji badań we współpracy z przedstawicielami otoczenia
społeczno-gospodarczego (76% ogółu badanych; 60% spośród humanistów
i 84% spośród przedstawicieli nauk społecznych). Badani najczęściej współpracują z instytucjami administracji publicznej (64%), sektorem pozarządowym (52%), przedsiębiorstwa prywatnymi (47%) oraz innymi podmiotami
(10%).

3. TWORZENIE WIEDZY NA POGRANICZU NAUKI I PRAKTYKI –
WYNIKI BADANIA

3.1. Otwieranie nauki na potrzeby otoczenia –
impulsy wewnętrzne i zewnętrzne
W pierwszej kolejności w badaniu starano się określić, na ile zauważane
są w naukach społecznych i humanistycznych naciski dotyczące otwarcia się
na potrzeby otoczenie społeczno-gospodarczego. Wzrost wymagań ze strony
uniwersytetu w tym zakresie w ostatnich latach zauważyło 42% badanych,
a co trzecia osoba zauważa, że istotnie wzrosło znaczenie badań stosowanych. Zmiany te nie spotykają się z dużym oporem środowiska, gdyż jedynie
20% badanych ocenia je negatywnie. Zdecydowana większość badanych
(53%) zajmuje stanowisko neutralne, natomiast 27% ocenia te zmiany pozytywnie (zdecydowanie pozytywnie 2%). Co piąta osoba uważa, że zainteresowanie taką współpracą ze strony otoczenia społecznego jest obecnie duże,
a co trzecia, że jest przeciętne, co wskazuje, że łącznie połowa badanych zauważa takie zainteresowanie (jest ono większe w przypadku nauk społecznych, gdyż w tym przypadku duże zainteresowanie deklarowało 24% przedstawicieli, natomiast tylko 14% spośród humanistów). Brak zainteresowania
ze strony otoczenia wskazało natomiast 18% humanistów i 9% przedstawicieli nauk społecznych. Zdaniem co trzeciej badanej osoby (32%) zaintere-
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sowanie współpracą ze strony otoczenia rośnie w ostatnich latach (w opinii
48% pozostaje bez zmian, a zdaniem 6% maleje) i nie ma tu różnicy ze
względu na dziedzinę nauki.
Dane te wskazują, że dyskurs toczący się wokół społecznej roli nauki
w ostatnich latach wpłynął istotnie na oczekiwania stawiane wobec naukowców ze strony uniwersytetu. Wydaje się, że nauki społeczne i humanistyczne
zmierzać będą w kierunku coraz większej kooperacji z otoczeniem, gdyż poza
wewnętrznymi impulsami, które przez większość nie są postrzegane negatywnie, zauważalny jest także wzrost zewnętrznego zapotrzebowania na wiedzę.

3.2. Reakcja na naciski i strategie działania aktorów
O tym, że nie istnieje duży opór środowiska przed otwieraniem nauki na
współpracę z otoczeniem, świadczy również to, że jest ona przez zdecydowaną większość naukowców postrzegana jako korzystna. Współpraca taka nie
jest potrzebna jedynie zdaniem około 6% badanych (wśród humanistów
takie osoby stanowiły 10%, wśród przedstawicieli nauk społecznych 4%). Nie
zgadza się z taką opinią 71% humanistów i 80% przedstawicieli nauk społecznych. Zdecydowaną mniejszość stanowią również osoby, które zajmują
krytyczne stanowisko wobec zwiększania zakresu takiej współpracy. Ogółem
13% badanych uważa, że stanowi to zagrożenie dla autonomii uczelni. Nieco
częściej taką opinię wyrażają humaniści (18%), niż przedstawiciele nauk
społecznych (10%). Bez względu na dyscyplinę nauki zdecydowanie przeważają opinie, że taka współpraca jest korzystna z punktu widzenia kariery
naukowej (tak – 62%; nie – 15%), jest potrzebna, gdyż przyczynia się do
postępu w nauce (90%), a zdaniem 82% badanych jest korzystna dla uniwersytetu. Z opinią, że jest potrzebna, gdyż przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego zgadza się 85% humanistów i 95% przedstawicieli
nauk społecznych. Na problem może wskazywać jednak to, że zdaniem połowy badanych, taka współpraca jest korzystna głównie dla odbiorców wyników badań (nie zgadza się z tą opinia tylko 25%), a co trzecia osoba uważa,
że naukowcom daje wyłącznie korzyści finansowe (zgadzam się – 31%, nie
zgadzam się – 35%). Być może wynika to z faktu, że nie zawsze udaje się jej
efekty wykorzystać w pracy naukowej i osiągnąć korzyści inne niż finansowe.
W grupie badanej 60% humanistów i 84% przedstawicieli nauk społecznych posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem a 38% w pierwszej
grupie i 33% w drugiej deklaruje, że w ostatnich latach ich zaangażowanie
w takie badania znacznie wzrosło (w przypadku 40% w obu grupach nie uległo ono zmianie, natomiast zmalało w przypadku 22%). Główną przyczyną
wzrostu zaangażowania są czynniki zewnętrzne, niezależne od zmian zachodzących na uniwersytetach. Tylko 13% badanych wskazuje, że wynika on
z wprowadzanych w ostatnim czasie reform (62% wskazuje, że nie ma to
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z nimi związku) i chodzi głównie o finansowanie projektów wdrożeniowych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz wprowadzenie
kryterium ewaluacji, dotyczącego wpływu jednostek naukowych na otoczenie społeczno-gospodarcze, które spowodowało większą akceptację takiej
działalności na uniwersytetach. Tylko 18% badanych deklaruje, że podejmuje taką współpracę ze względu na oczekiwania ze strony uniwersytetu. Jako
główną przyczynę wzrostu zaangażowania wskazywano natomiast szersze
przemian społeczno-gospodarcza i związany z nimi wzrost zewnętrznego
zapotrzebowania na wiedzę naukową. W opinii badanych zmienia się postrzeganie wiedzy naukowej i coraz bardziej dostrzega się jej praktyczną
użyteczność.
Deklarowany spadek zaangażowania we współpracę z otoczeniem wynika
natomiast głównie z czynników istniejących wewnątrz pola instytucjonalnego nauki takiego jak niewystarczające docenianie takich badań w ewaluacji
jednostek naukowych i ocenie pracownika. Drugą najczęściej wskazywaną
przyczyną jest nieprzekładalność wyników takich badań na publikacje naukowe, co skutkuje to rezygnacją ze współpracy i skupieniem się na tradycyjnych badaniach naukowych. Wśród przyczyn braku współpracy, które wskazywały osoby niemające takiego doświadczenia, najczęściej wskazywano
brak zainteresowania ze strony otoczenia ich specjalizacją naukową (52%)
oraz brak odpowiednich kontaktów (36%). Co piąta osoba wskazała, że przyczyną jest brak doświadczenia w takiej współpracy oraz brak możliwości
opublikowania wyników w czasopiśmie naukowym.
O tym, że to głównie czynniki zewnętrzne wpływają na wzrost współpracy
z otoczeniem świadczy także to, że to głównie podmioty zewnętrzne ją inicjują (71% przypadków). W przypadku 40% badanych współpraca nawiązywana
była z ich indywidualnej inicjatywy, natomiast z inicjatywy uniwersytetu
jedynie 8%, co świadczy o jego znikomej roli pośredniczącej.
Sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na indywidualne strategie przyjmowane przez naukowców. Obecnie już blisko co
czwarta badana osoba (23%) wybierając tematykę własnych badań kieruje
się możliwością nawiązania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W wielu przypadkach współpraca taka jest łączona z tradycyjnie
rozumianą karierą naukową. Poza oczywistym motywem, jakim jest chęć
uzyskania osobistych korzyści finansowych (wskazało go 76% badanych),
niemal równie często wskazywano, że jest to alternatywa dla trudno dostępnych grantów, umożliwiająca finansowanie projektów badawczych (73%)
i dająca dostęp do ważnych danych empirycznych (88%), a czasami umożliwiająca prowadzenie własnych badań na większą skalę (20%). Ważne jest
także to, że współpraca umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia
w swojej dziedzinie naukowej (86%). Często podkreślano, że jest ono niezwykle cenne, ponieważ umożliwia poznanie mechanizmów niedostępnych
dla zewnętrznego obserwatora, ale także przekłada się na jakość dydaktyki,
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gdyż pozwala oprzeć ją na praktycznych przykładach i wyjść poza przekazywanie wiedzy wyłącznie podręcznikowej.
Poza motywami, w badaniu zapytano także o korzyści ze współpracy.
Wyniki wskazują, że w wielu przypadkach jest ona produktywna z punktu
widzenia kariery naukowej. Dla ponad połowy badanych stanowi ona formę
innowacyjnego podejścia do kariery naukowej (56%), natomiast wśród najważniejszych korzyści wskazywano zdobyte doświadczenie badawcze (58%)
i umiejętności praktyczne (52%), a także poszerzanie dorobku naukowego
(49%).
Poza korzyściami, które bezpośrednio mogą przekładać się na sukces naukowy, na motywacje wpływa także coś, czego zdaniem respondentów brakuje w systemie nauki. Samo wyjście poza środowisko naukowe i współpracę
w bardziej zróżnicowanych zespołach jako jedną z najważniejszych korzyści
wskazało 66% badanych, natomiast możliwość zdobycia zróżnicowanych
kontaktów 50%. Jedna z osób w uzasadnieniu wskazała, że taka współpraca
stanowi dla niej: „«Świeży oddech», pozwalający na oderwanie się od
skostniałego, feudalnego życia akademickiego”. Tym, czego zdaniem badanych nie jest w stanie zapewnić tradycyjna praca naukowa w takim stopniu,
jak współpraca z otoczeniem, jest poczucie sprawczości wynikającej z aktywności naukowej. Najczęściej określano to potrzebą realizacji badań społecznie użytecznych, wpływania na rzeczywistość, rozwiązywania konkretnych
problemów, wprowadzania zmian itp. Satysfakcję z prowadzenia społecznie
użytecznych badań jako jedną z najważniejszych korzyści ze współpracy
z otoczeniem wskazywano niemal równie często, co korzyści finansowe (odpowiednio 54% i 56%). Badani określali ten rodzaj korzyści w następujący
sposób:
Resp. 1: „Przede wszystkim to projektowanie, prowadzenie i raport dla
kogoś, kto rzeczywiście potrzebuje twoją pomoc. Twoja praca nie jest, za
przeproszeniem, do szufladki!”
Resp. 2: „Taka praca ma sens, jest przydatna, ktoś z niej korzysta, implementuje, a nie tylko cytuje.”
Resp. 3: „Korzyścią jest prowadzenie badań, które znajdują odzwierciedlenie w życiu praktycznym, które mogą coś zmienić, poprawić w życiu społecznym, a nie tylko «kurzą się» na półce z publikacjami...”
Resp. 4: „Różnica polega na ty, że jest to w końcu komuś potrzebne,
z uwagi na treść, nie punkty.”
Opinie te wynikają z pewnością z tego, że wiedza naukowa nie zawsze
powoduje zmiany w społeczeństwie, a jej znaczenie zazwyczaj jest odczuwane poprzez uznanie w środowisku naukowym. Nawet gdy wiedza taka przyczynia się do zmian w świecie, to zwykle nie następuje to tak szybko, jak
w badaniach realizowanych z partnerami spoza uniwersytetu. Poza tym czę-
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sto podkreślano, że obecny system ewaluacji pracy naukowej powoduje, że
stała się ona mniej satysfakcjonująca. Jak wskazała jedna z osób badanych:
Resp: „Współczesny ewaluacyjny system oceniania pracy naukowej ukierunkowany na zwiększanie produktywności pozbawia ją dawnego piękna
i ducha. Powoduje, że wiedza jest traktowana jako paliwo napędzające całą
tę biurokratyczną machinę.”
3.3. Badania na pograniczach subsystemów i ich rezultaty

Motywy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz korzyści
z niej czerpane wskazują, że w badanych dziedzinach nauki może być ona
korzystna dla ich rozwoju. Przeprowadzone badania pokazują z perspektywy
zaangażowanych osób, jak wyłania się subdynamika miedzy nauką a innymi
systemami społecznymi, o której pisał Leydesdorff i jakie trudności są przy
tym napotykane. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku badań prowadzonych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które realizowało 62%
respondentów, niż w badaniach prowadzonych w ramach zespołów składających się z przedstawicieli nauki i otoczenia, które prowadziło 38% badanych. W pierwszym przypadku problem stanowi głównie translacja wiedzy
naukowej na język odbiorców, natomiast w drugiej praca polega na konstruowaniu tak zwanych obiektów granicznych, zarówno jeżeli chodzi
o przedmiot i problematykę badawczą, jak i efekt końcowy w postaci wiedzy.
Choć badania wskazują, że korzystna dla obu stron współpraca jest możliwa i często praktykowana, to potwierdzają się także założenia Luhmanna
o trudnościach komunikacyjnych pomiędzy różnymi subsystemami, wynikających z ich autopojetycznej konstytucji. Istnieje wiele różnic między systemem nauki i systemami w jej otoczeniu, które wpływają na formę i rezultaty
współpracy.
Pierwszą różnicą, powodującą m.in. brak możliwości wykorzystania wiedzy tworzonej we współpracy z otoczeniem w rozwoju wiedzy naukowej, jest
horyzont czasowy, w jakim współpracujące subsystemy organizują swoje
operacje. Subsystem nauki operuje w znacznie dłuższej perspektywie, zarówno podczas autoreferencyjnego odnoszenia się do swoich wcześniejszych
operacji, jak i projektując przyszłe, ukierunkowane na poszerzanie wiedzy
naukowej. System ten, jak wskazano wcześniej, wymaga szczegółowego odnoszenia się do istniejącej już wiedzy i perspektyw metodologicznych, co jest
warunkiem uzyskania przez nową wiedzę statusu naukowości. Aby go uzyskać, nie może ona abstrahować od tzw. pamięci systemu i w odniesieniu do
niej musi wnosić coś nowego (czynić różnicę – mówiąc językiem Gregorego
Batesona). Doświadczenia badanych wskazują, że podmioty „zamawiające
wiedzę” oczekują bardzo szybkich rezultatów. Charakter wiedzy, na który
istnieje zapotrzebowanie, proponuję określić jako operacyjny, gdyż służyć
ma ona usprawnianiu wewnętrznych operacji systemów, odpowiedzialnych
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za ich adaptację do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Musi ona
przede wszystkim minimalizować niepewność i ryzyko podczas podejmowanych decyzji. W przeciwieństwie do systemu nauki, dominuje tu perspektywa krótkoterminowa, wynikająca z konieczności szybkiego reagowania na
bieżące problemy. W przypadku nauki, jak podkreślał Luhmann, nowe obserwacje odnoszą się głównie do obiektów skonstruowanych i wyodrębnionych wcześniej przez naukę, dlatego wiedza naukowa ma charakter znacznie
bardziej autoreferencyjny niż ta, której wymagają podmioty zewnętrzne.
W badaniach realizowanych na zlecenie brakuje czasu i często także potrzeby osadzania tworzonych konstruktów w kontekście istniejącego korpusu
wiedzy naukowej. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby definiowania dostrzeganej różnicy przez uczestników badania:
Resp. 1: „Tradycyjnie wywodzę problem z ustaleń teoretycznych i rozwijam badanie we właściwych pojęciach. W badaniach stosowanych nawet
metodologia jest upraszczana do takiej, jaką zna i wymaga partner, a nie
takiej, jakiej wymaga problem.”
Resp. 2: „Tradycyjnie rozumiana praca naukowa ukierunkowana jest na
dany problem badawczy i finansowana przez jednostkę badawczą bez założenia, że jej efekty muszą przynieść natychmiastowe korzyści (finansowe,
społeczne albo naukowe) w krótkim okresie czasu (tuż po jej zakończeniu).
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym zakłada uzyskanie takich
korzyści już na etapie planowania prac i niezależnie od uzyskanych wyników, musi być zrealizowana pod groźbą i konsekwencją zwrotu poniesionych
nakładów, jeśli efekt badań nie zgadza się z założeniami wyjściowymi.”
Resp. 3: Praca prowadzona we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, jest bardziej wymagająca i stresująca. Często otoczenie gospodarcze chciałoby natychmiastowych wyników oraz podawania rozwiązań
„od ręki”. Często niespełnienie tego, kończy się zerwaniem współpracy.
Krótkoterminowa perspektywa wykorzystania wiedzy powoduje, że nie
zawsze spełnia ona kryteria, skodyfikowane w ramach komunikacji naukowej. W systemie nauki tworzenie wiedzy zakłada perspektywę długofalową
i większe znaczenie ma rzetelność metodologiczna i osadzenie w istniejącym
już systemie, niż natychmiastowy rezultat i praktyczna użyteczność. Praktycy natomiast kierują się logiką efektywności, przez co są często skłonni wywierać naciski na badaczy w celu uproszczenia procedur i metodologii
badań, co ma służyć uzyskaniu szybkich rezultatów przy minimalnych kosztach. Odmienna racjonalność, dynamika i perspektywa czasowa badań prowadzonych „na zewnątrz” jest odczuwana przez naukowców jako praca
wiążąca się z większym wysiłkiem i stresem. Wpływa na to jej tempo, napięty
i skrupulatnie przestrzegany harmonogram oraz duży nacisk na kontrolowanie postępów. Dostrzeganą różnicą jest także to, że z konieczności szyb-
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kiego działania podmioty te wykształciły dużo skuteczniejszą formę organizacyjną. Procedury są mniej skomplikowane, istnieje klarowny podział pracy, przez co praca badawcza w odczuciu badanych przebiega sprawniej niż
na uniwersytetach, nie jest tak monotonna jak praca naukowa, wiążąca się
z wieloma godzinami spędzonymi na czytaniu literatury, skomplikowanymi
procedurami finansowania, realizacji i publikowaniu wyników badań.
Racjonalność systemów zewnętrznych wiążąca się z presją na efektywność, szybkie rezultaty i operacyjny charakter wiedzy, powoduje, że badania
tego typu dotyczą zwykle bardzo wąskiego problemu, co jest częstą przyczyną tego, że powstająca we współpracy nie jest włączana do komunikacji naukowej. Jak określili to respondenci:
Resp. 1: „Badania we współpracy z otoczeniem muszą odpowiadać tymczasowym i mocno indywidualnym zapotrzebowaniom podmiotów. Najczęściej nie odpowiadają one potrzebom danej dyscypliny naukowej. Wyniki
takich badań często są trudne do uogólnienia a co za tym idzie są mało przydatne w tworzeniu publikacji naukowych.”
Resp. 2: „ten rodzaj wiedzy ma charakter dwutorowy. Pierwsza warstwa,
najważniejsza dla partnerów, to cele i rezultaty wpisane w zadania, dopasowane do ich priorytetów. Temu podporządkowany jest cały proces projektowania badań i tworzenia wiedzy. Wszelkie wątki poboczne są pomijane
i mogą stanowić materiał badawczy na potem”.
Często uzyskana wiedza jest także określana jako powierzchowna, mniej
wyrafinowana teoretycznie i metodologicznie, jednak jej zaletą jest, jak
wskazano w badaniu „urealnienie problematyki badawczej”(co należy rozumieć, jako odniesienie się do rzeczywistych, praktycznych problemów, a nie
do abstrakcyjnych konstruktów teoretycznych).
Resp.: „Mniejsze wymagania dotyczące umiejscowienia badań w teorii,
nurcie badawczym, odniesienie do dotychczasowych badań. Wiedza nabyta
przy współpracy jest w dużej mierze nastawiona na efekty praktyczne, nieporównywalnie bardziej zakorzeniona w realiach, łatwiej weryfikowalna
i aktualna.”
W przypadku podmiotów zewnętrznych inny jest także mechanizm akumulacji wiedzy niż w systemie nauki. Autoreferencyjność systemu nauki
zakłada weryfikację istniejących założeń, ich modyfikację, dostarczanie nowych wyjaśnień w odniesieniu do wcześniejszych itp. W badaniach na potrzeby otoczenia perspektywa wykorzystania wyników jest dużo krótsza, nie
istnieje potrzeba systematyzacji istniejącej wiedzy i jej akumulacji. Badania
są podporządkowane aktualnym problemom, które zmieniają się dynamicznie a wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje i nie prowadzi do budowania
modeli i uogólnień. Jak wskazała jedna z osób badanych:
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Resp.: Wiedza „klasyczna” uniwersytecka to przede wszystkim wiedza
„długiego trwania” a wiedza powstała dzięki relacjami z otoczeniem to głównie wiedza „bieżąca”, która szybko ulega dezaktualizacji (poza innowacjami
technicznymi jeśli zostanie zastosowana w produkcji, wtedy może przetrwać
dłużej).
W związku ze zmiennością uwarunkowań i potrzeb odbiorców dotyczących wiedzy, współpraca z otoczeniem na dłuższą metę może być problematyczna, gdyż uzależnia rozwój nauki od zmiennych oczekiwań. Jak wskazała
jedna z osób badanych:
Resp.: „powoduje to dekoncentrację zespołów i uniemożliwia skupienie
się na pogłębianiu wiedzy w jednym obszarze. Naukowcy tracą przez to specjalizację a powstająca wiedza staje się mało pogłębiona i rozproszona”.
Respondenci wiedzę powstającą w wyniku współpracy z otoczeniem najczęściej określali takimi przymiotnikami, jak: użyteczna, praktyczna, przydatna, wykorzystywana coś rzeczywiście zmieniająca, wnosząca realną wartość, sprawcza itp. (często podkreślano to w opozycji do tradycyjnej wiedzy
naukowej, która nie jest wykorzystywana inaczej niż w postaci opublikowanego artykułu). Często była ona w tym kontekście wartościowana pozytywnie, natomiast wiedza naukowa powstająca na uniwersytecie bywa postrzegana jako anachroniczna, wyłącznie teoretyczna, spekulatywna, nie zmieniająca niczego w świecie poza akademią. Jak wskazywano w badaniu:
Resp.: „Artykuły naukowe mogą obecnie być nawet o niczym, byle opublikowane w odpowiednim miejscu. Opinie wykonywane na zlecenie zawsze
są o czymś, rozwiązują konkretne problemy, mają często znaczny wymiar
finansowy dla zamawiającego. Liczy się wiedza, a nie ...punkty.” „Otoczenie
wymaga konkretyzacji wniosków, odniesienia ich do rzeczywistych sytuacji,
jakie mają miejsce. Na uczelni akceptuje się »sztukę dla sztuki« czyli badania które nie mają żadnego przełożenia na życie, na praktykę.” „Wiedza ta
jest bardziej konkretna i rozwiązuje problemy społeczne, gospodarcze czy
systemowe, badania naukowe bywają kompletnie abstrakcyjne i służą jedynie gimnastyce umysłu.”
Zdaniem badanych, wiedza powstająca we współpracy może być wykorzystywana na potrzeby rozwoju wiedzy naukowej i dawać przewagę w środowisku akademickim ze względu na swój aktualny i empirycznie ugruntowany charakter, ale tylko wtedy, gdy jest umiejętnie osadzona w kontekście
szerszej komunikacji naukowej. Wydaje się to jednak trudne w sytuacji konieczności podążania za pilnymi i szybko zmieniającymi się potrzebami odbiorców, których działania nie wymuszają posiadania tak rozbudowanej
„pamięci systemowej” jak w przypadku systemu nauki. Poza tym, często
naukowcy nie mają możliwości wykorzystywania wyników inaczej niż na
potrzeby podmiotu zamawiającego, co wynika z zawartej umowy miedzy
partnerami.
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Współpraca z otoczeniem zdaniem badanych posiada jeszcze inne zalety
dotyczące rozwoju nauki, które nie polegają na bezpośredniej możliwości
publikowania wyników w czasopismach naukowych. Ich zdaniem, często
wymusza ona podejście nieszablonowe, łączące różne metodologie i techniki
badawcze, przez co przyczynia się do powstawania innowacji w tym zakresie.
Ponadto często wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz łączenia wiedzy
naukowej z wiedzą praktyków, co jest w ich odczuciu trudne, jednak
wartościowe, gdyż pozwala im spojrzeć na dany problem z innej strony, niedostrzegalnej z dyscyplinarnie ukształtowanej perspektywy naukowej.
W związku z tym badania takie są zwykle dobrze ugruntowane empirycznie
oraz wzbogacone o tzw. wiedzę „insiderską”, niedostępną dla zewnętrznego
obserwatora. Korzyścią z takiej współpracy dla nauki może być zatem poznanie różnych punktów widzenia, nowe inspiracje i ciekawe pytania badawcze, które można stawiać w przyszłych badaniach naukowych. Osoby
badane wskazywały między innymi takie korzyści ze współpracy:
Resp.1: „Dostrzega się dzięki temu nowe problemy i aspekty, które są
niewidoczne zza biurka.”
Resp.2: „Dostrzega się więcej szczegółów, niewidocznych w sterylnych
warunkach uniwersytetu.”
Resp.3: „współpraca taka umożliwia bliższy kontakt z badaną rzeczywistością. Wiedza jest bardziej praktyczna, zweryfikowana przez konkretne
sytuacja, uwzględnia więcej czynników i punktów widzenia, lepiej odpowiada rzeczywistości, co jest szczególnie ważne w naukach społecznych.”
Resp.4: „To unikalna możliwość dotknięcia rzeczywistości. […] wiele pytań nigdy nie przyszłoby mi do głowy, gdybym nie pracowała z praktykami/partnerami z otoczenia. To są fascynujące badania!”
Kolejnym czynnikiem, poza różnicą w zakresie czasowego horyzontu
działania subsystemu nauki i systemów zewnętrznych, który wpływa na
przebieg i rezultaty badań realizowanych we współpracy, jest opisana wcześniej operacyjna zamkniętość systemów społecznych. Jej konsekwencje
doświadczane i określane są przez badanych jako ogólne trudności komunikacyjne z partnerami, problem z określeniem celów współpracy oraz wzajemnych oczekiwań. Trudności tego typu doświadczała co trzecia badana
osoba. Natomiast najczęściej napotykanym problemem wpływającym na
przebieg badań i jakość ich rezultatów jest niezrozumienie specyfiki pracy
naukowej przez partnerów spoza uniwersytetu. Tego typu bariery były doświadczeniem połowy badanych naukowców. Skutkują one często niskiej
jakości wynikami badań, gdyż naukowcom trudno jest uzasadnić potrzebę
zastosowania określonych, rygorystycznych metod i technik badawczych,
zwłaszcza gdy są one kosztochłonne i pochłaniają dużo czasu, przez co nie
znajdują one uznania w systemie nauki. Poza tym, jak wskazują badani,
zleceniodawcom zależy najczęściej na badaniach jedynie o charakterze opi-
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sowym, a nie wyjaśniającym i pogłębiającym zasady działania określonych
mechanizmów lub procesów. Zawężają w ten sposób istotnie zakres przedmiotowy badania, przez co jest on bardzo wąski i silnie skontekstualizowany.
Jedna z osób badanych w taki sposób opisała ten problem: „Często pojawia
się wzajemny brak zrozumienia problemów poznawczych i pragmatycznych.
Efektywna współpraca wymaga wyjścia ze swoich schematów przez obie
strony, co nie zawsze się udaje.”
Operacyjna zamkniętość współpracujących subsystemów daje się odczuć
jeszcze w inny sposób. Jak podkreślają badani, praca odbywa się często
w dużych i zróżnicowanych zespołach, co wymaga odpowiednich kompetencji społecznych i komunikacyjnych, gdyż wymaga odczytania oczekiwań,
różnych interesów oraz sposobów myślenia partnerów, często niezrozumiałych dla osób na co dzień funkcjonujących w różnych środowiskach. Wyzwaniem jest konieczność przetłumaczenie potrzeb i oczekiwań odbiorców na
język pytań badawczych, zwłaszcza gdy są one nieprecyzyjnie wyartykułowane lub nie do końca uświadomione przez zamawiających badanie. Zadaniem naukowca jest często wydobycie tych oczekiwań i przełożenie na język
nauki. Wymaga to dobrej znajomości kontekstu partnerów, dlatego respondenci często podkreślali, że w takiej współpracy niezwykle przydatne jest
posiadanie doświadczenia związanego z pracą poza uniwersytetem (taką
odpowiedź wskazało 61% badanych). Świadczy o tym również to, że 78%
badanych osób posiadających doświadczenie we współpracy z otoczeniem
posiada również doświadczenie w pracy poza uniwersytetem (zależność pomiędzy tymi zmiennymi jest istotna statystycznie: Chi²: 7,50, df=1, p=,006).
Różnice między systemami wpływają także na ostatni etap współpracy,
jakim jest prezentacja wyników badania, formułowanie wniosków i rekomendacji. Zdaniem badanych, podczas prezentacji wiedza musi być podana
w sposób bardzo konkretny, maksymalnie uproszczony, pozbawiony szerszego kontekstu teoretycznego i naukowego żargonu. Całość procesu badawczego, łącznie z prezentacją wyników, jest podporządkowana oczekiwaniom
partnerów, które są jasno określone od samego początku. Z tego powodu, jak
wskazali badani, akceptowane są wyłącznie pozytywne wyniki, zgodne
z oczekiwaniami. Specyfiką takich badań jest również to, że nie ma tu miejsca na eksperymentowanie, błędy i pomyłki, ponieważ, inaczej niż w typowych badaniach naukowych, falsyfikacja przyjętych założeń nie wnosi żadnej
wartości. W związku z tym pojawiają się czasami naciski na badaczy w celu
dostosowania wyników do oczekiwań, co budzi u nich duży opór natury
etycznej. Poza tym istnieją też obawy związane z brakiem kontroli nad sposobem, w jaki wiedza zostanie wykorzystana. Jak wynika z założenia o operacyjnej zamkniętości systemów społecznych, wiedza naukowa w systemie
docelowym jest używana w sposób selektywny, dopasowywany do jego celów
i często, na co wskazały osoby badane, jest przekształcana niezgodnie ze
standardami naukowymi np. do celów legitymizacji działań politycznych.
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3.4. Czy wiedza powstająca na pograniczach
może być naukowa?
Jak wskazano w części teoretycznej, aby wiedza mogła zyskać status naukowy, musi zostać za taką uznana przez system nauki posiadający własne reguły i kryteria. Stanowią one swoisty filtr, który pozwala selekcjonować tylko
te elementy, które są użyteczne z punktu widzenia jego samowytwarzania się.
W związku z tym, problem z użytecznością wiedzy powstającej w ramach
współpracy nauki z otoczeniem z punktu widzenia systemu nauki dotyczy
w dużej mierze tego, na ile spełniane są rygory metodologiczne. Jak starano
się wykazać, wiedza powstająca we współpracy jest z pewnością inna, niż wiedza powstająca w systemie nauki. Taką różnicę zauważa zdecydowana większość osób, które mają doświadczenie w jej tworzeniu (67%). Jedynie 12%
badanych takich różnic nie dostrzega, co może wynikać z poznawczej kompatybilności, polegająca na zgodności wymagań zewnętrznych podmiotów z postępującym rozwojem w danej dyscyplinie naukowej, która według istniejących badań jest jednym z warunków stabilizacji współpracy między nauką
a otoczeniem (Bunders, Leydesdorff 1987). Również w szerszym środowisku
naukowym takie różnice są dostrzegane i zdaniem większości respondentów
(53%) badania we współpracy postrzegane są jako mniej wartościowe od tradycyjnych badań naukowych (25% uważa, że postrzega się je jako równie wartościowe, a jako bardziej wartościowe jedynie 3%). Choć samo prowadzenie
takich badań przez naukowców jest w odczuciu większości respondentów
przez środowisko postrzegane neutralnie (40%) a według 26% praktyki takie
są traktowane jako coś atrakcyjnego i innowacyjnego, to tylko 10% badanych
uważa, że przekładają się one na dodatkowy prestiż. Dość duży odsetek
uczestników badania (20%) uważa natomiast, że nadal praktyki takie są postrzegane negatywnie, najczęściej jako zorientowane wyłącznie na korzyści
finansowe oraz kolidujące z aktywnością „prawdziwie naukową”.
Jak wcześniej wskazano, na charakter powstającej wiedzy wpływają przede wszystkim czynniki związane ze specyficzną racjonalnością systemów
zewnętrznych w stosunku do nauki, przez co, zdaniem większości osób
współtworzących taką wiedzę, jest ona inna od wiedzy akademickiej, jednak
jej ocena nie jest jednoznaczna. Podkreślane są zarówno jej przewagi w stosunku do wiedzy akademickiej, jak i liczne słabości. Wśród cech, które mogą
utrudniać jej włączanie do systemu nauki, należy wskazać:
— operacyjny i silnie skontekstualizowany charakter,
— wąski zakres zjawisk, do których się odnosi,
— brak osadzenia w szerszym kontekście wiedzy naukowej,
— niski stopień pogłębienia,
— charakter głównie opisowy, a nie wyjaśniający,
— oparta o pojęcia i terminologię spoza systemu nauki,
— wątpliwa ze względu na mniejszy reżim metodologiczny.

Tworzenie wiedzy na pograniczu nauki i praktyki w ujęciu systemowym.

103

Istnieją jednak także cechy tej wiedzy oraz praktyk jej tworzenia, które
mogą wnosić, często w sposób niebezpośredni, istotną wartość do nauki.
Wśród nich należy wskazać:
— dobre ugruntowanie empiryczne (w oparciu o trudno dostępne w inny
sposób dane oraz wiedzę posiadaną wyłącznie przez praktyków),
— aktualność,
— interdyscyplinarność,
— wzbogacenie o perspektywę praktyków.
Nauka dzięki takiej wiedzy może stać się mniej autoreferencyjna i bliższa
rzeczywistości doświadczanej przez inne podmioty, jednak trudno jest ją
włączyć do komunikacji naukowej. Jak wskazywali Leydesdorff i Joske Bunders (1987) w swoich badaniach, sytuacja taka może ulec zmianie, jeżeli
nauka w takiej współpracy będzie stała na lepszej pozycji negocjacyjnej,
umożliwiającej skuteczniejsze wpływanie naukowców na proces badawczy
i w rezultacie uzyskiwanie większej kompatybilności poznawczej między
partnerami. Zdaniem autorów wymaga to jednak zaangażowania instytucjonalnego i finansowego ze strony uniwersytetu lub systemu polityki, który
jest jednym z trzech elementów modelu potrójnej helisy komunikacji w gospodarce opartej na wiedzy ich autorstwa. Dzięki takiemu wsparciu, racjonalność systemu nauki może być w większym stopniu uwzględniana w procesie badawczym a jego efekty bardziej produktywne z punktu widzenia jego
autopoiesis.

4. WNIOSKI

Przeprowadzone badania wskazują, że w systemie nauki, w dziedzinach
humanistyki i nauk społecznych, coraz bardziej zauważalne są naciski wywierane w celu otwarcia ich na współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym. W większości nie są one postrzegane jako zagrożenie dla
autonomii tych nauk, a duża część środowiska taką współpracę coraz częściej podejmuje. Istnieją jednak obszary, w których taka współpraca wydaje
się niemożliwa ze względu na specyfikę zainteresowań naukowych i w tym
przypadku, zwłaszcza wśród humanistów, zwiększanie otwartości uniwersytetu jest postrzegane jako zagrożenie, gdyż wymagałoby zmiany obszaru
badań. Badania pokazują także, że otwarcie nauki na współpracę jest spowodowane głównie rosnącym zapotrzebowania na wiedzę naukową poza
uniwersytetem, a nie naciskami wewnętrznymi. Wydaje się to potwierdzać
przytoczone wcześniej diagnozy Helgi Nowotny, według których rosnąca
złożoność i nieprzewidywalność współczesnych procesów społeczno-gospodarczych generuje coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę, będącą w stanie ograniczyć związaną z tym niepewność. Zjawisko to wydaje się korzystne
dla uniwersytetu, gdyż wzmacnia jego pozycję i znaczenie w społeczeństwie,
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jednak odmienne racjonalności, którymi kierują się podmioty zewnętrzne
oraz charakter wiedzy, jakiej oczekują powoduje, że nie zawsze efekty
współpracy są korzystne dla rozwoju wiedzy naukowej. Zniechęca to często
naukowców do podejmowania takich działań, gdyż odbywają się one wtedy
kosztem tworzenia wiedzy produktywnej z punktu widzenia systemu nauki,
która jest również znacznie bardziej doceniana przez formalne kryteria oceny aktywności naukowej.
Zagrożeniem dla nauki wynikającym z jej otwarcia na potrzeby otoczenia
może być to, że dostarczając wiedzę umożliwiającą skuteczną adaptację systemom zewnętrznym, sama naraża się na destabilizację i utratę ciągłości
badań poprzez zbytnie podporządkowanie własnych procesów szybko
zmieniającym się potrzebom otoczenia społecznego. Pozytywnym aspektem
takiej destabilizacji mogą być strukturalne przekształcenia w systemie
nauki, jak rozmywanie granic między dyscyplinami naukowymi, włączanie
wiedzy praktyków do analiz naukowych a także generowanie innowacji metodologicznych i ciekawych pytań badawczych, jednak z punktu widzenia
autopoiesis nauki może ona prowadzić do zbytniego rozproszenie naukowych obserwacji i utraty systemowej tożsamości, określanej przez racjonalność podporządkowaną dążeniu do prawdy w oparciu o rygorystyczne procedury metodologiczne. Przyczyną problemu jest to, że tworzona we współpracy z otoczeniem wiedza ma silnie skontekstualizowany i operacyjny charakter, co utrudnia jej translację na kod komunikacji naukowej. Jednak
w sytuacji, gdy się to udaje, wnosi ona dużą wartość do systemu nauki dzięki
swojej aktualności, „zakotwiczeniu” empirycznemu, a także poszerzaniu
naukowego punktu patrzenia na rzeczywistość o perspektywę innych systemów społecznych. Współpraca taka może minimalizować tzw. efekt „czarnej
skrzynki” we wzajemnym postrzeganiu się systemów nauki i systemów w jej
otoczeniu. Rozwijanie jej wymaga jednak osadzenia wiedzy w szerszym kontekście nauki, co nie zawsze się udaje, nie tylko ze względu na specyfikę tej
wiedzy i wysoką selektywność systemu nauki, ale również ze względu fakt, że
umowy zawierane między partnerami często uniemożliwiają wykorzystanie
wyników badań inaczej, niż na potrzeby podmiotów je zlecających.
Wspierając taką współpracę w szczególności istotne wydaje się podjęcia
działań, zapewniających kompatybilność poznawczą nauki i systemów
w otoczeniu, jednak nie poprzez dostosowanie się tylko jednej ze stron do
oczekiwań drugiej, a obustronne wyjście poza swoje schematy. Dobrym tropem może być zaproponowana przez Leigh Star (Leigh Star, 2010) procedura tworzenia obiektów granicznych, wokół których organizuje się współpraca
zróżnicowanych aktorów. Umożliwia ona korzystną dla wszystkich kooperację pomimo różnych perspektyw i interesów oraz innego znaczenia nadawanego tym obiektom przez różne zaangażowane podmioty.
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CREATION OF KNOWLEDGE ON THE BORDER OF SCIENCE AND
PRACTICE IN A SYSTEMIC PERSPECTIVE. THE CASE OF POLISH
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ABSTRACT

The article presents conclusions from research on changes in the practice of creating knowledge in the social sciences and humanities, resulting from research cooperation with the socio-economic environment. The research focused primarily on
the impact of such collaboration on the advancement of scientific knowledge in
these fields. The theoretical framework adopted in the analysis is the concept of
science as an autopoietic, social system, derived from the sociological theory of Niklas Luhmann (presented in his Die Wissenschaft der Gesellschaft, Suhrkamp,
Frankfurt a. M. 1990).
According to the results of the study, the cooperation of the science system with
other social subsystems in its environment significantly affects both the practices of
creating knowledge and its ultimate character. Such knowledge, under certain conditions, can become an element of scientific communication, but there are some
limitations that are associated with differentthat rationalities of cooperating subsystems. An important barrier is the subordination of the research process to the needs
of external systems, which, combined with the high selectivity of the science system,
means that knowledge generated in cooperation, mainly of an operational nature, is
not accepted by the science system. However, there is a great potential for this type
of practice because the knowledge thus generated, after an appropriate translation
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into the system code of science and embedding it in its wider context, can significantly enrich it, among others, with otherwise inaccessible empirical data and different points of view that may become a basis for further scientific research. Research shows that for many representatives of the social sciences and humanities
this potential is effectively used.
Keywords: Social sciences and humanities, Mode 2 of knowledge production,
autopoiesis of the science system, Social Systems Theory, cooperation between science and its environment.
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STRESZCZENIE

W poniższym tekście podejmuję problem umacniania granic świata nauki przez
instytucje naukowe – w tym przypadku polskie towarzystwa naukowe różnych dyscyplin nauki. Na podstawie analizy treści statutów wybranych towarzystw chcę wypracować zestaw pytań badawczych dotyczących roli towarzystw naukowych w oddzielaniu tego, co uznawane jest za naukowe, od tego, co naukowe nie jest. Pytania te
mogą zostać wykorzystane w bardziej pogłębionych badaniach. Przyjmuję perspektywę konstruktywistyczną, skupiam się na sposobach wytwarzania nauki i oddzielania jej od pseudonauki. Nie podejmuję kwestii (nie)poprawności odrzucanych przez
świat nauki twierdzeń.
Słowa kluczowe: socjologia nauki, towarzystwa naukowe, pseudonauka, nauka, instytucje społeczne.

WSTĘP

W obecnej debacie publicznej możemy zauważyć wiele stanowisk, które
przez środowisko naukowe i środowiska sympatyzujące z nauką uznawane
są za pseudonaukowe. Coraz więcej słyszymy o zniesieniu obowiązku szczepień (działania informacyjne stowarzyszenia STOP NOP w sferze publicznej1, kandydowanie ich przedstawicieli i przedstawicielek w wyborach
parlamentarnych2), denializmie klimatycznym (wypowiedzi padające z ust
polityków, dziennikarzy, publicystów3), docierają do nas informacje związa—————————
1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, Aktualności https://stop
nop.com.pl/category/news/
2 Państwowa Komisja Wyborcza, Kandydaci w Wyborach 2019 do Sejmu i Senatu, https://
sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26073?wybory=sejm [dostęp: 20.02.2021]
3 SmogLab, Bzdury klimatyczne w lekcji MEN. Młodzież dowie się, że globalne ocieplenie to same korzyści, https://smoglab.pl/bzdury-klimatyczne-w-lekcji-men-mlodziez-dowie-sie-ze-globalneocieplenie-to-same-korzysci/; dostęp: 20.02.2021.
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ne z teoriami spiskowymi takimi jak np. wiara w płaską Ziemię (Lamża,
2020). Wyżej wymienione tematy budzą wiele kontrowersji, zarówno w środowisku naukowym, jak i na platformach społecznościowych czy w mediach
głównego nurtu. Przestrzenie te są miejscami konfrontacji między zwolennikami idei uznawanych za naukowe lub pseudonaukowe, wiele z nich jest
krytykowanych i podważanych. Z punktu widzenia socjologii ta sytuacja
stanowi dobrą okazję do pochylenia się nad mechanizmami, które powodują
uznanie danego typu wiedzy za naukowy lub nie. Warsztat socjologiczny nie
dysponuje jednak narzędziami do weryfikacji twierdzeń i hipotez, które są
przedmiotem innych nauk. Moim zadaniem nie będzie w poniższym tekście
sprawdzenie, które propozycje są zgodne z obecnym stanem nauki w poszczególnych dyscyplinach, ani wskazywanie błędnych stwierdzeń. Dysponując własnymi narzędziami jesteśmy jednak w stanie ocenić, jakie siły, np.
polityczne, ekonomiczne, religijne (Burke, 2016), i gdzie ulokowane stoją za
tym, co można nazwać społeczną legitymizacją wiedzy naukowej. W tym celu
chcę prześledzić, jakie relacje występują między treściami naukowymi,
a tym, co uznawane jest za pseudonaukowe, oraz jakie kryteria demarkacyjne stosowane są do rozpoznania tych różnic.
Sposób wytwarzania wiedzy naukowej w naszym społeczeństwie jest zinstytucjonalizowany oraz mocno wyspecjalizowany, stąd centralnym punktem tego tekstu będzie analiza sposobu, w jaki niektóre instytucje naukowe
konsolidują granice systemu nauki. Przyjrzę się towarzystwom naukowym
i sposobom, w jaki mogą umacniać i usztywniać granice świata nauki
(Bucholc, 2014). Wybór towarzystw naukowych jako przedmiotu poniższych
rozważań wynika z ich dużej popularności i różnorodności oraz o wiele
mniejszej złożoności instytucjonalnej niż uniwersytetów. Nie są podporządkowane politycznie, podstawą do ich powołania jest Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104.), co daje większą swobodę funkcjonowania i definiowania celów i środków działania niż mają uniwersytety.
Co więcej, nie są one miejscami, gdzie wiedza naukowa jest wytwarzana, są
bliskie towarzystwom zawodowym – zrzeszają osoby wykonujące podobną
pracę. Towarzystwa naukowe jawią się zatem jako organizacje, które są
względnie niewielkie, nie mają skomplikowanej struktury organizacyjnej
oraz nie są miejscami pracy zarobkowej. Mniejsza liczba ograniczeń związanych z ich strukturą i funkcjonowaniem pozwoli bliżej przyjrzeć się realizacjom deklarowanych przez nie celów. Poniższy artykuł może posłużyć za
wstęp do poznania roli towarzystw naukowych w świecie nauki, którego
rozwinięciem nie będzie już analiza dokumentów statutowych i deklaracji,
a skupienie na ich faktycznej działalności. Ciekawym problemem do dalszej
dyskusji może być rozdźwięk między tym, czym towarzystwa naukowe zajmują się obecnie, a tym, czym były ich oświeceniowe pierwowzory. Początkowo powstawały one jako miejsca uprawiania nauki i gromadzenia wiedzy
w opozycji do uniwersytetów (Burke, 2016, s. 61–66). Odpowiedź na pytanie,
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jakie procesy sprawiły, że towarzystwa naukowe obecnie zdają się wspierać
działalność głównej instytucji nauki, jaką jest uniwersytet, leży poza zakresem tej pracy, ale stwarza interesujące pole do namysłu nad konsolidowaniem granic wewnątrz samej nauki.
Naukę traktuję jako rodzaj ludzkiej wiedzy, którą wytwarza się przy pomocy uzgodnionej metody naukowej z użyciem ściśle określonego języka. Jej
celem jest poznanie, opisanie oraz przewidywanie rzeczywistości. Wymaga
podziału pracy i wysokiej specjalizacji. Jej ideałem jest obiektywizm, jednak
spoglądając na historię nauki oraz fakt, że jest wytworem społeczeństw, możemy zauważyć, że nie zawsze jest odporna na wpływy religijne, polityczne,
czy ekonomiczne, a właściwie to często te struktury mają wpływ na jej kształt
(Burke 2016). Z punktu widzenia socjologii nauka jest społeczna i nie może
być inna – powstaje w łonie społeczeństwa i bez niego istnieć nie może. Dlatego też istnieją społeczne mechanizmy legitymizacji wiedzy naukowej. Jednym z nich, działającym wewnątrz grupy osób zajmujących się nauką, jest
negocjowanie konsensusu (Kuhn 2020, Sady 2000)4 – zgody na uznanie
wiedzy za naukową. Powyższe założenia czerpią również z mocnego programu socjologii wiedzy (Bucholc 2014) i osadzają niniejszą pracę w nurcie
konstruktywistycznym.
NAUKA I PSEUDONAKA
W PERSPEKTYWIE INSTYTUCJONALNEJ

Czym zatem w ujęciu instytucjonalnym jest pseudonauka? Pseudonauka
nie jest zaprzeczeniem nauki, nie podważa jej istnienia, nie neguje całego jej
dorobku (jak antynauka5), w swoich wyjaśnieniach nie sięga do transcendencji (jak religia), nie jest uważana za paranaukę6 (niedojrzałą naukę).
Pseudonauka funkcjonuje na obrzeżach systemu nauki, nieustannie kwestionując wspomniany konsensus co do tego, jaką i przez kogo tworzoną
wiedzę możemy nazywać naukową. Przez zbieżność metod i celów można
uważać ją za naukę udawaną, pamiętając, że bez tej pierwszej nie może istnieć. Jest to zawężenie konieczne do wykluczenia zjawisk, które nie roszczą
sobie pretensji do bycia uznanymi za naukowe, legitymizują się (lub są legitymizowane) w inny sposób. Różnice między nauką a pseudonauką szeroko
dyskutowane są na polu filozofii nauki,7 jednak to nie one będą bezpośrednim przedmiotem tej pracy – są to różnice między pojęciami, a nie realnymi
społecznymi zjawiskami na poziomie instytucjonalnym.
—————————
4 Konsensus w środowisku naukowym nie jest stały; historycznymi przykładami procesów negocjacji zajmują się, między innymi, w swoich pracach Ludwik Fleck (Powstanie i rozwój faktu naukowego) oraz Thomas Kuhn (Struktura rewolucji naukowych).
6 Zebrane i omówione w artykule S. O. Hansson, Science and Pseudo-Science, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2017 Edition, https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/
pseudo-science/#PsePse; dostęp: 20.02.2021.
7 Ibidem.
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Pojęcie instytucji naukowych rozumiem tutaj na dwa sposoby, jako:
1) instytucji nauki – mieszczą się w tym m.in. uniwersytety, stowarzyszenia naukowe, sposoby finansowania badań;
2) nauki jako instytucji – trwałego (historia nauki), zorganizowanego
(sposób działania szkolnictwa wyższego) układu, którego celem jest wytworzenie wiedzy odpowiadającej na społeczne potrzeby dotyczące poznania,
opisu, wykorzystania i ulepszania życia społecznego (medycyna, technologia,
nauka zaangażowana itd.). Jest uregulowana (akty prawne), poddana społecznej kontroli (odgórnie przez ustawodawstwo, oddolnie przez opinię społeczną, określającą np. prestiż zawodu profesora akademickiego), posiada
wzorce, reguły (np. regulaminy studiów) i rytuały (np. obrona prac dyplomowych). Nauka jako instytucja jest przewidywalna, a role osób zaangażowanych w jej działalność (student, naukowiec, profesor) są jasno określone.
Ujęcie pierwsze bliskie jest potocznemu rozumieniu słowa „instytucja”,
czyli konkretnych organizacji spełniających jasno zdefiniowane funkcje, działających w określonym celu. Drugie to stosowanie słowa instytucja w sensie
normatywnym (Sztompka, 2002, s. 256). Znaczy to tyle, że mamy co czynienia
z pewnym typem idealnym, czyli tworem, który nie istnieje w rzeczywistości,
jest abstrakcyjnym przybliżeniem realnych tworów społecznych (Sztompka,
2002, s. 127–129). Instytucja w sensie normatywnym to trwały zbiór zwyczajów, reguł, nakazów czy wzorów zachowania dotyczących pewnej sfery życia
społecznego. Dlatego rozumienie „nauki jako instytucji” to właśnie identyfikowanie takich regulacji dotyczących funkcjonowania wiedzy naukowej
w społeczeństwie. Oba ujęcia instytucji naukowej są ze sobą ściśle połączone,
jednak drugi sposób opisu instytucjonalności nauki pokazuje bezpośrednio
wszystkie elementy, jakie posiada nauka, a których nie posiada pseudonauka. Wiedza pseudonaukowa nie jest uregulowana pozytywnie przez prawodawstwo – nie istnieją uniwersytety pseudonauki, które finansowane byłby
przez środki publiczne.8 Czasami pseudonaukowe twierdzenia bywają wręcz
sankcjonowane (jak na przykład kłamstwo oświęcimskie (Dz.U. 1998, nr 155,
poz. 1016)). Trudno odnaleźć znamiona kumulatywności wiedzy pseudonaukowej, a sposoby jej organizacji nie są społecznie rozpoznawalne. Nawet
gdy istnieją jakieś instytucje wspierające pseudonaukowy rodzaj wiedzy,
to pseudonauka nie jest instytucją w sensie normatywnym. Wymienione
aspekty tego, czym są instytucje w drugim rozumieniu, mogą służyć za
socjologiczne kryteria demarkacji wiedzy naukowej od pseudonaukowej,
ponieważ działają na rzecz tworzenia granicy systemu, obrony status quo
instytucji, zabezpieczenia przed wpływem z zewnątrz. Kluczowe zatem
w tej analizie nie jest to, jak bardzo metodologicznie (nie)poprawne są propozycje środowisk uznawanych za pseudonaukowe, lub to, czy w istotny
—————————
8 Oczywiście samo finansowanie ze środków publicznych nie wyklucza dyskusji wokół
(nie)naukowości pewnych instytucji badawczych, naukowych i popularyzatorskich. Nie podejmuję
tego wątku szczerzej w niniejszej pracy.
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sposób kwestionują, zaprzeczają czy wypaczają ideały naukowości. Za bardziej interesujące uważam to, w jaki sposób istnienie stowarzyszeń naukowców wpływa na umacnianie struktur nauki, czyniąc ją nieprzenikalną dla
zewnętrznych idei. W tym sensie niniejsza praca zajmuje się jedynie fragmentem całego złożonego i rozbudowanego systemu nauki. Owa nieprzenikalność granicy między nauką a światem zewnętrznym jest oczywiście pewnym uproszczeniem, które wykorzystuję, aby móc skupić się na interesującym mnie fenomenie wiedzy pseudonaukowej.
Nieistnienie lub słabość instytucji pseudonaukowych przyjmuję za pewnik na mocy istotnej dysproporcji sił między nauką i pseudonauką, objawiającą się chociażby w finansowaniu badań ze środków publicznych, czy dostępie do mainstreamowych kanałów komunikacji. Choć istnieją kanały komunikacji dla zwolenników wiedzy pseudonaukowej (jak np. fora internetowe,
media społecznościowe, portal YouTube) oraz różne towarzystwa zrzeszające
te osoby (np. Polskie Towarzystwo Astrologiczne9, Polskie Towarzystwo
Psychotroniczne10 i inne), to ich oddziaływanie jest aktywnie ograniczane.11
Tak rozumiana wiedza pseudonaukowa nie może być równa czy konkurencyjna wobec naukowej nie tylko dlatego, że nie wypełnia ideałów nauki,
ale też nie ma odpowiednich zasobów – zarówno symbolicznych, jak i materialnych: nie ma jak werbować kandydatów, i nie ma w ten sposób możliwości określania swoich granic, potwierdzania statusu jako wiarygodnej i rzetelnej. Te zasoby są nieusuwalne dla funkcjonowania systemu nauki
w procesie prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju na ścieżce zawodowej naukowca.
Problematyka kryteriów demarkacyjnych między nauką a innymi rodzajami wiedzy była i jest nadal przedmiotem dyskusji w obszarze filozofii nauki, jednak moim celem nie będzie przytaczanie różnych stanowisk i podejść
do tej problematyki. Czytelników i czytelniczki odsyłam do przeglądowego
artykułu Andrzeja Bronka na ten temat autorstwa (Bronk, 1995). Przywołanie terminu „kryteria demarkacyjne” ma jednak swoje uzasadnienie na
gruncie praktycznej aplikacji wiedzy naukowej (Hansson, 2017), co bliższe
jest obszarowi socjologii nauki. Niniejsza praca nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie i przez kogo uznawane jest za naukę lub
pseudonaukę. W szczególności nie może zawierać wliczenia konkretnych
kryteriów demarkacyjnych sformułowanych tak, by dały się zaaplikować do
twierdzeń zgłaszających roszczenie do statusu naukowych w celu uznania
owego roszczenia za uzasadnione lub nie. Prezentowane badanie sprawdza,
—————————
Polskie Towarzystwo Astrologiczne, http://astrolog.org.pl/; dostęp: 20.02.2021.
Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, http://www.psychotronicy.org/; dostęp: 20.02.2021.
11 Przykładowo takie działania podjęły portale YouTube oraz Facebook – patrz: YouTube, Jaka
była reakcja YouTube na globalny kryzys związany z chorobą COVID-19?, https://www.
youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/covid-response/; dostęp: 11.04.2021;
Facebook, Weryfikacja informacji na Facebooku, https://www.facebook.com/business/help/
2593586717571940; dostęp: 11.04.2021.
9

10
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czy zasadnym jest szukanie takich sposobów oddzielania w działalności towarzystw naukowych.
Innymi słowy, niniejsza praca ma charakter eksploracyjny, więc przedstawione poniżej rozważania są jedynie zalążkiem do podjęcia dalszych
relewantnych badań. Aby sprawdzić, na ile środowiska naukowe w deklaracjach swojej działalności oddzielają się od wiedzy pseudonaukowej, proponuję spojrzeć na cele przedstawione przez polskie towarzystwa zrzeszające
naukowców.
Podstawa prawna funkcjonowania towarzystw naukowych (Dz.U. 1989,
nr 20, poz. 104) nie określa charakteru działalności towarzystwa naukowego; praktycznie dowolna legalna działalność może być działalnością towarzystwa naukowego, zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, towarzystwa naukowe
nie są finansowane ze środków publicznych, mają także inne cele związane
z nauką niż uniwersytety. Dla kontrastu, cele działalności uniwersytetów to
dydaktyka i prowadzenie badań naukowych, których efekty powinny być
również użyteczne dla innych sektorów społeczeństwa (np. gospodarki).
Dodatkowo uniwersytety prowadzić mają również działalność promującą
region, z którym są związane oraz organizować wydarzenia kulturalne (patrz
np.: Ernst, Young, Misja, wizja oraz cele strategiczne i operacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2011). Z kolei towarzystwa
naukowe nie są miejscami uprawiania nauki (organizowania i prowadzenia
badań naukowych, tworzenia artykułów naukowych, itp.); ich działalność to
głównie popularyzacja wiedzy naukowej, nawiązywanie i umacnianie więzi
między uczonymi w obrębie danej dyscypliny oraz podnoszenie kompetencji
zawodowych członków i członkiń. Pytaniem, na które chcę odpowiedzieć,
jest to, jaki wpływ mają działające w Polsce towarzystwa naukowe, w ramach
swoich wskazanych powyżej ogólnie, a opisanych poniżej szczegółowo celów,
na tworzenie, umacnianie i reprodukowanie zasad rządzących uprawianiem
nauki i oddzielaniem jej tym samym od pseudonauki.

METODOLOGIA BADANIA

Badanie przeprowadzono przy pomocy jakościowej analizy treści, zorientowanej na kodowanie znaczeń (Hsieh, Shannon, 2005). Kody wykorzystane
w badaniu powstały jako interpretacja treści zastanej w statutach.
Otrzymane kody to:
Kod
Popularyzacja
Polityka
Wpływ

Znaczenie
Cel związany z popularyzacją danej dyscypliny naukowej w społeczeństwie
Cel związany z interesami politycznymi
danej grupy naukowców
Cel związany z wpływem na kształt życia
społecznego i opinię publiczną
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Kwalifikacje
Rozwijanie więzi
Wspieranie badań
Miks
Inne
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Znaczenie
Cel związany z podnoszeniem kwalifikacji
członków stowarzyszenia
Cel związany z rozwijaniem i wzmacnianiem więzi między członkami towarzystwa
Cel związany z rozwojem danej dyscypliny
naukowej
Cel będący połączeniem kilku z powyższych
Cel niepasujący do żadnej z powyższych
kategorii, które w analizowanym materiale nie zostały wykorzystane częściej niż
jeden raz

Na użytek badania cele (określone przy pomocy kodów) podzielone na
dwa typy: wewnętrzne oraz zewnętrzne. Cele wewnętrzne (kody: kwalifikacje, rozwijanie więzi, wspieranie badań) nakierowane są na instytucje
nauki i ich członków i członkinie. Cele zewnętrzne (kody: popularyzacja,
polityka, wpływ) nakierowane są na świat zewnętrzny, poza system nauki.

OPIS PRÓBY

Do badania wykorzystałam fragmenty statutów 12 polskich towarzystw
naukowych, w których była mowa o celach, jakie mają być realizowane przez
te stowarzyszenia. Dobór próby był celowy – badane towarzystwa były stowarzyszeniami naukowców działających w jak najbardziej różnorodnych
dyscyplinach naukowych, których nazwa sugerowała jak największą inkluzywność i najszerszy krąg zainteresowań, nie ograniczając się do wąskiej
specjalizacji czy subdyscypliny. Konkretnymi kryteriami doboru były:
1. nazwa (Polskie Towarzystwo …)
2. wystarczająca inkluzywność
Jednocześnie starałam się wypełnić większość obszarów zainteresowania
współczesnej nauki, jednak taki dobór próby nadal jest doborem nieprobabilistycznym, który niepozwalającym na uogólnienie wyników na wszystkie
towarzystwa (Babbie, 2004, 200–239). Oparty o powyższe założenia sposób
postępowania z materiałem jest zgodny z charakterem badań eksploracyjnych, których celem nie jest formułowanie uogólnionych wniosków, a wyłuskanie wątków, które można pogłębić w bardziej całościowych badaniach
(Babbie 2004, 111–112).
Do badania wykorzystano fragmenty statutów:
– Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
– Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
– Polskiego Towarzystwa Chemicznego
– Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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– Polskiego Towarzystwa Filologicznego
– Polskiego Towarzystwa Fizycznego
– Polskiego Towarzystwa Geograficznego
– Polskiego Towarzystwa Geologicznego
– Polskiego Towarzystwa Historycznego
– Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
– Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
– Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Brak włączenia towarzystwa zajmującego się naukami prawnymi wynika
z braku istnienia towarzystwa, które spełniałoby warunek dostatecznej inkluzywności (istnieją np. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz
Polskie Towarzystwo Legislacyjne).
WYNIKI

Wszystkie z wymienionych towarzystw deklarują cele związane z popularyzacją danej dyscypliny (a tym samym wszystkie deklarują cele zewnętrzne). Popularyzacja nie ogranicza się jedynie do terytorium Polski, może być
realizowana poza granicami kraju. Cele te są zadeklarowane w następujących, przykładowych zapisach statutowych:
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływanie na kształtowanie
kultury politycznej społeczeństwa.
Statut Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, rozdział II, § 9.
Celem Towarzystwa jest: 1. krzewienie myśli społeczno-ekonomicznej oraz
współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie
ich dorobku.
Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rozdział 2, § 6.
Towarzystwo może należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń mających za przedmiot i cel działalności uprawianie
i krzewienie nauk filozoficznych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stron.
Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Rozdział 2, § 7.
Celami PTM są:
[…]
b. krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej i popularyzacja matematyki;
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rozdział II, § 8.
Drugim najpopularniejszym celem jest rozwijanie więzi w środowisku
naukowców; kolejne to: wywieranie wpływu, podnoszenie kwalifikacji oraz

Społeczne tworzenie kryteriów demarkacyjnych między nauką i pseudonauką

117

wspieranie badań. Kod miks spełnia jedynie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i jest on w tym przypadku połączeniem kodów polityka i wpływ.
Rozwijanie więzi to kod użyty do oznaczenia celów, które związane są
z zacieśnianiem relacji między przedstawicielami i przedstawicielkami danej
dyscypliny. Przykładowe fragmenty statutów, które zostały zakodowane
w ten sposób to:
Polskie Towarzystwo Geologiczne jest organizacją naukowo-społeczną.
Statutowym celem Towarzystwa są działania prowadzące do rozwoju oraz
upowszechniania nauk geologicznych i ochrony środowiska. Towarzystwo
działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.
Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego, rozdział I, § 3.
Celem Towarzystwa jest:
[…]
6. rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów
7. działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów
Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Rozdział II, § 6.
Podnoszenie kwalifikacji oraz wspieranie badań można zauważyć w następujących fragmentach:
Celem Towarzystwa jest:
[…]
2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
3. kształcenie nauczycieli przedmiotów ekonomicznych
Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, rozdział 2, § 6
Celami PTM są:
[…]
f. dbałość o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich.
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego, rozdział II, § 8.
Towarzystwa naukowe nie zawsze są też neutralne politycznie. Do zaznaczenia takich celów użyłam kodu polityka. Polskie Towarzystwo Lekarskie
wprost deklaruje cele, które mają oddziaływać na prawodawstwo i obszar
polityki.
Celem Towarzystwa jest:
[…]
5. wyrażanie stanowisk i opinii w sprawach nowych rozwiązań w zakresie
organizacji ochrony zdrowia i ich uregulowań prawnych
[…]
9. opiniowanie aktów prawnych
Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Rozdział II, § 6.
Podobne cele wyrażają też Polskie Towarzystwo Fizyczne i Polskie Towarzystwo Matematyczne.
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Celami działania PTF są:
[…]
3) reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą
Statut Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rozdział II, § 6.
Celami PTM są:
a. reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego
Statut Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rozdział II, § 8.
Na uwagę zasługują cele przypisane do kategorii inne. Można podzielić je
na następujące aspekty: prestiż, etyka, pamięć, tradycja, kształtowanie opinii, prestiż. Przykładowo aspekt prestiż (podnoszenie prestiżu wykonywanego zawodu w świecie) realizuje Towarzystwo Geograficzne.
„Celem działalności Towarzystwa jest […]:
1) podnoszenie społecznego prestiżu geografii i wykorzystania wiedzy
geograficznej.”
Statut Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rozdział II, § 9.
Aspekt etyka (dbałość o przestrzeganie zasad etycznych w danym zawodzie) reprezentuje Polskie Towarzystwo Lekarskie, które również można
przyporządkować do aspektu pamięć („utrwalanie pamięci o najlepszych
w zawodzie”):
„Celem Towarzystwa jest:
[…]
2. Kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
[…]
8. popularyzowanie i utrwalanie pamięci o najlepszych w zawodzie.”
Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, rozdział II, § 6.
Polskie Towarzystwa Matematyczne i Geograficzne w aspekcie tradycja
odnoszą się do „pielęgnowania tradycji zawodowych”, które widnieją w jednym punkcie z działalnością społeczno-polityczną.
„Celem działalności Towarzystwa jest:
[…]
6. pielęgnowanie i upowszechnianie geografii w tradycji narodowej i regionalnej, świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej oraz
wychowaniu patriotycznym.”

Statut Polskiego Towarzystwa Geograficznego, rozdział II, § 9.
Kształtowanie opinii deklaruje Polskie Towarzystwo Lekarskie, które
jednak ogranicza się do światopoglądu związanego bezpośrednio z wykonywanym zawodem.
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„Celem Towarzystwa jest:
4. kształtowanie opinii i ocen na temat nowych rozwiązań naukowych
i technologicznych w zakresie szeroko pojętej medycyny.”
Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, rozdział II, § 6.
W powyższych przypadkach, gdzie dyskutowałam kod inne, zgrupowane
w jego ramach cele – tak jak w przypadku celów zakodowanych w dowolny
inny sposób – nie wykraczają poza obszary związane z umacnianiem pozycji
badanych towarzystw w społeczeństwie oraz podnoszenia ich wewnętrznej
spójności. Spójność jest tu rozumiana jako „stopień, w jakim grupa »trzyma
się razem« jako całość” (Szmatka, 2007, 169). Im więc spójniejsze są opinie
członków i członkiń towarzystw, im bardziej skupiają się oni i one na pielęgnowaniu tradycji i pamięci, i im większą przywiązują wagę do podzielanych
zasad etycznych, tym mocniejsze więzi i stosunki nawiązuje dana społeczność (Szmatka, 2007, 168–176).
Cele deklarowane przez towarzystwa w sposób jawny mają też jednak
charakter zaznaczania granicy między światem zewnętrznym (nienaukowym) a instytucjami nauki, mimo że nie jest to cel deklarowany. Jednocześnie udział celów związanych z samym uprawianiem nauki jest mniej
widoczny; wskazuje to na świadomość rozdzielności celów – miejscem wytwarzania wiedzy naukowej pozostaje uniwersytet, a towarzystwa naukowe
mają na celu raczej umacnianie środowiska, co w sposób konieczny łączy się
także z wykluczaniem aktorów i działań kwestionujących fundamentalne elementy organizujące naukę: metody oraz wiedzę przy pomocy tych metod wytworzoną. Wykluczanie rozumiem tutaj jako uniemożliwianie dołączenia do
konkretnego towarzystwa osobom, które np. nie mają odpowiedniego wykształcenia czy referencji od innych członków i członkiń. Przykładowo Polskie
Towarzystwo Filozoficzne członków zwyczajnych definiuje następująco:
„Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba,
która ma ukończone studia filozoficzne lub inne kwalifikacje uznane
przez Zarząd Główny Towarzystwa za równorzędne.”
Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, rozdział 3, § 10.
W wielu z analizowanych statutów w rozdziałach dotyczących zasad
członkostwa wprost zaznaczone jest, że chęć, sama czy w połączeniu z uznanym dorobkiem naukowym nie stanowią wystarczającej podstawy wstąpienie do towarzystwa;, wymagane są rekomendacje ze strony innych członków,
przykładowo:
2. „Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji wspartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.”
Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego, rozdział III, § 9.
W ten sposób potencjalne wykluczenie zagrażających działań (pseudonaukowych) nie następuje tylko na poziomie uniwersytetu. Uniwersytety nie
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wykluczają bezpośrednio, wykluczenie w ramach uniwersytetu może obejmować takie formy, jak brak pewnych atrybutów (jak stopień naukowy czy
uznany i odpowiednio duży dorobek). W świetle zaproponowanych przeze
mnie charakterystyk pseudonauki pseudonaukowcami są zatem osoby, które
pozbawiane zostają możliwości oficjalnego uczestnictwa w realizacji celów
deklarowanych przez towarzystwa naukowe. Nie posiadają też atrybutów,
które legitymizują ich jako naukowców przez uniwersytety. Sam termin
„pseudonaukowiec” jest tutaj roboczym terminem, nie zaczerpniętym z tekstów statutów towarzystw. Nadawanie takiego miana jest zewnętrze i dyskredytujące – oznacza to że nikt nie przyjmuje tego miana dobrowolnie, jest
związane ono z reakcją otoczenia na niedopasowane do pewnego ustalonego
wzorca działania. Zgromadzony materiał nie pozwala na stwierdzenie, jak
dokładnie odbywa się takie wykluczanie, to znaczy kto i w jaki sposób wypowiada się na temat twórców wiedzy nieuznanej za naukową. Sądzę, że
odpowiedź na pytanie o sposób wykluczania mogą przynieść narzędzia badań nad komunikowaniem, które zastosować można np. do obserwacji
otwartych wydarzeń na tematy naukowe. Oczywiście wykluczeni aktorzy
znajdują inne kanały komunikacyjne (platformy internetowe np. Facebook12
lub YouTube13), jednak nie mają one aż tak szerokiego oddziaływania na
świat zewnętrzny jak mainstreamowe media.

WNIOSKI

Cele deklarowane przez polskie towarzystwa naukowe to popularyzacja
danej dziedziny wiedzy w społeczeństwie, obrona i forsowanie własnych
interesów na gruncie polityki, kształtowanie opinii publicznej, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych członków towarzystwa, rozwijanie i umacnianie
więzi pomiędzy członkami i członkiniami oraz pomiędzy innymi (zagranicznymi i krajowymi) towarzystwami, wspieranie badań naukowych. Inne cele
towarzystw to pielęgnowanie tradycji i pamięci, podnoszenie prestiżu wykonywanego zawodu.
Towarzystwa naukowe w systemie nauki pomagają konsolidować granicę
między nauką a światem zewnętrznym, spajać towarzystwo naukowców,
dbać o interesy grupy. Tym samym umacniają status quo oraz reprodukują
konsensus, który służy jako podstawa działań do produkcji wiedzy naukowej. Wiedza naukowa ma charakter kumulatywny, podpieranie się wynikami
wcześniejszych badań, stosowanie teorii równocześnie wymagają zaufania
i uznania ich. Konsens co do metody, wyników, czy przedmiotu badań to
wynik tego zaufania i uznania. Jasne reguły, które towarzyszą nauce jako
—————————
Towarzystwo Płaskiej Ziemi, https://www.facebook.com/plaskaziemia; dostęp: 20.02.2021.
Spokojnie to tylko astrologia, https://www.youtube.com/c/Spokojnietotylkoastrologia/
featured; dostęp: 20.02.2021.
12
13
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instytucji, pomagają w tworzeniu owego konsensusu. Istnienie konsensu nie
wyklucza możliwości wątpienia czy poddawania krytyce, jednak te procesy
również są zinstytucjonalizowane i włączone w system nauki (np. w postaci
recenzji artykułów, rozpraw, książek, obrony prac dyplomowych).
Towarzystwa naukowe nie są miejscami wytwarzania wiedzy, nie są również konieczne do jej produkcji, za to realizują cechy nauki jako instytucji
w wymiarach organizacji układu, regulowania stosunków wewnątrz grupy,
sprawowania wewnętrznej kontroli społecznej, kreowania obrazu roli naukowców w świecie zewnętrznym, tworzenia wzorców pracy naukowej. Część
z celów (cele zewnętrzne) służą wzmocnieniu pozycji nauki w systemie społecznym. Cele wewnętrzne pomagają integrować środowisko (czego konsekwencją jest również wykluczanie tych aktorów, którzy nie pasują do ustalonego wzorca). Właśnie te elementy są przejawem oddzielania się światów
nauki i pseudonauki. Konsolidacja granic następuje w momentach, kiedy
deklarowane cele wcielane są w życie (np. podczas rekrutowania nowych
członków, organizacji konferencji, wyjazdów integracyjnych). Osoby, które
nie spełniają wymogów formalnych członkostwa nie mają możliwości
uczestniczyć w działaniach grupy, która zrzesza naukowców. O ile członkostwo w towarzystwie naukowym nie jest warunkiem koniecznym do bycia
uznanym za naukowca, to jednak mają one dużą rolę wspierającą. Pomagają
nawiązywać kontakty między naukowcami, są miejscem dyskusji, przynależność do jednego lub kilku towarzystw buduje wizerunek danej osoby i uwiarygadnia jej funkcjonowanie w systemie nauki. Powyższe stwierdzenia wymagają oczywiście weryfikacji empirycznej na gruncie polskim, jednak
istnieją badania z innych krajów europejskich, gdzie uzyskano podobne
wnioski (Delicado, Rego, Conceição, 2014; Houweling, Wolff, 2020). Brak
uwiarygodnienia może sprawiać, że uczeni i i uczone mogą zostać zepchnięci
ze swoimi badaniami na obrzeża głównego nurtu uprawianej dyscypliny,
a tym samym stanąć bliżej granicy, którą tworzą kryteria demarkacyjne.
W ujęciu instytucji w sensie normatywnym współczesne towarzystwa naukowe nie zajmują się produkcją wiedzy naukowej, ponieważ nie w takim
celu zostały powołane – nie są konkurencją dla uniwersytetów, lecz służą
wspieraniu działań realizowanych w ich obrębie. Wytwarzanie wiedzy naukowej nie musi odbywać ani w obrębie uniwersytetu, ani w obrębie towarzystwa naukowego, jednak są one niezbędne do potwierdzania otrzymanych
wyników procesu wytwarzania wiedzy przez uczonych i uczone. Indywidualne badania nie mogą być zaliczone do systemu nauki bez uznania ich przez
członków systemu nauki, czyli innych badaczy i badaczki, którzy pełnią role
osób recenzujących, rekomendujących, oceniających.
Za ciekawą i istotną perspektywę uważam też spojrzenie na pseudonaukę
nie tylko jako naukę udawaną, ale za szereg działań mających osłabić hegemonię dyskursu naukowego w codziennym życiu. Ponowoczesny spadek
zaufania do autorytetów (Salecl, 2013, s. 95), liczne skandale i kontrowersje
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dotyczące badań naukowych, które zdobyły rozgłos medialny,14 czy sprzeciw
wobec medykalizacji życia prywatnego przez duże, ponadnarodowe korporacje i państwo15 mogą być przyczynami rosnącej popularności i widoczności
treści pseudonaukowych w społeczeństwie. Interesujące byłoby rozważenie
hipotez identyfikujących te działania aktorów i struktur instytucji nauki,
które nie zmniejszały, a być może pogłębiały kryzys zaufania wobec treści
naukowych. Może nauka przeżywa kryzys wizerunkowy, który jest efektem
wymienionych czynników? W tym sensie popularność treści pseudonaukowych może być sposobem dążenia do wyzwolenia się spod nie zawsze widzialnej władzy dyskursu, jaki oferuje nauka. Przejawem tej władzy może
być wysoki prestiż zawodu naukowca (CBOS, 2019), niedostępny dla laików
język nauki oraz wnioski płynące z badań, które dotyczą różnych wymiarów
życia codziennego (jak np. zdrowia, środowiska), niejako zobowiązując odbiorców do wprowadzania modyfikacji, zmniejszając poczucie kontroli nad
sferami prywatnymi. W sytuacjach niepewności (jak np. choroba) nauka ze
swoim trudnym językiem, koncentracją na faktach może nie być w stanie
odpowiedzieć na niektóre potrzeby odbiorców, w tym na ich potrzeby emocjonalne. Oczywiście nie należy rozumieć tego zdania jako zachęty do siania
dezinformacji lub obniżenia standardów prowadzonych badań, raczej jest to
zachętą do prowadzenia rzetelnej i atrakcyjnej działalności popularyzatorskiej, dzięki której treści naukowe nie będą prezentowane w sposób bezosobowy i bezdyskusyjny, ale będzie przestrzenią do komunikowania obaw
i nadziei z nauką związanych.
Postuluję rozwinięcie przedstawionego przeze mnie tematu w dalszych
badaniach, które powinny odnosić się do faktycznej działalności wyżej wymienionych Towarzystw. Takie badania mogłyby pomóc zweryfikować hipotezy dotyczące konsolidowania granic nauki przez te instytucje. Cele statutowe wyrażone są bardzo ogólnie, nie odnoszą się do konkretnych inicjatyw,
a jednak to właśnie te inicjatywy wywierają wpływ na otoczenie społeczne,
większy niż same deklaracje w oficjalnych dokumentach. Przykładowym
zagadnieniem może być zbadanie procesu akceptacji abstraktów referatów,
które przedstawiane są na konferencjach naukowych organizowanych przez
Towarzystwa lub spojrzenie na zakres tematyczny konferencji w odniesieniu
do trendów badawczych w danych dyscyplinach.

—————————
14 Przykładowo: P. Rzymski, Największy naukowy skandal czasów Covid-19? Zalew byle jakich
publikacji, Polityka, 2020. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1960292,1,najwiekszynaukowy-skandal-czasow-covid-19-zalew-byle-jakich-publikacji.read; dostęp: 09.03.2021.
15 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP", Statut Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. https://stopnop.com.pl/statut-ogolnopo
lskiego-stowarzyszenia-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/; dostęp: 09.03.2021.
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THE SOCIAL CREATION OF DEMARCATION CRITERIA BETWEEN
SCIENCE AND PSEUDOSCIENCE
ABSTRACT

In the paper I address the problem of consolidation of the borders of the world of
science by scientific institutions—in this case, Polish scientific societies of various
fields. Basing on the analysis of the statutes of selected societies, I formulate a list of
research questions that concern the role of scientific societies in distinguishing be-
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tween what is considered scientific and what is not. These questions can be used in
a more in-depth research. I adopt a constructivist perspective, focus on the ways in
which science is produced and separated from pseudoscience, and do not address
the (in)accuracy of claims rejected by the scientific world.
Keywords: sociology of science, scientific societies, pseudoscience, science, social institutions.

O AUTORCE – studentka studiów II stopnia z socjologii, Instytut Socjologii, Wydział
Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31–044 Kraków.
Email: katarzyna.krzeminska@student.uj.edu.pl

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 9, 2021

Józef Dębowski

O KLASYCZNIE POJĘTEJ PRAWDZIE, POSTPRAWDZIE
I ZASADZIE ŹRÓDŁOWOŚCI1
10.37240/FiN.2021.9.1.9

STRESZCZENIE

W niniejszym artykule, po krótkiej (dziesięciopunktowej) charakterystyce klasycznej koncepcji prawdy, wskazuję na jej naukową doniosłość i wszechstronną użyteczność, w tym m.in. na możliwość aplikacji w niektórych środowiskach wirtualnych, np. w odniesieniu do obiektów wirtualnych typu A i typu C. W artykule podkreślam również, iż — niezależnie od wyobrażeń promotorów i fundatorów „epoki
postprawdy” (np. woli polityków, propagandystów czy autorów rozmaitych teorii
spiskowych) — klasycznie pojęta prawda jest zasadniczo nieusuwalna z dyskursu
społecznego, w tym także z filozoficznego i naukowego.
Słowa kluczowe: prawda, postprawda, rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna,
myśl, poznanie, wiedza, wiedza naukowa, realizm, obiektywizm, korespondencyjna
teoria prawdy, korespondencja mocna, korespondencja słaba.

I
1. Zapewne nikogo specjalnie nie zdziwię, jeśli powiem, że żyjemy w czasach paradoksalnych — paradoksalnych wielostronnie, wielopoziomowo
i wieloznaczeniowo. Łatwo można to zilustrować licznymi przykładami ze
sfery życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego, duchowego, religijnego, naukowego i filozoficznego.
Na przykład, gdy chodzi o stosunek do prawdy, to, z jednej strony, dalej
gorliwie, powszechnie i namiętnie deklarujemy nasze mocne przywiązanie
do prawdy, z drugiej zaś, tej prawdy się lękamy, uciekamy od niej, omijamy
ją lub na różne sposoby ignorujemy, czy nawet ostentacyjnie lekceważymy.
—————————
1 Główne tezy tego artykułu stanowiły podstawę dwu referatów, jakie przedstawiłem najpierw
w dniu 11. września 2019 roku w Sekcji Epistemologii i Metafilozofii XI Zjazdu Filozoficznego
w Lublinie (KUL, Centrum Transferu Wiedzy), a potem 24. marca 2021 roku na otwartym
posiedzeniu Olsztyńskiego Oddziału PTF w Olsztynie. To drugie wystąpienie zostało jednak
w sposób istotny wzbogacone o dodatkowe wątki, w tym zwłaszcza problematykę źródłowości.
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Albo: z jednej strony, nasz język i nasze wypowiedzi pełne są zaklęć typu
„to prawda”, „prawda i tylko prawda”, „cała prawda”. „święta prawda”, „tak
naprawdę”, „prawdziwy”, „prawdziwie”, itp., z drugiej zaś, na naszych
oczach i częstokroć przy naszym udziale, następuje radykalna dewaluacja
samej prawdy, natomiast w publicystyce i w szerokim obiegu (medialnym
i pozamedialnym) rekordy popularności zaczyna bić neologizm „postprawda” oraz jemu pochodne: „era postprawdy” (the post-truth era), „czas postprawdy”, „epoka postprawdy”, „obszary postprawdy”, „ludzie postprawdy”,
„przestrzeń postprawdy” itp.
Albo: z jednej strony deklarujemy nasz wielki respekt dla faktów, z drugiej zaś te fakty ignorujemy, manipulujemy nimi i pogardzamy, czy też —
m.in. w ślad za panią Kellyanne Conway (byłą wysoką urzędnik Białego
Domu w gabinecie Donalda Trumpa) i jej przemożnym protektorem (czyli
samym prezydentem Trumpem) — usiłujemy wykreować, a nawet epistemologicznie zalegalizować tak zwane fakty alternatywne.2
2. Jak się zgodnie uważa, słowem „postprawda” (ang. post-truth) po raz
pierwszy posłużył się amerykański publicysta Steve Tesich (z pochodzenia
Serb), który w artykule pt. A Government of Lies („Rządy kłamstw”), opublikowanym w 1992 roku na łamach magazynu The Nation,3 przedstawił
swoje własne analizy na temat „syndromu Watergate”.4 Od tego czasu słowo
„postprawda” stało się jednym z coraz chętniej używanych zwrotów zarówno
w politologii, w publicystyce politycznej, w filozofii polityki i w filozofii
w ogólności, jak i w świecie mediów, a nawet w języku potocznym. Jak to
oszacowali brytyjscy wydawcy Oxford Dictionary, zaledwie w ciągu jednego
roku, a był to rok 2016, popularność tego zwrotu wzrosła dwudziestokrotnie:
apogeum przypadało na czas poprzedzający referendum w sprawie brexitu
(czerwiec 2016) oraz na jesienny szczyt kampanii wyborczej w USA (listopad
2016). W tym stanie rzeczy nie dziwi fakt, że słowo „postprawda”, a ściślej:
przymiotnik „postprawdziwy” (post-truth) redaktorzy Oxford Dictionary
ogłosili ostatecznie słowem 2016 roku.5
—————————
2 Opis i analizę sytuacji, w której z ust Conway padają słowa o „faktach alternatywnych”, por. np.
w: M. d’Ancona, Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 18–22.
3 S. Tesich, A Government of Lies, „The Nation”, January 6/13, 1992, s. 12–14. Tesich pisze tam
m.in., że jeszcze do niedawna wielcy tyrani i wszyscy dyktatorzy musieli wkładać bardzo wiele wysiłku
w to, by ukryć lub przeinaczyć prawdę. Tymczasem dzisiaj mają to niemal za darmo. Dzisiaj, jak pisze
Tesich, żaden wielki wysiłek z ich strony wcale po temu nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny i nie jest
już konieczny, ponieważ posiedliśmy zadziwiającą umysłową zdolność (a spiritual mechanism)
wyjaławiania prawdy z wszelkiego znaczenia. Nie jest już potrzebny i nie jest konieczny, ponieważ,
„gdyby rzecz ująć w sposób najbardziej fundamentalny”, to „my, jako wolni ludzie, sami dobrowolnie
zdecydowaliśmy, że chcemy żyć w świecie pewnej postprawdy”. Zdanie, w którym pojawia słowo „postprawda”, w języku oryginału brzmi jak następuje: In a very fundamental way we, as a free people,
have freely decided that we want to live in some post-truth world, ibidem, s. 13.
4 The Watergate Syndrome to nadtytuł tekstu S. Tesicha, A Government of Lies, op. cit., s. 12.
5 http://www.bbc.co.uk/news/uk-37995600. W związku z tym czasami postuluje się, aby to
właśnie rok 2016 oficjalnie uznać za rok początkujący „erę »postprawdy«”. Por. M. d’Ancona,
Postprawda, op. cit., s. 13.
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3. Przy tej okazji upowszechniła się też definicja słowa „postprawda”
(post-truth) jako zwrotu odnoszonego do wszystkich tych sytuacji (wypowiedzi, informacji, oświadczeń, deklaracji i wszystkich innych komunikacyjnych przekazów), w których osobiste przekonania i emocje przesłaniają bądź
wypierają wiedzę o faktach (mówi się też: „górują nad faktami”, „dominują
nad faktami” itp.) i w których większy wpływ na kształtowanie opinii publicznej ma odwoływanie się do osobistych przekonań i emocji, niż odwoływanie się do jakichkolwiek, choćby najtwardszych, danych empirycznych,
także zasad logiki czy zasad zdrowego rozsądku.6
Niezależnie jednak od tego, jaka jest genealogia tego fenomenu (jego genealogia społeczna, kulturowa i psychologiczna), powstaje pytanie, czy dzisiaj ludzie rzeczywiście pragną żyć raczej w świecie „postprawdy”, niż
w świecie twardych faktów i równie twardych zasad logiki? Albo: czy istotnie
obecnie bardziej cenimy sobie różnego typu narracje — i te większe, i te
mniejsze — niż zainteresowanie realiami i bezpośrednią konfrontację z rzeczywistością?
4. Nietrudno zauważyć, że odpowiedzi twierdzące na wyżej postawione
pytania oznaczałyby odwrót od prawdy jako naczelnej wartości poznawczej (czy choćby idei regulatywnej) — odwrót od wartości (idei), jak dotąd,
podstawowej: zarówno w nauce, jak i w każdej innej sferze ludzkiej aktywności. Rzecz bowiem w tym, że brak zainteresowania realiami i niechęć do
bezpośredniej konfrontacji z rzeczywistością (na korzyść różnego typu narracji i pojedynczych opinii), jeśli miałyby się utrwalić, zarazem i nieuchronnie skazują nas na rozbrat z klasycznie pojmowaną prawdą – z prawdą ogólnie definiowaną jako adaequatio intellectus et rei.
Nie chcę oceniać stopnia realności tej perspektywy. Jest to zadanie dla
socjologów, kulturoznawców i psychologów. W zamian chciałbym natomiast
przedstawić kilka uwag na temat klasycznie pojmowanej prawdy i przy tej
okazji nie tylko ją odświeżyć, ale też (pośrednio) odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego mimo wszystko warto przy niej obstawać i dlaczego warto jej bronić. Nie zgadzam się również z poglądem, że w kwestii klasycznie pojmowanej prawdy powiedziane zostało już wszystko i że wobec tego już nie warto
jej podejmować.
Słowem, mówię 3 razy „nie”: (1) że prawda nikogo już dziś nie interesuje,
albowiem mamy czas „postprawdy”, (2) że na temat prawdy, po blisko dwu
i pół tysiącu lat dyskusji, powiedziane zostało już wszystko i (3) że wobec
tego przy prawdzie nie warto dziś obstawać.

—————————
6

Ibidem, s. 14.
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II
1. Sięgając do początków tradycji klasycznej w pojmowaniu prawdy, nie
sposób pominąć Arystotelesa (384–322 p.n.e.). To wszak od niego ta tradycja się zaczyna. Bo to on, po pierwsze, należycie zdefiniował nam prawdę,7
po drugie, definiując prawdę jako „zgodność myśli i rzeczy”, wyeksponował
jej charakter obiektywistyczny i realistyczny,8 po trzecie, rozstrzygnął kwestię nośnika (substratu, nosiciela) cech prawdziwości i fałszywości, po
czwarte, pośród rozmaitych wytworów poznawczych wyodrębnił rezultaty
percepcji rozumowej, dzięki którym ujmujemy istotę rzeczy i które (w odróżnieniu od prostych zdań orzekających) są zawsze prawdziwe9 oraz, po
piąte, jako pierwszy ostro protestował przeciw próbom ontologizowania
prawdy.10
Co najmniej tyle, czyli tych pięć merytorycznych rozstrzygnięć, zawdzięczamy samemu Arystotelesowi. A przywołałem je tutaj m.in. dlatego, że nie
o wszystkich się pamięta, np. dość często zapomina się, że jego zdaniem
nośnikami prawdy, prócz zdań w sensie logicznym, są również rezultaty per—————————
7 Na kartach Metafizyki (i w języku oryginału) znajdziemy ją sformułowaną m.in. w następujących
słowach: „τό μέν γάρ λέγιν τό ό̉ν μή εί̃ναι ή̉ τό μή ό̉ν εί̃ναι ψευ̃δος, τό δέ τό ό̉ν εί̃ναι καί τό μή ό̉ν μή
εί̃ναι άληθές” (Metaph., Γ 7, 1011 b 26–27). Zob. Arystoteles, Τα μετα τα φυσικα. Metaphysica.
Metafizyka, tom I, przeł. T. Żeleźnik, redakcja naukowa A. Maryniarczyka. Lublin 2000, s. 206).
Warto wspomnieć, iż w języku łacińskim, w przekładzie Wilhelma z Moerbeke, przytoczona formuła
brzmi jak następuje: „Dicere namque ens non esse, aut non ens esse, falsum. Ens autem esse et non
ens non esse, verum est. ” Zob. ibidem, s. 207. Natomiast w przekładzie na język polski Jan Łukasiewicz nadał jej następujące brzmienie: „Mówić, że to, co jest, nie jest, a to, co nie jest, jest, to fałsz;
a mówić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to prawda.” Zob. J. Łukasiewicz,
O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, PWN, Warszawa 1987, s. 18 i 73. Z kolei najnowszy (lubelski) przekład na język polski Tadeusza Żeleźnika odbiega nieco od przekładu Jana Łukasiewicza
i brzmi jak następuje: „Otóż stwierdzać, że byt nie jest i że nie-byt jest, to jest fałsz; a stwierdzać, że
byt jest i że nie-byt nie jest, to jest prawda.” Zob. Arystoteles, Τα μετα…, op. cit., s. 207.
8 Arystoteles: „Prawda i fałsz zależą od złożenia i rozdziału w rzeczach, tak że być w prawdzie, to
uważać rozdzielone za rozdzielone, a złączone za złączone; być w błędzie zaś to sądzić inaczej, aniżeli
mają się rzeczy. […] N i e d l a t e g o bowiem, iż uważamy, że jesteś biały, jesteś taki faktycznie,
lecz odwrotnie, p o n i e w a ż jesteś biały, my stwierdzając to mówimy prawdę” (Metaph. Θ 10,
1051 b 2–9; Arystoteles 2000b, 72; podkreślenie moje — J. D.). I w innym miejscu: „Istnienie
człowieka p o c i ą g a z a s o b ą prawdziwe twierdzenie stwierdzające jego istnienie. Bo jeżeli
istnieje człowiek, to prawdziwe jest też zdanie, za pomocą którego stwierdzamy, że istnieje człowiek.
I odwrotnie. Jeżeli jest prawdziwe zdanie stwierdzające, że człowiek istnieje, to człowiek istnieje.
Prawdziwe stwierdzenie n i e j e s t jednak przyczyną istnienia rzeczy, ale jej istnienie wydaje się
w pewien sposób p r z y c z y n ą istnienia prawdziwego twierdzenia: bo prawdziwość lub
fałszywość zdania u z a l e ż n i o n a jest od faktu istnienia czy nieistnienia rzeczy” (Categ. XII, 14
b 12–22; podkreślenie moje — J. D.; zob. Arystoteles, Kategorie. Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa, 1975, 45–46).
9 Tak można by sądzić np. na podstawie Arystotelesowskiego traktatu O duszy, w którym pisał
m.in.: „Stwierdzenie czegoś o czymś – jako zdanie twierdzące – jest zawsze prawdziwe lub fałszywe.
Co się natomiast tyczy percepcji rozumowej (nous), to jest inaczej; jedynie gdy rozum stwierdza,
czym jest istota rzeczy (to ti en einai), występuje prawda, lecz nie wtedy, gdy coś orzeka o czymś. Jak
widzenie własności specjalnej jest zawsze prawdziwe, lecz jeśli powiemy: »człowiek jest blady« lub
»nie jest blady« – zdanie to nie będzie zawsze prawdziwe” (De An. 430 b 26–31; zob. Arystoteles
1988, 133).
10 Arystoteles: „Nie ma bowiem prawdy ani fałszu w rzeczach, jakoby na przykład dobro było
prawdą, a zło tym samym fałszem, lecz jest prawda w m y ś l i ” (Metaph. Ε, 1027 b 25–27;
Arystoteles 2000a, 315–316; podkreślenie moje — J. D.).
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cepcji rozumowej. Podobnie jak na ogół się nie zauważa, że Arystoteles był
pierwszym, który przestrzegał nas przed niebezpieczeństwem ontologizowania prawdy. Prawda jest w myśli, a nie w rzeczach — pisał w „Księdze E”
Metafizyki (1027 b 25–27). Ale o tym też się zapomina. Oczywiście, potem
przed perspektywą ontologizowania prawdy przestrzegali nas także inni,
nierzadko o wiele bardziej stanowczo. Było ich wielu. Można w tym kontekście wymienić np. Kartezjusza, Immanuela Kanta, Bertranda Russella,
Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena, Jana Woleńskiego i wielu
innych. Ale wszyscy oni pojawili się dopiero po Arystotelesie.
2. Ma się rozumieć, pełna filozoficzna charakterystyka klasycznie pojmowanej prawdy jest dłuższa i bogatsza od tej, którą pozostawił nam Arystoteles. Gdyby taką charakterystykę proponować dzisiaj, to w jej ramach –
jeśliby ją przedstawiać w sposób zwięzły i niezbyt drobiazgowy – należałoby
uwzględnić co najmniej dziesięć następujących punktów.11
a. Po pierwsze, prawda (albo lepiej: prawdziwość) – zgodnie z klasyczną
jej koncepcją – jest cechą. Jest cechą niektórych naszych umysłowych czynności (czynności poznawczych czy też, jak chyba najczęściej zwykło się mówić, myśli) oraz niektórych wytworów tych czynności, a ściślej: treści i wytworów w postaci sądów, czyli zdań w sensie logicznym. Jako taka wtórnie
może przysługiwać również niektórym językowym wypowiedziom (w szczególności, zdaniom), mianowicie o tyle, o ile pełnią funkcję sądów, scil. zdań
w sensie logicznym. W podobny sposób (tj. jako cecha niektórych naszych
myśli i/lub ich wytworów) może być charakteryzowany fałsz (fałszywość).
Ten też – podobnie jak prawda (prawdziwość) – jest jedynie cechą niektórych
naszych umysłowych czynności i ich wytworów. Cecha fałszywości jest przy
tym cechą radykalnie opozycyjną względem prawdziwości, i to opozycyjną
w sensie skądinąd najmocniejszym, mianowicie w sensie sprzeczności.12
b. Po drugie, prawdziwość jest cechą relacyjną, tzn. taką, którą myśl nabywa (albo nie nabywa) z powodu jej stosunku/relacji do przedmiotów bytowo od niej niezależnych lub, alternatywnie, do przedmiotów wobec niej
transcendentnych – transcendentnych co najmniej strukturalnie i radykalnie, a także w sensie pełni bytu.13
—————————
11 Przywołaną niżej dziesięciopunktową charakterystykę klasycznie rozumianej prawdy, i to
w postaci bardziej rozwiniętej, przedstawiłem wcześniej w artykule O klasycznej koncepcji prawdy
i jej filozoficznych podstawach. Czy w Matrixie możliwa jest prawda?, [w:] Oblicza prawdy
w filozofii, kulturze, języku, „Język Poza Granicami Języka”, III, A. Kiklewicz, E. StarzyńskaKościuszko (red.), Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2014, s. 11–33.
12 Ten wyjątkowo mocny opozycyjny charakter sprzeczności dobrze ilustrują opozycyjne stosunki,
jakie zachodzą między zdaniami „kwadratu logicznego”.
13 W kwestii różnych pojęć transcendencji patrz: R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tom II,
część 1, PWN, Warszawa 1987, wyd. III, s. 207–211. Tych głównych pojęć transcendencji R. Ingarden
wyróżniał zasadniczo cztery. Warto jednak pamiętać, że pierwsze z nich — mianowicie pojęcie
transcendencji strukturalnej — występuje w dwu postaciach: słabszej i silniejszej. Por. ibidem,
s. 208.
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c. Po trzecie, relację tę można bliżej opisać jako relację zgodności (a niezgodności w wypadku sądów fałszywych), korespondencji, odpowiedniości,
dostosowania, dopasowania czy nawet zrównania albo pokrywania, ale raczej nie jako relację literalnego podobieństwa czy, tym bardziej, identyczności lub tożsamości, co ewentualnie wchodziłoby w rachubę, gdyby relację
korespondencji interpretować jako relację homomorficzną. Charakteryzowanie tej relacji jako homomorficznego podobieństwa (lub, w skrajnym wypadku, identyczności) implikuje bowiem poważne trudności, które z reguły
prowadzą już to do niedorzeczności, już to do samodestrukcji, np. do zatarcia dwupodmiotowości tej relacji. Mimo to, w ramach relacji korespondencji
Bertrand Russell dopuszczał, oprócz relacji izomorficznej (jak przy mapowaniu) i homomorficznej,14 także relację logicznego obrazowania (w sensie
Wittgensteina)15, a nawet symbolizowania.16
d. Po czwarte, mimo iż prawdziwość jest relacyjną cechą naszego poznania i naszej wiedzy, to jednak zarazem jest to cecha, dla wystąpienia której
pierwszorzędne znaczenie ma przedmiotowa strona tej relacji. Zgodnie
z tym, co podkreślał już Arystoteles, o tym, jako co nam się coś ujawnia i że
w ogóle coś nam się ujawnia, przesądza przede wszystkim przedmiot naszych myśli. Znaczy to, że nasze poznanie i nasza wiedza, o ile są prawdziwe,
są nade wszystko zdeterminowane przedmiotowo. I w tym podstawowym
sensie mają one (poznanie i wiedza) charakter obiektywny.17
e. Po piąte, obiektywna natura klasycznie rozumianej prawdy sprawia
również, że gdyby dopuścić jej subiektywność, to w tym jedynie sensie,
w jakim subiektywne (bo podmiotowe, umysłowe, świadomościowe, mentalne) są spełniane przez poznający podmiot czynności poznawcze oraz poznawcze wytwory/rezultaty tych czynności (w postaci sądów lub, w dalszej
kolejności, odpowiednich tworów językowych, czyli zdań). Tak pojęta subiektywność — o charakterze genetycznym czy psychologicznym — nie ma
jednak nic wspólnego z dowolnością, arbitralnością lub z konwencjonalnym
charakterem języka i znaków językowych. Nie implikuje też internalizmu.
—————————
14 Krótko mówiąc, izomorfizm od homomorfizmu różni się tym, że akcentuje podobieństwo
(w skrajnym wypadku: identyczność) struktur. Relacją tą operujemy np. podczas sporządzania
różnego rodzaju map czy planów miasta. Natomiast w relacji homomorficznej chodzi z kolei
o podobieństwo (identyczność) elementów.
15 Według Wittgensteina, jak pisze w Traktacie logiczno-filozoficznym: „Świat jest ogółem faktów,
nie rzeczy” (1.1); „Świat rozpada się na fakty” (1.2); „Tworzymy sobie obrazy faktów” (2.1);
„Obrazowi i temu, co on obrazuje, wspólna jest logiczna forma obrazowania” (2.2); „Logicznym
obrazem faktów jest myśl” (3); „Logika nie jest teorią, lecz zwierciadlanym odbiciem świata. Logika
jest transcendentalna” (6.13). Por. w: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, przeł.
B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1970.
16 Oczywiście, nie możemy nie pamiętać, że poglądy B. Russella w tej kwestii dość często
zmieniały się, stosownie do konkretnego okresu jego filozoficznej twórczości. Czasami Russell był
też skłonny łączyć w ramach relacji korespondencji wszystkie trzy wymienione możliwości: logiczne
obrazowanie, izomorfizm i homomorfizm. Por. w tej sprawie: M. Hempoliński, Filozofia
współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989, s. 545–546.
17 Więcej na ten temat por. w: J. Dębowski, O obiektywności prawdy i jej podstawach
ontycznych, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2 (204), 2015, s. 111–124.
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Ma tu miejsce konsekwentny, bo podbudowany kauzalną teorią percepcji,
eksternalizm. Jeśli tedy to Arystotelesa (a nie Platona18) uznamy za właściwego pomysłodawcę i pierwszego teoretyka klasycznej koncepcji prawdy, to
trzeba pamiętać, że wszystkie jego propozycje wyrastały w tej mierze ze zdecydowanego sprzeciwu wobec propozycji greckich sofistów, w tym m.in. ze
sprzeciwu wobec ich subiektywizmu i konwencjonalizmu.
f. W związku z tym, czyli w związku z koniecznym odniesieniem do rzeczywistości obiektywnie istniejącej, w klasycznej teorii prawdy wchodzi
w rachubę, po szóste, pojęcie korespondencji w sensie mocnym.19 Operowanie pojęciem korespondencji słabej (teoriomodelowej), jak ma to miejsce np.
w semantycznej teorii prawdy (STP) – tutaj nie wystarcza.20 Klasyczna teoria prawdy domaga się tedy wykroczenia nie tylko poza pojedynczą myśl czy
pojedyncze zdanie, lecz w ogóle poza świat myśli i poza język w ogólności –
domaga się konfrontacji z rzeczywistością od myśli i języka niezależną.
A wobec tego zgodny z duchem (i chyba nawet literą) klasycznie pojętej
prawdy jest jedynie jej wariant mocnokorespondencyjny.21
g. Po siódme, mimo iż prawdziwość stanowi relacyjną cechę niektórych
naszych myśli i myślowych wytworów, to jednocześnie jednak nie jest to
—————————
18 W poszukiwaniu filozoficznych korzeni (albo pionierów) klasycznego sposobu definiowania
prawdy i fałszu dość często wskazuje się na Platona. Istotnie, są po temu dobre powody. Bo np.
w dialogu Sofista czytamy: „…sąd fałszywy to będzie ten, który stwierdza coś przeciwnego niż to, co
jest”. I nieco niżej Platon raz jeszcze dobitnie stwierdza: „…to twierdzenie będziemy uważali za
fałszywe, które mówi, że nie istnieje to, co istnieje, i to, które mówi, że istnieje to, czego nie ma”.
Zob. Platon, Sofista, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1956, s. 49. Natomiast pod koniec dialogu Sofista
znajdujemy również wypowiedź wprost na temat prawdy: „To prawdziwe z nich mówi o tobie coś
tak, jak jest […]. A to fałszywe mówi coś innego, niż jest”. Zob. ibidem, s. 93. Być może zatem, aby ów
spór o historyczne pierwszeństwo jakoś zażegnać, należałoby użyć następującej (kompromisowej)
formuły: Wprawdzie, jak wskazują dostępne nam źródła, pierwszym filozoficznym pomysłodawcą
klasycznie definiowanej prawdy był Platon, ale za to Arystoteles był jej pierwszym filozoficznym
teoretykiem, analitykiem i propagatorem.
19 Pojęcie korespondencji w sensie mocnym — w odróżnieniu od pojęcia korespondencji w sensie
słabym — pociąga za sobą pewne ontologiczne zobowiązania co do faktów zachodzących niezależnie
od myśli i językowych środków ekspresji. Trzeba więc powiedzieć, że korespondencja w sensie
mocnym domaga się czegoś więcej, niż samo tylko przyporządkowanie (struktur czy elementów).
Domaga się zgodności. I to zgodności pomiędzy tym, co mentalne a tym, co pozamentalne,
pomiędzy tym, co językowe a tym, co pozajęzykowe, pomiędzy tym, co immanentne a tym, co
transcendentne (strukturalnie i radykalnie). W związku z tym relacja korespondencja w sensie
mocnym nie może mieć charakteru jedynie czysto formalnego (co jest warunkiem wystarczający
w wypadku semantycznej teorii prawdy, która operuje słabym pojęciem korespondencji).
20 J. Dębowski, Semantyczna teoria prawdy a realizm, w: Poznanie a prawda, A. L. Zachariasz
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 257–270.
21 W kwestii rozróżnienia na tak zwaną „korespondencję mocną” (ontologiczną, „międzydziedzinową”) i „korespondencję słabą” (semantyczną, teoriomodelową, „wewnątrzdziedzinową”)
por. ponadto J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, s. 179-180 i n. Por. też idem, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 160–162 i 311–314. Oczywiście, w podobny
sposób, czyli „mocny” lub „słaby”, można również rozumieć relację zgodności (adaequatio). Zresztą,
niektórzy (np. George E. Moore) obydwu tych pojęć, czyli pojęcia „korespondencji” (łac.
correspondentio) i pojęcia „zgodności” (łc. adaequatio), używali zamiennie. Na temat słabego i
mocnego rozumienia relacji zewnętrznej (w tym relacji prawdziwości) wypowiadał się także
Hempoliński; por. idem, Filozofia…, op. cit., s. 540, 552–556.
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cecha, którą myśl posiada lub traci z jakichś innych powodów, niż względy
czysto rzeczowe, np. z powodów emocjonalnych, wolicjonalnych, utylitarnych, społecznych, historycznych, kulturowych, politycznych, ideologicznych, światopoglądowych i temu podobnych. Słowem, relacyjność cechy
prawdziwości, wbrew pozorom, wcale nie implikuje tutaj relatywizmu: ani
relatywizmu częściowego (lokalnego, np. kulturowego), ani relatywizmu
powszechnego (globalnego). Wręcz przeciwnie, z powodu pierwotnego zakotwiczenia w sferze przedmiotowej i uwarunkowania wyłącznie względami
rzeczowymi, klasycznie definiowana prawda – ponownie: wbrew sofistom
(Protagoras, Gorgiasz) i wszystkim ich ideowym spadkobiercom – ma charakter zdecydowanie antyrelatywistyczny. W naszym polskim środowisku
bardzo dobrze to rozumieli m.in. Kazimierz Twardowski i Władysław Tatarkiewicz.22
h . Po ósme, ten radykalnie antyrelatywistyczny charakter klasycznie pojętej prawdy polega także na tym, że – wbrew wielu innym ważnym cechom
naszej wiedzy (m.in. takim jak np. ogólność, pewność, intersubiektywna
zrozumiałość, komunikowalność, użyteczność, sprawdzalność, wiarygodność, prostota, a nawet obiektywność lub racjonalność) – cecha prawdziwości jest niestopniowalna. Znaczy to m.in. tyle, że każde zdanie w sensie logicznym może być wprawdzie fałszywe lub prawdziwe, ale nie może być
mniej lub bardziej prawdziwe, mniej lub bardziej fałszywe albo też trochę
prawdziwe i trochę fałszywe.
i. Że, po dziewiąte, tego rodzaju względność nie dotyczy cech prawdziwości i fałszywości, dobitny swój wyraz znajduje m.in. w metalogicznej zasadzie
dwuwartościowości oraz w kilku innych – obowiązujących w każdym świecie możliwym – podstawowych pryncypiach logicznych. W logice klasycznej
należą do nich m.in. zasada wyłączonego środka, zasada (nie-) sprzeczności
oraz zasada tożsamości. Znamienne, iż każda próba rewizji logiki klasycznej
zaczynała się zwykle od zakwestionowania którejś z tych zasad, np. zasady
wyłączonego środka w wypadku intuicjonizmu lub zasady (nie-) sprzeczności w wypadku logik parakonsystentnych (słabo- i mocnoparakonsystentnych). Jak wiadomo, w dalszej kolejności skutkuje to odejściem od realizmu
i przejściem na pozycje antyrealistyczne i konstruktywistyczne. Fakt ten
wskazuje na wybitnie realistyczny charakter klasycznej koncepcji prawdy
i silnie skorelowanej z nią (przede wszystkim z powodu zasady dwuwartościowości) logiki klasycznej.
j. Jak to w swoim czasie słusznie podkreślał Twardowski23, nasze przekonania o względności prawdy (czyli relatywizm aletejologiczny, podobnie
—————————
22 Szerzej na ten temat por. J. Dębowski, On Absolute Truth: K. Twardowski and W. Tatarkiewicz, w: Polish Axiology: The 20th Century and beyond. Polish Philosophical Studies, V. S. Jedynak
(red.). The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2005, s. 95–120.
23 K. Twardowski, O tak zwanych prawdach względnych, Lwów 1934. Poglądom Twardowskiego
wtórował w tym względnie m.in. Władysław Tatarkiewicz. Por. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności
dobra, w: idem, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986, s. 78–126.
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zresztą jak i inne odmiany relatywizmu) biorą się najczęściej z pomieszania
pojęć, czyli, mówiąc ostrożnie, z pewnej umysłowej czy językowej niestaranności, nierozważności albo nonszalancji. Pokusa do relatywistycznych a nawet subiektywistycznych interpretacji prawdy niemal od początku towarzyszy także tradycji klasycznej. Jak sądzę, najczęściej pojawia się ona wtedy,
gdy utożsamia się ze sobą (miesza) prawdę z naszym stosunkiem do prawdy,
w szczególności, z jej uznawaniem lub nieuznawaniem. Dlatego, po dziesiąte, należy wyraźnie rozgraniczać prawdę jako obiektywną cechę relacyjną
konkretnego sądu z naszym osobistym (i wskutek tego subiektywnym) stosunkiem do tego sądu i tej cechy, czyli np. z jego (czy ich) uznawaniem lub
nieuznawaniem, afirmacją lub odrzuceniem, znajomością lub jej brakiem
etc. Podobnie jak również nie należy utożsamiać i mieszać ze sobą prawdy
jako obiektywnej cechy sądu (tj. zdania w sensie logicznym) z różnymi sposobami jego wyrażania czy wypowiadania, np. za pomocą (i na gruncie) różnych systemów znaków konwencjonalnych, czyli języków. Prawdziwość lub
fałszywość sądu zależy bowiem, i to bez żadnej reszty, tylko od jednego,
mianowicie: od stosunku tego sądu do obiektywnie istniejącej rzeczywistości, czyli od tego, czy stwierdzany przez pewien sąd stan rzeczy (fakt) obiektywnie zachodzi czy nie zachodzi, istnieje czy nie istnieje, posiada swój
przedmiot materialny (objectum materiale), czy też posiada jedynie przedmiot formalny (objectum formale), np. w postaci pewnej abstrakcyjnej
struktury relacyjnej, jaką jest model.

III
1. Jak już wspominałem, omawiając tradycję klasyczną w definiowaniu
prawdy, prócz jej charakteru obiektywistycznego, z reguły zwykło się też
podkreślać jej charakter realistyczny: zarówno w znaczeniu realizmu metafizycznego, jak i w sensie realizmu epistemologicznego oraz realizmu semantycznego (w sensie Michaela Dummetta).24 Poniekąd w związku z tą właśnie
charakterystyką, dodatkowo sprowokowany tematyką pewnej konferencji,
niedawno temu zadałem sobie pytanie, czy możliwa jest prawda w sztuce? 25 W szczególności: czy dzieła sztuki, jako te najbardziej miarodajne
przykłady przedmiotów czysto intencjonalnych, mogą być nosicielami klasycznie pojętej prawdy?
—————————
24 Więcej na temat relacji pomiędzy różnymi odmianami realizmu i antyrealizmu (zwłaszcza
w kontekście znanych postulatów Dummetta) w: J. Dębowski, Semantyczny antyrealizm i jego
reperkusje: metafizyczne, epistemologiczne i pragmatyczne, w: Język poza granicami języka 2.
Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Część 2: Aspekty filozoficzne, J. Dębowski (red.),
Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2011, s. 63–91.
25 Por. J. Dębowski, W kwestii prawdziwości dzieł sztuki, Humanistyka i Przyrodoznawstwo.
Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy, 2018, 24, s. 455–469. Główne tezy tego artykułu
pierwotnie stanowiły podstawę referatu, który przedstawiłem na III Ogólnopolskiej Konferencji
Interdyscyplinarnej z cyklu „Co i jak poznajemy przez obrazy?”, która odbywała się w dniach 12–14
października 2016 r. w Lublinie i Kazimierzu Dolnym, której organizatorem był Wydział Filozofii
i Socjologii UMCS i która przebiegała pod hasłem „Obraz między sacrum i profanum.”
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Moja odpowiedź na to pytanie była zasadniczo odpowiedzią negatywną,
także w odniesieniu do literackich dzieł sztuki (w których przecież roi się od
zdań noszących zewnętrzne pozory zdań w sensie logicznym). Uznałem, iż
sztuka i jej wytwory mogą być co najwyżej – jeśli wykorzystać rozgraniczenia
poczynione przez Władysława Stróżewskiego26 – nosicielami prawdy jako
manifestacji (Veritas ut manifestatio) i prawdy jako koherencji (Veritas ut
coherentia), nie zaś prawdy jako zgodności (Veritas ut adaequatio), czyli
prawdy klasycznie pojętej.27 Główną przeszkodę w stosowaniu klasycznej
teorii prawdy w tym obszarze stanowi heteronomia bytowa dzieł sztuki
(i tym samym świata przedstawionego w dziełach sztuki) oraz, w konsekwencji, posiadanie przez nie tzw. miejsc niedookreślenia. Oczywiście, miejsca niedookreślenia skutkują niezupełnością materialnego uposażenia
przedmiotów przedstawionych w dziełach sztuki (lub, przynajmniej, pewną
dowolnością tego uposażenia, jakie w trakcie konkretyzacji tym przedmiotom przypisujemy).28
2. Natomiast jeszcze wcześniej, także na kanwie pewnej konferencji, zapytałem, czy możliwa jest prawda w Matrixie?29 Oczywiście, świat Matrixa,
a więc rzeczywistość, o której opowiada film braci Wachowskich, posłużył mi
jedynie za przykład rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości wykreowanej
przez pewien program komputerowy. W tym wypadku pytałem więc, czy
w świecie wykreowanym przez odpowiednio zaawansowane programy komputerowe (jak np. świat gier komputerowych) – ale zarazem też w świecie,
w którym obowiązują prawa logiki, który nadto jest światem intersubiektywnie dostępnym i który (przynajmniej czasami) może wchodzić w interakcje z użytkownikami tych programów (a więc jest światem interaktywnym) – możliwe jest sensowne i nie metaforyczne operowanie klasycznie
rozumianą prawdą? I tym razem moja odpowiedź – jak się wkrótce okazać
miało, mocno wówczas upraszczająca30 – wypadła negatywnie.31
—————————
Por. W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2013, s. 326–334.
Por. J. Dębowski, W kwestii…, op. cit., s. 466–469.
28 Nieco inaczej: o ile obiektywnie i autonomicznie istniejącym przedmiotom (w szczególności,
przedmiotom świata realnego) nigdy „nic nie brakuje”, to dzieła sztuki — jako twory schematyczne
i bytowo heteronomiczne — zawsze domagają się dla siebie jakiegoś dopełnienia: zarówno w
porządku ontycznym (z powodu ich niesamoistności), jak i w ich uposażeniu jakościowym
(konkretyzacja).
29 Po raz pierwszy pytanie to pojawiło się w podtytule plenarnego referatu, jaki przedstawiłem na
II Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Język poza granicami języka”, która odbyła się
w czerwcu 2013 r. w Tumianach k. Barczewa i którą wraz z prof. A. Kiklewiczem (Instytut
Dziennikarstwa UWM) współorganizowałem z ramienia Instytutu Filozofii UWM. Zob. J. Dębowski,
O klasycznej…, op. cit., s. 11.
30 Główne uproszczenie polegało na tym, że pewien jeden określony typ przedmiotów wirtualnych
(wirtuali, z których wykreowany został świat Matrixa, a które dzisiaj można by określić mianem
wirtuali substytucyjnych) uznałem za uniwersalny model każdej rzeczywistości wirtualnej.
Tymczasem, by tego uproszczenia uniknąć, wystarczyło uświadomić sobie, że funkcja symulacyjna
(charakterystyczna dla wirtuali substytucyjnych) nie jest jedyną możliwą funkcją, jaką mogą pełnić
przedmioty wirtualne.
31 Por. J. Dębowski, O klasycznej…, op. cit., s. 30–32.
26
27
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3. Wszelako nie była ona już tak jednoznaczna, jak w kwestii prawdziwości dzieł sztuki. Rzecz bowiem w tym, co wyraźnie sobie uświadomiłem całkiem niedawno, że świat przedmiotów wirtualnych jest, od strony ontycznej,
mocno zróżnicowany. Dzisiaj, m.in. wskutek olbrzymiego tempa rozwoju
technologicznego, nie wystarczy już powiedzieć, że — gdy chodzi o sposób
istnienia — jest on bliższy rzeczywistości realnej, niż intencjonalnej. Lub na
odwrót: że jest bliżej świata intencjonalnego, niż realnego. Dzisiaj trzeba
wyraźnie rozgraniczać co najmniej t r z y odrębne typy przedmiotów wirtualnych. Jak to niedawno wykazał mój doktorant, dr Tomasz Walczyk (w rozprawie pt. Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych),
— z innym światem mamy do czynienia w wypadku tzw. wirtuali A, inaczej: wirtuali relacyjnych,
— z innym w wypadku tzw. wirtuali B, inaczej: wirtuali substytucyjnych),
— a jeszcze z innym w wypadku tzw. wirtuali C, czyli wirtuali akumulacyjnych.32
4. Otóż, w wypadku przedmiotów wirtualnych typu A (relacyjnych) –
a to z powodu ich wyjątkowo ścisłego sprzężenia z realnie istniejącą rzeczywistością fizyczną (umożliwiającej interakcje z realnymi przedmiotami
fizycznymi, np. za pomocą telerobotów czy Internetu) – możliwe jest osiąganie klasycznie pojętej prawdy. I to, co zapewne należy podkreślić, w sensie
właściwym, czyli mocnokorespondencyjnym. Jest to możliwe, ponieważ
w tym wypadku wygenerowany komputerowo obiekt cyfrowy odsyła nas
ostatecznie do realnie istniejącego świata fizycznego, np. zdalnie uprawianego ogrodu (jak w słynnym eksperymencie Kena Goldberga Telegarden33),
konkretnej charakterystyki powierzchni Marsa (badanej np. przez łaziki
Curiosity czy Perseverance), naszego własnego konta bankowego, konkretnego sklepu internetowego, rozgrywanego aktualnie meczu piłki nożnej czy
trwającej aktualnie filozoficznej albo prasowej telekonferencji.
—————————
32 T. Walczyk, Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych, Wydawnictwo
Universitas, Kraków 2019, s. 144–145.
33 Interdyscyplinarny projekt badawczy Telegarden powstał w roku 1994 w University of
Southern California. Najpierw jego koordynatorami byli Ken Goldberg i Joseph Santarromana.
W latach 1996–2004 został on przeniesiony do Ars Electronica Center w Linzu. Telegarden to
projekt badawczy i zarazem instalacja, która umożliwia użytkownikom Internetu wchodzenie
w interakcje z realnie istniejącym ogrodem, wypełnionym rozmaitymi roślinami. Za pośrednictwem
sieci użytkownicy Internetu mogli sterować ramieniem zdalnego robota, a ten posłusznie w ich
imieniu wykonywał wszystkie niezbędne czynności związane z przygotowaniem gruntu, zasiewem,
podlewaniem, nawożeniem, wzrostem i bieżącą uprawą roślin. Już w pierwszym roku realizacji tego
projektu ponad 9 tysięcy internautów skorzystało z zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.
Zob. http://goldberg. berkeley.edu/garden/Ars/; dostęp: 06.08.2017. Eksperyment Telegarden,
z jednej strony, jest niezwykle wymowną ilustracją spotkania realnego świata z przestrzenią
wirtualną, z drugiej zaś pokazuje, jak mocno w pewnych sytuacjach splatają się ze sobą idee
filozoficzne, artystyczne i technologiczne (czyli filozofia, sztuka i technologia). Bardziej szczegółowo
i wielostronnie sprawy te zostały omówione w monografii: Ken Goldberg (ed.), Robot in the Garden.
Telerobotics and Telepistemology in the Age of Internet, MIT Press, Cambridge, Mass. 2001.
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5. Możliwość ta odpada w wypadku wirtuali B, a więc w wypadku np.
świata gier komputerowych, albowiem w tym wypadku środowiska wirtualne nie tyle reprezentują rzeczywistość realną, ile raczej ją symulują i zastępują (stąd nazwa „wirtuale substytucyjne”). W konsekwencji znaczy to, że
ucieleśniony podmiot poznający (spostrzegający) nie znajduje dla obiektów
wirtualnych żadnych właściwych odpowiedników w rzeczywistości realnej —
odpowiedników (reprezentantów), z którymi mógłby je poznawczo konfrontować. Bo nie z taką intencją to środowisko wirtualne, jakim jest np. świat
gier komputerowych, zostało wytworzone. Środowiska wirtualne typu A
i typu B różni zatem, choć zapewne między innymi, odmienna funkcjonalność.34 Domenę zastosowań pierwszych stanowi głównie nauka, natomiast
domeną zastosowań drugich jest z reguły rozrywka. Jednak w obydwu wypadkach, a więc zarówno w wypadku środowisk wirtualnych typu A, jak
i środowisk wirtualnych typu B,
(1) obowiązują prawa logiki, a nadto odznaczają się one
(2) intersubiektywną dostępnością oraz
(3) zdolnością do wchodzenia w interakcje ze swymi użytkownikami, czyli interaktywnością.
Mimo to, jak się zdaje, możliwość stosowania klasycznie pojętej prawdy w
odniesieniu do tych środowisk staje pod dużym znakiem zapytania, a może
nawet w ogóle nie wchodzi w rachubę. Moim zdaniem, decydującym argumentem jest tu pełna bytowa heteronomia tych środowisk, a więc czysto
intencjonalny sposób istnienia tego typu przedmiotów. Jako przedmioty
intencjonalne są one tworami schematycznymi, w konsekwencji czego odznaczają się niezupełnością swej charakterystyki materialnej, czyli niezupełnością ich materialnego uposażenia, m.in. w obszarze posiadanych przez nie
własności. Innymi słowy, jak powiedziałby Ingarden, posiadają tzw. „miejsca
niedookreślenia”. Tymczasem autonomicznie istniejącym przedmiotom
świata realnego, gdy chodzi o ich uposażenie, nigdy „nic nie brakuje”. Ich
charakterystyka materialna jest zawsze pełna, kompletna, wyczerpująca
i jednoznaczna. To właśnie dlatego można o nich formułować zdania w sensie logicznym, a więc zdania prawdziwe lub fałszywe.
I to jest główny powód, dla którego klasyczna teoria prawdy nie może
być stosowana m. in. w świecie Matrixa. Podobnie zresztą jak i w całym obszarze bytu czysto intencjonalnego. Natomiast swoje efektywne zastosowanie może w nim znaleźć STP. Można wręcz powiedzieć, że STP jest jakby
specjalnie stworzona właśnie na tę okoliczność.
6. Prócz wirtuali typu A i B, mamy jeszcze środowiska wirtualne typu C,
tj. wirtuale akumulacyjne. Zostały one wyodrębnione na tej prostej podstawie, że posiadają cechy mieszane: zarówno cechy wirtuali A (wirtuale aku—————————
34

T. Walczyk, Teleepistemologia…, op. cit., s. 145.
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mulacyjno-relacyjne), jak i cechy wirtuali B (wirtuale akumulacyjnosubstytucyjne). Z tego powodu w wirtualach typu C reprezentacja cyfrowa
rozszerza zarówno nasze informacje o rzeczywistości fizycznej, jaki i sam
świat przedmiotów czysto wirtualnych. Z tego typu „mieszaną rzeczywistością” mamy do czynienia np. w nawigacji samochodowej, w systemach GPS
czy np. w aplikacji Pokemon GO.35
Myślę, że w odniesieniu do tego typu środowisk (czyli wirtuali typu C) —
mimo wszelkich możliwych zastrzeżeń i wątpliwości (podnoszonych m.in.
przez Huberta Dreyfusa36) — można zasadnie domagać się stosowania klasycznie definiowanej prawdy. Tym samym można też oczekiwać, że jest możliwa o nich wiedza, która czyni zadość wszystkim trzem koniecznym warunkom, o jakich mowa jest w tzw. klasycznej koncepcji wiedzy.37 Tyle że w tym
wypadku należałoby odpowiednio zmodyfikować (zaostrzyć i doprecyzować)
warunek trzeci, czyli wymóg „należytego uzasadnienia”. A, jak wiadomo,
zawsze on był szczególnie kłopotliwy.38 Być może więc dobrym rozwiązaniem byłoby w tym wypadku (dodatkowe) odwołanie się do reliabilistycznej
teorii wiedzy. W perspektywie reliabilizmu łatwiej byłoby bowiem rozstrzygnąć, w jakiej mierze wirtuale typu C są „przezroczystymi” pośrednikami
poznawczymi, a w jakiej mierze „nieprzezroczystymi”. A ta kwestia wydaje
się tutaj kluczowa — tak z punktu widzenia samej aletejologii, jak i epistemologii w ogólności.39

IV
1. Jak sądzę, przedstawione wyżej analizy i refleksje dowodzą co najmniej
jednego — tego mianowicie, że tradycja klasyczna w definiowaniu prawdy
nie jest bynajmniej tradycją przebrzmiałą albo martwą. Przeciwnie, jest tradycją ciągle żywą, ciągle inspirującą, ciągle uwikłaną w aktualnie toczone
—————————
Ibidem, s. 145–146.
Por. H. L. Dreyfus, Telepistemology: Descartes’s Last Stand, w: The Robot in the Garden.
Telerobotics and Telepistemology in the Age of the Internet, K. Goldberg (red.), MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 49 i dalsze.
37 Te trzy konieczne warunki posiadania wiedzy (wskazane już przez Platona w dialogu Teajtet),
to, mówiąc krótko, (1) warunek przekonania, (2) warunek prawdziwości i (3) warunek należytego
uzasadnienia. Szerzej na temat klasycznej koncepcji wiedzy i związanych z nią trudności por.
w: J. Dębowski, Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001,
s. 95–130.
38 Kłopoty z trzema koniecznymi warunkami wiedzy są dziś dobrze znane pod postacią tzw.
„problemu Gettiera” lub, alternatywnie, „problemu czwartego warunku”. Rzecz w tym, że — jak to po
raz pierwszy dobitnie okazał Edmund Gettier — wymienione przez Platona trzy konieczne warunki
wiedzy, razem wzięte, nie stanowią jeszcze warunku wystarczającego. Zatem „problem Gettiera” to,
inaczej, „problem warunku wystarczającego wiedzy”. Podobnie jak wcześniejszy „problem Teajteta”
to, inaczej, „problem warunku koniecznego”; por. w tej sprawie J. Dębowski, Świadomość…, op. cit.,
s. 101–105.
39 Problemy mediacji (kauzalnej i epistemicznej) oraz „przezroczystości” (lub „nie-przezroczystości”) niektórych mediatorów, np. interfejsu, są dziś szeroko i wszechstronnie dyskutowane
m.in. w najnowszej filozofii analitycznej, w tym także na gruncie amerykańskim (H. Dreyfus,
J. Malpas i inni). Więcej na ten temat por. w: M. Idinopulos, Mediation, and the Design of Transparent Interfaces, w: The Robot…, K. Goldberg (red.), op. cit. s. 312–329.
35

36
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spory epistemologiczne, np. w epistemologiczny spór realizmu z antyrealizmem, w spór reprezentacjonizmu z prezentacjonizmem i inne. Tradycja ta
ciągle też przymusza do kontynuowania dotychczasowych poszukiwań i odnajdywania coraz to lepszych aletejologicznych rozwiązań. Jest też otwarta
na ewentualne modyfikacje, związane np. z jej zastosowaniem w środowiskach kulturowych artefaktów (np. w środowisku cyfrowym), w telerobotyce
czy, ściślej, w teleepistemologii.
2. Co więcej, w zderzeniu z innymi (nieklasycznymi) teoriami prawdy,
wyrastającymi dzisiaj niczym grzyby po deszczu (vide lista współczesnych
teorii prawdy, którą zamieszcza J. Woleński na kartach Epistemologii40),
klasycznie definiowana prawda ciągle zachowuje swoją tożsamość i swoje
wielkie atuty, m.in. w postaci obiektywizmu, realizmu, antyrelatywizmu
i silnych związków ze sferą empirii oraz naukową praktyką badawczą. Te
silne związki klasycznie pojętej prawdy ze sferą empirii i badawczej praktyki
powodują zaś, że sama ta praktyka badawcza, zakładająca (częstokroć bezwiednie) klasycznie rozumianą prawdę, staje się samozrozumiała, intuicyjnie oczywista, należycie umotywowana, obiecująca i, co być może najważniejsze, skuteczna — skuteczna poznawczo i skuteczna praktycznie.
3. Chcę przez to powiedzieć co najmniej tyle: to prawdziwość naszej
wiedzy (w tym prawdziwość twierdzeń i teorii naukowych) przesądza o jej
(tej wiedzy) praktycznej skuteczności, użyteczności i wielostronnej doniosłości, a nie na odwrót. „Nie na odwrót” — czyli nie tak, jak to postuluje się dzisiaj np. w rozmaitych odmianach neopragmatyzmu czy w najnowszej filozofii nauki (Larry Laudan), poczynając od neopragmatyzmu „późnego Wittgensteina”, a na neopragmatyzmie Wilfrieda Sellarsa, Richarda Rorty’ego,
Hilarego Putnama czy Larry Laudana kończąc. A jest tak, jak myślę, nie tylko dlatego, że ów klasyczny kanon definiowania prawdy jest organicznie
zrośnięty z realizmem i obiektywizmem, lecz również z tego powodu, że jest
on bodaj równie silnie skorelowany z logika klasyczną, w tym m.in. z zasadą
tożsamości, zasadą niesprzeczności, zasadą wyłączonego środka, prawem
Dunsa Szkota czy prawami redukcji do absurdu.
4. Jednocześnie jednak ciągle uważam, a uważam tak co najmniej od
ćwierćwiecza, że podstawową trudnością (jak to kiedyś nazwałem, „trudnością krytyczną”), z którą musi zmierzyć się klasyczna teoria prawdy, jest
możliwość, zasięg i sposób źródłowego dostępu do rzeczywistości, o której
formułujemy i chcemy formułować sądy prawdziwe w sensie klasycznym.
Rzecz w tym, że czasami pod znakiem zapytania staje możliwość źródłowego
ujęcia tej rzeczywistości. Dotyczy to, w szczególności, niektórych środowisk
wirtualnych, w tym zwłaszcza wirtuali typu B i typu C.
—————————
40

Por. J. Woleński, Epistemologia…, op. cit., s. 100–141.
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5. Zresztą, z tego punktu widzenia wielkim wyzwaniem zawsze będzie dla
nas pozostawał również świat realnie istniejących przedmiotów fizycznych.
Będzie takim wyzwaniem pozostawał z powodu ich transcendencji w sensie
pełni bytu.41 Jednak ten rodzaj transcendencji jeszcze nie uniemożliwia
osiągania prawdy. Wskazuje jedynie na niekompletność naszej wiedzy
o świecie i konieczność ciągłego jej pomnażania/wzbogacania. To dopiero
przypisanie pewnej dziedzinie przedmiotowej jeszcze „mocniejszej” transcendencji — mianowicie transcendencji w sensie niedostępności poznawczej
— będzie skutkowało niemożnością sformułowania jakiejkolwiek prawdy
w sensie klasycznym. Albowiem o „rzeczach samych w sobie”, jak to w swoim czasie stwierdził Kant, możemy co najwyżej myśleć, ale naocznie ich doświadczyć niepodobna. Zatem w perspektywie klasycznej teorii prawdy, spośród czterech głównych pojęć transcendencji,42 filozoficznie niepokojącym
może pozostawać (i pozostaje) tylko jedno — transcendencja w sensie niedostępności poznawczej. Natomiast pozostałe trzy nie są dla osiągania prawdy
przeszkodą. Są co najwyżej jej warunkiem.
6. Niewątpliwie mamy dzisiaj specjalnie dobry czas do sprzeniewierzania
się prawdzie bądź jej lekceważenia. To samo dotyczy faktów. Niestety, coraz
częściej jest tak, że sięga się do nich głównie wtedy, gdy wspierają naszą własną narrację, a podważają narrację naszych oponentów. „Narrację”, czyli
pewną opowieść wykreowaną zazwyczaj na potrzeby naszych doraźnych
interesów: osobistych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i ew. innych.43 Na szczęście, światy postulowane przez te narracje najczęściej posiadają cechy wirtuali typu C, a więc, inaczej niż wirtuale typu B,
domagają się przynajmniej częściowego zakotwiczenia w autonomicznie
istniejącej rzeczywistości i konfrontacji z tą rzeczywistością. A skoro tak, to
istnieją dobre powody, by również w odniesieniu do tych narracji i w ich
obrębie mogły znaleźć zastosowanie klasycznie pojmowana prawda i klasycznie pojęty fałsz. Także wtedy, czy może nawet zwłaszcza wtedy, gdy narracje te będą konstruowane na bazie informacji fałszywych, na świadomych
—————————
41 Transcendencja pełni bytu pewnego przedmiotu względem ujmującego go aktu świadomości
polega na tym, że poznania nieskończonej ilości własności tego przedmiotu nie da się wyczerpać ani
w poznaniu poszczególnych jego własności, ani w skończonej mnogości tego rodzaju aktów
poznawczych. Husserl — zarówno w Badaniach logicznych, jak i w Ideach czystej fenomenologii
i fenomenologicznej filozofii – zwykł mówić w tym kontekście o poznaniu nieadekwatnym, np.
w wypadku poznania przedmiotów spostrzeżenia zewnętrznego. Por. w tej sprawie E. Husserl, Idee
czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przeł. D. Gierulanka, PWN,
Warszawa 1975, s. 18–19, 129–134, 451–455 i ewentualnie inne.
42 Wedle listy opracowanej przez R. Ingardena, te cztery główne pojęcia transcendencji to
(1) transcendencja strukturalna (w słabszej i silniejszej postaci), (2) transcendencja radykalna,
(3) transcendencja pełni bytu oraz (4) transcendencja niedostępności poznawczej. Szczegóły por.
w: R. Ingarden, Spór…, op. cit., s. 207–211.
43 W dyskusji, jaka się wywiązała po przedstawieniu tego referatu podczas XI Zjazdu
Filozoficznego w Lublinie (Sekcja Epistemologii i Metafilozofii), prof. Jan Woleński postawił tezę, że
głównym czynnikiem odpowiadającym za wytworzenie tego klimatu jest umasowienie, kultura
masowa i wszechobecna popkultura.
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przekłamaniach i na wiadomościach jedynie pozorujących prawdę, czyli na
bazie tzw. fake news-ów.
7. Co nas czeka w przyszłości? Co będzie dalej? Myślę, że „epoka postprawdy” prędko się nie skończy. Czas fake news-ów i czas wirtuali, także
wirtuali typu B (czyli substytucyjnych), wyraźnie temu sprzyjają.44 Podobnie
jak w filozofii od dawna zachęcają do tego np. logiki parakonsystentne, rozmaite koncepcje światów możliwych czy wszechobecne dziś przyzwolenie na
niepoprawność — różnego typu, także polityczną i informacyjną. Dzisiaj,
niestety, nierzadko bywa tak, że możemy mówić wprost o inwazji świadomie
kreowanej nieprawdy — nieprawdy, która nas zalewa dzięki wykorzystaniu
najnowszych technologii informacyjnych. Dzisiaj bowiem stosunkowo niewinne „fejki” (pospolite fake news-y), właśnie dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii, coraz częściej wspierane są przez tzw. „deep fejki”.
„Deep fejki” są to nieprawdy (fałsze, przeinaczenia i dezinformacje) coraz
trudniejsze do zdemaskowania, ponieważ w ich wytwarzanie, uwiarygodnienie i rozpowszechniane zaangażowane są najnowsze technologie (nie tylko
informatyczne) oraz, prócz przekazu słowno-werbalnego, niezwykle wyrafinowane techniki wizualizacji. Dlatego też tu i ówdzie uznawane są niekiedy
za „broń nowej generacji”.45
8. Jednak nawet jeśli istotnie tak jest, to nie ma jeszcze powodów do rozpaczy. Bo prócz tego, przynajmniej póki co, ciągle jeszcze mamy klasycznie
definiowaną prawdę. Pamiętać jednak należy, że aby mogła ona odegrać
—————————
44 Klimat społeczny i obyczajowy mamy dziś taki, że coraz trudniej jest oczekiwać od kogoś pełnej
odpowiedzialności za słowo, nie mówiąc już o wyegzekwowaniu tej odpowiedzialności. Np. coraz
rzadziej kogoś dziwi fakt, że politycy kłamią. „No cóż, słyszymy, kłamią. Ale są skuteczni!” Trumpizm
jest tego dobitną ilustracją i wręcz przypadkiem klinicznym. Z kolei labilność i umowność reguł
obowiązujących w rozmaitych światach wirtualnych (np. w świecie gier komputerowych) zachęca do
tego, aby przenosić je do realnego życia społecznego, nierzadko w sposób całkiem bezrefleksyjny.
Łatwa i powszechna dostępność do Internetu sprawia natomiast, że mamy do czynienia wręcz
z erupcją portali społecznościowych, na których aktywność wymyka się jakimkolwiek regułom
i jakiejkolwiek kontroli. Ich właściciele i organizatorzy albo rzeczywiście są bezradni, albo tę
bezradność jedynie pozorują. W każdym razie jest to kolejny przykład na to, jak skutecznie
technologia przesłania nam etykę, niszczy dobre obyczaje, a nawet wypiera zdrowy rozsądek.
45 Jak to ujął, Maciej Gajek (dziennikarz z redakcji „Newsweeka”), „deep fejk” jest pięć (albo
i więcej) poziomów wyżej, niż klasyczny „fejk news”. Jedne i drugie umożliwia jednak najnowsza
technologia. Bo nie byłoby inwazji „fejków” i „deep fejków”, gdyby nie technologia. Jednym
z klasycznych dziś przykładów „deep fejka” jest rzekoma, chodź przedstawiona na wizji (a więc
w sposób oglądowy), wypowiedź Baraka Obamy, w której swego bezpośredniego następcę na
urzędzie prezydenta USA, Donalda Trumpa, nazywa dupkiem. Tymczasem w istocie obraz i głos
wypowiadającego się Baraka Obamy (i to w konwencji „na żywo”) zostały w całości wygenerowane
przez odpowiednio zaawansowany program komputerowy, a więc algorytm o odpowiedniej
złożoności. Nie była to zatem tylko kwestia np. „sprytnego montażu”. W podobny sposób, a więc
dzięki algorytmom, można dzisiaj zainscenizować i wizualnie uwiarygodnić bodaj wszystko, a więc
każde inne dowolne wydarzenie publiczne lub prywatne. Patrz podcasty Nowej Europy Wschodniej,
wypowiedź Macieja Gajka z 6. grudnia 2020; https://nowa-europa-wschodnia.simplecast.com/
episodes/inwazja-nieprawdy?fbclid=IwAR2mh_oVMvLJG5PjcBKS3ZZOq02FA9t8T4chacz3mr_
D9wUGw1CXWhG9T6M.
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swoją rolę — np. mogła skutecznie bronić nas przed zawadiackim konstruktywizmem, antynaturalizmem, subiektywizmem, konwencjonalizmem, irracjonalizmem czy, po prostu, informacyjną nonszalancją — musi być nieprzerwanie wspierana, czy nawet dopełniona, zasadą źródłowości. W innym
razie, czyli bez jej konsekwentnego respektowania, również klasyczną definicję prawdy możemy włożyć między bajki. Bez zadośćuczynienia tej zasadzie
zamkniemy bowiem sobie możliwość uzgadniania myśli i rzeczy. Zamiast
tego, pozostając w różnego typu „informacyjnych bańkach” (poniekąd jak te
Putnamowskie „mózgi w naczyniach”), skazani będziemy na uzgadnianie co
najwyżej jednych narracji z innymi narracjami i jednych opinii z innymi
opiniami.
9. Zauważmy przy tym, iż to, co nazwałem przed chwilą „zasadą źródłowości”, bodaj najdobitniej wyraził w swoim czasie Edmund Husserl w postaci tzw. „zasady wszystkich zasad”46 — zasady, w myśl której,
— po pierwsze, to źródłowo prezentująca naoczność (w terminologii
Husserla: originär gebende Anschauung), a więc wiedza o charakterze percepcyjnym, jest ostatecznym źródłem wszelkiego naszego poznania oraz,
— po drugie, to również źródłowo prezentująca naoczność jest zarówno
ostateczną podstawą prawomocności tego poznania, jak i ostateczną podstawą każdego innego epistemologicznego uprawnienia.47
10. Kończąc, chciałbym jeszcze dodać, że wprowadzony do obiegu przez
Kellyanne Conway zwrot „fakty alternatywne” jest, oczywiście, mocno paradoksalny sam w sobie. Albowiem, zgodnie z obowiązującymi konwencjami
językowymi (i to bodaj we wszystkich językach świata), jedyną właściwą
opozycję wobec „faktu” może stanowić jedynie jego brak, a nie jakiś inny
„alternatywny fakt”. Słowem, albo coś jest faktem, albo nim nie jest. Bez
światłocienia.48
11. Pojęcie „faktów alternatywnych”, jeśli miałoby się utrwalić, niestety,
niesie ze sobą jeszcze bardziej złowieszcze konsekwencje. Jak bowiem wia—————————
Por. E. Husserl, Idee…, op. cit., s. 73–74.
We wcześniejszej fazie rozwoju poglądów Husserla — a konkretnie, na etapie Badań logicznych
— odpowiednikiem „zasady wszystkich zasad” było hasło powrotu do „rzeczy samych”. Nie wolno
nam poprzestać na „samych tylko słowach”— pisał wówczas Husserl — nawet w naukach skrajnie
abstrakcyjnych, nawet w matematyce i logice. Nawet tu — „chcemy powrotu do »rzeczy samych«”
(Wir wollen auf die „Sachen selbst” zurückgehen). Por. R. Ingarden, Dążenia fenomenologów,
w: idem, Z badań nad filozofią współczesną, PWN, Warszawa 1963, s. 291 i dalsze. Por. też
R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie w Oslo,
przeł. A. Półtawski, PWN, Warszawa 1974, s. 47 i n. oraz 57 i n.
48 Jak zauważył jeden ze słuchaczy mojego olsztyńskiego odczytu, użycie tego typu językowego
dziwoląga można by ewentualnie tłumaczyć swego rodzaju „mgłą mózgową”. Ale przecież w styczniu
2017 roku o covid-19 i towarzyszących mu powikłaniach jeszcze nikt nie słyszał. Nawet
w laboratorium w Wuhan. Być może zatem przypadłość określana mianem „mózgowej mgły” jest
starsza niż covid-19.
46
47
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domo, powoływanie się na empiryczne fakty — czy to w nauce, czy poza nauką — zawsze było istotnym elementem różnego typu procedur uzasadniających. W naukach empirycznych do takich uzasadniających procedur należą,
z jednej strony, weryfikacja i konfirmacja (sprawdzanie pozytywne), z drugiej zaś, falsyfikacja i dyskonfirmacja (sprawdzanie negatywne). Rzecz jasna,
dopuszczenie tzw. „faktów alternatywnych” całkowicie przekreślałoby cały
metodologiczny sens tych procedur. Ba, uniemożliwiałoby nawet ich systematyczne opracowanie i przeprowadzenie (a to z powodu braku jednoznacznych świadectw/danych empirycznych).
12. Podobnie wyglądają sprawy z experimentum crucis, czyli z eksperymentem rozstrzygającym. Innymi słowy, w sytuacji, gdy dopuszczamy tzw.
„fakty alternatywne”, zarazem i niechybnie skazujemy się na niekonkluzywność bodaj wszystkich naszych ustaleń: i tych naukowych, i tych pozanaukowych. W szczególności, zamykamy sobie drogę do obalenia jakiejkolwiek
teorii czy hipotezy, nawet tej najbardziej niedorzecznej. W praktyce — i tej
badawczej, i tej życiowej — oznaczałoby to również niemożność zakończenia
jakiegokolwiek sporu, choćby najbłahszego. Naturalnie, o prawdzie też można by wtedy zapomnieć. Pozostawałaby sama i najczystsza postprawda. Na
szczęście, póki co, sprawy aż tak daleko nie zaszły i, co najmniej w naukowej
praktyce badawczej, detronizacja klasycznie pojmowanej prawdy jeszcze
nam nie grozi. I to, jak ciągle wierzę, niezależnie od jakichkolwiek politycznych wiatrów, politycznej koniunktury czy, dających się przewidzieć, zawirowań filozoficznych lub stricte naukowych.
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ON CLASSICAL TRUTH, POST-TRUTH AND THE PRINCIPLE
OF SOURCENESS
ABSTRACT

In this paper, I present a short 10-point characteristics of the classical conception
of truth. Subsequently I point to the importance and comprehensive usefulness of
this truth, among others, to the possibility of applying it in some virtual environments, e.g., in those which include virtual objects of types A and C. I also emphasize
that—independently of views of promotors and creators of the “post-truth era” (e.g.
the will of politicians, propagandists and the authors of conspiracy theories)—truth
as it is grasped in the classical theory is in principle non-withdrawable from social
discourse, including its philosophical and scientific fields.
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NATURA POST-PRAWDY
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STRESZCZENIE

Wykazuję, że post-prawda jest blisko pokrewna prawdzie pragmatycznej w ujęciu
Williama Jamesa, tj. prawdzie „użytecznościowej”. Jako taka post-prawda nie może
być kwalifikowana – jak to się nagminnie utrzymuje – jako fałsz (negacja prawdy)
w sensie zadanym w klasycznej idei prawdy. Post-prawdziwość nie jest bowiem wartością poznawczą w klasycznym systemie wartości poznawczych, a środkiem działania, a konkretniej środkiem realizowania interesów jej dysponentów przy pomocy
kamuflażu poznawczego. Obecna erupcja post-prawd jest efektem rozpowszechnienia się pragmatycznego systemu wartości i infekowania nim całej sfery publicznej
oraz prywatnej.
Słowa kluczowe: post-prawda, prawda pragmatyczna, William James, partykularny interes.

POST-PRAWDA – CO SIĘ O NIEJ TWIERDZI?

Pojęcie post-prawdy jest głośne i modne od swego pojawienia się
w ostatniej dekadzie 20-go wieku. Jest używane, a niekiedy nawet nadużywane i w przekazach medialnych, i w dyskusjach intelektualistów lub pretendujących do takiej grupy, a rzadziej w filozofii. Świadectwem popularności post-prawdy jest ogłoszenie terminu „post-truth” słowem roku 2016
przez Oxford Dictionaries.1 Jak podaje m.in. Matthew d’Ancona, pierwszy
raz termin „post-prawda” użył Steven Tesich w artykule opublikowanym
w Nation w 1992 roku.2 Najgłośniejsze monografie poświęcone postprawdzie są niefilozoficzne, najwyżej prefilozoficzne, ewentualnie z wątkami
—————————
1 “After much discussion, debate, and research, the Oxford Dictionaries Word of the Year 2016
is… post-truth.”
Post-truth is an adjective defined as “relating to or denoting circumstances in which objective
facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief’.”
https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
2 M. d’Ancona, Postprawda, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
2018, s. 14.
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filozoficznymi: Ralpha Keyesa The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, Lee McIntyre’a Post-Truth3 i Matthew d’Ancony
Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back, jednak literatura przedmiotu jest bez porównania bogatsza.
Najczęściej twierdzi się, że pojęcie post-prawdy wyłoniło się w dyskusjach
nad polityką i deformacjami życia potocznego w sferze publicznej (opinie
w tej sprawie nie są jednak całkiem jednoznaczne4), ogólniej poza filozofią,
i to głównie poza nią toczą się dotychczas dyskusje nad post-prawdą. Do
filozofii pojęcie post-prawdy wkroczyło później, chociaż jest pojęciem ewidentnie filozoficznym (jako m.in. pojęcie ściśle powiązane z pojęciem prawdy, jako fenomen ważny w sferze społecznej), a jako takie powinno być eksplorowane m.in. w epistemologii, teorii działania, filozofii polityki i filozofii
nauk społecznych.5
W problemie post-prawdy nie chodzi o czysty koncept semantyczny, epistemologiczny albo o wartość izolowaną w sferze poznawczej, wartość, która
pojawiła się, jak to sugeruje etymologia jej nazwy, po erze prawdy i jest –
niezasadnie – uznawana za pewną niejasną opozycję wobec prawdy klasycznej, ale także wobec uczciwości. Kwestia post-prawdy jest dosyć często zaliczana do problematyki obecnej kondycji cywilizacji. Twierdzi się, że postprawda podważa jeden z bazowych elementów dotychczasowej cywilizacji,
ponieważ to prawda (najczęściej bez precyzacji idei prawdy, którą ma się na
myśli) stanowi jej grunt. Dlatego też jej wyrugowanie, a co najmniej jej marginalizację przez post-prawdę postrzega się jako wstrząs cywilizacyjny.
W większości analiz ogranicza się, jak już zasygnalizowałam, występowanie post-prawdy do sfery współczesnej polityki zachodniego świata ostatnich
dekad, a zwłaszcza ostatniej dekady. Brexit i wybory prezydenckie w USA
w 2016 roku oraz prezydentura Donalda Trumpa są nagminnie przywoływanymi, można rzec, sztandarowymi, przykładami.6 Jednak okres występowania post-prawdy nakreśla się też niekiedy znacznie szerzej. Inne niż dwa
powyższe kanoniczne podawane przykłady i argumentacje wskazują, że
funkcjonowanie post-prawdy jest fenomenem długowiecznym, np. mówi się
—————————
3 R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, Macmillan
2004; M. d’Ancona, Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back, Erbury Press,
2017 [wydanie polskie: Postprawda, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018; L. McIntyre, Post-Truth. MIT Press Essential Knowledge Series, 2018.
4 Np. Keyes twierdzi, że problem post-prawdy, czyli rozpowszechniania się kłamstw i nieuczciwości jest zmorą całego świata życia, natomiast Pawelczyk i Jakubowski uznają, że dotyczy on
głównie polityki; taką samą opinię głosi d’Ancona; zob. M. d’ Ancona, Postprawda, op. cit., s. 13.
5 Na etycznym aspekcie problemu post-prawdy, ponadto ujmowanej z perspektywy etyki protestanckiej, koncentruje się D. Stephen Long w monografii Truth Telling in a Post-truth World, United Methodist General Boar, 2019.
6 M. d’Ancona, Postprawda, przeł. Michał Sutowski, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2018,
np. s. 13 i następne; zob. także D. Stephen Long, op. cit. W Oxford Dictionaries można przeczytać:
“The concept of post-truth has been in existence for the past decade, but Oxford Dictionaries has
seen a spike in frequency this year in the context of the EU referendum in the United Kingdom and
the presidential election in the United States. It has also become associated with a particular noun,
in the phrase post-truth politics”; https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016
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o wcześniejszej nieuczciwości w życiu politycznym USA,7 a nawet o kłamstwach (w przywoływanym kontekście kłamstwo utożsamia się z postprawdą) towarzyszących ludzkości od początków formowania się plemion
pierwotnych.8 Wskazuje się też inne daty pojawienia się post-prawdy, np.
zdaniem Keyesa to powstanie telewizji w latach pięćdziesiątych miało zainicjować jej erę. Keyes twierdzi też, że obecnie kłamstwo i nieuczciwość (które
utożsamia z post-prawdą) są zadomowione na wszystkich poziomach współczesnego życia, a winą za to obarcza jego mobilność i anonimowość.9 Inni
badacze utrzymują, że post-prawdy występują obecnie w codziennych praktykach komunikacyjnych. Inni jeszcze mówią, że post-prawdy zalewają cały
współczesny świat, będący światem wszechobecnego permanentnego oszustwa (m.in. Keyes). Jeszcze inni postulują jej uniwersalne występowanie –
można się domyślać, że w każdej cywilizacji i w całej historii ludzkości. Niekiedy argumentuje się, że występują tylko w szczególnych warunkach kulturowo-społecznych i okresach czasu.
Tak więc co do swego zakresu i czasu występowania oferowane diagnozy
układają się w ciąg: od pojęcia post-prawdy jako szczególnego fenomenu
specyficznego dla ponowoczesności i funkcjonującego tylko w szczególnych
sferach ludzkiego świata, głównie w polityce, do wartości towarzyszącej
człowiekowi wszędzie i zawsze. Tę ostatnią diagnozę potwierdza domniemany sens post-prawdy – utożsamianie jej z kłamstwami lub oszustwami, fenomenem odwiecznym i wszechobecnym.
Najczęściej przy tym uważa się, że post-prawda ma być ważnym negatywnym wyznacznikiem, skutkiem albo przyczyną, nowego etapu cywilizacyjnego oraz symptomem okresu degeneracji życia politycznego. Badacze
fenomenu nie prognozują, jak długi będzie okres degeneracji aksjologicznej
i w efekcie cywilizacyjnej, jakie okoliczności go spowodowały. Wymieniane
dwie – mobilność i anonimowość – nie są ani pewnym ani kompletnym zestawem uwarunkowań. Nie wiadomo też, jakie siły byłyby zdolne do przeciwstawienia się jej, ani w jakich warunkach. Jeśli nawet weźmie się pod
uwagę jedynie słabsze wyłuszczenia sensu post-prawdy, np. rozpowszechnianie się mitów i oszustw w sferze politycznej, to i tak pojawienie się postprawdy uznaje się za fenomen ważny, zmieniający w negatywnym sensie
świat życia, w tym jego organizację społeczną, i degradujące dotychczas obowiązujące normy działania i wartości.
W literaturze przedmiotu, do której dotarłam, post-prawdy przeciwstawia się prawdzie po prostu, a tę całkowicie milcząco rozumie się jako prawdę
klasyczną, opartą na idei zgodności sądu z rzeczywistością (inaczej korespondencji sądu z rzeczywistością). Stąd wszystkie prawie określenia charakteryzujące post-prawdę, należą do jednego zbioru: przeciwstawień praw—————————
R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, op. cit., s. 15.
D’Ancona, Postprawda, op. cit., s. 30.
9 R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, op. cit., s. 10.
7
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dzie klasycznej (nie-prawd, kłamstw, fałszów, nawet nieuczciwość można
dołączyć do tej kategorii).
Mimo pozorów oczywistości pojęcia post-prawdy, wzmocnionej jego częstą obecnością w przekazach medialnych, nie jest ono wyjaśnione. Oferowane ujęcia post-prawdy są powierzchowne, wieloznaczne, brakuje im też
jasności. Różne objaśnienia post-prawdy niewiele mówią o jej istocie, nie
wiadomo, w szczególności, jak i dlaczego ten fenomen powstał, co stanowi
o jego nowości. Negatywnym ocenom post-prawdy nie towarzyszy proponowanie środków i warunków jej wyeliminowania, albo przynajmniej wyjaśnienia, czy i ewentualnie dlaczego jest to możliwe.
Analizy filozoficzne post-prawdy są jeszcze niezbyt liczne i nie wyłoniły
klarownych koncepcji. Wątpliwe wydaje się wskazywanie jej źródeł w postmodernizmie, a w każdym razie wyłącznie w nim. McIntyre argumentuje, że
post-prawdy wypływają z postmodernistycznej tezy o nieistnieniu obiektywnej prawdy, co ma otwierać drzwi do krytyki nauki i faktów. Ta konstatacja
nie wyjaśnia wiele, a sugeruje ryzykownie i bez podania argumentów, że idee
postmodernistyczne zostały przejęte przez polityków. Jeśli przyjąć (co potwierdzają przykłady spotykane w literaturze przedmiotu), że post-prawdy
są obecne od momentu powstania telewizji albo nawet w okresie formowania się plemion, to teza postmodernistyczna geneza post-prawdy w ogóle nie
jest zasadna.
W tym tekście rozważam naturę post-prawdy. Twierdzę, że post-prawda
jest nadzwyczajnie podobna do prawdy pragmatycznej w wersji Williama
Jamesa – obie mają takie same bazowe atrybuty. Przedstawiam także stosunek post-prawdy do prawdy w jej sensie klasycznym.
Jest oczywiste, że problem istoty post-prawdy jest fundamentalny dla
całej jej problematyki. Dopiero rozpoznanie tej istoty pozwala deliberować
o nasilonym obecnie występowaniu post-prawd w życiu politycznym bądź
w całej sferze publicznej, o przyczynach obecnej erupcji post-prawd, o ich
dalszym rozpowszechnianiu się albo o możliwym ich zanikaniu w przyszłości, o niebezpieczeństwach, jakie post-prawda wnosi, a więc o wszystkich
tych zagadnieniach, które znajdują się dotychczas w centrum dyskusji – bez
teoretycznego objaśnienia, czym post-prawda jest.

POJĘCIE POST-PRAWDY – OBJAŚNIENIE POJĘCIA
I ZAKRES WYSTĘPOWANIA

Post-prawdę próbuje się objaśnić na dwa sposoby: poprzez przywoływanie
jej przykładów albo poprzez użycie różnych terminów, które kojarzą postprawdę z innym fenomenem. I tak twierdzi się, że do zbioru post-prawd należą fikcje, mity, kłamstwa, oszustwa, narracje (określana m.in. jako mówiona
lub spisana relacja na temat powiązanych elementów), narracje fantastycz-
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ne,10 poprawiające nastrój, opowieści, opisy faktów alternatywnych, prawdziwa przesada, oswojony fałsz,11 poglądy opierające się na emocjach, w przeciwstawieniu do opartych na faktach i świadectwach empirycznych.
Niektóre objaśnienia niosą błąd ignotum per ignotum: mówi się, że
post-prawda to neo-prawda, miękka prawda, fałszywa prawda (faux truth),
wzmocniona prawda (enhanced truth), nowa kategoria stwierdzeń, które nie
są dokładnie prawdami, ale jednocześnie są mniej niż kłamstwami, które
leżą na granicy prawdy i fałszu. McIntyre w książce What, Exactly, Is Posttruth? podaje m.in. takie określenia post-prawdy: myślenie życzeniowe, masowe złudzenie (mass delusion), bezczelne kłamstwo (bold-faced lying),
polityczna propaganda (political spin).12 Mówi też, że post-prawda jest asercją ideologicznej wyższości nad świadectwami, np. empirycznymi.13 Piotr
Pawelczyk i Jakub Jakubowski stwierdzają, że „Postprawda opisuje rzeczywistość, w której fakty nie mają znaczenia.”14 Notabene bez doprecyzowania
to ostatnie twierdzenie jest fałszywe, ponieważ każda rzeczywistość, także
irrealna, musi zawierać fakty (w przeciwnym wypadku nie jest rzeczywistością. Np. rzeczywistość mityczna zawiera fakty, tyle, że te fakty nie istnieją
z punktu widzenia realistycznej ontologii, są irrealne – ich przedmiotami są
obiekty np. mityczne. Nagminnie głosi się, że post-prawdy wyrażają alternatywne fakty lub/i kierują się bardziej emocjami niż świadectwami. Postuluje
się, że post-prawdy obejmują zaprzeczenia wyników naukowych i powstanie
fake news. Ari-Elmeri Hyvönen ujmuje post-prawdę w polityce jako ignorowanie rejestrowania faktów, a Saul Newman określa post-prawdę poprzez
takie jej cechy jak propagowanie fałszów, kłamstw, dezinformacji, szokujących i moralnie nie do zaakceptowania, propagowanie wyolbrzymień i zniekształceń rzeczywistości.15 Pawelczyk i Jakubowski twierdzą, że „u podstaw
rozpatrywanego terminu [post-prawda – MC] leżą szeroko pojęte media
masowe zniekształcające, upraszczające bądź też zmieniające rzeczywistość
społeczną”.16
—————————
10 Termin „narracja” nie ma też jednego znaczenia, a coraz więcej się sensów tego terminu tworzy
się w kontekstach pozafilozoficznych.
11 M. D’Ancona, Postprawda, op. cit., s. 20–21, 133.
12 Sandra Braun w Encyklopedia Britannica podaje następujące objaśnienie tego terminu: “Political spin, in politics, the attempt to control or influence communication in order to deliver one’s
preferred message.” Zob. https://www.britannica.com/topic/political-spin.
13 finds that post-truth is an assertion of ideological supremacy by which its practitioners try to
compel someone to believe something regardless of the evidence (teza McIntyre’a).
14 P. Pawełczyk, J. Jakubowski, Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?;
https://core.ac.uk/download/pdf/154447138.pdf, ŚSP 1,17.
15 Za Patrickiem Fridlundem: “Political scientist Ari-Elmeri Hyvönen understands the term posttruth politics as describing a predicament in which political speech is increasingly detached from
a register in which factual truths are ‘plain,’ while political theorist Saul Newman lists a number of
what he considers typical traits—propagation of falsehoods, lies, misinformation, outrageous exaggeration and distortion of reality, and more.” P. Fridlund, Post-truth Politics, Performatives and the
Force; https://link.springer.com/article/10.1007/s42439-020-00029-8
16 P. Pawelczyk, J. Jakubowski, Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?, op. cit.
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Czy wobec wielości określeń post-prawdy, a więc kojarzenia jej z innymi
zjawiskami jej pojęcie jest semantycznie labilne lub czy pojęcie post-prawdy
jest rodziną znaczeń albo nawet zbiorem znaczeń o mniej ze sobą związanych elementach niż rodzina? Gdyby tak było, każde objaśnienie postprawdy, postulujące jedno jej rozumienie byłoby arbitralną decyzją znaczeniową, a nie jedną z alternatywnych rekonstrukcji jednego jej rozumienia.
Jednak nie wydaje się, że tak jest, ponieważ mimo rozmaitości określeń
intuicje znaczeniowe, ujawniane m.in. w przykładach, są bardzo do siebie
podobne, wszystkie mają jednakowy rdzeń. Widać to z przykładów: wielu
autorów na pierwszy plan wysuwa, jak już wspomniałam, dwa: Brexit
i trumpizm.
Wydaje się więc – co jest założeniem obciążonym niewielką arbitralnością – że pojęcie post-prawdy jest jedno, a pozorna wielość jego sensów,
pozornie uwidaczniana w wielości określeń, bierze się ze zwracania uwagi na
różne aspekty i skutki tego bogatego fenomenu bazującego na domniemanej
antywartości (wartości negatywnej – jednak antycypująco zastrzegam – nie
dla wszystkich17). Charakteryzując natomiast post-prawdę opisowo, mówi
się głównie nie o jej naturze, a nie o jej skutkach społecznych i udziale
w hierarchii wartości akceptowanych we współczesnym świecie, udziale –
można rzec – negatywnym, powodującym niszczenie innych wartości, głównie prawdy rozumianej na sposób klasyczny. Różne pozafilozoficzne, najczęściej potoczne terminy, które próbują to jedno znaczenie post-prawdy ujawnić, prowadzą, wzięte en bloc, do niegroźnego zamętu semantycznego. Także
z powodu niedoskonałości języka i nieistnienia terminów synonimicznych
różne nieformalne określenia post-prawdy mają naturalne i nieusuwalne
wady.
Ponadto nie można wszystkich proponowanych określeń post-prawdy
przyjąć bezkrytycznie. Niektóre z nich należałoby wykluczyć, ponieważ są
niejasne lub całkowicie niezrozumiałe, a więc obciążone błędem ignotum
per ignotum, np. terminy: „fałszywa prawda”, „wzmocniona prawda”, „neoprawda”. Niektóre zawierają jednostronne lub nieuzasadnione wartościowanie post-prawdy, np. określenie „bezczelne kłamstwa”. Niektóre są niepoprawne, np. określenie mówiące, że post-prawdy to narracje, co ogranicza
rozumienie narracji: przecież nie wszystkie one są fałszami czy relacjami
nieuczciwymi. Niektóre określenia post-prawd są zbyt wąskie, np. pojęcie
„bezczelne kłamstwa” nie obejmuje wszystkich post-prawd, a ponadto, notabene, jest niedookreślone i chwiejne. Odrzucenie z powyżej naszkicowanych
powodów niektórych określeń daje ich spójniejszy zbiór, z którego da się
wydobyć jedno intuicyjne pojęcie post-prawdy.
Analizujący obecność post-prawdy w najnowszej polityce najczęściej
utrzymują, że post-prawda jest efektem marginalizacji albo okazjonalnego
—————————
17 Nie jest to wartość negatywna, a odwrotnie – bez wątpliwości pozytywna – dla tych, którzy się
nią posługują.
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zawieszania prawdy (w niedopowiedzianym sensie klasycznym) przez coraz
bardziej bezwzględną i niepodporządkowaną wartościom kulturowym walkę
polityczną, w której dopuszcza się nieuczciwe reguły gry, przeinaczenia,
oszustwa i inne negatywne zjawiska, wszystkie należące do jednej grupy –
nieprawd, fałszów, nieuczciwości, zrywania z faktami. Podobnie opinie
o sukcesywnie rosnącej roli post-prawdy w całej sferze społecznej mówią
o usuwaniu prawdy, wykluczania jej ze zbioru wartości organizujących i porządkujących życie społeczne. Ogólnie, post-prawdę traktuje się jako zerwanie z prawdą jako naczelną wartością nie tylko poznawczą, ale nadzorującą wszystkie sfery życia społecznego.
Tymczasem stan rzeczy jest bardziej skomplikowany i prowadzi do wniosku, że przeciwstawianie post-prawdy prawdzie w ogóle (prawdzie, której
sens nie jest sprecyzowany, której znaczenie opiera się na nieujawnionych
intuicjach) jest niepoprawne. Dzieje się tak, ponieważ – jak to ujawnia filozofia – jest co najmniej kilka różnych intuicji znaczeniowych, czym jest
prawda. W następstwie tego sformułowano wiele teorii nadających prawdzie
różne znaczenia.
W dotychczas toczonych dyskusjach o post-prawdzie ignoruje się filozoficzną dywersyfikację rozumienia prawdy. Mówi się o prawdzie po prostu,
o prawdzie w ogóle, prawdzie jakoś jednoznacznie intuicyjnie pojmowanej.
Implicite ma się w tych rozważaniach na uwadze tylko jej klasyczną koncepcję, teoretycznie zgłębioną już przez Arystotelesa, zwaną prawdą korespondencyjną lub, częściej, prawdą klasyczną.
Dyskusje tak zorganizowane i ograniczone posiłkują się więc zdroworozsądkową intuicją znaczeniową co do prawdy, tj. intuicją „zgodnościową”
(prawda to zgodność sądu z rzeczywistością) i teoretyzowaną w koncepcji
klasycznej oraz wszystkich pochodnych wobec niej – korespondencyjnych,
opartych na kategorii reprezentacji. Jeśli weźmie się pod uwagę inną koncepcję prawdy, a w szczególności koncepcję pragmatyczną w wersji Jamesa,
to okaże się, że to przeciwstawienie jest niepoprawne, ponieważ post-prawda
jest bardzo bliska prawdzie pragmatycznej w wersji Jamesa. Można ją też
przyrównywać do neopragmatycznej konsensualnej koncepcji Richarda
Rorty’ego, lecz to pokrewieństwo nie jest tak bliskie, a niektóre jego aspekty
są wątpliwe.

POST-PRAWDA, PRAWDA KLASYCZNA,
PRAWDA PRAGMATYCZNA

Poniżej wykazuję, że post-prawda jest tożsama z lub w każdym razie
zadziwiająco podobna do prawdy pragmatycznej w rozumieniu Williama
Jamesa. Tym samym twierdzę, że post-prawda nie jest fenomenem, który
objawił się w przestrzeni publicznej, a następnie w intelektualnej w ostatnich
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latach 20 wieku. Niezmiernie bliska „krewna” post-prawdy została rozpoznana i teoretycznie opracowana na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku jako prawda pragmatyczna.
Twierdzi się na ogół, że to William James sformułował najszerzej znaną,
uznawaną za kanoniczną dla pragmatyzmu wersję prawdy pragmatycznej,
najlepiej oddającą ducha pragmatyzmu. Jest to prawda sprowadzona do
użyteczności zdań, twierdzeń itp. Nieco głębsze wniknięcie w historię jej
formułowania i filiacje pokazuje, że ma ona oprócz Jamesa trzech współautorów: Ferdinanda Canninga Scotta Schillera,18 Charlesa Sandersa Peirce’a
i Johna Dewey’a. Nie myślę tu o oddzielnych względem Jamesowskich ujęciach prawdy, jakie utworzyli Peirce i Dewey, ale o niektórych wątkach
ich refleksji o prawdzie, które posłużyły wcześniej Schillerowi, a następnie
Jamesowi do sformułowania koncepcji sprowadzającej prawdę do użyteczności.
James sformułował swoją koncepcję prawdy czerpiąc jej główną ideę od
Dewey’a i od Schillera, który z kolei przekształcił ważną myśl Peirce’a. Konkretniej, stwierdzenie Peirce’a mówiące, że prawda musi mieć praktycznie
konsekwencje, Schiller zmodyfikował do wersji opartej na pojęciu ludzkiego
interesu. Pominę tu kwestię zasadności tej modyfikacji; można się bowiem
spierać o to, czy nie jest ona, pierwotnie pomyślana jako rozwinięcie i precyzacja, w istocie zmianą sensu myśli Peirce’a.

F. C. S. Schiller
W każdym razie prawda – głosi Schiller – musi mieć związek z ludzkimi
interesami, musi mieć konsekwencje dla kogoś i służyć określonym celom.19
Schiller wywiódł, czerpiąc inspirację z Platona, pojęcie prawdy i fałszu z dobra: prawda i fałsz są formami dobra i zła: Prawda jest w harmonii z Dobrem.20 Platońską jedność Dobra i Prawdy przekształcił do związku prawdy
z użytecznością: zdanie jest prawdziwe, jeśli jest użyteczne. Użyteczność
powiązał z dobrem, redukując drugie do pierwszego. W ten sposób zdewaluował naturę wiecznego absolutnego Dobra, postulowanego przez Platona, do
interesów własnych poszczególnych ludzi. Odebrał Platońskiemu Dobru nie
tylko abstrakcyjny charakter, ale i jego absolutność, wieczność, niezmienność, obiektywność, tj. brak relatywizacji do interesów właśnie. I uniwersalność 0 Dobro Platońskie jest dobrem wspólnym, wszechogarniającym,
transcendentnym. Schiller pisze:
“In neither the truth or falsehood of a conception be decided in the abstract
and without experience of the manner of its working. It gets its real meaning
only in, from, and by, its use; apart from its use the meaning of any ‘truth’

—————————
Standardowo występuje w literaturze przedmiotu jako F. C. S. Schiller.
F. C. S. Schiller, Humanism, MacMillan, New York 1903, s. 36.
20 Ibidem, s. 24.
18
19
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remains potential. And you can use it only if you desire to use it […] If, on the
other hand, your practical experience suggests to you that a certain conception would be useful, if it were true, you will reasonably give a trial to see
whether it is not ‘true,’ and if thus you discover it and find that you can work
with it, you will certainly call it ‘true’ and believe that it is ‘true’.”21

Tak jak innych pragmatystów Schillera pochłaniał zamysł pozbycia się
abstrakcyjności i niepoznawalności prawdy22 oraz związania jej – w projekcie pragmatystycznego humanizmu – ze sprawami ludzkimi, z ludzkim
doświadczeniem i z tym, co jest ważne dla człowieka. Kierując się tym zamysłem, uznał, że prawda, która nie jest użyta w celu przynoszącym zadowolenie, jest prawdą tylko potencjalną. Uznał też, spektakularnie dla ducha
pragmatyzmu, że jeśli jakieś twierdzenie, zdanie itp. jest użyteczne, to można nazwać je prawdziwym i uznać, że jest prawdziwe. Ostatnim krokiem tej
argumentacji, zarysowanym jedynie niejasno, jednak faktycznie przeprowadzonym, jest utożsamienie prawdy z uznaniem twierdzenia, zdania, opinii
itp. Istotą prawdy ma być uznanie jednostek wiedzy za prawdziwe, a nie
korespondencja jednostek wiedzy do rzeczywistości. Zamiast obiektywnej
relacji wiążącej wiedzę z rzeczywistością, niezależnej od podmiotu poznającego (konstytutywnej dla prawdy klasycznej, korespondencyjnej) Schiller –
analogicznie jak pozostali pragmatyści – wprowadził asercję (tj. uznanie
zdania za prawdziwe23), która odsuwała widmo niepoznawalności prawdy,
wiązała prawdę z człowiekiem (asercja jest aktem podmiotu) w duchu pragmatystycznego humanizmu, a jednocześnie pozbawiała ją obiektywności.
Poprzez redukcję Dobra do użyteczności Schiller głęboko zmienił wieczną Platońską ideę Dobra, z której czerpał inspiracje. Zmienił też związek
Dobra i Prawdy, postulowany przez Platona, na związek prawdy i użyteczności, przy czym użyteczność rozumiał jako pojedynczy ludzki interes (interes
poszczególnych ludzi) lub ich konstelację – także pozostającą w gestii indywidualnego ludzkiego podmiotu. W rezultacie powstała koncepcja prawdy,
w której trudno doszukać się ducha platonizmu, mimo iż Schiller wspiera się
rozlegle na myśli Platona i jego myśli pozornie tylko przetwarza. Mimo to
wyłania się jako baza koncepcji prawdy Schillera produkt typowy dla programu pragmatyzmu: w antropicznej (humanistycznej) perspektywie uwyraźniają się przede wszystkim ludzkie pożądania, potrzeby, interesy człowieka, cele, które należą do celów działania, a nie – jak u starożytnych Greków
– kontemplacyjne zgłębianie Absolutu. Pragmatyści przesunęli aktywizm
człowieka na pierwszy plan, poznanie zaś podporządkowali ludzkiemu dzia—————————
Ibidem, s. 35–36.
Jak dobrze wiadomo, za niepoznawalną uznaje się prawdę klasyczną, twierdząc, że nie można
stwierdzić zgodności zdań z rzeczywistością, ponieważ dostęp do tej drugiej jest bądź niemożliwy
bądź do najmniej językowo zapośredniczony.
23 Pojęcie asercji wprowadził Gottlob Frege, do logiki, lecz posługują się tym pojęciem głównie
pragmatyści, do definiowania pragmatystycznej koncepcji prawdy, w różnych jej wersjach.
21

22
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łaniu. Odrzucenie abstrakcyjności Dobra i Prawdy oraz obiektywności zmienia całkowicie – w stosunku do Platońskiej – te koronne pojęcia, a za nimi
pozycję człowieka w świecie.

William James
James kroczył szklakiem wytyczonym przez Schillera. W Pragmatism.
A New Name for Some Old Ways of Thinking deklaruje, że do przyjęcia dla
niego są dwie koncepcje prawdy: Schillera i Dewey’a. Dla Schillera – stwierdza James – prawdą jest to, co działa.24 Pojmowanie prawdy przez Schillera
oraz Jamesa są w swej istocie takie same: “A favorite formula for describing
Mr. Schiller’s doctrines and mine is that we are persons who think that by
saying whatever you find it pleasant to say and calling it truth you fulfil every pragmatistic requirement.”25
Konkretniej, James odwołuje się do dwóch twierdzeń Deweya: po pierwsze, prawda jest tym, co daje zadowolenie, po drugie, prawdę należy przyrównać do tego, co gdyby było prawdziwe, byłoby przyjemne: „Dewey says
truth is what gives ‘satisfaction.’ He is treated as one who believes in calling
everything true which if it were true, would be pleasant.”26 James przypisuje
prawdzie rolę środka działania; określa też postulowaną przez siebie prawdę
jako instrumentalną:
“Any idea upon which we can ride, so to speak; any idea that will carry us
prosperously from any one part of our experience to any other part, linking
things satisfactorily, working securely, simplifying, saving labor; is true for
just so much, true in so far forth, true instrumentally. This is the ‘instrumental’ view of truth.”27

Koncepcja prawdy Jamesa jest efektem wspólnego dla pragmatystów
sprzeciwu wobec abstrakcyjności prawdy (taki atrybut ma ich zdaniem
prawda klasyczna, polegająca na zgodności idei, twierdzenia, opinii itp.
z rzeczywistością), oderwania prawdy od tego, jak ona działa, a w istocie, jak
człowiek działa na jej podstawie. Jest sprzeciwem wobec prawdy transcendentnej, nieuwarunkowanej.28 Stanowisko Jamesa, za wcześniejszą koncepcją Schillera, zawiera wniosek mówiący, że prawda ma znaczenie tylko
w użyciu, poza nim pozostaje potencjalna. Znaczy to, że prawda bez stowarzyszonego z nią działania nie jest autentyczną prawdą, a tylko jej możliwo—————————
24 “Schiller says the true is that which works,”: W. James, Pragmatism. A New Name for Some
Old Ways of Thinking, Longmans, Green and Co. Toronto–Bombay–Calcutta–Madras 1922 (1907).
Zwłaszcza wykład 6: Pragmatic Conception of Truth.
25 W. James, Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking, op. cit., s. 233.
26 Ibidem, s. 234.
27 Ibidem, s. 58. Zob. też: J. Capps, The Pragmatic Theory of Truth, w: The Stanford Encyclopedia
of Philosophy, edycja 2019, E. N. Zalta (red.); <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/
entries/truth-pragmatic/>.
28 W. James, Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking, op. cit., s. 234, 236.
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ścią. Obiektywność prawdy, naczelny atrybut prawdy w jej sensie klasycznym, anuluje się poprzez wprowadzenie asercji jako sposobu kwalifikowania
prawd.
Prawdę stosuje się – kontynuuje James – tylko wtedy, gdy ma się pragnienie, które może ona zaspokoić. Jest więc ona użytecznym narzędziem
realizacji pragnień, potrzeb, interesów, a nie – jak prawda klasyczna – kryterium adekwatności poznawczych przedstawień rzeczywistości. Prawdami
są opinie, twierdzenia itp. użyteczne, tj. realizujące czyjeś pragnienia i potrzeby. Użyteczność zdania, opinii itp. dla (indywidualnego) podmiotu tworzącego lub posługującego się zdaniem, opinią, twierdzeniem itp. jest koniecznym, ale też wystarczającym warunkiem prawdziwości pragmatycznej.
James wskazuje, że prawdzie klasycznej brak tych atrybutów, które uznaje
za konstytutywne i bezwzględnie konieczne dla swej prawdy pragmatycznej.
Zarzuca prawdzie klasycznej to mianowicie, że nie ma ona nic wspólnego
z praktycznymi interesami lub personalnymi powodami (wypowiadania danych prawd).29
Teoria Jamesa jest tylko jedną wśród kilku pragmatycznych koncepcji
prawdy. Innymi, w mniejszym stopniu obrazoburczymi względem jej ujęcia
klasycznego i zarazem względem intuicyjnego rozumienia prawdy, są m.in.
koncepcja prawdy jako kresu badań (Peirce) i koncepcja Deweya gwarantowanej asercji (warranted assertibility), tj. asercji gwarantowanej przez
prowadzone procesy badawcze. Są także koncepcje pragmatyczne radykalniejsze niż Jamesa: Peirce’a koncepcja uniwersalnego konsensu głosząca, że
prawda jest opinią akceptowaną przez wszystkich, którzy z nią mają do czynienia.30 Do tej idei zbliżona jest znacznie późniejsza neopragmatystyczna
koncepcja grupowego konsensu Richarda Rorty’ego, który za wystarczający
warunek prawdy uważa konsens członków grup społecznych „gawędzących”
o danej opinii, twierdzeniu itp.: prawdą jest to, co do czego uczestnicy takich
pogawędek umawiają się, że ma być prawdziwe.
Dla Jamesa asercja jest kryterium prawdy, a użyteczność jej konstytutywnym atrybutem. Prawda jest narzędziem realizacji pragnień i interesów
podmiotu, dawania mu satysfakcji. Prawdy mają być użyteczne w zakresie
partykularnym, a nie uniwersalnym. Odrzucenie obiektywności (rozumianej
jako desubiektywizacja) prawdy jest promowane w pragmatystycznym humanizmie. Jak w każdym humanizmie, i w pragmatystycznym człowiek jest
centrum wszechrzeczy, a wszelkie jego kreacje i ustanowienia odnoszą się do
niego samego, w tym do jego potrzeb i interesów – jeśli te dwa pojęcia rozróżniać, co nie jest bezwarunkowo zasadne. Podążanie za interesami, a nie
—————————
Ibidem, s. 228.
Peirce’s “… opinion which is fated to be ultimately agreed to by all who investigate,” How to
Make Our Ideas Clear, Popular Science Monthly, 12 (January): 286–302; przedrukowane w: Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, t. 3, 1872–1878), C. Kloesel, M. Fisch, N. et al.
(red.), Bloomington, IN: Indiana University Press, 1878 (1986), s. 273.
29
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za transcendentną (pozapodmiotową) obiektywnością sądu, do niczego
człowiekowi nieprzydatną,31 jest właśnie istotą prawdy pragmatystycznej.
Tak rozumiana prawda, „użytecznościowa”, pozostaje nią, dopóki służy
interesom jej wytwórcy lub zleceniodawcy,32 a znika, gdy przestaje być użyteczna. Tak jak, na przykład, znikają po kilku dniach informacje medialne,
kiedy spełnią swą rolę środka realizacji interesów zamawiających je polityków i ich środowisk, przeważnie skłonienia odbiorców do opowiedzenia się
za ich stanowiskiem, przez serwowanie „prawd” użytecznych dla polityków,
tj. pacyfikujących społeczne niezadowolenie czy niepokój. Jednak kategoria
„znikania”, ewentualnie „porzucania” do określenia fałszu opozycyjnego
względem prawdy pragmatycznej intuicyjnie nie wydaje się całkiem właściwa, choć zasadne jest mówienie o wyrzucaniu narzędzi, które są bezużyteczne, a prawda pragmatyczna jest właśnie narzędziem służącym do realizacji
interesów.
Czemu – należy zadać tu pytanie – jest przeciwstawiona prawda pragmatyczna w wersji Jamesa, czym jest pragmatyczny fałsz, opozycja prawdy?
Fałsze w koncepcji Jamesa to, można mniemać, zdania, sądy i opinie kontrużyteczne (szkodliwe) dla użytkowników tych zdań itd. Takie bowiem sądy
to w tym wypadku przeciwieństwo prawdy. John Capps w The Pragmatic
Theory of Truth głosi inaczej, że fałsze to zdania nieużyteczne, co jest twierdzeniem słabszym, gdyż lokuje w jednej grupie sądy szkodliwe oraz neutralne ze względu na ich użyteczność dla określonych podmiotów: “True beliefs,
he [James – MC] suggests, are useful and dependable in ways that false beliefs are not,” powołując się na stwierdzenie Jamesa: “you can say of it then
either that ‘it is useful because it is true’ or that ‘it is true because it is useful’. Both these phrases mean exactly the same thing. (1907 [1975: 98]).”33
Silna dwuczłonowa opozycja prawdy użyteczne–prawdy szkodliwe nie
ujmuje prawd neutralnych pod względem ich użyteczności – takich, które
jeszcze nie są użyteczne lub które przestały być dla jej użytkownika użyteczne i jednocześnie nie są szkodliwe. James de facto postuluje takie zdania,
opinie, itd., które nie są ani prawdziwe, ani fałszywe (tj. ani użyteczne, ani
szkodliwe), lecz formują trzecią grupę – właśnie zdań neutralnych ze
względu na użyteczność. Zamiast dychotomii prawda – fałsz, mamy triadę:
prawda – fałsz – sądy neutralne (ani prawdziwe, ani fałszywe). Triada ta jest
komplikowana przez relatywizację każdego z członów do podmiotu i do
okresu użyteczności. Ponadto nie jest ona pewna, ponieważ pewna uwaga
—————————
W wąskim rozumieniu użyteczności.
Zleceniodawcą prawdy nazywam osoby, które zlecają wytwarzanie prawd dla ich własnych korzyści. Zleceniodawcą jest np. polityk, który zamawia pisanie przemówień, oficjalnych oświadczeń
przeważnie anonimowym, ukrytym autorom, których własne poglądy nie są w ogóle istotne w formowaniu prawd (służących interesom zleceniodawcy) albo, nagminnie, skłania media do rozpowszechniania określonych prawd.
33 J. Capps, The Pragmatic Theory of Pragmatic, op. cit. W cytacie zachowałam odwołanie się do
nowszej edycji klasycznej monografii Jamesa Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of
Thinking niż to, które biorę pod uwagę w tym tekście.
31
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Jamesa (wspomniałam o tym powyżej) świadczy, że prawd potencjalnych
nie zalicza on do zbioru prawd.
Prawdy w koncepcji Jamesa są czasowo ważne i zrelatywizowane do
podmiotu. Są temporalne, jako że ich prawdziwość jest ograniczona do
okresu ich użyteczności. Nie jest natomiast – powtórzę – jasne, bo James
tego nie mówi, czym stają się prawdy, gdy mija okres ich użyteczności. Nie
jest zasadne twierdzenie, że stają się dla swych uprzednich zwolenników
fałszami. W pewnym sensie można je uznać ex post za użyteczne, nawet za
trwale użyteczne. ponieważ zadowolenie podmiotu może być trwałe. Może
być prolongowane, odczuwane długo po okresie użycia prawdy i nie kończy
się w momencie osiągnięcia przezeń stanu zadowolenia. Temporalność jest
rozmyta; niekiedy przynajmniej trudno określić okres (Jamesowskiej)
prawdziwości danego sądu. Na przykład przestępca, który posiłkując się
(odpowiednio spreparowanymi) prawdami w rozumieniu Jamesowskim
wygłaszanymi przez siebie samego i jego adwokatów, wygrał proces sądowy,
jest zadowolony długo po jego zakończeniu.
Czy raczej należałoby tę temporalność wyjaśnić jako przechodzenie
prawdy w stan potencjalny (przypomnę, że pojęcie prawdy potencjalnej
wprowadził James)? Zarówno negatywna jak i pozytywna odpowiedź na to
pytanie prowadzi do komplikacji. Odpowiadając twierdząco, trzeba byłoby
przyjąć, że prawda przechodzi w stan potencjalny, gdy zmienia się jego relacja do podmiotu będącego dysponentem prawdy. W przypadku odpowiedzi
negatywnej nie ma w ogóle rozstrzygnięcia. Nie wiadomo, jaki status mają
zdania, kiedy minie okres ich użyteczności.
Prawda Jamesowska jest zrelatywizowana do podmiotu: opinie, twierdzenia tezy itp. są prawdami, jeśli są użyteczne dla jakichś podmiotów, podczas gdy dla innych podmiotów nie są prawdziwe, ponieważ są dla nich bezużyteczne lub szkodliwe. Nie ma mowy o powszechności prawdy. Prawdy
takie komunikowane innym ludziom nie dla wszystkich są prawdziwe: są
takie dla dysponentów prawdy, natomiast dla jej odbiorców często są fałszywe (jako kontr-użyteczne) lub ani prawdziwe, ani fałszywe i też, zdaje się,
niepotencjalne (jako neutralne użytecznościowo).
Prawda pragmatyczna nie jest miernikiem wartości wiedzy ze względu na
jej zgodność z faktami. Nie jest w ogóle wartością poznawczą, a jest pomyślana
jako narzędzie stosowane w praktycznych działaniach. Pojawia się ona jednak
także w obszarze poznawczym w heurystycznych modelach poznania, tj. takich, o których wiadomo, że nie reprezentują zadowalająco (zgodnie z przyjętym w danej dziedzinie badań stopniem adekwatności) swego przedmiotu,
lecz są użyteczne w praktycznych zastosowaniach, np. w przemyśle.
Prawda pragmatyczna releguje klasyczną w ten sposób, że odrzuca jako
warunek konieczny zgodność sądu z rzeczywistością. Lecz go nie wyklucza;
sądy prawdziwe w sensie klasycznym, tj. zgodne z faktami, mogą być zarazem prawdami pragmatycznymi, kiedy są użyteczne dla pewnych podmio-
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tów. W takich sytuacjach zachodzi koincydencja obu prawd, która nie świadczy o pokrewieństwie ich istot.
Prawda pragmatyczna, analogicznie jak klasyczna, wnika w system wartości moralnych i bierze udział w jego kształtowaniu. Usuwa moralną cnotę
mówienia prawdy w klasycznym ujęciu, czyli cnotę przedstawiania faktów
zgodnie z rzeczywistością i bezstronnie. Zamiast tej cnoty, według pragmatystów bezużytecznej, prawda pragmatyczna Jamesowska opiera się na innej
cnocie: dbania o indywidualne potrzeby i przyjemności w pierwotnym
„naturalnym” egoizmie wyrastającym, być może, z biologicznej woli przetrwania.
Przyzwolenie na prawdę pragmatyczną i na współ-fundujący ją egoizm
nie jest wynikiem tylko filozoficznych pomysłów pragmatystów, lecz wypływa z przemian kulturowo-społecznych. Jak to zwykle dzieje się w filozofii,
pragmatyści nie wytworzyli swych idei w izolacji lecz w dominującym zakresie, a – wydaje się – ujawnili, uteoretyzowali i ulegitymizowali rodzący się
ówcześnie klimat społeczno-kulturowy związany z dojrzewaniem kapitalizmu. Duch pragmatyzmu jest obecnie dosyć powszechnie aprobowany;
sprzyja jego rozwojowi wiele pokoleń kulturowej (w szerokim sensie słowa
„kultura”) indoktrynacji.
Pragmatyczne przesłanie moralne mówiące o troszczeniu się o własne interesy, przy negowaniu niektórych przynajmniej tradycyjnych wartości fundamentalnych, jest moralnie naganne według tradycyjnych systemów aksjologicznych. Jednak jest aprobowane we współczesnym kodeksie moralnym,
stowarzyszonym z wymogami swej ekonomicznej bazy (w sensie Marksowskim). Wiele pisali o eksplozji interesów własnych przedstawicie szkoły
frankfurckiej pierwszego pokolenia, w tym Max Horkheimer w Krytyce instrumentalnego rozumu, tenże z Theodorem Adorno w Dialektyce oświecenia, a także Herbert Marcuse w Człowieku jednowymiarowym. Egoizm,
mylony z indywidualizmem, jest kołem zamachowym kapitalizmu, inicjując
konkurencję, a relegując solidarność i empatię.34 Ten klimat promowania
partykularnych interesów własnych opanował sferę publiczną i świadomości
indywidualne. Twierdzi się, że egoizm wybranych ludzkich jednostek (nazywanych aktywniejszymi i o domniemanej większej kreatywności) przynosi
postęp cywilizacyjny i dobrobyt masom, że wobec tego jest on pozytywną
wartością moralną. Bezwzględne bogacenie się jednych kosztem biedy pozostałych, stawiania się ponad prawem i niezważania na społeczne koszty ma
być dobrodziejstwem dla ludzkości. Egoizm usuwający lub marginalizujący
wartości dla kapitalizmu niepożądane i dezorganizujący cały ich system nie
jest jednak differentia specifica kapitalizmu. W historii przeważnie był
obecny (różne były jego stopnie i formy) tłumiąc idee równości i solidarności, które uznawał za wrogie.
—————————
34

R. E. Allinson, Unmasking Color Racism, Dialogue and Universalism, 2021, 31 (1).
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PRAGMATYCZNA KONCEPCJA PRAWDY WEDŁUG JAMESA
A POST-PRAWDA

Post-prawda jest tak podobna do prawdy pragmatycznej w wersji Jamesa, że można je uznać za tożsame.
Obie są apoznawcze. I post-prawda, i Jamesowska prawda pragmatyczna usuwają korespondencję (opinii, sądów, twierdzeń itp.) z rzeczywistymi
faktami jako swój atrybut, a poprzez to znoszą dwojako rozumianą obiektywność jako konieczny warunek przekonań: jako niesubiektywność oraz
jako odnoszącą się tylko do obiektu sądu.35 I prawda według Jamesa, i postprawda relegują zasadniczy cel i istotę prawdy klasycznej, tj. formowanie
adekwatnych reprezentacji rzeczywistości.36 Zamiast tradycyjnej, korespondencyjnej idei prawdy wprowadzają służebność wiedzy (właściwiej byłoby tu
powiedzieć: wiedzy z pozoru, wiedzy w nieklasycznym sensie) podmiotowi.
Służebność sprowadza się – i jest to jej drastyczne ograniczenie – do oddania się w pakt partykularnej (dla wybranych podmiotów, w określonych sytuacjach) użyteczności sądów.
W celu realizowania partykularnych interesów zarówno post-prawdy (jak
i prawdy w rozumieniu Jamesa) wytwarzają iluzje poznawcze. Prezentują się
jako adekwatne reprezentacje poznawcze, „przebierają się” za nie – narzucają swoim odbiorcom przekonanie, że ma on do czynienia z prawdą w sensie
klasycznym. Właśnie dzięki kamuflażowi poznawczemu dysponenci postprawd (i prawd w sensie użytecznościowym) realizują stawiane niepoznawcze cele. Stosowanie post-prawd (tak samo jak prawd według Jamesa) opiera się na zwodzeniu, mamieniu: post-prawdy udają rzetelne opisy
istniejących faktów. W post-prawdzie nie chodzi o to, co się mówi, ale o to, w
jakim celu się mówi, a konkretniej jakiemu interesowi ma ona służyć. Na
przykład George Bush i ówczesna administracja USA rozpowszechniali informacje o broni chemicznej składowanej w Iraku, ponieważ w ich interesie
leżała ludobójcza barbarzyńska napaść na ten kraj. Głosili post-prawdy, tj.
posługiwali się relacjami o nieistniejącym spreparowanym fakcie („odkrytych” magazynach broni chemicznej) w celu legitymizacji amerykańskich
interesów militarnych, politycznych i biznesowych. Komunikaty wpajały
odbiorcom błędne przeświadczenie, że adekwatnie przedstawiają istniejące
fakty, podczas gdy w istocie były one ukrytymi środkami działania w imię
partykularnych interesów.
Post-prawda i prawda Jamesowska są świadomymi manipulacjami tradycyjną, tj. korespondencyjną ideą prawdy. Prezentuje się je jako prawdziwe
—————————
35 Te rodzaje obiektywności różnią się od siebie, ponieważ oprócz podmiotu sąd mogą zniekształcać czynniki odnoszące się do innych obiektów poza właściwym obiektem prawdy, np. należących do
jego środowiska. Druga obiektywność jest węższa i bardziej rygorystyczna niż pierwsza.
36 O niekopiującej, a symbolicznej koncepcji prawdy korespondencyjnej piszę w monografii Droga do symbolicznej koncepcji prawdy, Warszawa 2012.
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informacje o faktach (prawdziwe w rozumieniu klasycznej idei prawdy),
jednak faktycznie pełnią zupełnie inną rolę: obie są środkami realizowania
interesów głoszących je podmiotów. Zgodność z faktami nie jest dla nich
warunkiem koniecznym, a okolicznością zupełnie obojętną. Na przykład,
programy wyborcze, w przeważającej ich części nie korespondują z faktami
(chociaż spora część odbiorców tak je traktuje), a mają pozwolić wygrać wybory ich dysponentom i w związku z tym przekonać odbiorców do głosowania na ich partię polityczną. Post-prawdy biznesowe, odpowiednio prezentujące sytuację danej firmy mają skłonić akcjonariuszy tej firmy do akceptacji
bezprawnych działań jej zarządu, inwestorów do inwestowania mimo zbyt
wysokiego ryzyka. W takich i wielu innych działaniach, przedstawianie rzeczywistości obiektywnie zupełnie się nie liczy.
Stosowanie post-prawdy (i prawdy pragmatycznej w sensie Jamesa) polega na komunikowaniu jej wybranym odbiorcom. Komunikowanie to forsuje iluzję, że odbiorcy ci mają do czynienia z prawdą w jej rozumieniu klasycznym. Inaczej rzecz ujmując, funkcjonowanie post-prawd (i prawd pragmatycznych, Jamesowskich) polega na „przebieraniu ich w szaty” prawd
klasycznych, a ich właściwa rola – narzędzia realizacji czyichś interesów –
jest w nich ukryta. Nie można twierdzić, jak to się często głosi, że postprawda i nieklasyczna koncepcja prawdy według Jamesa po prostu przeciwstawiają się prawdzie klasycznej, czyli są z nią w związku dysjunkcji (albo,
albo). Post-prawda (i Jamesowska prawda pragmatyczna) posługują się klasyczną ideą prawdy – ta jest bazą manipulowania odbiorcami. Post-prawdy
(i prawdy Jamesowskie) działają w interesie swoich dysponentów jako ukryte środki kształtowania świadomości, a nie jako opisy faktów. Mają przekonywać odbiorców do stanowisk, opinii, twierdzeń (np. twierdzenia o istnieniu broni chemicznej w Iraku) pożądanych dla realizacji interesów ich dysponentów (militarnej napaści na Irak). To, o co w post-prawdzie chodzi, leży
poza głoszonym expressis verbis językowym komunikatem, w wiedzy ukrytej – w wiedzy o tym, kto post-prawdę wypowiada, w jakich warunkach ją
wypowiada i jakie interesy aktualnie rozgrywa.
Nie tylko enuncjacje polityczne, ale i wiadomości w mediach poza polityką, będące coraz częściej post-prawdami,37 należałoby analizować poprzez
odwołanie się do ich kontekstów, do interesów podmiotów je formujących
lub, częściej, ich dysponentów. Post-prawdy osaczają iluzjami świadomość
indywidualną i zbiorową. Mogą one być autentycznie rozumiane tylko wtedy, jeśli dotrze się do ich ukrytej warstwy, czyli do tego, czemu mają służyć,
do ich celu, który jest inny od tego, co one oficjalnie komunikują. Nie chodzi
mi tu o język metaforyczny, alegoryczny czy o zapośredniczenia treści innego
—————————
37 Z drugiej strony wiadomo, że polityka zawłaszcza coraz więcej sfery publicznej i w zasadzie żadna sub-dziedzina tej sfery nie jest od niej wolna. Jest obecna jako strategiczny gracz i w kulturze
(w węższym sensie), i w nauce, i w religii i też oczywiście w edukacji. Teraz pandemia Covid-19
pokazała, jak wielką rolę odgrywa ona w ochronie zdrowia i życia całych społeczeństw.
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rodzaju ani o tzw. skróty myślowe czy o rozmaitość interpretacji tego samego zdania, twierdzenia itp.
Post-prawdy (i prawdy Jamesowskie) nie są z koniecznością fałszami
w rozumieniu klasycznej idei prawdy. Oceniane z perspektywy tej idei,
post-prawdy formują ciąg – od takich przedstawień faktów realnych, które
uwzględniają pożądane i pomijają niewygodne dla dysponentów ich właściwości, komponenty sytuacji wątki fałszywe, poprzez deformujące interpretacje realnych faktów, opisy, które de facto oceniają opisywane fakty, aż do
relacjonowania faktów całkowicie irrealnych. Jest tu więc gradacja różnic
(rozbieżności) względem prawdy klasycznej. Pierwszy typ post-prawd jest
bodajże najczęstszy w mediach, w których pozornie opisuje się bezstronnie
istniejące fakty, a de facto tak się te fakty dezinterpretuje, aby odbiorca –
zagubiony w mieszance prawd, częściowych prawd i fałszów (w sensie klasycznym) – wyciągnął zamierzoną w przekazie medialnym konkluzję i poparł interesy tkwiące u źródła przekazu medialnego.
Spektakularnym przykładem post-prawdy posługującej się tendencyjną
dezinterpretacją, obejmującą i fałsze w rozumieniu klasycznym, i wartościujące opinie, i tezy kompletnie nieuzasadnione38 jest artykuł w Politico
o szczepionce Sputnik V: „Eksperci ostrzegają, że Moskwa wykorzystuje
Sputnika jako geopolityczne narzędzie do manipulowania Zachodem, zaostrzania podziałów i przedstawiania Rosji jako zbawcy.” Oraz: „Dziś niektórzy obserwatorzy Kremla twierdzą, że raport w »Lancecie« powinien był
raczej wzbudzić dzwonki alarmowe i skłonić Unię do bliższego przyjrzenia
się sprawie. Ostrzegają też, że Moskwa wykorzystuje Sputnika jako geopolityczne narzędzie do manipulowania zachodnimi demokracjami, zaostrzania
podziałów i przedstawiania Rosji jako wybawcy z pandemii. – To jakiś
koszmar – powiedziała przedstawicielka niemieckich Zielonych, Viola von
Cramon-Taubadel, eurodeputowana zasiadająca w komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Porównując rosyjską strategię promocji
Sputnika do skandalu z dopingiem w sporcie, uznała to za sprawę wymagającą natychmiastowej uwagi ze strony UE.”39
Intencje Politico nie są ukryte głęboko. W przytaczanym tu fragmencie
opowieści w Politico chodzi o niszczenie wizerunku Rosji, wpajanie czytelnikom nienawiści do niej albo – jeśli już ją nienawidzą, a takich jest zapewne
większość wśród czytelników – o pogłębienie przeświadczenia, że jest to
imperium zła, jak mawiał Ronald Reagan. Chodzi też, być może, o interesy
wytwórców szczepionek z „wolnego świata”. Szczepionkę, która potencjalnie
ratuje ludzkie zdrowie i życie, traktuje się jako okazję do ataku na Rosję,
a wytwórców szczepionki uznaje się za wrogów tak zwanego wolnego świata.
W kompozycji tej post-prawdy są imputacje zupełnie niepotwierdzone
—————————
Trudno więc tu mówić o ich prawdziwości bądź fałszywości w sensie klasycznym.
https://wiadomosci.onet.pl/politico/koronawirus-rosja-ma-geopolityczna-szczepionke-ale-czysputnik-v-jest-tak-dobry-jak-o/36xql6b
38
39
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w faktach, brak źródeł, które pozwoliłyby wykazać prawdziwość (w sensie
klasycznym) tej relacji. Pojawiają się w niej bezimienni „obserwatorzy Kremla”, a cytowana eurodeputowana z ruchu Zielonych posługuje się niezrozumiałą paralelą, sugerującą kolejne „zbrodnicze” działanie Rosji. Redaktorzy
Politico w imię interesów sił za nim stojących (pseudo-)informację o szczepionce – należącej, wydawałoby się, do chronionego obszaru uniwersalnego
dobra, do zdrowia i życia w skali globalnej – zamieniają w kolejny polityczny
atak. Świadczy to o tym, że polityka nie ma granic i opanowała całą sferę
publiczną, a jej enuncjacje nie respektują jakichkolwiek wyjątków związanych z dobrem publicznym.
Utrzymuje się stosunkowo często, że post-prawdy oddziałują na emocje
odbiorców, a więc są przynajmniej emocjonalnie zabarwione. Jednak udział
emocji nie wydaje się ich istotową cechą – post-prawdy są na ogół komunikowane w chłodnych przekazach naśladujących naukowe albo bezstronne
komunikaty. Właśnie w pozorze bezstronności leży ich efektywność. Natomiast post-prawdy wplatają w opisy faktów ich oceny, jako dodatkowy środek perswazji.
Post-prawda dochodzi do głosu wtedy, kiedy interesy własne uznaje się
za nadrzędne wobec tradycyjnych (niepragmatycznych) norm i wartości,
w tym głównie solidarności i zasady równości w wersji bezwarunkowego
uniwersalnego obowiązywania równych praw. Obecna świadomość zbiorowa, nie tylko w państwach zachodnich, przejawia wyraźne nastawienie
pragmatyczne. W każdym razie można twierdzić, nieco ostrożniej, że świadomość ta jest bardziej „spragmatyzowana” niż była we wcześniejszych epokach. W tym oficjalnie przyzwala ona na, a nawet forsuje stosowanie postprawd jako „naturalnego” środka „radzenia sobie” ze światem w duchu zasad
pragmatycznego humanizmu. Kiedyś szczytne, a może tylko realistyczne
idee pragmatyzmu przeniosły się do praktyk społecznych w formie bardziej
zdeformowanej, niekiedy ocierającej się przyzwolenie na hochsztaplerstwo.
Gdy opowiedzieć się za aksjologicznym, w tym etycznym pluralizmem,40
trzeba byłoby przyznać, że pragmatyzm forsujący de facto egoizm, brak empatii, brak solidarności społecznej, manipulowanie innymi, ich uprzedmiatawianie (traktowanie jako biernych narzędzi do realizowania własnych pragnień i satysfakcji) jest równie dopuszczalny i cenny jak inne systemy moralne. Nie twierdzę, że nurt filozoficzny zwany pragmatyzmem41 należy
uczynić odpowiedzialnym za plenienie się post-prawd i za przemiany aksjologiczne zachodzące w świecie życia. Pragmatyzm nie jest sam kreatorem
prawdy pragmatycznej ani post-prawdy. Obie one, wraz z całym zespołem
—————————
40 Chodzi o pluralizm równościowy, tj. taki, gdzie wszystkie systemy wartości, w tym wartości moralnych, są równe. Nie ma nadrzędnej nad nimi instancji, która pozwoliłaby je porównywać i wartościować – jeden względem drugiego.
41 Mówienie o pragmatyzmie w ogóle jest uproszczeniem, nieuchronnie prowadzącym do deformacji jego obrazu. Skupiam się tu na jednej jego wersji, z „użytecznością” prawdą i humanizmem
zorientowanym na realizowanie interesów własnych.
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wartości i idei pragmatycznych, z, mówiąc najogólniej, duchem indywidualnej ekspansji w świecie Innego były forsowane w tym klimacie epoki, w którym pragmatyzm się wyłonił. Rozwijanie się pragmatycznego systemu
wartości zachodziło niezależnie od tego nurtu filozoficznego. Pragmatyzm
wyjaśnił świadomość pragmatyczną funkcjonującą ówcześnie (i funkcjonującą nadal) w świecie życia i wzmocnił ją o aprobującą warstwę normatywną.
Jak każda szkoła i nurt filozoficzny, pragmatyzm jest w dużym stopniu
abstrakcyjną manifestacją ducha swojego czasu. W ostatnich dekadach 19.
wieku, w okresie rodzenia się pragmatyzmu konsolidowano zachodnią kulturę z ówczesnymi (kapitalistycznymi) stosunkami ekonomiczno-społecznymi. Był to okres, zwłaszcza w USA, gdzie pragmatyzm powstał, coraz silniejszego forsowania praktycyzmu, rugów resztek mentalności nowożytności, ostatecznego zrywania z kontemplacyjnym nastawieniem wobec świata,
postawą obserwatora i, odpowiednio do tego, przebudowywania systemu
obowiązujących wartości, także w obliczu postępującej sekularyzacji i ekonomizacji świata życia. Wśród tych przemian poznanie dla czystej ciekawości poznawania zastępowano – w duchu praktycyzmu – wiedzą wąskoużyteczną, tj. przydatną w codziennych praktykach życia, bezpośrednio
realizującą doraźne zapotrzebowania grup społecznych, głównie konsumentów. Przemiany te właściwie trwają do dzisiaj i są obecne – poza „egzotycznymi” społecznościami42 kultywującymi odrębne style życia – w większości
społeczeństw w całym świecie. Zmieniają one miedzy innymi tradycyjne,
dawniej obowiązujące systemy wartości. Te zmiany, erupcja praktycyzmu
oraz egoizmu (lub, inaczej, źle pojętego indywidualizmu) w sferze wartości
oraz w związku z tym narastanie nierówności społecznych nowych typów
(mimo oficjalnej równości praw gwarantowanych konstytucjami narodowymi) stworzyły warunki sprzyjające forsowaniu idei prawdy użytecznościowej,
a obecnie post-prawdy i przy tym do pewnego marginalizowania klasycznej.
Tę ostatnią zaczęto postrzegać jako anachroniczną, respektowaną już tylko
przez naiwnych przeszkodę w praktycznym życiu, w działaniu, chociaż filozofowie pragmatyczni deprecjonują prawdę klasyczną na podstawie innych
argumentów, trudnych do odparcia – jako nieosiągalną, nierealistyczną,
absolutną i zbyt rygorystyczną przez obowiązujące w niej kryterium obiektywności.
Błędne byłoby przeświadczenie, że ponieważ post-prawda jest środkiem
działania, to nie powinna być przedmiotem epistemologii. Wprawdzie natura post-prawd, tak jak prawd Jamesowskich, nie jest poznawcza, a one same
nie są wartościami poznawczymi, a środkami działania, jednak jedne i drugie przedstawiają się jako środki poznawcze, w poznawczym przebraniu,
jako, jeszcze inaczej, symulujące prawdy w sensie klasycznym. Problem
—————————
42 Takimi grupami są m.in. Amiszowie, Ujgurowie i inne małe społeczności w Azji, Pigmeje, indiańskie plemiona w lasach Amazonii, na Wyspach Trobriandzkich. Właściwiej jednak i tu można
mówić raczej o różnicach stopnia w stylach życia, a nie o całkowitej odrębności.
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post-prawdy należy więc do epistemologii, będąc zarazem zagadnieniem
filozofii działania, a także – jeśli bada się warunki nasilonego występowania
post-prawd – filozofii społecznej i filozofii polityki.

OBECNOŚĆ POST-PRAWD W LUDZKIM ŚWIECIE

Post-prawda – mimo jej rozpowszechnienia w ostatnich dekadach – jest
narzędziem uniwersalnym w ludzkiej aktywności. Stosuje się ją od tysiącleci,
między innymi w ubarwiającym sławieniu możnych lub sprawujących władzę, ale i w dążeniach biedaków do przedstawiania się w nierealistyczny,
lepszy sposób, w przeinaczaniu faktów, które miały miejsce – w relacjach o
potyczkach zbrojnych, o działaniach wrogów itp. o własnych dokonaniach.
wpływy i inne dobra, we wszystkich klasach społecznych. Historia ludzkości
zawiera niezliczone przypadki podążania za własnymi interesami przy porzucaniu lub czasowym zawieszaniu obowiązujących wartości. Można więc
postawić hipotezę, że nadanie priorytetu własnym interesom, owo aksjologiczne źródło post-prawdy, ma wymiar uniwersalny i nie ogranicza się do
epoki neoliberalnej końca dwudziestego wieku, ani nawet do całej epoki
kapitalizmu. Leży ten priorytet w głębokiej, biologicznej warstwie ludzkiej
natury, której kultura nie usuwa, a tylko nadaje mu nową formę. Okazuje się
zatem, że pragmatystyczne objaśnienia mają w pewnych obszarach uniwersalny zakres, nie są filozofią jednej epoki i jednej kultury,
Co tutaj istotne, to w ludzkiej naturze, a nie w zewnętrznych wobec niej
stosunkach społecznych leży źródło dbania o własne interesy kosztem obowiązujących43 norm i wartości. Przekracza się je lub czasowo zawiesza nawet
kosztem łamania zakazów i związanych z nimi represji. Jest tak, jeśli przyjąć,
że ludzką naturę współformują czynniki biologiczne albo, silniej, że podstawa natury jest biologiczna, w tym pierwotne jest w niej prawo walki o byt,
motor ludzkiej aktywności, także w postaciach kulturowo przetransformowanych. Prawo to – będące pośrednim, słabo widocznym fundamentem
post-prawdy – marginalizuje lub czasowo unieważnia nakazy moralne
i normy działania. Można by powiedzieć, że obecny świat – pełen desperacji
części ludzkości i nadmiernych bezzasadnych roszczeń i przywilejów mniejszości44 – usuwa w cień kulturowo ustanowione „ucywilizowane” normy
działań lub osłabia je lub odbiera się im bezwarunkowość. Zatem reasumując, ostatnie dekady nie są więc wyłącznym producentem post-prawd. Postprawdy są fenomenem uniwersalnym, ponieważ ich bazą są biologiczne
—————————
43 Formy tego obowiązywania są różne – umowa społeczna, represyjne wymuszanie, narzucanie
przez autorytety, które przez pewien okres respektowane, później murszeją i tracą swój status autentycznego autorytetu.
44 Społeczne hierarchie i nierówności zawsze były obecne, w różnych stopniach i w różnych formach w poszczególnych społeczno-ekonomicznych organizacjach ludzkiego świata.
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komponenty ludzkiej natury – nieznikające wraz z kulturową transcendencją biologiczności.
Post-prawdy wnikają do praktyk naukowych, głównie w naukach społecznych i humanistycznych. Wiadomo przecież, że niektóre ośrodki naukowe (tak się w każdym razie określające) rewidują dla politycznych lub innych
pozanaukowych interesów fakty historyczne, piszą historię na nowo. Takie
badania stosują głównie formę deformujących interpretacji: nie konstruują
faktów w ogóle nieistniejących, lecz dezinterpretują fakty istniejące. W tym
celu opierają się na nierzetelnych źródłach, np. plotkach, przekazach niewiarygodnych świadków, na zasłyszanych relacjach osób trzecich, a przede
wszystkim na niepotwierdzonych hipotezach realizujących interesy swych
dysponentów. W Polsce historię pisano w ostatnich dekadach kilkukrotnie –
na zamówienia kolejnych politycznych sił oraz zapotrzebowanie innych pozanaukowych zleceniodawców.
Post-prawda wkracza też do, zdawałoby się immunizowanych na nie nauk empirycznych. W socjologii i ekonomii to infekowanie jest dobrze widoczne: niektóre diagnozy socjologiczne i teorie ekonomiczne legitymizują
dosyć tendencyjnie – wydaje się – aktywność polityczną i ekonomiczną
określonych sił. Także w naukach przyrodniczych rezultaty naukowe bywają
podporządkowywane interesom ekonomicznym, np. wyniki badań leków,
ukrywają lub bagatelizują niepożądane działania uboczne i niebezpieczne
interakcje i w rezultacie przedstawiają zafałszowane (w sensie klasycznej
teorii prawdy) charakterystyki – o charakterze post-prawd – tendencyjne
spreparowane dla korzyści koncernów farmaceutycznych.45 Podobnie wzajemnie przeciwstawne raporty o zagrożeniach i prognozach klimatycznych
zdają się być zamawiane przez określone grupy interesów.
Nauka – pod presją sił zewnętrznych, m.in. dotujących ją i ograniczających jej autonomię – odchodzi od bezwzględnego kryterium obiektywności,
a wraz z tym dopuszcza post-prawdy.46 Nie jest to jedyna przyczyna wnikania do nauki post-prawd; innym, spokrewnionym z poprzednio wymienionym, jest coraz ostrzejsza walka konkurencyjna pomiędzy uczonymi oraz
intensywne przekształcanie nauki w przedsięwzięcie biznesowe.47
Ogólnie rzecz biorąc, erupcja post-praw jest stowarzyszona z obecnym
dominowaniem mitu wąskiej utylitarności – kapryśnego, przynajmniej czasowo znoszącego wartości i normy działania w imię doraźnych partykularnych interesów. Nadanie interesom funkcji instancji nadrzędnej w prakty—————————
45 Zob. np. Ph. Descamps, Medycyna pod wpływem, przeł. A. Dwulit, LE MONDE diplomatique,
styczeń-luty 2021.
46 Tego rozległego zagadnienia nie sposób tu rozwinąć. Jest – dla zasygnalizowania problemu –
wiele przypadków badań, które manipulują wynikami, aby uzyskać wynik pożądany przez ośrodki
dotujące. Jest to widoczne m.in. w badaniach zmian klimatu, w ekspertyzach politycznych, w diagnozach ekonomicznych.
47 Zob. N. Oreskes, E. M. Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured
the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury, New York 2010.
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kach społecznych podkopuje fundamenty umowy społecznej, także norm
i zasad zapisanych w kodeksach i kartach praw, konstytucjach, statusach
towarzystw i organizacji itp. Ulokowanie partykularnych interesów na szczycie hierarchii wartości jest bazą post-prawdy. Generuje ona – obok innych
środków językowej manipulacji świadomością odbiorców – stan permanentnej, zasadnej podejrzliwości co do wiarygodności przekazywanych informacji i ich bezstronności.

POST-PRAWDA Z PERSPEKTYWY EPISTEMOLOGICZNEJ

Post-prawdy są obiektami językowymi o dwóch warstwach: pierwsza
(przebierająca się za prawdę w sensie klasycznym) jest jawna, ale zwodnicza,
kamuflująca prawdziwy ich cel i zawartość post-prawdy, natomiast, druga
jest ukryta i to ona przedstawia ich faktyczną zawartość i cel. Do ujawnienia
właściwej zawartości post-prawd trzeba znać reguły dekodowania, czyli
transformacji oficjalnego opisu faktu (istniejącego lub nie) w interesy i sytuację dysponenta tej post-prawdy. Inaczej tkwi się w stanie semantycznej
ułudy, skomponowanej przez dysponenta post-prawdy.
Post-prawda należy do rodziny językowych środków działania, polegających na zmianie świadomości, nastawień, poglądów, stanowisk itp. odbiorców obiektów językowych dla realizowania interesów własnych jej dysponentów. Post-prawda tworzy tę rodziną wraz z m.in. propagandą, interesownym urabianiem (które można nazwać brudną perswazją), agitacją,
indoktrynacją i reklamą.
Post-prawda łączy poznanie z działaniem w ten sposób, że działa za pomocą obiektów językowych, w postaci zdań przebranych za prawdy w sensie
klasycznym, które kamuflują charakter i cel podejmowanych w niej działań.
Post-prawda nie powinna być – z punktu widzenia jej pragmatycznych zwolenników – oceniana przez pryzmat klasycznych wartości poznawczych, ale
przy użyciu właściwych dla siebie wartości pragmatycznych, głównie użyteczności. Natomiast według zwolenników klasycznych wartości poznawczych, w tym prawdy korespondencyjnej, post-prawdy są pseudo-wiedzą, tj.
sądami bez autentycznych wartości poznawczych.
Post-prawda jest szczególnym stowarzyszeniem działania z poznaniem:
działaniem realizowanym przy użyciu środków poznawczych, tj. przebieraniu post-prawd w prawdy w sensie klasycznym.48 Można powiedzieć, że to
prawda klasyczna, a dokładniej sugestia jej obowiązywania jest tym środkiem. Epistemologia jest powołana do badania poznania en bloc, wszystkich
jego funkcji i przejawów. Dlatego post-prawda razem z innymi elementami
—————————
48 Sprawę komplikuje to, że środki angażowane w formowaniu post-prawd okazują się nie mieć
wartości poznawczych, ale tylko jeśli ujmować je z punktu widzenia klasycznych koncepcji poznania.
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swej rodziny językowych środków działania należy do liberalnej nietradycyjnej epistemologii – stowarzyszonej z innymi dziedzinami filozoficznymi.
Epistemologia, którą mam na myśli, wprowadza wiedzę i poznanie w system
ludzkiego świata i nie redukuje się do socjologii wiedzy.
Na koniec warto zwrócić uwagę, że pojęcie post-prawdy (tak jak i prawdy
pragmatycznej według Jamesa) ujawnia funkcję języka nie ujętą w tradycyjnych klasyfikacjach funkcji języka,49 tj. – funkcję środka działania, a konkretniej realizowania interesów.
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ABSTRACT

The paper demonstrates a close relationship of post-truth to pragmatic truth as
William James put it. As such post-truth cannot be treated—as it is commonly perceived—as a falsehood in the sense given it by the classical idea of truth. Post-truth
is not a classical cognitive value, but a means of action, more concretely, a means of
realizing interests of its operator by using the method of cognitive camouflage; it
means that post-truth is disguised as a truth in its classical (correspondence) sense,
but it only seemingly communicates in the objective way (i.e., impartially and nonsubjectively) real facts. In my view, the present eruption of post-truths is an effect of
the spreading of the pragmatic system of values and infecting by it the whole public
sphere and, in consequence, also individual principles and norms of action.
Keywords: post-truth, pragmatic truth, William James, particular interest.
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ZAGADNIENIE WIEDZY ROZSZERZONEJ
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wskazanie wstępnych warunków jakie powinna spełniać koncepcja wiedzy rozszerzonej. Artefakty poznawcze bez wątpienia wpływają na ludzkie
procesy poznawcze i wiedzę. Badania dotyczące wiedzy powinny zatem uwzględniać
istotne przemiany technologiczne. W artykule wykorzystuję koncepcję umysłu rozszerzonego, a w ramach badań epistemologicznych reliabilistyczne teorie uzasadnienia. Efektem tej kombinacji jest analiza zjawiska wiedzy rozszerzonej na przykładach
rozszerzonej percepcji i rozszerzonej pamięci. Istotnego wsparcia dostarczają badania prowadzone na gruncie epistemologii rozszerzonej i teleepistemologii.
Słowa kluczowe: wiedza rozszerzona, umysł rozszerzony, teleepistemologia,
epistemologia rozszerzona, rozszerzony system poznawczy, wiedza telerobotyczna,
rozszerzona rzeczywistość.

Epistemologiczne zagadnienia dotyczące wiedzy zawierają między innymi
następujące pytanie: jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc z całą
pewnością uznać, że dana osoba coś wie? Źródeł problematyki wiedzy upatruje się w klasycznej koncepcji wiedzy, w myśl której wiedza to prawdziwe
i uzasadnione przekonanie. Jak jednak dowiódł Edmund Gettier w swym
słynnym artykule pt. Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?,
warunki stawiane przez klasyczną koncepcję wiedzy są niewystarczające. Możliwa jest sytuacja, w której prawdziwe i uzasadnione przekonanie nie jest
wiedzą, np. kiedy jest sformułowane w wyniku szczęśliwego trafu. Problem
Gettiera stał się motorem dalszych dociekań i otworzył nowe kierunki badań
w zakresie wiedzy; ich efektem są stanowiska eksternalistyczne, w tym reliabilizm Alvina Goldmana, a także reliabilizm Duncana Pritcharda zainspirowany
epistemologią cnoty. Warto podkreślić, że są to ujęcia szeroko komentowane
na gruncie epistemologii rozszerzonej oraz teleepistemologii.
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Szczególną rolę w obrębie wspomnianych subdyscyplin teorii poznania
odgrywa także koncepcja rozszerzonego umysłu sformułowana przez
Andy’ego Clarka i Davida Chalmersa. Ta niezwykle inspirująca wizja umysłu,
umysłu jako swoistej kombinacji mózgu, ciała i środowiska, stanowi kamień
milowy zagadnień realizowanych na gruncie epistemologii rozszerzonej
i teleepistemologii. Szczególne miejsce w tych dociekaniach należy przypisać
roli artefaktów poznawczych, jaką te artefakty odgrywają w ludzkim poznaniu i procesach zdobywania wiedzy. Procesy poznawcze w coraz większym
stopniu współzależą od użytkowania zaawansowanych narzędzi, stąd też
w pytaniach o istotę wiedzy należy uwzględnić kwestię ich rozszerzenia
i zapośredniczenia. W sposób zdecydowany intuicję tę wyraża Clark twierdząc, że operacje poznawcze składają się z nierozerwalnych pętli sprzężeń
zwrotnych, które w sposób swobodny krzyżują się i przekraczają granice
mózgu, ciała i świata. Granicy umysłu nie wyznacza nienaruszalna bariera
w postaci mózgu i głowy. Poznanie wykracza poza mózg i jest związane
z aktywnością całego ciała w środowisku ucieleśnionego podmiotu.1 Warto
dodać, że wiele z tych pętli sprzężeń zwrotnych oraz sztucznych komponentów jest wręcz niezastąpionych, a co za tym idzie niezbędnych w realizacji
określonych operacji poznawczych.
Celem artykułu jest rekonstrukcja i unifikacja zróżnicowanych koncepcji
realizowanych na gruncie teleepistemologii oraz epistemologii rozszerzonej,
a także umotywowanie dalszych badań w ich obrębie. Przedsięwzięcie to,
wiąże się w sposób integralny z próbą wskazania wstępnych warunków, jakie
powinna spełnić koncepcja wiedzy rozszerzonej, a także z prześledzeniem
głosów krytycznych w kwestii rozszerzonego poznania.

1. EKSTERNALIZM AKTYWNY
I KONCEPCJA UMYSŁU ROZSZERZONEGO

Źródeł zagadnienia wiedzy rozszerzonej należy upatrywać w sformułowaniu stanowiska eksternalizmu aktywnego, w tym zwłaszcza w koncepcji
umysłu rozszerzonego.2 Andy Clark i David Chalmers stawiają w słynnym
artykule pt. Umysł rozszerzony pytanie, które stanowi jeden z kluczowych
punktów wyjścia omawianej problematyki:
—————————
1 Zob. A. Clark, Supersizing the Mind. Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford
University Press, New York 2008.
2 Intuicję tę wyrażają Orestis Palermos i Duncan Pritchard, wskazując, że zagadnienie wiedzy rozszerzonej opiera się na unifikacji stanowiska eksternalizmu aktywnego ze współczesną epistemologią. Zob. S. O. Palermos, D. Pritchard, Extended Knowledge and Social Epistemology, Social Epistemology Review and Reply Collective, 2 (8), 2013. W artykule zajmuję się kwestią poznania rozszerzonego (extended cognition), pomijając inny wariant eksternalizmu aktywnego, czyli zagadnienie
poznania rozproszonego (distributed cognition).
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„Gdzie kończy się umysł, a zaczyna reszta świata? Pytanie to nasuwa dwie
standardowe odpowiedzi. Jedni twierdzą, że granica przebiega na skórze
i czaszce, zaś to, co jest na zewnątrz ciała, jest na zewnątrz umysłu. Innych
przekonują argumenty, że znaczenia słów «po prostu nie są w głowie», i uznają, iż eksternalizm w sprawie znaczenia przenosi się na eksternalizm w sprawie umysłu. Proponujemy trzecie stanowisko. Opowiadamy się za zupełnie
innego rodzaju eksternalizmem: eksternalizmem aktywnym, opartym na
aktywnej roli środowiska w procesach poznawczych.”3

W myśl eksternalizmu aktywnego użycie artefaktu poznawczego4 jest często niezbędne „tu i teraz”, co ma bezpośredni i łatwo dostrzegalny wpływ na
przebieg procesu poznawczego. Stanowisko to pozostaje zatem w pewnej
opozycji do eksternalizmu semantycznego. Argument Hilary’ego Putnama,
opracowany na bazie eksperymentu myślowego o Ziemi Bliźniaczej, sprowadza się do tezy, że znaczenia wyrazów „nie są wyłącznie w głowie”. Znaczenia
wyrazów zależą także od tego, jaki jest świat zewnętrzny, bez względu na to,
co użytkownik języka o nim wie. Czynniki zewnętrzne, które wpływają na
przekonanie, są „dystalne i historyczne” i nie odgrywają czynnej roli w przebiegu procesu poznawczego. W odróżnieniu od stanowiska eksternalizmu
semantycznego, Clark i Chalmers akcentują w szczególności aktywną rolę
czynników zewnętrznych. Artefakty, będąc sprzężone z organizmem, są
czynne w teraźniejszości, mając bezpośredni i łatwo dostrzegalny wpływ na
przebieg procesów poznawczych. Niektóre spośród artefaktów poznawczych
sprzężonych z człowiekiem odgrywają tak istotną rolę, że pominięcie któregokolwiek ze składników skutkować może wyraźnym spadkiem kompetencji
poznawczej, a w skrajnym przypadku także uniemożliwia przeprowadzenie
danej operacji poznawczej.5 „Jeśli zachowany strukturę wewnętrzną, lecz
zmienimy własności zewnętrzne, zachowanie może się diametralnie zmienić.
Własności zewnętrzne są tutaj równie istotne przyczynowo, co typowe we—————————
3 A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, w: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna
metafizyka umysłu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 342.
4 Pojęcie artefaktu poznawczego odnosi się do obiektów fizycznych wykonanych przez ludzi
w celu wspierania, wzmacniania lub doskonalenia poznania, E. Hutchins, Cognitive artifacts,
w: R. A. Wilson (red.), The MIT encyclopedia of the cognitive sciences, The MIT Press, Cambridge,
MA, 1999, s. 126.
5 W artykule używam pojęcia rozszerzonego systemu poznawczego, którego podstawę stanowi definicja systemu: S = (E, A, R), gdzie: S to zbiór (system) synergicznie powiązanych ze sobą elementów E wraz ze zbiorem ich atrybutów (właściwości) A oraz relacji R między tymi elementami i ich
atrybutami. Rozszerzony system poznawczy to system, w którym relewantny wkład do poznania
wnoszą artefakty poznawcze, ich atrybuty, a także funkcjonalności wyłaniające się na bazie relacji
między składnikami i właściwościami systemu. Dobrym przykładem sprzężenia w obrębie rozszerzonego systemu poznawczego jest korzystanie z nawigacji samochodowej. Łatwo możemy wyobrazić sobie sytuację, w której kierowca samochodu przemieszcza się z punktu A do punktu B. Aby
wzmocnić ten przykład, załóżmy, że nie zna on szczegółów tej drogi; korzysta z nawigacji, która „tu
i teraz” prowadzi go przez poszczególne etapy podróży. W chwili kiedy nawigacja ulega awarii, wyraźnie spada kompetencja poznawcza kierowcy, a dość prosta do wykonania czynność związana
z dotarciem do punktu B, staje się zdecydowanie trudniejsza do zrealizowania.
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wnętrzne własności mózgu.”6 Zgodnie z tym poglądem umysł należy traktować jako system sprzężony na bazie relacji zwrotnych między mózgiem,
resztą ciała i środowiskiem.
Aby uzasadnić swą dość kontrowersyjną tezę, która w znaczny sposób
odbiega od potocznego pojmowania tego, czym jest umysł, Clark i Chalmers
proponują szeroko komentowany eksperyment myślowy. Autorzy eksperymentu zapoznają nas z następującymi sytuacjami:
1) Inga dowiaduje, że w Museum of Modern Art jest wystawa, a następnie
decyduje się, że weźmie w niej udział. Skupia przez chwilę myśli, a następnie
przypomina sobie dokładną lokalizację budynku (Pięćdziesiąta Trzecia
w Nowym Jorku). Kiedy zbliża się czas wystawy, idzie do znanego sobie
miejsca i wchodzi na wspomniane wydarzenie.
2) Otton jest chory na alzheimera i aby sprawnie funkcjonować, stale
używa swojego notatnika. Notuje w nim każdą nowo uzyskaną i potrzebną
informację, aby odczytać ją, kiedy okaże się niezbędna. Notatnik Ottona
pełni bardzo zbliżoną funkcję, do tej, którą przypisuje się pamięci biologicznej Ingi. Kiedy Otton decyduje się na obejrzenie wystawy, używa zasobu
zewnętrznego i dzięki niemu odszukuje właściwą drogę do muzeum.
Osią eksperymentu jest tzw. zasada równorzędności (parity principle)7:
„…działanie poznawcze […] wymaga szerszego przypisania zdolności poznawczych. Jeśli w obliczu pewnego zadania część świata funkcjonuje jako proces,
który bez wahania uznalibyśmy – gdyby rozgrywał się w głowie – za część
procesu poznawczego, wówczas ta część świata jest (naszym zdaniem) częścią
procesu poznawczego. Procesy poznawcze nie są wszystkie w głowie!”8

Zasada równorzędności odwołuje się do „zasłony niewiedzy” (veil of
ignorance), aby uniknąć „bioszowinizmu” i uprzedzeń z niego wynikających.9 W celu identyfikacji materialnych nośników stanów poznawczych, nie
powinniśmy ograniczać się zatem do elementów wyznaczonych „metaboliczną barierą skóry i czaszki”. Nośnikami treści są, obok konkretnych struktur
mózgowych, także zewnętrzne artefakty poznawcze.10
—————————
A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., s. 345.
Wyróżnia się również tzw. „drugą falę” koncepcji rozszerzonego umysłu. Skupia się ona wokół
zasady komplementarności, głoszącej, że artefakty poznawcze i procesy realizowane przy ich pomocy, nie muszą dokładnie naśladować procesów wewnętrznych. Mogą odgrywać zupełnie odmienne
role i posiadać różne właściwości, co nie wyklucza ich relewantnego wkładu w elastyczne myślenie
i działanie podmiotu. To oczywiście nie wyklucza, a wręcz wzmacnia rolę artefaktów w całościowo
pojętym rozszerzonym systemie poznawczym. Zob. J. Sutton, Exograms and Interdisciplinarity:
History, the Extended Mind, and the Civilizing Process, w: Extended Mind, R. Menary (red.), The
MIT Press, Cambridge, MA, 2010.
8 Ibidem, s. 344.
9 Zob. A. Clark, Supersizing the Mind…, op. cit., s. 77–78. Clark określa „bioszowinizmem” próby
zawężania zakresu procesów poznawczych do procesów odbywających się jedynie wewnątrz ciała
podmiotu (granicę stanowi skóra i czaszka), z pominięciem znaczenia nośników zewnętrznych
i środowiska.
10 Termin nośników stanów poznawczych ma swe źródło w rozróżnieniu na nośniki/treści (vehicles/content), które pojawiło się w pracach Daniela Dennetta i Ruth Millikan. Należy rozróżnić wła6
7
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Clark i Chalmers podkreślają istotność artefaktów poznawczych, które
uczestniczą w przebiegu, modelowaniu i konstytuowaniu procesów poznawczych. Ilustrują to przykładami, które ukazują odmienne warianty rozwiązywania problemów, o różnym stopniu zaangażowania narzędzi w procesach
poznawczych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której uczestnik badania, obserwuje na ekranie komputera dwuwymiarowe figury geometryczne. Zadanie polega na odpowiedzi na pytanie, czy figury te można dopasować do
reprezentowanych na ekranie pustych przestrzeni. W przypadku (1) osoba
obraca je w myśli, usiłując wpasować figurę w odpowiednie miejsce. W drugim wariancie (2) badany może dokonywać fizycznych manipulacji przedmiotem za pomocą wbudowanej w system opcji obracania, za którą odpowiada stosowne oprogramowanie. Wariant (2) jest powszechnie znany
użytkownikom przenośnych konsol i miłośnikom gry Tetris, i co szczególnie
istotne, charakteryzuje się wzrostem szybkości operacji poznawczej. W trzecim przykładzie (3), badany siedzący przed ekranem komputera korzysta
z implantu zintegrowanego z układem nerwowym. Przy jego wparciu dokonuje obrócenia figury, podobnie jak to miało miejsce w drugim wariancie
(2), z tą różnicą, że nie musi już korzystać z zewnętrznego narzędzia. Clark
i Chalmers dochodzą do wniosku, że wszystkie przedstawione warianty są do
siebie podobne. Wariant (3) ma wiele wspólnego z wariantem (1), gdyż proces poznawczy w obu wypadkach realizowany jest wewnętrznie. Z kolei wariant (2) cechuje ta sama struktura obliczeniowa co wariant (3), z tą niewielką różnicą, że wariant (2) jest rozproszony między badanym a komputerem.
„Jeśli obrót w wypadku (3) jest poznawczy, jakim prawem mamy uznawać
wypadek (2) za zasadniczo różny.”11
Podane przykłady wskazują dobitnie, iż wpływ na przebieg procesów poznawczych mają zarówno czynniki biologiczne jak również artefakty poznawcze.
„W tych wypadkach organizm ludzki jest powiązany z obiektem zewnętrznym
w ramach oddziaływania wzajemnego, tworząc system sprzężony, który może
być uznany za pełnoprawny system poznawczy. Wszystkie składniki systemu
odgrywają aktywną rolę przyczynową i łącznie kierują zachowaniem w sposób
charakterystyczny dla poznania.”12

Umysł nie powinien być sprowadzony do tego jedynie, co wewnętrzne;
składa się także z istotnych (z uwagi na daną operację poznawczą) elemenściwości nośników treści (vehicles of content), takich jak stany lub procesy zachodzące w mózgu,
oraz właściwości, które są reprezentowane w samej treści. Zob. S. Hurley, Action, the Unity of Consciousness, and Vehicle Externalism, w: A. Cleeremans (red.), The Unity of Consciousness: Binding,
Integration, and Dissociation, Oxford University Press, New York 2003.
11 A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., s. 343. Autorzy koncepcji rozszerzonego
umysłu wspierają się badaniami Davida Kirsha i Paula Maglia nad grą Tetris. Podczas ich realizacji
zaobserwowano, że badani o wiele szybciej dokonują operacji poznawczych, jeśli mogą korzystać
z pomocy zewnętrznego narzędzia.
12 Ibidem, s. 344.
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tów świata zewnętrznego. Dany komponent liczy się jako część rozszerzonego procesu poznawczego, na mocy funkcjonalnej roli, jaką pełni, nie zaś
z powodu swej konkretnej struktury materialnej czy lokalizacji. Odwołanie
się do zasady równorzędności oznacza przypisanie funkcjonalnej równorzędności biologicznych i sztucznych komponentów sprzężonego systemu
poznawczego.
Zdaniem Clarka i Chalmersa, kiedy porównujemy pamięć biologiczną
Ingi oraz notatnik Ottona, mamy do czynienia z łudząco podobnym procesem poznawczym. Jedyna różnica polega na tym, że notatnik jest zasobem
zewnętrznym.13 Podobnie jak pamięć biologiczna, notatnik jest pewnym
rodzajem magazynu tzw. przekonań dyspozycyjnych.14 Inga i Otton są
w takim samym stopniu przekonani, że muzeum mieści się przy Pięćdziesiątej Trzeciej w Nowym Jorku. Informacje w notatniku pełnią funkcję informacji stanowiących typowe przekonania nieaktualne. Proces formułowania
i podtrzymywania przekonań w obu sytuacjach przebiega podobnie.
„Być może intuicja, że przekonania Ottona nie są prawdziwymi przekonaniami, bierze się z niezatartego poczucia, że tylko aktualne przekonania
są prawdziwe. Gdybyśmy brali to poczucie poważnie, przekonanie Ingi
byłoby także wykluczone, tak jak wiele przekonań, które przypisujemy na co
dzień. Byłby to skrajny pogląd, lecz może to najbardziej spójny sposób zanegowania [istnienia] przekonania Ottona. Nawet przy nieco mniej skrajnym
poglądzie – poglądzie, że przekonanie musi być na przykład dostępne dla
świadomości – wpis w notatniku Ottona wydaje się kwalifikować równie
dobrze, jak pamięć Ingi. Gdy tylko dopuścimy przekonania dyspozycyjne,
trudno oprzeć się wrażeniu, że notatnik Ottona ma wszystkie istotne dyspozycje.”15

Przekonania dyspozycyjne magazynowane w pamięci biologicznej oraz
notatniku należy traktować jako funkcjonalnie równoważne.
Wraz z akceptacją zasady równorzędności, w odniesieniu do przekonań
dyspozycyjnych, pojawiają się dodatkowe pytania. Czy do treści ludzkich
przekonań należą także treści magazynowane na nośniku zewnętrznym (zanim użytkownik z niego skorzysta)? Czy zaawansowane artefakty poznawcze
(w tym Internet) można uznać za swoiste magazyny przekonań dyspozycyjnych? Według twórców koncepcji umysłu rozszerzonego, zewnętrzne nośniki
mogą zawierać przekonania dyspozycyjne (podobnie jak mózg), muszą jednak spełnić określone warunki (trust and glue conditions). Bazując na przy—————————
13 Bazując na omawianym wcześniej badaniu z manipulacją figurami geometrycznymi (3), należy
uznać, że notatnik także mógłby zostać przekształcony w implant mózgowy zintegrowany z mózgiem.
Możliwość ta, zdaje się wspierać argument Clarka wymierzony przeciwko „bioszowinizmowi”.
14 Przekonanie dyspozycyjne jest przekonaniem, które nie jest w danym momencie uświadamiane
przez podmiot; jest natomiast przechowywane w pamięci i może być przywołane w chwili, kiedy
pojawia się taka potrzeba.
15 Ibidem, s. 353–354.
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kładzie Ottona i notatnika Clark i Chalmers przeprowadzają analizę kryteriów rozszerzonych przekonań. Formułują następujące warunki:
1) notatnik jest dla Ottona stale dostępny – gdy informacje w notatniku są
potrzebne, Otton sięga po nie, aby podjąć działanie,
2) notatnik zawiera informacje, które są łatwo i bezpośrednio dostępne,
3) w chwili uzyskania informacji z notatnika Otton automatycznie je uznaje,
4) informacje w notatniku zostały świadomie uznane przez Ottona i znajdują się w nim z racji tego uznania.
Według Clarka i Chalmersa, istotne jest, aby zewnętrzny nośnik informacji był stale i łatwo dostępny (podobnie jak zasoby w pamięci biologicznej).
Ważne jest także, aby informacje z zewnętrznego źródła były automatycznie
uznawane przez podmiot. Warunek uprzedniego i świadomego uznania (4),
pełni zaś funkcję swoistego bezpiecznika, który ma za zadanie chronić koncepcję umysłu rozszerzonego przed problemem nadmiernego i nieuprawnionego wysypu przekonań dyspozycyjnych.16 Informacje należy traktować
jako przekonania, na mocy ról jakie odgrywają w zintegrowanym, rozszerzonym systemie poznawczym.

2. ROZSZERZONA PERCEPCJA I TELEEPISTEMOLOGIA

Zwolennicy stanowiska eksternalizmu aktywnego oraz koncepcji rozszerzonego umysłu wiele uwagi poświęcają kwestii rozszerzania procesów pamięciowych podmiotu. Mimo, że jest to niezwykle ważna część dociekań
stanowiących podstawę zagadnienia wiedzy rozszerzonej, nie sposób pominąć kwestii rozszerzania procesów percepcyjnych. Przykłady rozszerzenia
percepcji są prawdopodobnie bardziej czytelnymi ilustracjami, wspierającymi zasadność postulatów eksternalizmu aktywnego. Kiedy spoglądamy
przez lornetkę, rezultaty procesu rozszerzonego będącego wynikiem integracji biologicznego procesu z funkcją narzędzia są widoczne natychmiast. Co
istotne, zasada równorzędności nie ma zastosowania w przypadku rozszerzonych procesów percepcyjnych.17 Narzędzie w tym wypadku umożliwia
—————————
16 Weźmy pod uwagę wszystkie stale i łatwo dostępne oraz uznawane automatycznie informacje
w Internecie. Gdyby wykluczyć warunek (4), nastąpiłby zupełnie nieuprawniony rozrost przekonań
dyspozycyjnych. Wtedy też, każdemu użytkownikowi smartfona z dostępem do sieci można byłoby
przypisywać stan zbliżony do wszechwiedzy. Warunek (4) nie jest jednak wolny od problemów, gdyż
z jednej strony nakłada zbyt restrykcyjne wymagania na rozszerzony proces poznawczy, a tym samym także na wiedzę rozszerzoną. W drugiej zaś strony restrykcje te można w łatwy sposób przełamać, jeśli skonstruuje się odpowiedni kontrargument. W takiej sytuacji warunek (4) można uznać za
całkowicie wadliwy. Podejmuję tę kwestię w dalszej części artykułu.
17 Zdecydowanie bardziej adekwatną zasadą, którą można z powodzeniem zaaplikować do przypadków rozszerzonej percepcji jest zasada komplementarności, podkreślająca możliwość integracji
funkcjonalnie różnorodnych komponentów systemu poznawczego.
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realizację procesu, który nie mógłby zostać zrealizowany tylko i wyłącznie
przez biologiczne podłoże podmiotu poznawczego. Lornetka nie zastępuje
oka (tak jak czynił to notatnik, będąc alternatywą wobec pamięci biologicznej), rozszerza zaś proces percepcyjny, który bez jej udziału byłby niemożliwy do spełnienia. Zewnętrzny komponent systemu umożliwia realizowanie
rozszerzonego procesu percepcyjnego i oddziałuje na podmiot w jego aktualnej sytuacji poznawczej.
Kwestię uwikłania procesów percepcyjnych oraz ich zapośredniczenia
(a także rozszerzenia, które w znacznej mierze wynika z zapośredniczenia)
poruszają badacze należący do nurtu teleepistemologii. Ken Goldberg, artysta-inżynier i jeden z pomysłodawców teleepistemologii, utożsamia przedmiot jej dociekań z badaniami nad narzędziami telerobotycznymi oraz ich
wpływem na poznanie i wiedzę.18 Telerobotyka zajmuje się projektowaniem
i wdrażaniem zdalnych systemów interakcji między człowiekiem a robotem.
Do funkcji robota należy realizacja zaplanowanego (przez operatora) zadania, które związane jest z działaniem w odległym środowisku. Wiedza telerobotyczna jest efektem integracji mocy poznawczych człowieka z właściwościami narzędzi robotycznych i Internetu. Zagadnienie nabywania tego rodzaju wiedzy nie jest, rzecz jasna, wolne od trudności, na co wyraźnie zwraca
uwagę Alvin Goldman.
„Telerobotycznie nabyte przekonania stwarzają interesujące trudności dla
teorii wiedzy. […] wprowadzanie w błąd jest w Internecie powszechne. Oznacza to, że wiedza telerobotyczna może być bardzo trudna do pozyskania. Biorąc pod uwagę, że zagrożenie ze strony internetowych oszustw jest zawsze
obecne, to czy przekonania wytworzone przez telerobotyczne instalacje w Internecie spełniają warunki stawiane wiedzy? Odpowiedź nie jest oczywista.
Pytanie stanie się jednak bardziej pilne, kiedy technologia telerobotyczna oraz
Internet rozwiną się w swoim wyrafinowaniu i znaczeniu. Kiedy procesy telerobotyczne będą stanowić przyczynę większości naszych przekonań, pytania
teleepistemologiczne dotyczące tego, […] czy te przekonania kwalifikują się
jako wiedza, staną się bardziej kluczowe dla naszego myślenia.”19

Możliwości pozyskania wiedzy telerobotycznej są zatem poważnie utrudnione, z powodu udziału wielu złożonych mechanizmów dezinformacyjnych,
które są stałą i nieodłączną domeną zjawisk sieciowych.20
—————————
18 Zob. K. Goldberg, Introduction: The Unique Phenomenon of a Distance, w: The Robot in the
Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age of Internet, K. Goldberg (red.), The MIT
Press, Cambridge, MA 2001, s. 3–20. Goldberg zainicjował i koordynował eksperyment o nazwie
Telegarden. Stworzona w ramach projektu instalacja, umożliwiała użytkownikom Internetu obserwowanie i nawiązywanie interakcji z odległym ogrodem. Internauci uzyskali możliwość zdalnego
uprawiania roślinności oraz monitorowania jej stanu. Telegarden stanowi ciekawą ilustracją interdyscyplinarnego spotkania na polu filozofii, sztuki i nowoczesnej inżynierii.
19 A. Goldman, Telerobotic Knowledge: A Reliabilistic Approach, w: K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden…, op. cit., s. 141–142.
20 Wydaje się, że na naszych oczach zachodzi w sposób dynamiczny metamorfoza, którą przewidywał Goldman. Współcześnie, znaczna część ludzkich przekonań formułowana jest na bazie treści
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Jednym ze zjawisk, które szczególnie silnie związane jest z problematyką
telerobotyki oraz rozszerzonej percepcji jest zjawisko teleobecności.21 Biologicznie ograniczone możliwości człowieka, są coraz silniej integrowane
z funkcjonalnymi rozszerzeniami dostarczanymi przez zaawansowane narzędzia, dzięki stałemu postępowi w dziedzinie telerobotyki,. Prowadzi to do
sytuacji, w której do niedawna nieosiągalne i co istotne, nieprzyjazne dla
człowieka środowiska (przykładem może być powierzchnia Marsa), stają się
środowiskiem jego realnego działania.22 Teleobecność oznacza możliwość
zdalnej percepcji, a także zdalnego działania w odległym środowisku. Stanowi wynik sprzężenia zdolności sensomotorycznych ludzkiego ciała z funkcjami dostarczanymi przez artefakty poznawcze. Zjawisko teleobecności jest
procesem recepcji bodźców zapośredniczonych przez urządzenia (np. gogle
rzeczywistości rozszerzonej,23 ekran komputera, słuchawki, kamera). Proces
ten związany jest także z możliwością podejmowania zdalnych działań dokonywanych dzięki wykorzystaniu niezbędnych narzędzi, przy wsparciu pozyskanych i aktualizowanych na bieżąco informacji. Teleobecność umożliwia
obserwację odległego środowiska i manipulację przedmiotami na odległość,
poszerzając tym samym spektrum mocy sprawczych człowieka. Możliwe jest
zatem, co dobitnie dokumentuje zjawisko teleobecności, „poszerzanie możliwości ciała żywego za pomocą sztucznych rozszerzeń. Inaczej rzecz ujmując, żywe ciało nie kończy się na skórze, tylko rozciąga się poza granice ciała
biologicznego”.24
Przypadki rozszerzonej percepcji związane są także z jej plastycznością.
W tym kontekście wymienia się eksperymenty Paula Bach-y-Rity związane
dostępnych w Internecie; od serwisów informacyjnych (a także dezinformacyjnych) poprzez fora,
wideoblogi, skończywszy na transmisjach w czasie rzeczywistym. W pełni zrozumiałe są zatem obawy co do rzetelności publikowanych w Internecie treści. Goldberg, odnosząc się do kontrprzykładów
Gettiera, także zwraca uwagę na możliwość manipulacji w sieci. Rodzi to problem z uzasadnieniem
naszych przekonań, formułowanych na bazie cyfrowo zapośredniczonych relacji. Obawy te, choć nad
wyraz istotne, nie powinny przysłonić wielu wymiernych korzyści, jakie niesie z sobą możliwość
wykorzystania dodatkowych funkcji artefaktów poznawczych. Oczywistą tego egzemplifikacją jest
możliwość zdalnej edukacji.
21 Problematykę teleobecności komentowałem szerzej w swojej książce. Zob. T. Walczyk, Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych, Universitas, Kraków 2019, s. 35–47.
22 Leonard David podaje szereg powodów, dzięki którym systemy fundujące teleobecność są szeroko stosowane w badaniach naukowych. Systemy te minimalizują, lub wręcz znoszą konieczność
budowy systemów podtrzymujących życie, które byłyby konieczne w przypadku misji z udziałem
ludzi (np. misji w niebezpiecznym terenie). W wielu przypadkach badane obszary są niedostępne dla
człowieka (z powodu skażenia, niesprzyjających warunków fizycznych itp.). Do najważniejszych
cech, jakie należy stale rozwijać w systemach teleobecności należą zdaniem Davida, zmniejszanie
opóźnień, zaawansowana robotyka oraz przepustowość komunikacji. Zob. L. David, Remote
Telepresence. A New tool for Space Exploration, Aerospace America, 2, 2013, s. 43.
23 „Rzeczywistość rozszerzona (AR) to odmiana środowisk wirtualnych lub rzeczywistości wirtualnej (VR), jak się [je] powszechnie nazywa. Podczas [bycia] zanurzonym, użytkownik nie może
widzieć realnego świata wokół siebie. Technologie VR całkowicie zanurzają użytkownika w środowisku syntetycznym. Z kolei AR pozwala użytkownikowi widzieć rzeczywisty świat z wirtualnymi
obiektami nałożonymi na rzeczywistość lub połączonymi ze światem rzeczywistym. Dlatego AR
uzupełnia rzeczywistość, zamiast ją całkowicie zastępować.” R. T. Azuma, A Survey of Augmented
Reality, Presence, 6 (4), 1997, s. 355–356.
24 S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, przeł. M. Pokropski, PWN, Warszawa 2010,
s. 205.
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z substytucją zmysłów, badania Miguela Nicolelisa nad BMI (brain-machine
interface) czy też projekt Neuralink Elona Muska. Istoty żywe (co ważne, nie
tylko ludzie) są zdolne do głębokiej integracji z nowymi komponentami,
formując przy tym unikalne i zintegrowane struktury cielesne, co w sposób
dobitny podkreślają Shaun Gallagher i Dan Zahavi.
„Za sprawą intermodalnej natury percepcji zmysłowej oraz przy udziale właściwego i wymaganego treningu można zastąpić zmysł wzroku odpowiednią
protezą. Intermodalny system zmysłowy ciała tłumaczy sygnały dotykowe na
skórze na coś w rodzaju doświadczenia wizualnego środowiska zewnętrznego.
Jak tylko taka osoba przywyknie do stymulacji dotykowej, technologia [substytuowania zmysłów] przestaje być przedmiotem i zostaje wcielona w obręb
ciała, otwierając w ten sposób świat. Takie technologie, które są przecież
obiektywnie istniejącymi produktami inżynierii, mogą korzystać z sensomotorycznych możliwości oraz plastyczności mózgowej i stać się częścią naszego
ciała.”25

W zbliżonym tonie wypowiada się Clark, twierdząc, że system złożony
z agenta i stosownej technologii jest w stanie tworzyć w pełni integralne struktury oraz stale modyfikować granicę miedzy ciałem a resztą świata. Ciało biologiczne należy rozpatrywać jako potencjalnie modyfikowalną platformę stanowiącą podstawę doświadczania świata i rozumowania. Człowiek posiada
wbudowaną możliwość płynnego włączania nowych komponentów, które odpowiadają za kreowanie nowych zdolności sensomotorycznych. „Takie systemy ewoluowały, aby stale poszukiwać możliwości wykorzystania najbardziej
niezawodnych właściwości i dynamicznych potencjałów ciała i świata.”26
Wydaje się, że zjawiska teleobecności oraz substytucji zmysłów, a także
prace nad interfejsami typu mózg-maszyna mocno korespondują z problematyką poruszaną na gruncie eksternalizmu aktywnego i rozszerzonego umysłu.
Są to szczególne przykłady realizacji rozszerzonych procesów poznawczych,
w których rola artefaktu poznawczego jest niepodważalna, a efekty udziału
technologii są dostrzegalne pod postacią konkretnych działań w teraźniejszości. Zagadnienie wiedzy rozszerzonej winno zatem uwzględniać, obok kwestii
rozszerzonej pamięci, także kwestię rozszerzenia percepcji. Warto dodać, że
zagadnienie rozszerzonej percepcji unika wielu zarzutów formułowanych wobec koncepcji rozszerzonego umysłu, a tym samym może okazać się pomocne
w ich odparciu.27 Zagadnienie wiedzy rozszerzonej zatem, prócz odniesienia
się do kwestii rozszerzonej pamięci, wymaga także badań nad rozszerzoną
percepcją, w tym powiązanego z nimi w sposób integralny zjawiska teleobecności. W realizacji tego przedsięwzięcia posłużę się wskazówkami płynącymi
—————————
Ibidem.
A. Clark, Supersizing the Mind…, op. cit., s. 36
27 Zarzutom formułowanym przeciwko koncepcjom rozszerzonego umysłu i wiedzy poświęcam
uwagę w dalszej części artykułu.
25

26
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ze strony koncepcji poznania ucieleśnionego, a także zagadnień poruszanych
na gruncie epistemologii rozszerzonej.

3. EPISTEMOLOGIA ROZSZERZONA

W tradycyjnej epistemologii dominuje opis podmiotu epistemicznego
w kategoriach indywiduum, czyli świadomego i intencjonalnego podmiotu.
W tej perspektywie wiedza jest wytworem procesów, które przebiegają wewnątrz ciała podmiotu poznającego (przede wszystkim w mózgu). Teza ta
jest zgodna ze stanowiskiem internalizmu, czyli mówiąc ogólnie „ideą, że
pełne zrozumienie naszych umysłów można osiągnąć poprzez wyłączne skupienie się na naszych mózgach”.28 We współczesnej epistemologii, jedną
z bardziej znaczących rys na internalistycznym monolicie nakreślił eksternalizm semantyczny Putnama. Następnie, przyczyniły się do tego także koncepcje poznania ucieleśnionego, realizowane na gruncie kognitywistyki,
filozofii umysłu i robotyki. Przedstawiciele nurtu poznania ucieleśnionego
(embodied cognition) uznają zgodnie, że umysł należy rozpatrywać jako
nierozerwalnie sprzężony z ciałem. Jeśli nie uwzględnimy tego warunku,
nasz opis umysłu nie będzie adekwatny. Cielesność pełni ważną, przyczynową funkcję w poznaniu, odpowiadając za konstytuowanie się procesów poznawczych i umożliwiając eksplorację i podejmowanie działań w świecie
zewnętrznym. Należy dodać, że stanowi ono także warunek rozszerzenia
procesów poznawczych, gdyż stanowi podstawę tworzenia zewnętrznych
komponentów systemów poznawczych oraz ich adekwatnego wykorzystania.
Eksternalizm aktywny, reprezentowany przez stanowiska poznania rozszerzonego jest konsekwencją nurtu poznania ucieleśnionego.
„Jeśli jesteśmy gotowi zaakceptować fakt, że nasze umysły są ucieleśnione,
podczas gdy nasze mózgi są w znacznym stopniu współzależne od naszych
ciał, to nie ma zasadniczego powodu, aby zaprzeczyć, że procesy poznawcze
mogą zostać rozszerzone […] w sytuacjach, w których nasze mózgi są silnie
współzależne od artefaktów, których używamy.”29

Zgodnie z powyższymi intuicjami, należy podjąć próbę przeniesienia zagadnień eksternalizmu aktywnego, w tym rozszerzonego poznania, na grunt
współczesnej epistemologii. Trzeba jednak pamiętać, że stanowisko prezentowane przez Clarka i Chalmersa prowadzi do dwóch odmiennych sposobów
rozumienia idei rozszerzenia. Z jednej strony wyróżnia się tezę rozszerzonego poznania, z drugiej zaś rozszerzonego umysłu:
—————————
28
29

S. O. Palermos, D. Pritchard, Extended Knowledge…, op. cit., s. 109.
Ibidem, s. 110.
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1) Teza rozszerzonego poznania (słabsza wersja) – głosi, że procesy poznawcze przekraczają granice mózgu, i są realizowane między mózgiem,
ciałem i światem.
2) Teza rozszerzonego umysłu (silniejsza wersja) – głosi, że niektóre ze
stanów mentalnych, jak np. przekonania, mogą wyłaniać się na gruncie
elementów środowiska, które nie należą do organizmu i jego cech biologicznych. W myśl tej tezy, artefakt poznawczy (np. notatnik, smartfon)
podobnie jak mózg, należy uznać za możliwą lokalizację przekonań dyspozycyjnych.30
Clark i Chalmers uznają obie tezy za wzajemnie kompatybilne; przyjęcie
jednej z nich jest równoznaczne z przyjęciem drugiej. Pozostaje jednak możliwość oddzielenia od siebie wspomnianych tez, np. poprzez odrzucenie tezy
rozszerzonego umysłu. Wydaje się, że rezygnacja z pojęcia rozszerzonego
przekonania dyspozycyjnego (oraz silnej wersji rozszerzonego umysłu),
może w znacznym stopniu ułatwić właściwe ujęcie problematyki wiedzy rozszerzonej. Próba utrzymania pojęcia rozszerzonego przekonania dyspozycyjnego, rodzi szereg problemów natury ontologicznej i epistemologicznej.
Problemy te są mniej wyraźne, przy akceptacji tezy rozszerzonego poznania,
w jej słabszej wersji.31
Wspomnianą próbę przeniesienia założeń eksternalizmu aktywnego (akceptującego przynajmniej jedną z powyższych tez) na grunt epistemologii
rozszerzonej, najlepiej rozpocząć od stanowiska zwanego reliabilizmem procesu.32 Zgodnie z reliabilizmem reprezentowanym przez Alvina Goldmana,
wiedzę należy przypisać osobie S, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1) S jest przekonana, że p;
2) p jest prawdą;
3) przekonanie osoby S, że p, jest wynikiem rzetelnego procesu przekonaniotwórczego.
W stosunku do klasycznej koncepcji wiedzy, bez zmian pozostają warunki
przekonania i prawdziwości. „Koniecznym warunkiem wiedzy jest prawda.
[…] nie możesz [też] wiedzieć, że p, chyba że jesteś zdania, że p jest prawdą:
chyba że jesteś przekonany, że p. A więc przekonanie, tak jak prawda, jest
niezbędne. Prawdziwe przekonanie nie jest jednak wystarczające dla wiedzy.”33 Do miana wiedzy nie mogą zatem aspirować prawdziwe przekonania
—————————
30 Zob. J. A. Carter, A. Clark, J. Kallestrup, S. O. Palermos, D. Pritchard, Extended Epistemology.
An Introduction, w: Extended Epistemology, J. A. Carter, A. Clark, J. Kallestrup, S. O. Palermos,
D. Pritchard (red.), Oxford University Press, Oxfrord 2018, s. 1–4.
31 Do wspomnianych problemów odnoszę się w dalszej części artykułu.
32 Korzystam przy tym z intuicji Pritcharda i Palermosa. Zob. S. O. Palermos, D. Pritchard, Extended Knowledge…, op. cit., s. 111.
33 A. Goldman, Telerobotic Knowledge…, op. cit., s. 127.
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oparte na szczęśliwym trafie (epistemic luck). Do nierzetelnych procesów
poznawczych zalicza Goldman nadmierne poleganie na emocjach, pochopne
uogólnienia, myślenie życzeniowe, zgadywanie na chybił trafił.34 W przypadku, gdy nasze przekonanie uformowane zostało na mocy rzetelnego procesu
przekonaniotwórczego, wzrasta także prawdopodobieństwo, że przekonanie
to jest wiedzą. Przykładami rzetelnych procesów przekonaniotwórczych są
typowe procesy percepcyjne – przekonania oparte na percepcji uzyskują
w niej bezpośrednie uzasadnienie. Do procesów reliabilnych zalicza Goldman także procesy „przypominania, poprawnego rozumowania oraz introspekcji. To, co te procesy zdają się mieć ze sobą wspólnego jest reliabilność:
przekonania, które wytwarzają są zazwyczaj prawdziwe”.35
Osią niezgodności między reliabilizmem procesu a klasyczną koncepcją
wiedzy jest warunek uzasadnienia. W miejsce internalistycznie pojętego warunku uzasadnienia, Goldman proponuje jego reliabilistyczną wersję.36 Reliabilność procesu należy rozumieć jako tendencję do formułowania prawdziwych przekonań, natomiast uzasadnienie przekonania stanowi jedną z jej
z funkcji. Reliabilność jest stopniowalna, a więc nie jest wymagane, aby prowadziła w każdym wypadku do prawdziwych przekonań. Przekonanie może
być w pełni uzasadnione, do pewnego stopnia uzasadnione czy też uzasadnione w małym stopniu.37 Nie wszystkie rzetelne procesy poznawcze, czyli
percepcja i przypominanie, zapewniają taki sam stopień uzasadnienia. Przekonanie może być sformułowane w wyniku szybkiego, niedokładnego
spostrzeżenia lub wnikliwej obserwacji; może być oparte na mglistym i niewyraźnym wspomnieniu, ale także na dokładnym i szczegółowym przypomnieniu danego zdarzenia. Nasze spostrzeżenia i wspomnienia można dodatkowo
rejestrować, magazynować i odtwarzać przy pomocy narzędzi, a zatem wspomniana zależność rozciąga się także na przypadki rozszerzonych procesów
poznawczych. Goldman kładzie przy tym nacisk na odwołanie się do elementu
kauzalnego, czyli elementu odpowiadającego za spowodowanie i podtrzymywanie przekonania.38 Czy tak sformułowana reliabilistyczna koncepcja wiedzy
jest zgodna z założeniami eksternalizmu aktywnego i umysłu rozszerzonego,
a także czy jest wystarczająca do próby zdefiniowania pojęcia wiedzy rozszerzonej? Prima facie można dostrzec wiele jej zalet, aczkolwiek przy dokład—————————
34 A. Goldman, What Is Justified Belief, w: Empirical Knowledge: Readings in Contemporary
Epistemology, P. Moser (red.), Lanham 1986, s. 179.
35 Ibidem.
36 W sporze o uzasadnienie kluczowy jest warunek podmiotowego dostępu do wiedzy o tym,
czy dane przekonanie jest uzasadnione. Internalizm domaga się następującego warunku: jeśli
osoba S jest przekonana, że p, w sposób uzasadniony, to ma także dostęp do wiedzy, że jest przekonana w sposób uzasadniony. Ujęcia eksternalistyczne nie nakładają na osobę S powyższego warunku.
37 Zob. A. I. Goldman, Epistemology and Cognition, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1986, s. 104.
38 Zdaniem Goldmana, element kauzalny jest niesłusznie pomijany w internalistycznych teoriach
uzasadnienia.
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niejszej analizie zagadnienia, warunek reliabilności procesu nakładany na
wiedzę okazuje się niewystarczający.39
Duncan Pritchard i Orestis Palermos proponują stanowisko, które może
okazać się adekwatniejszą strategią do opisu fenomenu wiedzy rozszerzonej.
Z uwagi na niedostatki reliabilizmu Goldmana40, proponują odwołanie się
do pojęcia kompetencji oraz idei głoszącej, że „wiedza to przekonanie, które
jest prawdziwe na mocy przejawiania się zdolności poznawczej”.41 Korzystając z pojęcia kompetencji poznawczej i integrując je z głównymi założeniami
reliabilizmu Goldmana, formułują stanowisko reliabilizmu cnoty (virtue
reliabilism). Stanowisko to opiera się na założeniu, że proces przekonaniotwórczy liczy się jako proces dostarczający wiedzy, jeśli został odpowiednio
zintegrowany z charakterem poznawczym podmiotu, i co ważne, jest wynikiem jego kompetencji poznawczej. Wiedzę przypisuje się osobie S przy
spełnieniu następujących warunków:
1) S jest przekonana, że p,
2) p jest prawdą,
3) przekonanie osoby S, że p, jest wynikiem rzetelnego procesu przekonaniotwórczego, który jest odpowiednio zintegrowany z charakterem poznawczym S, w taki sposób, że sukces poznawczy S jest w znacznym
i istotnym stopniu zasługą jej kompetencji poznawczej.42
Podobnie jak u Goldmana, warunek rzetelności procesu poznawczego
eliminuje sytuacje, w których przekonanie podmiotu jest wynikiem szczęśliwego trafu. Definicja wiedzy, która jest wynikiem rzetelnego procesu poznawczego, a także kompetencji poznawczej podmiotu, nie toleruje przekonań powstałych w wyniku takiego zdarzenia. Jak podkreślają Pritchard
i Palermos, przy takiej definicji (COGAWEAK) procesy dostarczające wiedzy
—————————
39 Jak zilustrowano wieloma kontrprzykładami (m. in. przypadkiem Tempa), możliwe są sytuacje,
w których mimo rzetelności procesu, nie można przypisać danej osobie wiedzy. Sukces operacji
poznawczej nie jest wtedy efektem kompetencji poznawczej podmiotu. Zob. D. Pritchard, Cognitive
Ability and the Extended Cognition Thesis, Synthese 175 (1), 2010.
40 We wskazaniu niedostatków koncepcji Goldmana, Pritchard i Palermos bazują na intuicji
Fullera. Fuller zauważył, że reliabilizm Goldmana pomija kwestię świadomej natury człowieka. Jak
twierdzą Pritchard i Palermos, jest to stanowisko, które nie potrafi ująć wiedzy jako zjawiska poznawczego w całej jego złożoności. Zarzut jest skierowany przeciw poglądowi, że każdy rzetelny
proces przekonaniotwórczy jest procesem dostarczającym wiedzy. Zob. S. O. Palermos, D. Pritchard,
Extended Knowledge…, op. cit., s. 111.
41 Ibidem, s. 112. Pogląd ten wykorzystywany jest na gruncie tzw. epistemologii cnoty. Wiedza jest
efektem kompetencji poznawczej podmiotu, co skutkuje wytworzeniem prawdziwego przekonania.
Ernest Sosa obrazuje tę kwestię przy pomocy metafory łucznika. Przekonanie podmiotu może być
oceniane pod kątem trzech wskaźników: celności, zręczności i trafności. Celność odnosi się do jego
prawdziwości przekonania; przekonanie jest celne wtedy i tylko wtedy, gdy jest prawdziwe. Zręczność związana jest z kompetencją poznawczą podmiotu; przekonanie jest zręczne, jeśli jest wynikiem
kompetencji poznawczej (relewantnej z punktu widzenia konkretnej operacji poznawczej). Trafność
przekonania odnosi się do sytuacji, w której celność (prawdziwość) przekonania jest efektem zręczności, czyli wykorzystania kompetencji poznawczej podmiotu, nie zaś sprzyjających okoliczności
(w przypadku łucznika mógłby to być sprzyjający wiatr). Zob. E. Sosa, A Virtue Epistemology: Apt
Belief and Reflective Knowledge, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 22–23.
42 Zob. D. Pritchard, Cognitive Ability…, op. cit., s. 136–137.
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nie są jedynie efektem aktywności mózgu. Charakter poznawczy podmiotu
należy rozumieć jako synergiczne kontinuum, na gruncie którego łączą się
wewnętrzne zdolności poznawcze, a także kompetencje uzyskane w wyniku
specjalistycznego treningu, czy też użycia zaawansowanej technologii.
Korzystając z wersji reliabilizmu, uzupełnionej warunkiem kompetencji
poznawczej, podejmuję próbę wskazania warunków, jakie powinna spełniać
wiedza rozszerzona. Zadanie to ilustruję przykładem rozszerzonego systemu
poznawczego, w którym uwidaczniam rolę rozszerzonej percepcji w formułowaniu prawdziwych przekonań, co z kolei prowadzi do pozyskania przez
podmiot wiedzy rozszerzonej. Przedsięwzięcie to wymaga jednak uprzednio
odniesienia się do licznych trudności, na które zwracają uwagę przeciwnicy
koncepcji rozszerzonego umysłu.

4. WIEDZA ROZSZERZONA

Czy możliwa jest wiedza rozszerzona,43 a jeśli tak, to jakie warunki winna
spełniać? Czy uwzględnienie przypadków rozszerzonej percepcji może pomóc w pełnym zrozumieniu zjawiska wiedzy rozszerzonej? W ramach odpowiedzi na to pytanie, należy odnieść się do zarzutów formułowanych wobec
idei rozszerzonego poznania i rozszerzonego umysłu. Problematykę wiedzy
rozszerzonej rozpocznę zatem od analizy wspomnianych zastrzeżeń.
„Czy znam wszystkie stolice świata? Czy znam ostateczną klasyfikację
wszystkich europejskich lig piłkarskich w ciągu ostatnich 24 lat? Czy znam
daty urodzenia wszystkich byłych amerykańskich prezydentów?”44 Zgodnie
z powszechną opinią, większość ludzi odpowie na powyższe pytania przecząco. Jednak bazując na intuicjach płynących z koncepcji rozszerzonego umysłu, a także łatwości w pozyskiwaniu informacji z Internetu, sytuacja ta może
się radykalnie odmienić. Jeśli informacja zapisana w notatniku Ottona pełni
rolę przekonania dyspozycyjnego, to być może podobną rolę należy przypisać wszystkim łatwo i stale dostępnym informacjom, które można odnaleźć
w rzetelnych serwisach internetowych. Ta sugestia wystawiona jest na zarzut tzw. rozdęcia poznawczego (cognitive bloat), jeden z szeroko komentowanych zarzutów wobec koncepcji rozszerzonego umysłu. W przypadku gdy
wszystkie automatycznie akceptowane przez nas informacje dostępne w sieci
są uznane za przekonania dyspozycyjne, nasz umysł rozrasta się na skalę
trudną do wyobrażenia. Zadanie ochrony przed tym zarzutem powinien
spełniać (według Clarka i Chalmersa) warunek uprzedniego i świadomego
—————————
43 Wiedzę rozszerzoną należy wstępnie zdefiniować jako wiedzę uzyskaną w wyniku rozszerzonego
procesu poznawczego. W rozszerzony proces poznawczy zaangażowany jest artefakt poznawczy,
który w istotnym stopniu wpływa na przebieg procesów poznawczych prowadzących do zdobycia
wiedzy.
44 J. C. Bjerring, N. J. Pedersen, All the (Many, Many) Things We Know: Extended Knowledge,
Philosophical Issues 24, 2014, s. 24.
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uznania (4): informacje zapisane na zewnętrznym nośniku zostały świadomie uznane przez podmiot i znajdują się w nim z racji tego uznania.
Warunek ten jest jednak zbyt restrykcyjny, eliminując rzetelne źródła informacji, z których korzystamy każdego dnia. Czy zapisana w notatniku informacja dotycząca lokalizacji muzeum, pełni w przypadku Ottona inną rolę
niż informacja o lokalizacji muzeum umieszczona na stronie internetowej
wspomnianej instytucji? Wydaje się, że nie. Oba przypadki różnią się pod
kątem warunku (4); w przypadku treści na stronie internetowej warunek (4)
jest niespełniony. Przyjmując kryterium (4), bagatelizuje się (lub wręcz neguje) rolę, jaką wywiera na kształtowanie procesów poznawczych środowisko cyfrowe, w tym Internet (wraz z całym bogactwem informacji, których są
one gwarantem).45
Warunek (4) zupełnie nie spełnia także roli, dotyczącej ochrony przez
nadmiernym i nieuprawnionym rozrostem wiedzy. Świadczy o tym kontrprzykład zwany „Wytnij Wklej” (Cut and Paste):
„Lone spędza miesiąc na wycinaniu i wklejaniu informacji z różnych wiarygodnych zasobów internetowych do dokumentu, który zapisuje na swoim
komputerze. Informacje są podzielone na wyraźnie oznaczone sekcje zgodnie
z tematyką. Dzięki temu dokument można łatwo przeszukiwać. […] Kiedy Lone wycina i wkleja [konkretne treści], świadomie zatwierdza każdą informację. Po miesiącu [opisanej aktywności] Lone wycięła i wkleiła ogromną ilość
informacji. Wszystko jest zawarte w dokumencie, który trzyma na swoim laptopie, do którego ma łatwy i szybki dostęp. Uznała każdą informację, którą
[dokument] zawiera, i w istocie, każda z nich jest wynikiem tego uznania.
Często opiera się na dokumencie w życiu codziennym, automatycznie uznaje
informacje, które z niego uzyskuje i nie waha się działać na ich podstawie.”46

Warunek (4) nie chroni przed nadmiernym rozrostem wiedzy, gdyż operacja kopiowania informacji do dokumentu, może z powodzeniem być realizowana w oparciu o świadome uznanie informacji przez podmiot. Co ważne,
jakość świadomego uznania można poddawać ewaluacji. Daną informację
można zatwierdzić na drodze długotrwałej i wnikliwej operacji poznawczej,
a także w trakcie niewymagającej i krótkotrwałej czynności kopiowania informacji. W związku z tym, warunek (4) należy z całą mocą odrzucić.47
Fred Adams i Kenneth Aizawa stawiają kolejne warunki, jakie powinien
spełnić proces poznawczy. Ich zdaniem, zwolennicy koncepcji umysłu roz—————————
45 Problemy wynikające z warunku uprzedniego uznania sygnalizuje David Ludwig, zob. D. Ludwig, Extended Ccognition and the Explosion of Knowledge, Philosophical Psychology 28, 2015.
46 J. C. Bjerring, N. J. Pedersen, All the (Many, Many)…, op. cit. s. 29.
47 Wątpliwości w odniesieniu do warunku (4) wyraża sam Clark, odnosząc się do przykładów percepcji podprogowej, w wyniku której nabywamy przekonania nie będące wynikiem świadomego
uznania. Jednak jak wskazuje, „porzucenie tego wymogu otwiera wrota do tego, co wielu uznałoby za
niepożądaną eksplozję potencjalnych przekonań dyspozycyjnych”. Zob. A. Clark, Supersizing the
Mind…, op. cit., s. 80.
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szerzonego nie dostrzegają, że relacje przyczynowe należy odróżnić od relacji
konstytutywnych – z tego, że dany przedmiot X jest powiązany przyczynowo
z przedmiotem lub procesem Y, nie wynika w sposób konieczny, że X jest
częścią Y. Błąd ten określany jest mianem błędu sprzężenia-konstytuowania
(coupling-constitution fallacy).48 Adams i Aizawa są także zdania, że relacje
kauzalne, które zachodzą między podmiotem a artefaktem poznawczym, nie
wykazują istotnej cechy autentycznych procesów poznawczych, jaką jest
operowanie na wewnętrznych stanach reprezentacyjnych posiadających
niewywiedzioną treść (intrinsic, non-derived content). Symbole, które Otton
zapisuje są w notatniku, posiadają znaczenie na mocy konwencji, są zatem
wywiedzione z pewnych porozumień i praktyk społecznych. Stany poznawcze podmiotu zaś przeciwnie, nie wywodzą swego znaczenia z konwencji.
„Jest […] oczywiste, że w obu wypadkach [zachodzą] ważne i relewantne różnice. Oczywista różnica między tymi dwoma sytuacjami dotyczy niewywiedzionej treści. Symbole zapisane w notatniku Ottona zawierają jedynie wywiedzioną treść, wspomnienia w mózgu Ingi mają niewywiedzioną treść. Notatki Ottona nie konstytuują zatem przekonań ani wspomnień.”49

Wskazuje się także na różnice fenomenalną dotyczącą odczuć Ingi i Ottona. W wypadku Ingi dostęp do pamięci biologicznej jest introspekcyjny,
pierwszoosobowy, a także niedostępny dla innych podmiotów. Zdobywanie
informacji za pomocą notatnika odbywa się zaś dzięki zdolnościom percepcyjnym – działania te nie mają charakteru introspekcyjnego50.
Kolejny zarzut formułuje Robert Rupert, uznając, że „coś jest poznawcze
tylko wtedy, gdy jest częścią zintegrowanego systemu kognitywnego. […]
w wypadku typowego człowieka ten zintegrowany system pojawia się wewnątrz granic ciała.”51 Pogląd ten stanowi podstawę argumentacji przeciwko
zasadzie równorzędności Clarka i Chalmersa. Wewnętrznym procesom poznawczym przysługują odmienne własności w stosunku do procesów przebiegających na zewnątrz podmiotu. To organizm, będąc odpowiednio zintegrowaną strukturą, odpowiada za konstytuowanie się procesów poznawczych, czego nie czyni nietrwałe, przyczynowe sprzężenie między artefaktami
poznawczymi.
Mając na uwadze powyższe trudności, należy przejść do próby zarysowania warunków, jakie powinna spełniać wiedza rozszerzona. Kluczowym
i jednocześnie oczywistym warunkiem wiedzy rozszerzonej (w formie propo—————————
48 Kwestię zarzutów kierowanych wobec koncepcji rozszerzonego umysłu omawiam szerzej
w książce, do której odsyłam zainteresowanych. Zob. T. Walczyk, Teleepistemologia…, s. 96–130.
49 F. Adams, K. Aizawa, The Bounds of Cognition, Philosophical Psychology, 14 (1), 2001, s. 55.
50 Zob. B. Gertler, Overextending the mind, w: B. Gertler, L. Shapiro (red.), Arguing about the
Mind, New York, London 2007. Zarzut ten, o ile trafiony w przypadkach rozszerzonej pamięci, nie
jest adekwatny, kiedy rozpatrujemy możliwość rozszerzonej percepcji i teleobecności.
51 R. D. Rupert, Extended Cognition and the Priority of Cognitive Systems, Cognitive Systems
Research, 11, 2010, s. 345.
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zycjonalnej) jest pozyskanie i przetworzenie informacji przez podmiot,
a także sformułowanie na tej podstawie prawdziwego przekonania (przy
udziale stosownego artefaktu). Ten warunek jest szczególnie jasny w przypadkach rozszerzonej percepcji. Warunkiem pozyskania informacji z odległego środowiska nie jest wyizolowana, trwale zintegrowana struktura (np.
organizm), a sprzężony system składający się z podmiotu intencjonalnego
oraz artefaktu, niezbędnego z punktu widzenia konkretnej operacji poznawczej.52 W wielu operacjach poznawczych jedyną możliwością pozyskania
wiedzy jest integracja w obrębie rozszerzonego systemu poznawczego. Nie
należy przy tym pomijać kluczowego pojęcia integracji, które oznacza
„sprzężenie odmiennych typów procesów, które właśnie ze względu na ich
odmienny charakter mogą umożliwić organizmowi poznającemu realizację
zadań, jakich nie byłby on w stanie osiągnąć za pomocą [samodzielnego,
nierozszerzonego] procesu”.53 Mark Rowlands słusznie zaznacza, że w licznych operacjach poznawczych różnice między wewnętrznymi a zewnętrznymi procesami są często bardziej istotne niż podobieństwa między nimi. Rola
integracji w obrębie systemu poznawczego szczególnie wyraźnie ujawnia się
zatem w przypadku rozszerzonej percepcji. To właśnie przykłady percepcji
rozszerzonej i teleobecności stanowią bardzo czytelną ilustrację możliwości
pozyskiwania informacji, a w niektórych przypadkach także wiedzy rozszerzonej.
Prześledźmy zatem przykład, który będzie stanowić ilustrację rozszerzonego poznania, a dodatkowo może okazać się pomocny przy próbie ustosunkowania się do zarzutów formułowanych wobec koncepcji rozszerzonego
umysłu. Dodam, że sformułowany przykład uwidacznia także rolę wiedzy
proceduralnej (wiedzy-jak), w procesie zdobywania wiedzy w formie propozycjonalnej (wiedzy-że). Wiedza proceduralna (zwłaszcza opanowana na
wysokim poziomie, najlepiej eksperckim), stanowi w wielu przypadkach
kluczowy warunek, umożliwiający zdobycie wiedzy w formie propozycjonalnej (co pomoże zilustrować zaproponowany przeze mnie, następujący argument).
Egzoszkielet i telerobot:54
Na obszarze skażonym nieznaną substancją ląduje badacz S, którego zadaniem jest wykrycie źródła zanieczyszczenia. S jest zintegrowany z egzoszkieletem (exoskeleton suit), wraz z zestawem różnorodnych sensorów wzmacniających bodźce słuchowe, a także z goglami rzeczywistości rozszerzonej.

—————————
52 W przypadku eksploracji powierzchni odległej planety, z reguły jest to łazik wyposażony w system lądowania i przemieszczania się, zestaw kamer, mikrofonów, czujników, podsystemów przesyłania danych itp.
53 M. Rowlands, The New Science of the Mind. From Extended Mind to Embodied Phenomenology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2010, s. 88.
54 Argument egzoszkieletu i telerobota można dowolnie modyfikować; paleta funkcjonalności,
która wyłania się na gruncie sprzężonego systemu wynika z technologii dostępnej w ramach tego
systemu, a także wiedzy proceduralnej operatora.
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S posiadł także umiejętność operowania systemem w stopniu eksperckim, co
jest jednym z warunków skutecznego działania w odległym środowisku.55 Egzoszkielet pełni funkcję ochrony przez niebezpiecznymi własnościami otoczenia. System ten na bieżąco aktualizuje sytuację S-a w otoczeniu, dostarczając
szeregu aktualizowanych danych dotyczących własności środowiska (np. temperatury, składu powietrza, lokalizacji S-a, a także możliwych zagrożeń). System ten posiada w arsenale swych podzespołów niewielkiego zdalnego robota
R z zestawem kamer o wysokiej rozdzielczości. R jest zdolny do unoszenia się
w powietrzu (dzięki czemu może omijać przeszkody i pobierać dodatkowe dane dotyczące środowiska). S ma możliwość wyboru między percypowaniem
bliskiego obszaru, związanego z aktualną pozycją ciała biologicznego, a rozszerzoną percepcją obszaru rejestrowanego przez R. Może także podzielić pole
swojego widzenia i obserwować oba obszary jednocześnie, a w razie potrzeby
R może przejść na jakiś czas w tryb automatyczny. Kiedy R wykrywa źródło
zanieczyszczenia, analizuje próbki znalezionej substancji, dane automatycznie
wysyła do S-a. Dostępna w systemie rzetelna baza danych, wspiera proces
rozpoznania szkodliwej substancji X. Bez wymienionych komponentów interakcja człowieka z otoczeniem nie byłaby możliwa ze względu na skażenie
otoczenia. Czy zatem S wie, że źródłem skażenia obszaru jest substancja X,
mimo, że proces rozszerzony był z konieczności rozproszony na artefakty poznawcze?56

Z punktu widzenia zarysowanej operacji poznawczej, twierdzenie, że S
wie, że źródłem skażenia obszaru jest substancja X, wydaje się zasadne.
W zadaniu tym, prócz rozszerzonej percepcji, istotną rolę odgrywa także
pamięć zewnętrzna, w postaci rzetelnych zasobów bazy danych. Spełnione są
tu kryteria nakładane przez eksternalizm aktywny. Artefakty poznawcze są
w danym działaniu poznawczym stałą dla S-a, środowisko badania jest łatwo
dostępne, po uzyskaniu informacji S automatycznie ją uznaje. Co ważne, nie
ma w tym wypadku konieczności odwoływania się do warunku uprzedniego
uznania, w ujęciu Clarka i Chalmersa. Nie ujawnia się zatem kluczowa trudność rozszerzonej pamięci, związana z nadmiernym przerostem przekonań
i wiedzy (overextended knowledge).
Wydaje się, że podany przykład rozszerzonego procesu prowadzącego do
wiedzy jest też zgodny z wersjami reliabilizmu w wydaniu Goldmana,
Pritcharda i Palermosa. Spełniony jest tu warunek rzetelności procesu,
a także warunek zasługi epistemicznej (epistemic credit), czyli wykorzystania kompetencji poznawczej S-a.
—————————
55 A zatem S nabył odpowiedni poziom wiedzy proceduralnej. Warto odwołać się w tym miejscu
do klasyfikacji „pięciu kroków nabywania umiejętności” autorstwa Huberta i Stuarta Dreyfusów.
Zob. H. L. Dreyfus, S. E. Dreyfus, Mind Over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, New York 1998.
56 Pritchard ilustruje podobną sytuację poznawczą przykładem technologii NVG (night vision
goggles), która umożliwia widzenie w nocy bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia.
Zob. D. Pritchard, Extended Epistemology, w: Extended Epistemology…, op. cit., s. 97.
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Przy pomocy argumentacji na rzecz percepcji rozszerzonej, uzasadnić
można także wybór mniej kontrowersyjnej strategii, prowadzącej do wyjaśnienia zjawiska wiedzy rozszerzonej. Strategie te są wypadkową wspomnianych wcześniej tez – rozszerzonego poznania i rozszerzonego umysłu:
1) wiedza może zostać rozszerzona w tym sensie, że dany proces poznawczy
prowadzący do zdobycia wiedzy, jest wynikiem relewantnego wsparcia ze
strony artefaktów poznawczych;
2) wiedza może zostać rozszerzona w tym sensie, że dane przekonanie będące warunkiem wiedzy, jest wynikiem relewantnego wsparcia ze strony
artefaktów poznawczych.
Koncepcja percepcji rozszerzonej nie wymaga nakładania na podmiot obowiązku posiadania przekonań dyspozycyjnych w formie przekonań zapisanych na zewnętrznym nośniku. Wychodząc od niej, można bronić koncepcji
wiedzy rozszerzonej przyjmując strategię (1), unikając tym samym trudności, związanych z koniecznością obrony pojęcia rozszerzonego przekonania
(co wydaje się niezwykle karkołomnym zadaniem).
Mark Rowlands, w ramach swej koncepcji umysłu złożonego (the amalgamated mind), wśród procesów poznawczych wyróżnia procesy poznawcze
z poziomu osobowego i subosobowego. Proces subosobowy należy do podmiotu, kiedy jest z nim odpowiednio zintegrowany, a także
„…gdy wnosi odpowiedni wkład w odkrywanie środowiska przez organizm
i (lub) późniejszą modyfikację zachowania. […] ostatecznie proces subosobowy będzie się liczył jako poznawczy, ponieważ w pewnym momencie i, być
może, w połączeniu z wieloma innymi procesami subosobowymi, które również są poznawcze, wnosi pewien wkład w [procesy poznawcze] podmiotu na
poziomie osobowym.”57

Proces poznawczy poziomu osobowego należy do podmiotu wtedy gdy,
podmiot ma nad nim władzę epistemiczną (epistemic authority). Procesy
poznawcze poziomu subosobowego nie należą do podmiotu na mocy władzy
epistemicznej; podmiot nie jest autorem takiego procesu, a jedynie jego „zakładnikiem”. Należy wymienić przy tej okazji zarówno procesy subosobowe
realizowane w mózgu, jak również zintegrowane procesy rozproszone między organizmem a artefaktem. Przekonanie Ingi, że muzeum jest na Pięćdziesiątej Trzeciej w Nowym Jorku należy do jej poziomu osobowego,
w przeciwieństwie do informacji w notatniku (mimo, że oba przypadki dotyczą w takim samym stopniu lokalizacji muzeum).
Według Rowlandsa „osobowe procesy poznawcze są ustanawiane na fundamencie bardziej podstawowych sposobów radzenia sobie ze światem”.58
Czynności poznawcze, a także sposoby radzenia sobie w środowisku charak—————————
57
58

M. Rowlands, The New Science of the Mind…, op. cit., s. 147.
Ibidem, s. 161.
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teryzują się ujawniającą i odkrywającą naturą. „Odkrywające lub ujawniające czynności, które składają się na poznanie, nie są ograniczone do mózgu:
zawierają w sobie zarówno procesy cielesne, jak i rzeczy, które robimy
w świecie”.59 Rowlands postuluje następujące twierdzenia:
1) Radzenie sobie i poznanie są czynnościami odkrywania i ujawniania. Są
to czynności zawsze należące do kogoś (procesy osobowe) lub czegoś
(procesy subosobowe);
2) Procesy poznawcze mogą być rozszerzone, gdyż są czynnościami odkrywającymi i ujawniającymi. Nie są zatem ze swojej istoty ograniczone do
granic organizmu;
3) Poznanie jest czynnością odkrywania i ujawniania, na mocy tego, iż jest
intencjonalne. Intencjonalne nakierowanie na świat najlepiej rozumieć
w kategoriach działania, nastawionego na odkrywanie i ujawnianie.
W świetle powyższych rozważań strategia (1), w myśl której wiedza może
zostać rozszerzona w wyniku odpowiedniego procesu poznawczego rozciągającego się na środowisko podmiotu intencjonalnego, wydaje się znacznie
łatwiejsza do zaakceptowania. W obrębie tej strategii nie jest wymagana
obrona pojęcia rozszerzonego przekonania (dyspozycyjnego), które może
zostać z powodzeniem zastąpione pojęciem informacji. Przy takim ujęciu
zdają się tracić na znaczeniu przedstawione wcześniej zarzuty.60
Warunkiem zasadniczym wiedzy rozszerzonej jest zatem integracja podmiotu intencjonalnego z artefaktami poznawczymi. Wiedza rozszerzona dotyczy przypadków, w których rzetelność procesu zależy od odpowiedniej
integracji w obrębie rozszerzonego systemu poznawczego (podmiotu intencjonalnego oraz adekwatnego dla danej operacji poznawczej artefaktu). Integracja dotyczy relewantnego i odpowiedniego wsparcia w postaci artefaktów poznawczych, z uwagi na konkretny rodzaj operacji poznawczej. Wybór
artefaktu zależy zatem od charakteru konkretnego zadania.61 Na rzetelność
procesu wpływa też zasadniczo niezawodne funkcjonowanie komponentów
rozszerzonego systemu poznawczego. Wiedzę rozszerzoną można uznać za
efekt kompetencji poznawczej podmiotu, związanej z umiejętnością wykorzystania narzędzia w stopniu wymaganym do realizacji określonego celu
poznawczego (np. diagnozy, że substancja na skażonym obszarze to X).
Kompetencja poznawcza ma najczęściej związek z nabyciem wiedzy proce—————————
Ibidem, s. 162.
Odpowiednia integracja w obrębie rozszerzonego systemu pozwala na podważenie zarzutu błędu sprzężenia-konstytuowania (co obrazują przykłady rozszerzonej percepcji). Sprzężenie pojedynczych neuronów także nie konstytuuje umysłu. Trwała struktura organizmu nie jest więc jedyną
podstawą realizacji procesów poznawczych. Wprowadzenie poziomu osobowego i subosobowego
pomaga we właściwym rozumieniu rozszerzonego procesu poznawczego, czyli czynności wykorzystującej zewnętrzny komponent, w celu odkrywania rzeczywistości, przetwarzania zdobytych informacji, a zatem także nabywania przekonań i wiedzy rozszerzonej.
61 Do badania powierzchni Marsa nie wykorzystujemy lornetki, a zaawansowany system telerobotyczny.
59

60
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duralnej przez podmiot, czyli wiedzy, jak wykonać daną czynność. Im wyższy
poziom umiejętności, tym sprawniejsze działanie oraz większe szanse na
pozyskanie prawdziwych przekonań, a tym samym także wiedzy w formie
propozycjonalnej.
Zarysowane wnioski nie wyczerpują rzecz jasna bogactwa problemowego
poruszanego zagadnienia wiedzy rozszerzonej. Koncepcja wiedzy tego rodzaju wymaga wielu dodatkowych badań nad naturą rozszerzonych procesów
poznawczych, a także uwzględnienia oraz aktualizowania istotnych modyfikacji w obrębie funkcjonalności dostępnych artefaktów poznawczych. Wyrażone w artykule intuicje, są jedynie realizacją określonych strategii badawczych oraz próbą unifikacji problematyki zarówno z perspektywy teleepistemologii, jak również epistemologii rozszerzonej. Pełnią zatem rolę wprowadzenia do bogatszego problemowo zagadnienia wiedzy rozszerzonej.
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THE ISSUE OF EXTENDED KNOWLEDGE FROM THE PERSPECTIVE
OF EXTENDED EPISTEMOLOGY AND TELEPISTEMOLOGY
ABSTRACT

The aim of this paper is to indicate the preliminary conditions that should be met
by the concept of extended knowledge. Cognitive artifacts undoubtedly affect human
cognition and knowledge. Research on knowledge should therefore take into account significant technological changes. In this paper, I make use of the concept of
the Extended Mind, and in epistemological research, I use the reliabilist theories
of justification. The effect of this combination is the analysis of the phenomenon of
extended knowledge on the examples of extended perception and extended memory.
Research conducted in the field of extended epistemology and telepistemology provides a significant support.
Keywords: extended knowledge, extended mind, telepistemology, extended
epistemology, extended cognitive system, telerobotic knowledge, augmented reality.
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STRESZCZENIE

Tekst uzasadnia potrzebę filozoficznej refleksji dotyczącej używanego w nurcie
poznania usytuowanego pojęcia artefaktu poznawczego. Artykuł wytycza obszar
projektowanej epistemologii artefaktów poznawczych oraz diagnozuje problemy
związane z powszechnie stosowanymi sposobami konceptualizacji artefaktów poznawczych. Analiza założeń milcząco przyjmowanych w badaniach nad artefaktami
pozwala zdiagnozować problem reifikacji artefaktów poznawczych oraz problemy
związane ze stosowaniem modelu wzmocnienia przy opisie relacji między narzędziem a użytkownikiem. Ponadto, tekst przedstawia problem artefaktów niereprezentujących oraz wyróżnia, dotychczas niedostrzeganą, klasę artefaktów metapoznawczych.
Słowa kluczowe: artefakty poznawcze, artefakty niereprezentujące, artefakty
metapoznawcze, artefakty dynamiczne, artefakty wewnętrzne, poznanie usytuowane,
epistemologia artefaktów.

WSTĘP

Stwierdzenie, że wytwory technologii stanowią istotny czynnik decydujący o rozwoju społecznym, postępie wiedzy czy usprawnieniu zdolności poznawczych należy do zestawu powszechnie akceptowanych przekonań. Wyrazem tego jest bogata literatura popularnonaukowa dotycząca zagrożeń
bądź korzyści płynących z wykorzystania technologii, obrazowo określanych
jako przedłużenia ludzkiego umysłu (Carr, 2013; Spitzer, 2013). Diagnozy te,
mimo że opierają się na mniej lub bardziej dokładnych danych empirycznych, nie zostały jednak poparte pogłębioną refleksją na temat szczegółowych mechanizmów oddziaływania między światem zewnętrznych technologii a sferą wewnętrznych zjawisk umysłowych. Samopoczucia wnikliwego
obserwatora nie poprawi też świadomość, że oceny formułowane przez
uznanych członków akademii obarczone są analogiczną wadą. Aby zaakcen-
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tować doniosłość technologii poznawczych, często wykorzystuje się wypowiedzi uznanych fizyków, jak Richard Feynman czy Albert Einstein, twierdzących, że ich notatki i szkice są nie tyle zapisem oryginalnych pomysłów
lub świadectwem wytężonej pracy, ile integralną częścią procesu myślenia
(Feynman, 1973, 2001). Karl R. Popper, pisząc o ewolucji egzosomatycznej,
ujmuje to tak: „zamiast wykształcać lepszą pamięć i mózg, wytwarzamy takie
przedmioty jak papier, pióra, ołówki, maszyny do pisania, dyktafony, drukarnie i biblioteki” (Popper, 1992, 302), a w innym miejscu dodaje: „Einstein mawiał: «Mój ołówek jest bardziej inteligentny niż ja»” (Popper, 1992,
512). W podobnym duchu wypowiada się Charles S. Peirce, stwierdzając:
„moje zdolności argumentacji są w równej mierze zlokalizowane w moim
kałamarzu” (Peirce, 1958, 366) tak jak kompetencje językowe zlokalizowane
są w mózgu. Tego rodzaju anegdotyczne spostrzeżenia trafnie wyrażają intuicję, że myślenie w istotny sposób zależy od zewnętrznych narzędzi jego wyrazu, ale nie prowokują ich autorów do postawienia kolejnych pytań: Jak
właściwie rozumieć tę zależność? Jak interpretować pozornie proste twierdzenie, że myślimy za pomocą narzędzi? Jak to się dzieje, że technologie
poznawcze (np. notatki, diagramy, szkice) czynią nas mądrzejszymi?
Artykuł ma na celu konceptualizację artefaktów poznawczych. Tekst podzielony jest na trzy części. W pierwszej wskazuję na potrzebę rozwijania
filozoficznej refleksji dotyczącej narzędzi poznawczych. Obszar ten roboczo
określam jako epistemologię artefaktów poznawczych. Znajduje się ona
w początkowym stadium rozwoju, a nazwa „epistemologia artefaktów poznawczych” powinna być rozumiana jako wygodny skrót dla oznaczenia tych
obszarów refleksji, które dotyczą problemów pojęciowych związanych ze
zrozumieniem relacji między umysłem a narzędziami poznawczymi oraz
samych narzędzi. Dlatego celem tekstu nie jest wyczerpujący opis metod,
problemów i zastosowań tej projektowanej dziedziny badań. Pierwsza cześć
tekstu ogranicza się do wstępnego uzasadnienia potrzeby rozwijania tego
rodzaju refleksji. Kolejne części artykułu wytyczają dwie ścieżki, którymi
można podążać w stronę dopiero rysującej się na horyzoncie epistemologii
artefaktów poznawczych. Część druga poświęcona jest analizie i krytyce pojęcia artefaktu poznawczego oraz sposobów ujmowania relacji pomiędzy
użytkownikiem a narzędziami poznawczymi. W tej części diagnozuję problem reifikacji artefaktów poznawczych oraz zagrożenia związane z modelem wzmocnienia, używanego jako wzorca dla myślenia o relacji między
artefaktem a umysłem. Trzecia część tekstu wskazuje na prześlepione
w standardowych konceptualizacjach rodzaje artefaktów poznawczych. Wyróżniam tu artefakty środowiskowe (niereprezentujące) oraz artefakty metapoznawcze (utrudniające płynne przetwarzanie informacji).
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ARTEFAKTY I POZNANIE USYTUOWANE

W ciągu ostatnich trzech dekad artefakty poznawcze1 stały się ważnym
obszarem zainteresowania humanistyki i nauk społecznych. Stanowią one
jedną z podstawowych kategorii analitycznych w programach badawczych
rozwijanych pod szyldem usytuowanego i rozproszonego poznania, umysłu
rozszerzonego czy enaktywizmu (Menary, 2010; Nersessian, 2005; Newen,
Gallagher, De Bruin, 2018; Sterelny, 2010; Wilson, Clark, 2009). Badania
nad funkcją artefaktów poznawczych wykorzystuje się tu w celu podważenia
reprezentacjonistycznych i indywidualistycznych założeń dotyczących natury
i lokalizacji procesów poznawczych przyjmowanych w obrębie głównych
nurtów filozofii umysłu i kognitywistyki. Te główne nurty badań dostarczyły
szczegółowych i użytecznych opisów uwagi, pamięci i percepcji rozumianych
jako operacje na wewnętrznych reprezentacjach. Opisy te ignorują jednak
rolę, jaką w przetwarzaniu informacji odgrywają artefakty poznawcze w postaci percepcyjnie dostępnych materialnych obiektów i reprezentacji zewnętrznych. Przedstawiciele nurtu poznania usytuowanego argumentują, że
indywidualistyczne ujęcie poznania nadmiernie zawęża zakres przedmiotowy badań, ponieważ w rzeczywistych procesach rozwiązywania problemów,
podejmowania decyzji czy wnioskowania, kluczową rolę odgrywają diagramy, wykresy, obrazy lub znaki językowe, określane zbiorczą nazwą artefaktów poznawczych. Co więcej, w perspektywie rozwojowej (filogenetycznej,
historycznej czy ontogenetycznej) trudno jest zrozumieć pojawienie się specyficznie ludzkiego myślenia, bez odwołania się do artefaktów umożliwiających jakościowo nowe czynności poznawcze. Trudno mówić o poznaniu matematycznym czy zdolności do autorefleksji bez uwzględnienia roli języka
naturalnego, rozumianego jako aktywność nakierowana na tworzenie zewnętrznych i publicznie dostępnych obiektów percepcyjnych (Dehaene,
1999; Tomasello, 2002). Dodatkowo, rozważania na temat roli artefaktów,
narzędzi i zewnętrznych reprezentacji wiele wnoszą do zrozumienia historycznego rozwoju nauki i dynamiki odkryć naukowych (Afeltowicz, 2012b;
Hohol, Miłkowski, 2019; Sady, 2013). Przedstawiciele poznania usytuowanego wyciągają z tego wniosek, że analizy poznania i wiedzy powinny
uwzględniać rolę zarówno wewnętrznych jaki zewnętrznych reprezentacji
oraz szeroko rozumianych artefaktów poznawczych. Badania prowadzone w
ramach usytuowanego poznania, próbując uzupełnić luki obecne w klasycznych koncepcjach umysłu, stanowią naturalny kontekst dla rozważań nad
artefaktami poznawczymi.
—————————
1 Niektóre słowniki i podręczniki do metodologii nauk społecznych artefaktem określają sztuczny
wytwór metody badawczej. Choć należy jednoznacznie oddzielić pojęcie artefaktu stosowane w tym
artykule od jego metodologicznej odmiany, to niewątpliwie oba posiadają wspólny rdzeń znaczeniowy, ponieważ opisują pewien rodzaj wytworu działalności ludzkiej; obiekt który nie jest wynikiem
procesów naturalnych.
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Choć powszechnie wiadomo, że narzędzia do myślenia, technologie intelektu czy artefakty poznawcze mają niebagatelny wpływ na poznanie, to nie
jest do końca jasne, jaka relacja zachodzi między narzędziem a jego użytkownikiem oraz jakie obiekty mogą zostać uznane za artefakty, które jak się
przypuszcza wzmacniają naszą pamięć, percepcję czy zdolności argumentacyjne. Dotychczas na tego rodzaju pytania, próbowano odpowiadać na gruncie antropologii lub psychologii (Hutchins, 1995; Norman, 1991). Podejmowane próby opracowania tematu, choć dostarczają fascynujących danych
empirycznych, z trudem można uznać za wystarczające. Dobrą ilustracją dla
tej tezy jest postulat wyrażony przez jednego z czołowych twórców nurtu
poznania usytuowanego. Andy Clark zaznacza, że mimo wielu empirycznych
badań nad artefaktami poznawczymi nadal potrzebna jest refleksja nad
„…zakresem i różnorodnością rusztowań poznawczych oraz różnymi sposobami dzięki którym te pozabiologiczne rusztowania wzmacniają (bądź osłabiają) zdolności wykonywania zadań […] Tutaj Święty Graal to klasyfikacja
różnych typów zewnętrznych wsporników i systematyczne próby zrozumienia,
w jaki sposób wspomagają one (lub osłabiają) ludzkie działanie” (Clark, 2004,
s. 32–33).

Śladem tym podążają pojawiające się w ostatnich latach próby zmierzenia
się z pojęciem artefaktu poznawczego wskazując, że dostępne konceptualizacje artefaktów poznawczych są wadliwe a te niedoskonałości przekładają się
na trudności w zrozumieniu ich roli i mechanizmu oddziaływania (Greif,
2015; Heersmink, 2013a; Slors, 2020; Vaccari, 2016).
Ta sytuacja prowokuje, aby poważnie zastanowić się nad pojęciami służącymi do rozumienia relacji między narzędziami poznawczymi a myśleniem.
Zadanie to uznaję za jeden z głównych celów projektowanej epistemologii
artefaktów poznawczych. Cele epistemologii artefaktów poznawczych rozumiem podobnie jak Marcelo Dascal (2002). Przyjmuję, że obejmuje ona
teoretyczne rozważania dotyczące interakcji między narzędziami poznawczymi a człowiekiem, mające dostarczyć lepszego zrozumienia, jak ich używamy i jak jesteśmy przez nie kształtowani. Jednak w przeciwieństwie do
Dascala, zamiast o technologiach poznawczych, będę pisał o artefaktach,
ponieważ to drugie określenie pozbawione jest zawężających, informatycznych konotacji, zwykle łączonych z pojęciem technologii wykorzystywanych
w celach poznawczych. Jak się jednak okaże, interpretacja istniejących koncepcji artefaktów poznawczych również nastręcza poważnych trudności.
Projektowana epistemologia artefaktów poznawczych obejmuje trzy obszary. Część analityczna zajmuje się konceptualizacją i klasyfikacją artefaktów
poznawczych oraz ich oddziaływaniem. Cześć systematyzująca obejmuje
próby syntetycznego opisu i uporządkowania skutków oddziaływania artefaktów na procesy poznawcze. Trzecia część, eksploracyjna, ma na celu refleksję nad epistemologiczną doniosłością problematyki artefaktów. W tym
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obszarze zadaje się pytanie, czy badania dotyczące artefaktów poznawczych
dostarczają tylko ilustracji dla abstrakcyjnych rozważań filozoficznych, czy
pozwalają w nowym świetle spojrzeć na klasyczne problemy teorii poznania.
Kolejne paragrafy tekstu rozwijają analityczną część projektowanej epistemologii artefaktów poznawczych.2

CZY POTRZEBUJEMY SYSTEMATYCZNEJ REFLEKSJI
NAD POJĘCIEM ARTEFAKTU POZNAWCZEGO?

Mimo że określenie „artefakt poznawczy” należy do podstawowego wyposażenia pojęciowego używanego w nurcie poznania usytuowanego, to do
niedawna jego znaczenie rzadko bywało poddawane systematycznej analizie
i krytyce, a badacze działający w obszarze poznania usytuowanego są świadomi braku zadowalających konceptualizacji tego terminu (Fasoli, 2018;
Greif, 2015; Heersmink, 2013). Co więcej, brakuje satysfakcjonujących wyjaśnień, w jaki sposób artefakty poznawcze oddziałują na poznanie. Ilustruje
to, podjęta przez Jill H. Larkin i Herberta Simona (1987) próba wyjaśnienia,
co dokładnie – w sensie obliczeniowym – zyskujemy, korzystając z różnych
typów reprezentacji graficznych przy rozwiązywaniu zadań z fizyki lub geometrii. Choć ich badania są ważną próbą precyzyjnego opisu wpływu artefaktów na poznanie, to nie dostarczają one zadowalającego wyjaśnienia mechanizmu oddziaływania graficznych reprezentacji. Dzieje się tak, ponieważ
pomijają one kluczowy czynnik decydujący o skuteczności użycia diagramów, tzn. ignorują kontekstowo uwarunkowaną i milcząco podzielaną wiedzę proceduralną. Wiedza ta, określana skrótowo jako praktyki kulturowe,
decyduje o charakterze i dynamice interakcji między artefaktem a jego użytkownikiem, a w konsekwencji o poznawczych skutkach ich wykorzystania
(Kołtun, 2020; Scaife, Rogers, 1996). Wydaje się, że jest to jeden z głównych
powodów, dla których, jak twierdzi David Kirsh (2009), nurt poznania usytuowanego nie wypracował wystarczająco klarownego modelu relacji między
artefaktami poznawczymi a ich użytkownikiem.
Badania odbywające się w nurcie poznania usytuowanego zwykle dostarczają pośredniej odpowiedzi na pytanie o artefakty poznawcze, wskazując na
ich paradygmatyczne przykłady tj. diagramy, notatki, mapy, notacja matematyczna. Może to sugerować, że pojęcie artefaktu poznawczego uznaje się
za mało problematyczne, a dla realizacji celów badawczych poznania usytuowanego wystarczy robocza definicja tego pojęcia. Niektórzy badacze argumentują, że praktyka antropologów i etnografów poznawczych dopuszcza
dużą swobodę w definiowaniu kategorii analitycznych, dlatego nie ma potrzeby formułowania koniecznych i wystarczających warunków, aby dany
—————————
2 Części systematyzujące i eksploracyjne omawiałem m.in. w artykułach (Trybulec, 2013; 2017b;
2019; 2021a).
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obiekt mógł zostać uznany za egzemplarz zbioru artefaktów poznawczych.3
Z pewnością praktyka badawcza nie wymusza, a nawet nie sprzyja formułowaniu definicji realnych, które mają zadanie określić istotne cechy badanego
zjawiska (Hempel, 1968). W szczególności nie jest to wskazane dla konstruktów teoretycznych takich jak artefakty poznawcze. Nie sposób nie zgodzić się
z przekonaniem, że w naukach społecznych wystarczają definicje nominalne
lub operacyjne, które porównując różnorodne obrazy mentalne łączone
z danym terminem, ustalają mniej lub bardziej rozmyte jego rozumienie
(Babbie, 2008, s. 142–154). Nadal jednak pozostaje pytanie o zakres dopuszczanej niejednoznaczności. Systematyczna refleksja nad artefaktami
poznawczymi, poza uporządkowaniem pola badawczego i redukcją napięć
między niedoskonałą definicją artefaktu a rzeczywistą praktyką badawczą,
może też dostarczyć nowych inspiracji dla badań nad artefaktami poznawczymi.

PROTOTYPY, DEFINICJE
I CECHY ARTEFAKTÓW POZNAWCZYCH

Pojęcie artefaktu jest powszechnie wykorzystywane na gruncie estetyki
i filozofii techniki. Oznacza ono, odpowiednio, wytwór działalności artystycznej lub urządzenie techniczne (Hilpinen, 1992; Margolis, Laurence,
2007). Choć pojęcie artefaktu poznawczego nie doczekało się tak bogatej
literatury jak dzieło sztuki lub artefakty techniczne (Garbacz, 2006, s. 9;
Heersmink, 2013), to dziedziczy ono po swoich prototypach pewne charakterystyczne rysy. Artefaktem poznawczym jest zatem każdy, celowo przez
człowieka wytworzony przedmiot (Hilpinen, 2011). Współwystępujący ze
słowem „artefakt” przymiotnik „poznawczy” ma na celu odróżnienie go od
wytworów artystycznych lub technicznych. Funkcją artefaktu poznawczego
jest bowiem usprawnianie przetwarzania informacji w celu zdobywania wiedzy lub doskonalenia przekonań. Prototypowe egzemplarze artefaktów
poznawczych tj. diagramy, notatki, szkice, mapy czy kalendarze dobrze odzwierciedlają wymienione właśnie cechy. Tę wstępną rekonstrukcję pojęcia
artefaktu poznawczego potwierdzają powszechnie stosowane definicje:
„Artefakty poznawcze są tymi sztucznie wytworzonymi urządzeniami, które
pełniąc funkcję reprezentacji przechowują, przedstawiają i przekształcają
informacje” (Norman, 1991, s. 17).
„Artefakty poznawcze są fizycznymi obiektami wytworzonymi przez ludzi
w celu wspierania, wzmacniania lub doskonalenia poznania” (Hutchins,
1999, s. 126).
—————————
3

Uwagę tę zawdzięczam Davidowi Kirshowi (rozmowa bezpośrednia 03. 2019).
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Inni badacze powielają schematy definicyjne obecne w oryginalnych
sformułowaniach Donalda Normana i Edwina Hutchinsa. Na przykład Philip Brey (2005) określa artefakty poznawcze jako „szczególną klasę wytworów wyróżnianych ze względu na ich zdolność do reprezentowania” (Brey,
2005, s. 385) mając na myśli cyfrowe urządzenia do przetwarzania informacji. Nancy Nersessian badając praktyki naukowe w laboratoriach inżynierii
biomedycznej, definiuje artefakty poznawcze jako „materialne media” (Nersessian, 2005, s. 42) służące tworzeniu i przekazywaniu reprezentacji tj.
przyrządy, instrumenty i osprzęt laboratoryjny. Podobnie Ryan Tweney
(2002) w historycznym studium na temat badań Michaela Faradaya nad
odbijaniem światła przez substancje metaliczne, mianem artefaktów epistemicznych określa pozostawione przez niego liczne próbki mikroskopowe,
dzięki którym można zrekonstruować logikę rządzącą jego postepowaniem
badawczym. W ujęciu Tweneya próbki Faradaya to artefakty epistemiczne,
czyli materialne nośniki znaczeń; obiekty, które umożliwiają generowanie
nowych informacji. Lambros Malafouris (2013), wykorzystujący teorię poznania usytuowanego w archeologii kognitywnej, kładzie mocny akcent na
materialność wczesnych form wytwarzania znaków graficznych tj. grawerowane tabliczki z Blombos (ok. 100 000–75 000 p.n.e.) lub malowidła naskalne z Chauvet (ok. 30 000 p.n.e.) i Lascaux (ok. 17 000 p.n.e.). Wytwory
te interpretuje on jako szczególne przypadki artefaktów poznawczych
wspomagających proces narodzin kompetencji semiotycznych, w którym
istotną rolę odegrała ich stabilność oraz manualna lub percepcyjna dostępność (Malafouris, 2013, s. 179–205).
Używane w nurcie poznania usytuowanego pojęcie artefaktu poznawczego bezpośrednio spokrewnione jest z koncepcją rusztowania poznawczego
rozwijaną w ramach psychologii społeczno-kulturowej (Norman, 1991). Lew
Wygotski, główny przedstawiciel tego podejścia, badając rozwój poznawczy
dzieci zauważył, że wiarygodnego obrazu ich kompetencji poznawczych nie
można uzyskać obserwując jedynie ich samodzielne działania. Całościowy
opis kompetencji poznawczych dzieci powstaje dopiero kiedy uwzględni się
to co potrafią one zrobić w tzw. strefie najbliższego rozwoju. Jest to relacja
między aktualnym poziomem rozwoju osoby a kompetencjami, które
ujawniają się w interakcjach z dorosłymi dzięki wskazówkom znakowobehawioralnym. Wskazówki te są przykładem rusztowań poznawczych,
czyli zewnętrznych struktur i procesów wspierających percepcję, pamięć,
uwagę lub wnioskowanie, aby ułatwić osobie uczącej się wykonanie zadania.
Dzięki nim dzieci mogą wykonać zadania, których nie mogłyby wykonać
samodzielnie (Wygotski, 1971, s. 118–138, 538–547; 2006, s. 27–63).
Choć rusztowania poznawcze są ważną inspiracją dla konceptualizacji artefaktów poznawczych, to nie należy zapominać o dwóch ważnych różnicach
miedzy nimi. Po pierwsze, w tradycji psychologii społeczno-kulturowej rusztowania poznawcze rozumiane są raczej jako tymczasowe protezy, używane
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dopóki dziecko nie opanuje danej umiejętności (Wood, Bruner, Ross, 1976).
Zostają one odrzucone kiedy osoba biegle wykonuje zadanie. Natomiast badacze poznania usytuowanego traktują artefakty poznawcze jako materialne
struktury, które są używane powszechnie i stale. Oznacza to, że wykorzystywane są one nie tylko do momentu osiągnięcia biegłości w wykonywaniu
określonych zadań, ale stanowią stały element różnego typu działań na
wszystkich etapach rozwoju (Clark, 2006b; 2006a; Pea, 2004). Wygotski
podkreśla, co prawda, że zewnętrzne rusztowania poznawcze zostają z czasem zinternalizowane i w ten sposób regulują działania na późniejszych etapach rozwoju. Pojęcie internalizacji jest jednak kłopotliwe, ponieważ nie do
końca wiadomo co i w jaki sposób zostało zinternalizowane.4 Czy uwewnętrznione zostają schematy reagowania na napotkane w świecie zewnętrznym obiekty materialne, czy społecznie zorganizowane wzory działania? Do
jakiego stopnia i w jakim wymiarze zinternalizowane rusztowania przypominają zewnętrzne wytwory i działania a w jakim zakresie zostały przez działającego twórczo przetworzone? (Lawrence, Valsiner, 1993; Travieso, 2007,
134–136; Wertsch, 1993) Zamiast pojęcia internalizacji, w nurcie poznania
usytuowanego akcentuje się, że ludzie wykorzystując artefakty poznawcze
zyskują nowe zdolności nie tyle poprzez proces ich uwewnętrznienia, ile
dlatego, że umożliwiają one generowanie nowych typów interakcji między
organizmem osoby działającej a środowiskiem zewnętrznym.5 Artefakty
poznawcze działają przede wszystkim dzięki temu, że przekształcając zadanie poznawcze, zmieniają zewnętrzny świat tak, aby bazując na elementarnych zdolnościach percepcji i uwagi można było wykonać bardziej skomplikowane zadania. Po drugie pojęcie rusztowania poznawczego posiada szerszy zakres znaczeniowy niż pojęcie artefaktu poznawczego. Odnosi się ono
do całego spektrum metod i narzędzi mających na celu wspieranie rozwoju
zdolności praktycznych oraz wyższych funkcji psychicznych (np. świadome
kierowanie uwagą, logiczne wnioskowanie). Ciekawe, że choć pojęcie artefaktu poznawczego zbudowane zostało przez bezpośrednie odniesienie do
rusztowań poznawczych, to w nurcie poznania usytuowanego, na poziomie
teoretycznych deklaracji, zostało ono do pewnego stopnia zubożone.6 O ile
rolę rusztowania poznawczego może pełnić zarówno fizyczne narzędzie (np.
—————————
4 Pomijam tu możliwą do sformułowania wątpliwość, że pojęcie internalizacji może budzić obawy
powrotu do indywidualistycznych i internistycznych schematów wyjaśniania umysłu.
5 Dobrych przykładów dostarczają badania Kirsha i Maglio dotyczące gry w Tetris (Kirsh, Maglio,
1994). Opisują oni działania wprawnych graczy, którzy manipulują zewnętrznymi obiektami, aby
uprościć sobie decyzję, gdzie umieścić daną figurę geometryczną. Wykorzystanie zewnętrznych
obiektów nie zanika wraz z rozwojem umiejętności graczy. Poznawcze znaczenie tych zewnętrznych
obiektów nie sprowadza się zatem do internalizacji technik manipulacji nimi, ale polega na umożliwieniu pewnego typu interakcji z zewnętrznym środowiskiem. Innym przykładem takiego sposobu
myślenia jest koncepcja języka jako artefaktu poznawczego Clarka (2006b). Szczegółowo analizuję tę
kwestię w tekście (Trybulec, 2021).
6 Pytanie o to, jak koncepcję rusztowań poznawczych wykorzystać w celu rozbudowania i uszczegółowienia pojęcia artefaktu poznawczego oraz, jakie są jej zalety i ograniczenia w tym względzie,
może stanowić interesujący temat dla osobnego opracowania.
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linijka), wyuczone umiejętności własne (np. różnorodne mnemotechniki),
jak też wiedza i umiejętności innych osób (np. instrukcje), o tyle definicja
artefaktu poznawczego ogranicza odniesienie tego terminu do przestrzenne
zlokalizowanych i trwałych obiektów mających zwykle charakter znakowy.
Według badaczy poznania usytuowanego artefakty poznawcze, jako materialne obiekty, posiadają trzy charakterystyki, które decydują o ich doniosłości poznawczej. Analizując je w aspekcie przestrzennym, dostrzega się ich
jednoznaczną lokalizację. W aspekcie czasowym charakteryzuje je trwałość,
a w kontekście relacji między artefaktem a jego użytkownikiem względna
autonomia (Kirsh, 2010). Wykorzystywane w naukach społecznych pojęcie
artefaktu jest jednak znacznie szersze, podobnie jak pojęcie rusztowania
poznawczego. Obejmuje ono nie tylko obiekty, przedmioty i urządzenia, ale
również procesy, sposoby działania czy instytucje, którym trudno przypisać
np. jednoznaczną przestrzenną lokalizację (Evnine, 2016; Hilpinen, 1995;
Hohol, Miłkowski, 2019). Szeroko należy również rozumieć tezę, że artefakty
są tworzone celowo lub intencjonalnie. Artefaktem w szerokim sensie będzie
zatem nie tylko przedmiot wytworzony w wyniku skomplikowanego i szczegółowo zaplanowanego procesu, ale może on również być wynikiem działalności mniej lub bardziej przypadkowej. W archeologii i antropologii artefaktem określa się wszystko, co zostało przez człowieka w jakiś sposób
przekształcone. W tym znaczeniu artefaktem są zarówno pozostawione po
posiłku kości, popiół z paleniska, jak odpadki procesu produkcji kamiennych
narzędzi (Hilpinen 2011; Preston 2020). W tym kontekście pojawia się pytanie, kto decyduje o poznawczych funkcjach artefaktu. Na przykład Brey
(2005) z definicji artefaktu poznawczego sformułowanej przez Normana
(1991) wywodzi, że funkcja poznawcza może zostać nadana jedynie przez
projektanta a obiekty, które funkcje poznawcze zyskują dopiero w trakcie
użycia nie mogą być uznane za artefakty poznawcze w pełnym znaczeniu.
Z badań etnografów poznawczych wynika jednak, że intencja twórcy nie
musi być decydująca. Narzędzie takie jak nóż, choć zaprojektowane w celach
czysto praktycznych, w pewnych okolicznościach może być użyte jako przyrząd pomiarowy, o ile jego użytkownik wie, jaka jest długość noża. W tym
sensie dowolny przedmiot w odpowiednich okolicznościach może stać się
artefaktem poznawczym (Heersmink, 2016; Preston, 2012).
Spoglądając z dystansu na używane przez badaczy poznania usytuowanego definicje, przykłady oraz konteksty użycia terminu „artefakt”, zauważyć
można trzy charakterystyczne, a jednocześnie problematyczne cechy stosowanego przez nich pojęcia. Po pierwsze, artefakty poznawcze są w przeważającej mierze określane jako materialne, czasoprzestrzennie zlokalizowane
i trwałe obiekty. Po drugie, artefakty spełniając funkcje poznawcze, są obiektami reprezentującymi rzeczywistość. Po trzecie, omawiane w poznaniu usytuowanym artefakty wzmacniają lub doskonalą zdolności poznawcze dzięki
temu, że na różne sposoby ułatwiają wykonywanie zadań, przekształcając
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abstrakcyjne problemy do postaci prostych, często manualnych łamigłówek.
Zasadniczym zadaniem analitycznej części epistemologii artefaktów poznawczych jest krytyczna refleksja dotycząca zrekonstruowanych tu charakterystyk artefaktów.

PROBLEM REIFIKACJI ARTEFAKTÓW POZNAWCZYCH

Choć w początkowej fazie rozwoju filozofii techniki pojęcie artefaktu
utożsamiano z dotykalnym obiektem materialnym, to z czasem znaczenie
tego terminu uległo rozszerzeniu. Pod koniec XX wieku pojęcie artefaktu
zaczęto odnosić do wytworów znacznie mniej namacalnych niż urządzenia
mechaniczne (np. usługi, procesy czy organizacje) (Buchanan, 2005). Obserwowaną w obrębie refleksji nad artefaktami technicznymi dwoistość
dziedziczy domena artefaktów poznawczych.
Antropolodzy kognitywni używają pojęcia modelu/programu kulturowego na określenie podzielanych przez grupę społeczną schematów myślowych
rządzących zachowaniem i myśleniem jej członków (D’Andrade, 1981). Przykładami tych modeli są przysłowia, mnemotechniki, modlitwy, klisze kulturowe lub gatunki narracyjne. Obejmują one szerokie spektrum działań,
praktyk i nawyków myślowych, które mają charakter znakowy oraz służą
przechowywaniu, przedstawianiu i przekształcaniu informacji wzmacniając
i usprawniając zdolności pamięciowe, interpretacyjne czy argumentacyjne
członków grupy w celu zapewnienia transmisji kulturowej. Modele kulturowe są rodzajem reprezentacji oraz pełnią funkcje poznawcze, a zatem spełniają część warunków określonych w definicji artefaktu poznawczego.
Trudno jednak byłoby uznać je za przestrzennie zlokalizowane, materialne
obiekty. Nie posiadają zatem jednej z trzech, wymienionych w poprzednim
paragrafie, własności artefaktów poznawczych. Badaczom pracującym w
nurcie poznania usytuowanego nie przeszkadza to, aby na poziomie praktyki
badawczej przyjmować, że mnemotechniki, sposoby organizacji pracy lub
strategie interakcyjne stanowią szczególne przypadki artefaktów poznawczych. Faktycznie, intuicja podpowiada, że wytworem działalności ludzkiej
są nie tylko rzeczy, ale również procesy, interakcje, relacje czy sposoby zachowania. Jeśli dodatkowo pełnią one rolę poznawczą, to nie wszystkie artefakty poznawcze muszą być przestrzennie zlokalizowanymi i dostępnymi
percepcyjnie obiektami.7 Nie ma to jednak odzwierciedlenia w definicji artefaktu poznawczego. W ten sposób tworzy się niejasność, co do tego, jakie
charakterystyki powinien posiadać obiekt określany jako artefakt poznawczy
—————————
7 Badacze z kręgu poznania usytuowanego – szczególnie w jego odmianie z San Diego (poznanie
rozproszone) – są oczywiście świadomi poznawczej doniosłości praktyk kulturowych i strategii
interakcyjnych. Jeden z tekstów fundacyjnych dla całej tradycji poznania usytuowanego wprowadza
pojęcie „działań epistemicznych” (Kirsh i Maglio 1994).
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i powstaje napięcie między przyjętymi założeniami teoretycznymi a praktyką
badawczą. Doskonale tę sytuację wyraża sam Hutchins robiąc następujące
zastrzeżenie:
„Rozwijając argumentację, starałem się nie rozbudowywać klasy [pojęć] takich jak artefakty poznawcze, zaprojektowane zewnętrzne narzędzia do myślenia. Problem z takim ujęciem polega na tym, że stwarza ono trudności
w dostrzeżeniu roli artefaktów wewnętrznych i utrudnia spostrzeżenie wartości, obecnego wśród Mikronezyjskich nawigatorów, pewnego rodzaju usytuowanego widzenia gwiazd” (Hutchins, 1995, s. 172, podkreślenia MT).8

Fragment ten zwraca uwagę na pewien rodzaj błędu, którego trudno
uniknąć w myśleniu o artefaktach poznawczych bez ich ostrożnej konceptualizacji. Badani przez Hutchinsa mikronezyjscy żeglarze wykorzystują widok
rozgwieżdżonego nieba w celach nawigacyjnych. Układ gwiazd na nocnym
niebie nie został oczywiście wytworzony przez żadnego człowieka, ale
wprawny nawigator może użyć go w celu określenia kursu łodzi. W tym znaczeniu gwieździste niebo służy jako artefakt poznawczy. Hutchins chce przez
to powiedzieć, że artefaktem poznawczym można uczynić dowolny element
środowiska naturalnego, i w tym sensie – choć brzmi to paradoksalnie –
artefakt nie musi zostać wytworzony przez człowieka. Z drugiej jednak strony, konfiguracja gwiazd, sama w sobie, w niczym nie pomaga. Aby mogła
spełnić rolę poznawczą, konieczny jest sprawny obserwator, który patrząc na
gwiazdy w określony sposób, potrafi zidentyfikować ich konfiguracje i odnieść do własnej pozycji w przestrzeni. Ani zewnętrzny obiekt (konfiguracja
gwiazd), ani wewnętrzna strategia percepcyjna (sposób widzenia gwiazd),
rozważane w izolacji nie usprawnią nawigacji (Hutchins, 1995, s. 102–111,
172–173). Jeśli przyjąć, że dominujące definicje artefaktu poznawczego posiadają jakąkolwiek moc normatywną (tzn. wyznaczają co może a co nie
powinno być określane jako artefakt poznawczy), to używając tych definicji
nie dostrzeże się opisanych właśnie artefaktów wewnętrznych.
Definicja artefaktu poznawczego jako fizycznego wytworu wskazuje na
szereg cech decydujących o jego funkcji poznawczej. Artefakty poznawcze są
zewnętrzną i do pewnego stopnia niezależną w stosunku do użytkownika
strukturą, która ogranicza działanie lub je pobudza. Publiczny wymiar artefaktów poznawczych ma istotne znaczenie dla możliwości skupiania wspólnej uwagi oraz podzielania wiedzy. Ponadto, artefaktom poznawczym rozumianym jako struktury materialne przysługuje pewien stopień stabilności
i niezmienności, dzięki czemu mogą one pełnić ważne funkcje w procesach
porządkowania, a nawet konstruowania wewnętrznych reprezentacji (Kirsh,
2010; Trybulec, 2013; 2019). Niewątpliwym atutem omawianych tu definicji
artefaktów poznawczych jest podkreślenie materialnego wymiaru artefaktów, a w konsekwencji również materialnych uwarunkowań poznania.
—————————
8

O artefaktach wewnętrznych pisze również (Norman, 1993).
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Przedstawione zastrzeżenia Hutchinsa sugerują jednak, że definiowanie
artefaktów poznawczych w kategoriach trwałych i przestrzennie zlokalizowanych obiektów może prowadzić do niepożądanych konsekwencji pojęciowych.Tendencję do myślenia o artefaktach jako o jednoznacznie zlokalizowanych, trwałych i namacalnych obiektach nazywam błędem reifikacji.
Sądzę, że jest to jeden z najpoważniejszych problemów w badaniach nad
artefaktami poznawczymi. O ile podkreślanie przestrzennego wymiaru i stabilnego charakteru artefaktów poznawczych samo w sobie nie jest błędne, to
trudno zaakceptować tezę, że trwałość i przestrzenna lokalizacja są ich cechami istotnymi. Na przykład Kirsh przedstawiając poznawcze znaczenie
zewnętrznych reprezentacji, które w zasadzie można utożsamić z artefaktami
poznawczymi, za szczególnie ważne ich cechy uznaje „trwałość i stabilność
w czasie” (Kirsh, 2010, s. 447) oraz to, że „zewnętrzne reprezentacje są rozciągłe nie tylko w czasie ale i w przestrzeni” (Kirsh, 2010, s. 446). Podobnie postępuje Malafouris (2013) utożsamiając artefakty poznawcze z materialnymi
obiektami. Doprowadza on do skrajności reifikujący sposób ujmowania artefaktów poznawczych, pisząc: „trwała natura znaku materialnego wyraźnie
odróżnia go od znaku językowego. Fizyczny znak może być dotknięty, przeniesiony, noszony, posiadany, wymieniany, przekształcany czy zniszczony […] Są
to cechy, których znak językowy nie posiada” (Malafouris, 2013, s. 95). Przeciwstawiając znak materialny znakowi językowemu Malafouris sugeruje, że
znak językowy sam nie jest materialny. Twierdzenie to miałoby sens, gdyby
dotyczyło abstrakcyjnej formy znaku językowego. Kontekst rozważań Malafourisa oraz przypisane znakowi materialnemu charakterystyki każą jednak
przypuszczać, że ma on raczej na myśli opozycję między znakiem graficznym
a znakiem akustycznym, między językiem zapisanym na glinianej tabliczce a
słowem wypowiedzianym ustnie. W takiej reifikującej perspektywie z pola
widzenia znika cała gama artefaktów dynamicznych, które, choć pełnią
ważne funkcje poznawcze, są nietrwałe lub nie mają jednoznacznej lokalizacji przestrzennej, jak akty mowy, formuły słowne czy gesty (Sonesson,
2007). Ponadto reifikacja artefaktów utrudnia również uwzględnienie artefaktów wewnętrznych, o których pisze Hutchins (1995).

DWA MODELE ODDZIAŁYWANIA
ARTEFAKTÓW POZNAWCZYCH

Aby opisać sposób, w jaki artefakty wpływają na poznanie zwykle, używa
się modelu wzmocnienia. Model ten zakłada, że artefakt poznawczy działa
jak szkło powiększające, które wspiera wrodzone funkcje poznawcze. Szkło
powiększające pozwala na obserwację małych obiektów z większa precyzją,
wzmacnia zdolność percepcji wzrokowej. W ten sposób często przedstawia
się pismo jako artefakt, który wzmacnia pamięć a notację matematyczną
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jako przedłużenie zdolności do abstrakcyjnego myślenia (Norman, 1991a;
1993). Emblematycznym przykładem zastosowania modelu wzmocnienia
jest eksperyment myślowy z Ottonem i Ingą w rolach głównych zaprojektowany przez Andy’ego Clarka i Davida Chalmersa (1998). Stosują oni model
wzmocnienia, argumentując, że notatnik cierpiącego na demencję Ottona
w pewnych szczególnych sytuacjach może służyć jako rozszerzenie lub
wzmocnienie jego ograniczonych zdolności pamięciowych. Interpretacja
notatnika Ottona jako wzmacniacza pamięci sugeruje, że rolą artefaktów
poznawczych jest rozszerzanie zdolności, które już posiadamy lub posiadaliśmy, ale uległy one częściowej degradacji. O powszechnym stosowaniu modelu wzmocnienia świadczy fakt, że argumentacja Clarka i Chalmersa stała
się elementem debaty na temat etycznych aspektów farmakologicznych
wzmocnień poznawczych (cognitive enhancement debate) (Levy, 2007;
Walsh, 2017). Użycie tego modelu samo w sobie nie jest błędem, jednak
trzeba pamiętać, że posiada on poważne ograniczenia. Bezrefleksyjne jego
wykorzystanie może prowadzić do postrzegania roli artefaktów jako zwykłych przedłużeń już posiadanych zdolności poznawczych, co z kolei utrudnia dostrzeżenie jakościowo nowych zdolności poznawczych wytworzonych
dzięki interakcji z zewnętrznymi narzędziami.
Kirsh (2010) i Bruno Latour (1986) zgodnie twierdzą, że głównym zagrożeniem dla badań dotyczących artefaktów poznawczych jest uproszczone
rozumienie ich poznawczego oddziaływania. Dobitnie wyraża to Kirsh
(2010) pisząc, że „zbyt często nadzwyczajną wartość eksternalizacji i interakcji redukuje się do nudnego twierdzenia na temat zewnętrznej pamięci”
(445). Jednak ani Kirsh, ani Latour nie wskazują jednoznacznie, jakie są
powody tych uproszczeń. Wydaje się, że to właśnie stosowanie modelu
wzmocnienia do opisu relacji między artefaktem a użytkownikiem prowadzi
do formułowania takich trywialnych konkluzji. Wykorzystanie tego modelu
powoduje, że uwaga badaczy skupia się na bezpośrednich i natychmiastowo
obserwowalnych konsekwencjach wykorzystania artefaktów. Jednak, jak
argumentuje Norman, artefakty nie tylko wzmacniają zdolności poznawcze
jednostki od wewnątrz, ale przede wszystkim zmieniają zewnętrzną sytuację
problemową, w której ta jednostka działa (Norman, 1991). Ten sposób rozumienia relacji między podmiotem a artefaktem jest określany jako model
transformacji. Wydaje się on bardziej wiarygodny i płodny poznawczo.
Choć model transformacji stanowi ważne narzędzie analityczne stosowane
w nurcie poznania usytuowanego (Norman, 1991, 1993), to poza kilkoma ważnymi wyjątkami (Cole, Derry, 2005; Theiner, 2011) rzadko eksponuje się jego
specyfikę.9 W wyniku tej niejasności zaciera się różnica między tezą, że dzięki
wzmocnionym przez artefakty zdolnościom lepiej radzimy sobie z problema—————————
9 Clark zakłada, że istnieje różnica między modelem wzmocnienia a modelem transformacji. Sam
wykorzystuje model transformacji, aby opisywać np. poznawcze konsekwencje języka jako artefaktu
poznawczego Różnicy tej nie poddaje jednak analizie (zob. Trybulec 2021b).
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mi poznawczymi, a twierdzeniem, że lepiej radzimy sobie z problemami poznawczymi dzięki temu, że artefakty poznawcze przekształcają problemy,
które mamy rozwiązać. Aby zauważyć, jak ważna różnica istnieje między tymi
tezami, trzeba oddzielić model wzmocnienia od modelu transformacji.
Realizacja tego celu wymaga odróżnienia pierwszoosobowej od trzecioosobowej perspektywy badawczej. Jeśli skutki użycia artefaktu poznawczego
(np. pisma) scharakteryzować z punktu widzenia trzeciej osoby, to widać, że
dzięki niemu użytkownik potrafi wykonać zadanie bardziej efektywnie (np.
szybciej lub dokładniej zapamiętuje). Narzuca się więc wniosek, że narzędzia
poznawcze wzmacniają indywidualne zdolności użytkownika. Jednak jeśli
spojrzeć na tę sytuację oczami jej uczestnika, to można dostrzec, że zmianie
ulega samo zadanie, które ma on wykonać. Wewnętrzne zdolności poznawcze osoby dysponującej narzędziem do graficznego zapisu informacji (np.
pojemność pamięci) nie zmieniają się zatem jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jest raczej tak, że zmianie ulega zewnętrzne środowisko,
w którym ta osoba działa, aby zrealizować określony cel poznawczy (Norman, 1993). Na przykład, lista zakupów nie wzmacnia pamięci konsumenta,
ona raczej przekształca zadanie pamięciowe na zadanie koordynacyjne, polegające na spoglądaniu na listę, dekodowaniu informacji i zgodnym z nią
działaniu (Cole, Griffin, 1980). Zgodnie z modelem transformacji lista zakupów zmienia zewnętrzne środowisko, tak że zadanie polegające na magazynowaniu i odtwarzaniu informacji z pamięci przekształca się w problem
koordynacji wzrokowo-ruchowej między listą a konsumentem. Zyskuje on
nowe możliwości działania nie dlatego, że zasadniczo zmieniły się jego
wewnętrzne zdolności do tworzenia i przetwarzania reprezentacji lub zinternalizował praktykę czytania listy zakupów, ale dlatego, że funkcjonuje
w nowym środowisku stwarzającym nowe możliwości działania.
Posługując się modelem transformacji, można zauważyć, że w pewnych
sytuacjach artefakty poznawcze nie zmieniają naszych wewnętrznych zdolności, ale przekształcają przestrzeń problemową, w której działają nasze
umysły (Clark, 2008, s. 10, 20, 47; Wilson, 2004, s. 175). Twierdzenie, że
artefakty generują nową przestrzeń problemową, samo jest jednak kłopotliwe. Jeśli nie uzupełni się go dodatkowymi wyjaśnieniami, stanie się tylko
metaforą, która zamiast wyjaśniać, ukrywa rzeczywiste procesy. Na czym
dokładnie polega transformacyjna funkcja artefaktów? Odpowiedzi dostarczają badania dotyczące rozwiązywania problemów (Kirsh, 1995, 2009;
Zhang, Norman, 1994). Należy przede wszystkim rozróżnić dwa pojęcia
używane w badaniach nad rozwiązywaniem problemów: pojęcie środowiska
zadaniowego (task environment) oraz przestrzeni problemowej (problem
space). Środowisko zadaniowe jest abstrakcyjną strukturą wyznaczoną przez
wszystkie dozwolone podczas rozwiązywania zadania posunięcia. Natomiast
przestrzeń problemowa jest reprezentacją tej abstrakcyjnej struktury
w umyśle osoby rozwiązującej zadanie (Kirsh, 2009). Transformacyjna
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funkcja artefaktów poznawczych polega więc na odpowiednim przekształceniu reprezentacji tego abstrakcyjnego środowiska zadaniowego. Dobrze zaprojektowany artefakt poznawczy sprzyja tworzeniu takiej przestrzeni problemowej (czyli mentalnego obrazu środowiska zadaniowego), która umożliwia efektywne zarządzanie uwagą, pamięcią i wnioskowaniem.10
Problem relacji między artefaktem poznawczym a użytkownikiem nie polega na tym, że dominujący i powszechnie stosowany model wzmocnienia
jest błędny. Zasadniczy kłopot polega na tym, że badacze relatywnie rzadko
odwołują się do rozróżnienia między modelem wzmocnienia a modelem
transformacji. Model wzmocnienia ma oczywiście swoje zalety. Stanowi on
wygodny skrót myślowy oraz dostarcza sugestywnych przykładów pozwalających utrzymać uwagę czytelnika. Niestety, jest to również jego poważna
wada. Sprawia on bowiem, że czytelnik zatrzymuje się na najbardziej oczywistej interpretacji wpływu artefaktów na poznanie i nie dostrzega ich transformacyjnych funkcji.

ODKRYWAJĄC NOWE TERYTORIA

Niedoskonałości obserwowane w obrębie prób konceptualizacji artefaktów poznawczych wywołują napięcie między powszechnie stosowaną jego
definicją a praktyką badawczą. Z jednej strony definicja artefaktu poznawczego wyklucza tzw. artefakty wewnętrzne, z drugiej strony – jak pokazuje
Hutchins – badania usytuowanej aktywności poznawczej nie mogą się
bez nich obejść (Hutchins, 1995, s. 68, 114, 171–172). Choć w nurcie poznania usytuowanego podkreśla się trwałość i wizualną dostępność artefaktów
i zewnętrznych reprezentacji (Kirsh 2010; Malafouris 2013), to jednak
najbardziej powszechne narzędzia poznawcze są ulotne i niedostępne
wizualnie (tzn. język mówiony). O ile rozróżnienie między modelem wzmocnienia i transformacji nie jest nieobecne w badaniach nad artefaktami
poznawczymi, to rzadko robi się z niego analityczny użytek. Wobec takiej
sytuacji pojęciowej nie powinno dziwić, że pewne typy artefaktów poznawczych zostały umieszczone w centrum zainteresowania badaczy poznania
usytuowanego, natomiast inne są ledwo zauważalne lub zupełnie zignorowane.

—————————
10 Więcej na temat modelu transformacji oraz badań nad rozwiązywaniem problemów można znaleźć w: (Trybulec, 2018).
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CZY ISTNIEJĄ NIEREPREZENTUJĄCE
ARTEFAKTY POZNAWCZE?

Jak zauważa Richard Heersmink (2012; 2013), badania i teorie artefaktów poznawczych kładą nadmierny nacisk na wytwory o charakterze znakowym, ignorując jednocześnie artefakty niespełniające funkcji reprezentacji
a mimo to wspierające procesy i czynności poznawcze. Faktycznie, większość
przytoczonych wyżej definicji podkreśla znakowy charakter artefaktów.11
Wyraźnie akcentują to również istniejące klasyfikacje narzędzi poznawczych.
Na przykład Marcelo Dascal (2002) proponuje, aby technologie poznawcze
klasyfikować według pięciu przeciwstawnych kategorii analitycznych. Wyróżnia on następujące typy technologii poznawczych: silne vs. słabe (kryterium: modalne własności przekonań powstających w wyniku użycia danej
technologii, np. dowód matematyczny prowadzi do wiedzy, dyskusja prowadzi do przypuszczeń), całościowe vs. częściowe (kryterium: stopień sprawstwa indywidualnej osoby w procesie wykonywania zadania, np. komputer,
liczydło), kompletne vs. niekompletne (kryterium: zakres opisu danej dziedziny np. system znaków drogowych obejmujący wszystkie istotne komunikaty dla kierowców), konstytutywne vs. niekonstytutywne (kryterium: konieczność użycia danej technologii dla zaistnienia wytworu poznawczego,
np. liczebniki jako warunek ustalenia dokładnej liczebności dużych zbiorów), zewnętrzne vs. wewnętrzne (kryterium: lokalizacja procesu, np. notatki, mnemotechniki) (Dascal, 2002). Nieco bardziej uproszczoną typologię
rozszerzeń poznawczych, proponują Robert Wilson i Andy Clark (2009).12
Rozważają oni dwie grupy systemów poznawczych. Pierwszy zbiór obejmuje
te systemy, które wykorzystują obiekty wyróżnione ze względu na ich
sztuczne bądź naturalne pochodzenie. W ten sposób wyodrębniają oni
obiekty naturalne, technologiczne oraz społeczno-kulturowe. Przykłady tych
obiektów to schematy, grafiki, notatki, urządzenia pomiarowe, systemy pisma, podział pracy czy skrypty wychowawcze. Drugi zbiór, został stworzony
według kryterium trwałości. Znajdują się w nim systemy poznawcze tworzące ciągłą skalę od tworzonych na poczekaniu tymczasowych protez pamięciowych (np. pozostawiona na biurku książka jako wskazówka mnemotechniczna sugerująca jej lekturę), przez nietrwałe, choć powtarzające się strategie użycia artefaktów, po stabilne interakcje i systematycznie wykorzystywane narzędzia poznawcze (np. język naturalny) (Wilson, Clark, 2009).
Na podstawie tych przykładowych klasyfikacji można zaobserwować, że
żadna z nich nie wykorzystuje, jako kryterium podziału, odróżnienia obiek—————————
11 Wyjątek stanowi definicja Hutchinsa, która jest neutralna co do reprezentującej funkcji artefaktów (Hutchins, 1999).
12 Choć piszą oni o ekstensjach poznawczych, to bez większych wątpliwości zwrot ten można używać synonimicznie z określeniem „artefakty poznawcze”. Ekstensje poznawcze definiują bowiem
jako „pozaneuronalne zasoby, które zostały zespolone z rozszerzonymi zrachowaniami, działaniami
i dyspozycjami poznawczymi” (Wilson, Clark, 2009, s. 62).
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tów reprezentujących od niereprezentujących,. Niemal wszystkie podawane
przez autorów przykłady odwołują się do wytworów o charakterze reprezentacji. Jednocześnie wyróżniona przez Wilsona i Clarka kategoria naturalnych
rozszerzeń poznawczych powinna obejmować przykłady obiektów niereprezentujących. Symptomatyczne jest jednak to, że tylko w przypadku tej klasy
obiektów nie podają oni jednoznacznych przykładów, poprzestając na ogólnej (choć oczywiście prawdziwej) obserwacji, że może to być dowolny aspekt
środowiska naturalnego.13
Można zatem zaobserwować wyraźną tendencję do myślenia o artefaktach, narzędziach czy rozszerzeniach poznawczych, jak gdyby zawsze miały
one charakter znakowy. Malafouris skłonność tę określa mianem błędu reprezentacyjnego (representational fallacy) (Malafouris, 2013, 237–243).
Błąd ten polega na milczącym założeniu, że artefakty nieposiadające funkcji
praktycznych muszą pełnić funkcje znakowe. Ten sposób myślenia jest niebezpieczny, ponieważ prowadzi do dezinterpretacji faktycznej roli artefaktów poznawczych. Malafouris argumentuje, że w archeologii doprowadziło
to do odwrócenia porządku przyczynowego w wyjaśnianiu procesu antropogenezy. Wytwory takie jak tabliczki z nieokreślonymi nacięciami (np. tabliczki z Blombos) lub ozdoby ciała domyślnie traktuje się jako świadectwo
posiadanych przez ich twórców kompetencji semiotycznych. Zakłada się
przy tym, że warunkiem tworzenia znaków jest względnie rozwinięta świadomość semiotyczna. Tymczasem, zdaniem Malafourisa, równie prawdopodobna jest interpretacja odwrotna. Tabliczki czy ozdoby ciała początkowo
nie musiały pełnić funkcji reprezentacji, ale uruchomiły proces ewolucji biokulturowej, który doprowadził do powstania zdolności posługiwania się znakami (Knappett, Malafouris, 2014; Malafouris, 2008, 2013). Błąd reprezentacyjny jest zaskakująco powszechny. Popełniają go nawet badacze, którzy
z racji swoich zainteresowań powinni być szczególnie wrażliwi na różnice
między reprezentującymi a niereprezentującymi narzędziami poznawczymi.
Na przykład Kirsh (2010) opisując poznawcze funkcje puzzli oraz figur
w grze Tetris (zoids), klasyfikuje je jako zewnętrzne reprezentacje, podczas
gdy stanowią one właśnie paradygmatyczne przypadki obiektów niereprezentujących, które jednak wykorzystywane są w celach poznawczych.14
Heersmink (2012; 2013) proponuje oryginalną klasyfikację artefaktów
poznawczych stworzoną w celu uwidocznienia poznawczych funkcji obiektów, które nie są reprezentacjami. Przyjmuje on, że kryterium odróżnienia
artefaktów poznawczych od innych wytworów ludzkich (np. technologicznych, artystycznych) stanowi ich funkcja poznawcza. Funkcja ta nie wynika
—————————
13 Omawiając naturalne obiekty mogące pełnić funkcje rozszerzeń poznawczych odwołują się do
ogólnej zasady transferu pracy poznawczej na zewnętrzne środowisko (tzw. zasada 007). Podają
przykłady pozapoznawczych rozszerzeń (np. krab pustelnik wykorzystujący pustą muszlę w celach
ochrony) i przywołują badania z zakresu percepcji.
14 Zauważył to Kenneth Aizawa (rozmowa prywatna 10. 2015). Zob. też Adams, Aizawa 2010, 70.
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z cech istotnych artefaktu, lub z intencji jego twórcy, ale z faktycznej praktyki użycia danego obiektu. Oznacza to, że w zasadzie dowolny przedmiot może pełnić funkcje poznawczą, o ile istnieje jednostka lub grupa ludzi, którzy
wykorzystują go w tym celu (Heersmink, 2013; 2016). Tak wyznaczoną klasę
artefaktów poznawczych Heersmink porządkuje według kryterium spełniania lub niespełniania funkcji znakowej. Przyjmuje on trójczłonową koncepcję znaku Charlesa S. Peirce’a oraz jego klasyfikację znaków na indeksy, ikony i symbole. Samą relację reprezentowania rozumie jako relację zastępowania lub odsyłania (np. „bycia o czymś”). Obiekt pełni funkcję znakową,
jeśli odsyła do czegoś innego, poza nim samym. W ten sposób powstaje klasyfikacja artefaktów poznawczych odróżniająca artefakty reprezentujące od
środowiskowych (ecological artifacts), czyli nieposiadających funkcji znakowej (por. Schemat 1).
Schemat 1 (Heersmink 2013)

Przykładami artefaktów ikonicznych, indeksowych i symbolicznych są,
odpowiednio, mapa, kompas i liczydło (Heersmink, 2013). Ważniejsze, bo
decydujące o nowatorskim charakterze podejścia Heersminka, są artefakty
środowiskowe. W odróżnieniu od artefaktów reprezentujących nie posiadają one triadycznej struktury znakowej opisanej przez Peirce’a. O ich poznawczej użyteczności decyduje dwuczłonowa relacja między użytkownikiem a
używanym obiektem. Obiekt ten jednak nie odsyła do niczego poza samym
sobą. Bogatym źródłem przykładów dla tego typu artefaktów są badania
Kirsha nad poznawczym wykorzystaniem środowiska zewnętrznego, obiektów codziennego użytku oraz strategii percepcyjnych stosowanych podczas
gry w Tetris (Kirsh 1995; Kirsh i Maglio 1994). Artefakty przestrzenne powstają dzięki wykorzystaniu przestrzeni fizycznej i gestów do celów poznawczych, dzięki czemu można sprawnie koordynować działania indywidulane
lub grupowe. Heersmink (2013) podaje tu przykład pozostawionych
w widocznym miejscu kluczy, jako wskazówki, aby nie zapomnieć o nich,
wychodząc z domu.15 Innym, mniej kontrowersyjnym przykładem mogą być
—————————
15 Przykład Heersminka jest problematyczny, ponieważ stworzona sytuacja (tzn. klucze w określonym miejscu) może być interpretowana jako reprezentująca pożądane działanie, podobnie jak
przysłowiowy węzeł na chusteczce do nosa reprezentuje coś, co trzeba zapamiętać. Można mieć
zatem uzasadnione wątpliwości, czy jest to przykład artefaktu bez funkcji znakowej (Fasoli, 2018).
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niektóre rodzaje strategii manualnego porządkowania obiektów w celu uproszczenia sceny percepcyjnej lub tworzenia prostych wskazówek, jak organizować działanie (np. stosowana przez kucharzy strategia porządkowania
składników dania, aby w dowolnym momencie można było z łatwością
wizualnie określić i porównać ich ilość) (Afeltowicz, 2012a; Kirsh, 1995;
2012). Przykładami artefaktów strukturalnych są praktyki „przetasowania”
płytek z literami w grze Scrabble16, szybkie obracanie figur w grze Tetris
(zoids), lub gesty dotykania figur podczas gry w szachy. Wszystkie te działania mają na celu wykorzystanie fizycznej struktury obiektów, tak aby
w trakcie lub po wykonaniu fizycznych przekształceń, uzyskać informacje
istotne dla wykonywanego zadania.
Choć można mieć wątpliwości co do proponowanej przez Heersminka
klasyfikacji17 oraz do niektórych podawanych przez niego przykładów, to
propozycja wyróżnienia klasy artefaktów środowiskowych wydaje się trafna
i użyteczna. Odkrywa ona nowe obszary, których istnienie nie było dotychczas wprost poddawane systematycznej analizie. Wyróżnienie klasy artefaktów niereprezentujących pozwala jednoznacznie wyakcentować wpływ materialnych uwarunkowań na procesy i czynności poznawcze.

JAK DZIAŁAJĄ ARTEFAKTY METAPOZNAWCZE?

We wcześniejszych partiach tekstu argumentowałem, że poznawcze funkcje artefaktów opisuje się używając modelu wzmocnienia bądź transformacji. Oba modele – choć wyraźnie odmienne – mają pewną cechę wspólną;
zakładają, że dobrze zaprojektowane artefakty ułatwiają wykonanie zadania
poznawczego. W obu modelach artefakty wspierają aktywność poznawczą
poprzez zapewnienie intuicyjnej interakcji z zewnętrznym środowiskiem
oraz płynnego przetwarzania informacji (Norman, 1991).
O ile badania poznania usytuowanego poświęcone są przede wszystkim
skutkom stosowania artefaktów poznawczych w obszarze percepcji, uwagi,
pamięci i wnioskowania, o tyle rzadko zadaje się pytanie o rolę artefaktów
w obszarze metapoznania. Metapoznanie powszechnie określa się jako zdolność do myślenia o myśleniu lub do regulacji własnego zachowania (Moses,
Baird, 1999). Obejmuje ono całą gamę kompetencji, od zdolności do dokonywania systematycznej refleksji na temat treści własnych stanów mentalnych, zdobywanie wiedzy o własnych zdolnościach poznawczych oraz rodzajach zadań i strategiach ich rozwiązywania (wiedza metapoznawcza), przez
mniej lub bardziej świadome procesy monitorowania, planowania i ocenia—————————
16 W przypadku strategii stosowanych podczas gry Scrabble można mieć zastrzeżenia, czy na pewno są to strategie niereprezentujące. Symbole liter na płytkach oznaczają dźwięki mowy i mogą być
używane właśnie jako reprezentacje.
17 Np. Czy słusznie pomija on praktyki użycia artefaktów poznawczych, jako kryterium niemające
znaczenia dla tworzonej klasyfikacji?
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nia własnych działań (regulacja metapoznawcza), po rozpoznawanie błędów i uczucie rozumienia lub jego braku (uczucia metapoznawcze) (Flavell,
1979; Nelson, Narens, 1990). Joëlle Proust (2013) wyróżnia analitycznodeklaratywny oraz proceduralny wymiar metapoznania. Przejawem analitycznego metapoznania jest m.in. wyraźnie uświadamiana wiedza o procedurach rozwiązywania określonego typu zadań oraz wiedza na temat
własnych kompetencji w tym zakresie. Natomiast mgliste uczucie zadowolenia towarzyszące rozwiązaniu zadania, sygnalizujące jego poprawne rozwiązanie, może być przykładem uczuć metapoznawczych o charakterze proceduralnym.
Działanie artefaktów poznawczych zwykle nie jest uświadamiane przez
ich użytkowników, dlatego można się spodziewać, że w obszarze metapoznania również będą one działać podobnie, a więc będą przyczyniać się do
uruchomienia proceduralnych aspektów metapoznania (uczuć metapoznawczych lub regulacji metapoznawczej). Ponadto, artefakty poznawcze
zmieniają fizyczne otoczenie osoby wykonującej zadanie, ułatwiając jej interakcję z zewnętrznym środowiskiem oraz upraszczając strukturę problemu,
przez co ostatecznie przyczyniają się do bardziej efektywnego rozwiązania.
Przedstawię argument, że w dziedzinie metapoznania, to ostatnie przypuszczenie nie zawsze jest trafne.
Kirsh (2005) podejmuje wyróżniającą się na tle innych badań poznania
usytuowanego próbę opisania metapoznawczych funkcji artefaktów. Analizuje on praktyki szkolne rozwijające umiejętności metapoznawcze uczniów
(tj. samoocena, samorefleksja, planowanie). Praktyki te pomagają im w opanowaniu nowych umiejętności. Na przykład, aby ułatwić naukę czytania ze
zrozumieniem, uczniowie są zachęcani do tworzenia notatek, podkreśleń,
wykresów i diagramów. Podobnie, aby usprawnić zarządzanie czasem, uczniowie ćwiczą umiejętność dzielenia informacji na mniejsze porcje, robienie
list zadań i harmonogramów. Odwołując się do tego typu przykładów, Kirsh
słusznie argumentuje, że zarówno poznanie pierwszego rzędu jak i metapoznanie są procesami w wysokim stopniu interaktywnymi. Większość technik
wspierania metapoznania w edukacji polega bowiem na eksterioryzacji myśli
i wchodzeniu w interakcję z wytworami tej eksterioryzacji. Metapoznanie
w dużym stopniu związane jest zatem z wykorzystaniem jakiejś formy zewnętrznych reprezentacji. Kirsh podkreśla również, że dobrze zaprojektowane artefakty służące metapoznaniu powinny wspierać płynną i intuicyjną
interakcję z zewnętrznym środowiskiem poznawczym. Na przykład, „dobrze
oznaczony akapit, z wyróżnionymi kursywą słowami i zwrotami kluczowymi,
z wyraźnie widocznym i wyróżniającym się z reszty tekstu tematem, ułatwi
aktywność metapoznawczą” (Kirsh, 2005, s. 151). Zgadzam się z tezą Kirsha,
że procesy metapoznawcze należy postrzegać, jako aktywność w wysokim
stopniu interaktywną. Jego wyjaśnienie, jak artefakty usprawniają metapoznanie, może być jednak niewystarczające.
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Kirsh robi użytek z dominującego wśród badaczy poznania usytuowanego
sposobu rozumienia mechanizmu oddziaływania artefaktów na procesy poznawcze. Jak już była o tym mowa, podkreślają oni, że główną funkcją artefaktów poznawczych jest redukcja złożoności wykonywanych zadań oraz
zapewnienie płynnej interakcji między zewnętrznym środowiskiem a osobą
rozwiązującą zadanie. Uproszczenie sytuacji problemowej oraz zapewnienie
płynnego przetwarzania informacji percepcyjnej mają razem prowadzić do
bardziej efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
Rozpoznanie tej zależności uzasadnia potrzebę tworzenia intuicyjnych
w obsłudze narzędzi i przejrzystych interfejsów (Wicha, 2018). Nie ma nic
złego w tym, że artefakty poznawcze, w szczególności pomoce dydaktyczne,
powinny być schludnie zaprojektowane i stwarzać możliwość płynnej interakcji z otoczeniem. Istnieją jednak sytuacje, w których ten model oddziaływania artefaktów nie wystarcza, aby wyakcentować ich funkcje metapoznawcze.
Pragmatyści amerykańscy twierdzą, że prawdziwe myślenie, tzn. myślenie refleksyjne, a więc forma metapoznania, zaczyna się tam, gdzie napotykamy trudności w sprawnym wykonywaniu działań (Dewey, 1931, 10–15).
Samozwrotna refleksja staje się potrzebna, kiedy doświadczamy nieskuteczności dotychczasowych schematów działania i myślenia. Podobnego rozpoznania dokonano we współczesnej sztuce wizualnej, która nakierowana jest
na wybicie odbiorcy z utartych schematów interpretacji i sprowokowanie go
do zastanowienia się nad własnymi przekonaniami (Bauman, 1996; Kapusta,
2001, 169). W kontekście teorii dzieła sztuki Markus Lång używa określenia
„artefakt metapoznawczy” i odnosi je do wytworów sztuki filmowej oraz
dzieł literackich opartych na przewidywaniu i regulowaniu reakcji odbiorcy
(Lång, 1998).
Proponuję przenieść pojęcie artefaktu metapoznawczego z obszaru teorii
dzieła sztuki do rozważań nad poznaniem usytuowanym. Twierdzę, że istnieje klasa artefaktów metapoznawczych, które działają odwrotnie niż opisane
już artefakty poznawcze. W pewnych sytuacjach artefakty metapoznawcze
spełniają swoją funkcję dzięki temu, że blokując płynną interakcję z otoczeniem, utrudniają działanie. Artefakty metapoznawcze, podobnie jak kontrowersyjne dzieło sztuki, wprowadzając w cykl działania poznawczego elementy zaskakujące, niezwykłe lub nieporęczne zakłócają płynną interakcję ze
środowiskiem i swobodne przetwarzanie informacji. Jednak te pozornie
negatywne poznawczo bodźce mają przyczynić się do uruchomienia procesów metapoznawczych. Artefakty metapoznawcze blokując płynność działania, mają skłonić osobę wykonującą zadanie do uruchomienia procesów
samooceny, monitorowania własnego myślenia lub aktywizacji odczuć metapoznawczych.
Wyjaśnienie, w jaki sposób artefakty metapoznawcze aktywizują procesy
samozwrotnej refleksji, wymaga wykorzystania teorii podwójnego przetwa-
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rzania informacji (Evans, Frankish, 2009; Kahneman, 2011; Stanovich,
2011). Proponuje ona, aby umysł postrzegać, jak gdyby złożony był z dwóch
systemów. System pierwszy obejmuje w większości biologiczne kompetencje szybkiego, intuicyjnego i bezrefleksyjnego przetwarzania informacji (np.
rozpoznawanie twarzy, rozumienie codziennej konwersacji). Natomiast system drugi jest powolny, wymaga świadomej kontroli, co wiąże się z wysiłkiem poznawczym oraz odpowiada za sekwencyjne, logiczne i refleksyjne
myślenie (np. przeprowadzanie dowodu matematycznego) (Evans, 2003).
Badania nad rozwiązywaniem problemów dowodzą, że w niektórych typach
zadań (np. test selekcji Wasona lub problem Lindy, kasjerki bankowej) te
dwa systemy konkurują ze sobą o zasoby mentalne osoby rozwiązującej zadanie. Zadania te zostały tak zaprojektowane, aby system intuicyjny (system
pierwszy) wypierał działanie refleksyjnego systemu przetwarzania informacji (systemu drugiego). W tego typu zadaniach ludzie doświadczają sporych
trudności ze stłumieniem działania systemu pierwszego i uruchomieniem
systemu myślenia refleksyjnego. Popełniane w takich sytuacjach błędy wynikają z przewagi myślenia intuicyjnego nad wymagającym samokontroli
i refleksji logicznym wnioskowaniem.
Adam Alter z zespołem wykazali, że łatwiej można aktywować system
drugi i ograniczyć wpływ heurystyk na podejmowane decyzje, jeśli badani
doświadczają jakiegoś typu niewygody lub po prostu trudności w wykonywaniu płynnych ruchów (Alter et al., 2007). Zaprojektowali oni badanie, w
którym uczestnicy oceniali użyteczność i chęć posiadania odtwarzacza MP3
na podstawie przedstawionych im recenzji. Dwóm grupom badanych przedstawiono nieco odmienne recenzje tego samego urządzenia. Recenzje zawierały zdjęcie autora, nagłówek i krótki tekst obok zdjęcia. Recenzja udostępniona pierwszej grupie zawierała zdjęcie kompetentnie wyglądającego autora, ale znajdujący się obok niego tekst miał bardzo niską wartość informacyjną (np. informacje na temat kolorystyki urządzenia). Recenzja dla drugiej
grupy zawierała profesjonalnie napisany tekst o wysokiej wartości informacyjnej, ale towarzyszące mu zdjęcie autora przedstawiało osobę mało wiarygodną. Okazało się, że w grupie oceniającej odtwarzacz MP3 na podstawie
pierwszej recenzji (kompetentny autor – słaby opis) znacznie więcej osób
zadeklarowało kupno tego urządzenia, niż w grupie podejmującej decyzję na
podstawie drugiego opisu (niekompetentny autor – dobry opis). Alter i jego
zespół spodziewali się takich wyników, ponieważ decyzje konsumenckie
bazują na heurystykach i drugorzędnych cechach kojarzonych z produktem
(w tym przypadku jest to wizerunek autora recenzji). To, co nazywam artefaktami metapoznawczymi pojawia się w drugiej serii badań Altera i zespołu. Zmodyfikowali oni oni nagłówki recenzji, tak aby zawierały jak gdyby
błędy edytorskie. To znaczy, zamiast A Weekly Report ... jest „@ Weekl¥
®eepØ®t ... (Alter et al., 2007, 571). Modyfikacja tytułu recenzji spowodowała, że proporcje deklaracji konsumenckich zostały odwrócone. Tym razem
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to w grupie drugiej (z recenzją niekompetentnie wyglądającego autora i dobrym opisem) było znacznie więcej deklaracji chęci posiadania recenzowanego urządzenia.
Różnicę między pierwszą a drugą serią testów Alter wyjaśnia w ten sposób, że w drugiej serii badań respondenci przestali zwracać uwagę na zdjęcie
autora i zajęli się tekstem recenzji, czyli tym, co naprawdę istotne dla podejmowanej decyzji. Dlaczego jednak dopiero w drugiej serii testów badani
zaczęli ignorować wskazówki heurystyczne zakłócające proces decyzyjny?
Odpowiedzi dostarcza teoria podwójnego przetwarzania informacji.
W pierwszej serii badań przetwarzanie informacji i interakcja z recenzją
przebiegały płynnie, dlatego badani zaufali swojemu intuicyjnemu sposobowi myślenia. Wykorzystali pewną wersję heurystyki zakotwiczeniadostosowania, prowadzącej do efektu halo, czyli interpretacji recenzji na
podstawie pierwszego wrażenia wywołanego przez zdjęcie kompetentnie
wyglądającego autora (Aronson, 1998; Kahneman, 2011). Natomiast w drugiej serii badań, niezwykła czcionka zadziałała jak bodziec ostrzegający, aktywizujący uczucie metapoznawcze w rodzaju: „uważaj, coś tu nie gra!”.
W ten sposób wyzwolone zostały zasoby poznawcze potrzebne, by uruchomić drugi, refleksyjny system przetwarzania informacji. Taka interpretacja
jest zgodna z innymi danymi na temat płynnego bądź utrudnionego przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji. Na przykład, treść
tekstu napisanego dobrym stylem i dobrze zredagowanego jest oceniana
jako bardziej wiarygodna niż ten sam tekst z potknięciami stylistycznymi lub
błędami redakcyjnymi (Alter, Oppenheimer, 2009; Schwarz, 2004).
Badania z obszaru podejmowania decyzji wstępnie uprawdopodabniają
hipotezę, że istnieją takie obiekty lub zewnętrzne reprezentacje, które dzięki
temu, że są w danym kontekście zaskakujące, niezwykłe lub po prostu nieporęczne, zakłócają płynne działanie lub utrudniają przetwarzanie informacji,
przez co wywierają pozytywny wpływ na aktywizację refleksyjnych procesów
poznawczych. Obiekty te proponuję nazwać artefaktami metapoznawczymi.
Artefakty metapoznawcze rozumiem przez opozycję w stosunku do scharakteryzowanych już artefaktów poznawczych. O ile zwykłe artefakty poznawcze
mają na celu zapewnienie intuicyjnej interakcji z otoczeniem oraz płynnego
przetwarzania dostępnych informacji, to artefakty metapoznawcze działają
inaczej; są czynnikiem utrudniającym działanie oraz zakłócającym płynne
przetwarzanie informacji. W ten sposób zaburzają one intuicyjne interpretacje sytuacji problemowej i przyczyniają się do uruchomienia procesów metapoznawczych. Przywołane badania sugerują, że artefaktami metapoznawczymi są bardzo proste wytwory (tzn. pozbawione wymiaru semantycznego
lub funkcji reprezentacji), na przykład, krój czcionki drukarskiej, układ wizualny tekstu, czy kompozycja obrazu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
aby artefakty metapoznawcze interpretować szerzej, jako złożone wytwory
posiadające funkcje semantyczne (np. dzieła literackie (Teske, Gut, 2021))
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lub procedury działania (np. metoda scholastyczna, praktyka recenzji naukowych). Dobrym przykładem artefaktów metapoznawczych mogą być
obiekty i praktyki stosowane w dziedzinach, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo. Listy kontrolne wykorzystywane przez pilotów pełnią funkcję artefaktu metapoznawczego, ponieważ stanowią dodatkowy element pośredniczący między intencją działania a jego wykonaniem. Z perspektywy pilota
lista kontrolna jest dodatkowym obowiązkiem utrudniającym wykonywanie
wyćwiczonych działań. Jako artefakt metapoznawczy jest ona zaprojektowana tak, aby częściowo zakłócić wyuczone działanie, a przez to zwiększyć
koncentrację uwagi pilota na wykonywanych czynnościach. Dzięki temu
zmniejsza się prawdopodobieństwo błędów, którymi mogą być obarczone
podejmowane bezrefleksyjnie rutynowe działania (Norman, 1991).
Jak widać pewne intuicje dotyczące artefaktów metapoznawczych obecne
są we wczesnych pracach badaczy poznania usytuowanego, ale temat ten nie
był dotychczas przedmiotem pogłębionych analiz. Proponuję, aby roboczo
artefakty metapoznawcze definiować jako wytwory człowieka, których wartość polega na tym, że kolidują z płynnym i niewymagającym wysiłku przetwarzaniem informacji, przez co skłaniają użytkownika do aktywowania
refleksyjnego trybu myślenia. Dzięki temu zmniejszają one wpływ błędów
sądzenia w procesie podejmowania decyzji lub pomyłek w wykonywaniu
rutynowych czynności. Taka konceptualizacja artefaktów metapoznawczych
pozwala rozbudować przyjętą definicję artefaktów poznawczych oraz istniejące ich klasyfikacje o nowy typ obiektów. Proponowany sposób rozumienia
artefaktów metapoznawczych stanowi zatem uszczegółowienie i pogłębienie
obecnych w nurcie poznania usytuowanego badań nad artefaktami poznawczymi.

PODSUMOWANIE

Artykuł przedstawia argumenty uzasadniające potrzebę rozwijania analitycznej części epistemologii artefaktów poznawczych, czyli systematycznych
dociekań dotyczących centralnego dla teorii poznania usytuowanego pojęcia.
Starałem się wykazać, że wadliwe konceptualizacje artefaktów poznawczych
przekładają się na trudności w zrozumieniu ich różnorodności, funkcji i mechanizmów oddziaływania. Problem reifikacji, powszechne stosowanie modelu wzmocnienia, zaniedbania w zakresie eksplikacji modelu transformacji,
ignorowanie artefaktów niereprezentujących oraz metapoznawczych są
symptomem zamieszania pojęciowego, generującego rozbieżności między
założeniami teoretycznymi a praktyką badawczą. Prowadzi to do ambiwalentnych interpretacji całej tradycji badań nad poznaniem usytuowanym.
Jeden z czołowych przedstawicieli nurtu poznania usytuowanego plastycznie
wyraża świadomość tej dwoistości, pisząc:
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„Błyskotliwe rozważania o umyśle jako intymnie powiązanym z ciałem i głęboko zakorzenionym w środowisku wyróżniają się na zakręcie historii nauk
o poznaniu. Jednak ten blask i szyk podszyty jest wciąż mętną wizją. Bo jest to
wizja umysłu, która na zmianę wydaje się raz radykalna innym razem trywialna, raz zaskakująco prawdziwa innym razem jawnie fałszywa, znacząca
naukowo albo jedynie rozpraszająca uwagę badawczą, filozoficznie wyzywająca lub zwyczajnie pojęciowo pogmatwana” (Clark, 2012, s. 275).

Choć wypowiedź Clarka można rozumieć jako chwyt retoryczny mający
wzbudzić zainteresowanie czytelnika, to można też argumentować, że wyrażony w tym fragmencie sceptycyzm ma poważniejsze źródła. Trudności
z pojęciem artefaktu przekładają się bowiem na kłopoty z interpretacją tezy
o poznawczym zespoleniu (cognitive coupling) umysłu i jego narzędzi epistemicznych będącej osią teorii poznania usytuowanego (Greif, 2015; Vaccari, 2016). Świadectwem tego stanu rzeczy są polemiki dotyczące natury zespolenia poznawczego i roli, jaką w tym zespoleniu przypisać interakcjom
społecznym i praktykom kulturowym, stanowiącym istotny wymiar artefaktów poznawczych (Slors, 2020; Steffensen, 2011; Tylén et al., 2010). Opisane
w tekście problemy związane z reifikacją oraz modelami wzmocnienia
i transformacji skutkują całą serią trudności interpretacyjnych takich jak,
problem poznania zcentralizowanego biologicznie (organism centered cognition) (Hutchins, 2010), problem outsourcingu poznawczego oraz problem odciążenia poznawczego (cognitive outsourcing, cognitive offloading)
(Menary, 2012). Bez systematycznej analizy pojęcia artefaktu poznawczego
trudno będzie rzetelnie opisywać i trafnie rozumieć poznawcze zespolenie
ludzi i narzędzi. Wartością dodaną epistemologii artefaktów poznawczych
jest wytyczenie nowych obszarów badawczych dotyczących artefaktów niereprezentujących oraz metapoznawczych.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawione są koncepcje i teorie wiedzy eksperckiej, a także dyskusje nad epistemologicznym statusem wiedzy eksperckiej, kompetencji poznawczych wchodzących w zakres eksperckości oraz autorytetu eksperta. Są one traktowane jako rodzaj wiedzy pozainstytucjonalnej, tylko w niewielkim stopniu nawiązującej do wiedzy naukowej i akademickich środowisk. Zreferowane zostają stanowiska
A. Goldmana, H. Collinsa i R. Evansa, Z. Majdika i W. Keitha, T. Burge’a oraz
J. Shanteau w kwestii prawomocności wiedzy eksperckiej oraz sposobów jej uzasadniania. Wskazuje się na problematyczność i pewne ograniczenia tradycyjnych stanowisk w sprawie wiarygodności wiedzy eksperckiej i autorytetu eksperta. Na przykładzie zjawiska spektrum autyzmu i tradycyjnych sądów na jego temat – w szczególności ekspertyz wydawanych o osobach nim objętych oraz potocznych opinii
i stereotypów – przedstawiona zostaje dyskusja nad zmianami zachodzącymi w tej
dziedzinie wiedzy i społecznej praktyki. Omawiane są koncepcje eksperckości przez
doświadczenie w temacie autyzmu, w tym również tzw. samorzecznictwa i samorzecznictwa-naukowców. Te nowe postawy poznawcze i społeczne funkcje ekspertów
ds. spektrum autyzmu analizowane są również od strony epistemologicznej wiarygodności tego rodzaju wiedzy i kompetencji.
Słowa kluczowe: wiedza ekspercka, eksperckość, prawomocność wiedzy, kompetencje poznawcze, autorytet eksperta, eksperckość przez doświadczenie, spektrum
autyzmu.

—————————
1 Ten artykuł powstał jako część projektu badawczego nr DI2018 001348 finansowanego ze środków budżetowych na naukę w latach 2019-2023, prowadzonego w ramach programu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”.
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WPROWADZENIE

W artykule dyskutujemy wybrane koncepcje eksperckości i wiedzy eksperckiej w kontekście ich zastosowania w dziedzinie spektrum autyzmu, ze
szczególnym odniesieniem do takich ekspertów, jak lekarze orzecznicy czy
biegli sądowi. Wskazujemy na wielość kwestii i stanowisk w tym temacie, jak
również na niewystarczalność, a nawet problematyczność dominujących
koncepcji ze względu na zmiany zachodzące w życiu i praktyce orzeczniczej
w kwestiach dotyczących zdrowia. Uzasadnia to potrzebę uzupełnienia tradycyjnie pojmowanego pojęcia eksperta (specjalisty) i dysponowanej przez
niego wiedzy (deklaratywnej, ekskluzywnej, certyfikowanej) o pojęcie szerzej
rozumianej eksperckości poprzez uznanie (uzyskiwanej poprzez środowiskową aprobatę, uznaniowej), w szczególności zaś ekspertów przez doświadczenie wnoszących do wybranej dziedziny życia unikalne zestawy doświadczeń i kompetencji, często nieosiągalnych dla ekspertów rozumianych
w tradycyjny sposób. Nowa kategoria ekspertów przez doświadczenie – osób
dysponujących nie tylko wiedzą teoretyczną, lecz również rozległą praktyką,
w tym własnymi doświadczeniami w temacie ekspertyz i eksperckości, wiąże
się ze zmianą znaczeń kluczowych pojęć klasycznej epistemologii, tj. prawdziwości uzasadnienia, wiarygodności, autorytetu epistemicznego, które nie
uchwytują wszystkich cech nowego zjawiska. Do zbadania pozostają zwłaszcza kompetencje poznawcze nabywania, tworzenia, a następnie komunikowania eksperckości w jej szerokim (niestandardowym) ujęciu. Dyskusyjny
pozostaje również problem intuicji oraz heurystyk uczestniczących w formułowaniu ekspertyz i podejmowaniu na ich podstawie decyzji odnoszących się
do złożonych przypadków niektórych pacjentów.
Szczególne interesującym przykładem nowego typu eksperckości, który
analizujemy w tekście, są eksperci przez doświadczenie w zakresie spektrum
autyzmu oraz ich powiązanie z systemem orzecznictwa medycznego. W odniesieniu do tych właśnie zjawisk i teoretycznych zagadnień dokonujemy ich
analizy od strony epistemologicznej, w tym wstępnej klasyfikacji społecznie
akceptowanych i utrwalonych kompetencji poznawczych i decyzyjnych ekspertów przez doświadczenie.

1. AUTYZM – ZJAWISKO, KLASYFIKACJE,
METODOLOGIA BADAŃ

Autyzm we współcześnie obowiązujących klasyfikacjach diagnostycznych
ujmowany jest jako całościowe zaburzenie neurorozwojowe objawiające się
najczęściej jakościowymi dysfunkcjami w dziedzinach: interakcji społecznej,
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz trudnymi do modyfikacji
schematami myślenia i zachowania (World Health Organization, 2004;
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American Psychiatric Association, 2013). Ze względu na możliwą dużą różnorodność obrazu klinicznego u poszczególnych osób i stopień nasilenia
objawów w najnowszych klasyfikacjach diagnostycznych (ICD-10, DSM-5)
termin „autyzm”, zastąpiono zwrotem „zaburzenia ze spektrum autyzmu”
(ang. Autism Spectrum Disorder, ASD). Jeżeli nie zostanie zaznaczone inaczej, w niniejszym artykule termin „autyzm” będzie jednoznaczny z całym
spektrum autyzmu, w zakres którego wchodzą m.in. autyzm dziecięcy,
autyzm atypowy czy zespół Aspergera.
Kategoria autyzmu jest w swej dość krótkiej historii niezwykle zmienna
i płynna (Płatos, 2018; Nadesan, 2005). Zmienność tę widać w różnych sposobach jego medycznej klasyfikacji, w których był ujmowany jako rodzaj
psychozy, schizofrenii czy zaburzenia oraz w różnorodnych dyskursach (nie
tylko medycznych ale i społecznych), niegdyś kształtowanych raczej bezwiednie (np. za pośrednictwem rożnego rodzaju procedur diagnostycznych
czy terapeutycznych lub choćby filmu Rain Man), a dziś kształtowanych bardziej refleksyjnie i celowo m.in. przez przedstawicieli środowiska związanego z ASD (Elster, Parsi, 2020; Jongsma, Schicktanz, 2020; McCoy et al.,
2020; Ne'eman, Bascom, 2020; Richman, 2020). Oprócz wspomnianego na
początku medycznego ujęcia, w ostatnich kilkunastu latach środowisko
związane z ASD intensywnie zabiega o zmianę sposobu postrzegania tego
zjawiska. W proponowanej przez nie perspektywie autyzm postrzegany jest
nie jako „zaburzenie”, „deficyt” czy „ułomność”, ale jako odmienny od typowego (typowego w sensie statystycznej większości) rozwój układu nerwowego człowieka; odmienny, co nie znaczy gorszy, czy w jakiś sposób „ułomny”
(Brownlow, 2010; O’Dell, Brownlow, 2017). Dyskurs taki, mający na celu depatologizację zjawiska autyzmu, stara się poszukiwać takich sposobów mówienia i myślenia na temat ASD, które podkreślają specyfikę odbioru rzeczywistości przez osoby w spektrum. Źródeł faktycznych problemów osób
z autyzmem dyskurs ten upatruje raczej w sposobach zorganizowania ich
życia, nie zaś w nich samych.
Zmienność i złożoność kategorii autyzmu, której ostatnią odsłonę stanowi ukute niedawno określenie „stanu ze spektrum autyzmu” (ang. autism
spectrum condition, ASC; por. Rynkiewicz et al., 2019; Baron-Cohen, 2015),
sprawia, że staje się on niezwykle istotnym, społecznie ważkim oraz wymagającym od strony definicyjnej i metodologicznej przedmiotem analiz i badań. W oczywisty sposób problemem staje się specyfika wiedzy eksperckiej
na temat autyzmu – specjalistycznej i fachowej, ale również potocznej, jednostkowej i grupowej – w tym zwłaszcza jej powstawania, nabywania i stosowania. Podobnych analiz wymaga również zmieniające się pojęcie
eksperckości, czyli specyfiki fachowej wiedzy oraz umiejętności jej formułowania i stosowania, przypisywanej w określonych warunkach niektórym
osobom, w tym właśnie ekspertom przez doświadczenie.
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2. AUTYZM – PRZEDMIOT WIEDZY EKSPERCKIEJ
I PRAKTYKI

W przypadku spektrum autyzmu z kwestią wiedzy eksperckiej spotykamy
się, tak jak w przypadku wielu innych zagadnień związanych ze zdrowiem,
a zwłaszcza zdrowiem psychicznym, na wielu różnych polach i płaszczyznach. Dotyczy to badań etiologii czy taksonomii tego zjawiska, społecznego
odbioru spektrum, nieuchronnie wiążącego się z problematyką jego stygmatyzacji i społecznej (nie)akceptacji, spornych kwestii dotyczących ontologii
samego ASD, chorób czy zaburzeń psychicznych, podejść i postępowań terapeutycznych, kwestii związanych z diagnozą (i jej kulturowymi aspektami),
wreszcie pomocy systemowej czy przebiegu i leczenia chorób współwystępujących z autyzmem. Współcześnie w badania w różny sposób wiążące się ze
spektrum autyzmu zaangażowana jest niemal każda dziedzina nauki. Od
filozofii, historii nauki czy psychologii, przez socjologię wiedzy i medycyny,
prawo i neuronauki, po fizjoterapię, genetykę, biologię molekularną czy analizę statystyczną. Każda z tych dziedzin dysponuje specyficznym dla siebie,
choć również częściowo wspólnym z innymi dziedzinami, zasobem wiedzy
eksperckiej, sposobami jej nabywania i wykorzystania, a co za tym idzie,
również różnego rodzaju ekspertami. Niemniej jednak w niniejszym artykule
najbardziej interesować nas będą przede wszystkim eksperci związani z oceną stanu zdrowia osób w spektrum i oceną sposobu oraz poziomu ich społecznego funkcjonowania, ponieważ to w ich pracy szczególnie wyraźnie
uwidacznia się problematyka związana ze specyficzną pozycją epistemiczną
eksperta oraz przeprowadzanymi przez niego procesami decyzyjnymi.
W szczególności mamy na myśli osoby wydające opinie eksperckie na temat
ASD, takie jak na przykład lekarze diagności, lekarze orzecznicy czy biegli
sądowi. Specjaliści ci, do wykonania powierzonych im zadań dobierani są
zazwyczaj pod kątem posiadanego formalnego wykształcenia, rzadziej –
niestety – uwzględniane jest ich faktyczne doświadczenie w danej dziedzinie
(Helsinki Foundation for Human Rights 2014; Chowaniec et al., 2005).
Zarysowana powyżej charakterystyka spektrum autyzmu, wraz z metodologicznymi aspektami naukowego (medycznego, psychologicznego) badania
oraz jego rozpoznawania (instytucjonalnego) i orzecznictwa, wskazuje na
konieczność dokładniejszego przyjrzenia się zagadnieniu specjalistycznej
wiedzy i eksperckości, które się z tym wiążą. Odwołanie się do rozległej
literatury tego przedmiotu, toczących się dyskusji, pozwoli nam na dokładniejsze scharakteryzowanie specyfiki eksperckości w odniesieniu do autyzmu.
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3. WIEDZA EKSPERCKA A EKSPERCKOŚĆ
– ANALIZA EPISTEMOLOGICZNA

Pojęcie wiedzy eksperckiej jest w literaturze tego tematu szeroko i dogłębnie zanalizowane i opracowane, znaleźć w niej można przeglądowe monografie prezentujące historię i kontekst kulturowy tworzenia się wiedzy
eksperckiej (Ericsson, Charness, Feltovich, Hoffman, 2006; Ericsson,
Hoffman, Kozbelt, Williams, 2018), monografie analizujące różnorodne typy
wiedzy eksperckiej (Collins, 2014), a także monografie poświęcone wybranym rodzajom eksperckości i ich przeobrażeniom (Collins, 2014; Collins,
Evans, 2007; Collins, Evans, 2018). Są także opracowania, w których ukazano powiązania eksperckości z kwestiami społecznymi (Grundmann, 2017)
i politycznymi (Eyal, 2019; Turner, 2014), a także zmiany, jakie zachodzą
współcześnie w tym zjawisku (np. spadek zaufania do wiedzy eksperckiej,
kryzys eksperckości w demokratycznym społeczeństwie) (Nicholas, 2019).
Charakteryzując definicyjne uściślenia (porównania ustaleń z różnych
dyscyplin zajmujących się eksperckością) oraz zmiany w metodologicznych
nastawieniach do tematu (odejście od analiz wyłącznie konceptualnych na
rzecz badań kontekstów i społecznych uwarunkowań wiedzy eksperckiej)
można stwierdzić, że dominuje od dwóch dekad przesunięcie akcentu z samej wiedzy eksperckiej na eksperckość rozumianą jako zestaw dyspozycji
poznawczych oraz praktycznych jak rozumowanie, wnioskowanie, uzasadnianie, argumentowanie, ich uwarunkowanie czynnikami zarówno podmiotowymi (indywidualnymi), jak i społecznymi. Wyrazem tego jest stanowisko
Zoltana Majdika i Williama Keitha, według których „[Eksperckość] nie daje
się ująć w pojęciowej definicji, lecz jedynie w jej zmiennych użyciach i wykonaniach. […] Nie jest ona – sprowadzona nawet na najbardziej elementarny
poziom konceptualny – jednym rodzajem eksperckości, lecz rodzajami eksperckości, które odpowiadają na różne problemy” (Majdik, Keith, 2011,
289). Jak wskazują autorzy, trudno jest mówić obecnie o jednym, idealnym
typie wiedzy eksperckiej, a tym bardziej o eksperckości w ogóle, gdyż funkcjonują one ze względu na daną praktyczną sytuację, określoną sytuację
problemową, decyzję do podjęcia, wyrażają zapotrzebowanie jakiejś grupy,
odpowiadają na nie, co wszystko razem decyduje o konkretnym, a nie jednym uniwersalnym rodzaju eksperckości. Zbyt wiele czynników determinujących to zjawisko wchodzi w rachubę, aby można oczekiwać jednej prostej
definicji wiedzy eksperckiej, choćby takiej, którą daje się wyabstrahować
z analiz Gilberta Ryle’a (1990), które zapoczątkowały wyróżnieniem z ogólnej epistemologicznej kategorii wiedzy jednego z jej rodzajów – wiedzy że
(obok wiedzy jak) uznawanej za model wiedzy eksperckiej.
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3.1. Wiedza i dyspozycje poznawcze ekspertów
Z epistemologicznego punktu widzenia – biorąc za punkt wyjścia tzw.
epistemologię społeczną, będącą poszerzeniem klasycznej epistemologii
o analizy społecznych, politycznych i historycznych czynników kształtujących ludzkie poznanie i wiedzę (Goldman, Whitscomb, 2011) – wiedzę ekspercką można zdefiniować jako zestaw podstawowych oraz wyspecjalizowanych informacji, które pochodzą z jednej lub kilku dyscyplin naukowych,
pozostają w dyspozycji eksperta i dotyczą zagadnienia, które jest przedmiotem formułowanej ekspertyzy. Korpus wiedzy naukowej (zarówno empirycznej, jak i teoretycznej) stanowiący trzon wiedzy eksperckiej, jest wraz
z nią uzupełniany i zmieniany według standardów samej nauki, ale również
według reguł właściwych dla konkretnej eksperckiej wiedzy. Pośredni tylko
związek z wiedzą naukową (jako wzorem, punktem odniesienia w weryfikacji) czyni z wiedzy eksperckiej dziedzinę o większym stopniu elastyczności,
jeśli chodzi o warunki tworzenia i zmieniania standardów rzetelności czy
wiarygodności twierdzeń w niej zawartych; standardy te są podatne (o wiele
bardziej niż naukowe) na wpływ czynników społecznych, politycznych czy
codziennego życia. Specyfiką wiedzy eksperckiej jest zatem połączenie elementu teoretycznego z praktycznym, obecność w niej dwu rodzajów (modeli) wiedzy: wiedzy że, czyli wiedzy propozycjonalnej (teoretycznej, wyrażonej w sądach, zdaniach, werdyktach, orzeczeniach, opiniach itp.) oraz wiedzy jak, czyli wiedzy deklaratywnej (w postaci praktycznych reguł, metod
postępowania, wskazówek itp.); znajduje w tym wyraz klasyczne rozróżnienie Ryle’owskie na oba typy wiedzy (Ryle 1990) oraz jego konsekwencje dla
rozumienia eksperckości (Hetmański, 2018b; 2020) oraz reguł heurystycznych uczestniczących w wiedzy eksperckiej (Hetmański, 2018a); jest ono
także wyrazem performatywnego charakteru wiedzy znajdującej wyraz
w konkretnych działaniach łączących wiedzę teoretyczną z praktyczną (Kołtun, 2015).
Specyfiką wiedzy eksperckiej jest uwarunkowanie jej przedmiotowego
aspektu (korpusu głównych twierdzeń i opinii, ich prawdziwości oraz reguł
ich przekazywania), jak i podmiotowego wymiaru (dyspozycji i zdolności
poznawczych ekspertów, ich kompetencji do argumentowania i przekazywania wiedzy) szeregiem społecznych czynników, które oba aspekty determinują i dookreślają. Relatywizacja wiedzy eksperckiej ze względu na te czynniki,
w przeciwieństwie do obiektywistycznego nastawienia nauki oraz (względnej) niezmienności jej standardów prawdziwości, nie jest jej wadą, wynika
z wpływów strony życia publicznego. Wiedza ekspercka, jak i poznawcze
umiejętności ekspertów (eksperckość), podlegając społecznym wpływom
i zmianom, są konsensualnie współtworzone, a nawet negocjowane, wynikają z praktycznych sytuacji i konkretnych problemów, z potrzeb, na które
odpowiadają.
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3.2. Eksperckość jako rozstrzyganie kwestii praktycznych
Epistemiczne standardy charakteryzujące eksperckość i ekspertów, poza
swoim obiektywnym (wzorowanym na specjalistycznej wiedzy naukowej)
charakterem, są zmienne i uwikłane w liczne podmiotowe oraz społeczne
zależności i wpływy. Rozpatrywane od strony kognitywnej – poznawcze dyspozycje i kompetencje wiedzotwórcze samych ekspertów oraz zdolności
przyswajania, rozumienia i wyboru ekspertyz ze strony laików, którzy stykają się z ekspertyzami – wskazują na znaczące przesunięcie akcentów z obiektywistycznego na subiektywny i społeczny wymiar eksperckości. Nie sama
wiedza, specjalizacja czy fachowość, lecz akceptacja, swobodny wybór a nawet zamianowanie (tj. upoważnienie, desygnowanie) czynią kogoś ekspertem; uznawane jest to coraz częściej za dystynktywną własność eksperckości,
cechę jej najnowszych postaci, wyrażającą się zwłaszcza w znaczących społecznie, „gorących” dziedzinach życia – dotyczących zdrowia psychicznego,
dobrostanu pacjentów w trakcie leczenia, stylu życia, w tym również takich
stanów jak spektrum autyzmu.
Przegląd określeń i definicji eksperckości pokazuje, że jest ona coraz
częściej konceptualizowana (w oparciu o badania różnych jej przykładów
i typów, a nie tylko same analizy terminologiczno-kategorialne, jak miało
to miejsce dwie–trzy dekady temu) jako funkcja ważnych życiowo dla
jednostki, grupy społecznej, rodziny, społeczności sytuacji praktycznopoznawczych, które wymuszają na tych podmiotach wybór a następnie
skorzystanie z eksperckiej wiedzy. Czynnikiem powołującym do życia
eksperckość jest społeczny kontekst, w tym zwłaszcza doraźne na nią
zapotrzebowanie, w stopniu zaś mniejszym rozwój samej wiedzy eksperckiej,
jej wyspecjalizowanie się. Ekspert odpowiada na ważne problemy stawiane
oraz podpowiadane przez życie, klienci ekspertów i użytkownicy ekspertyz
współdecydują o tematach i (w pewnym stopniu) rodzaju samych ekspertyz,
oni też współokreślają ich publiczne funkcjonowanie. Rozpatrując praktyczną stronę eksperckości jako takiej, jej usytuowanie w konkretnej sytuacji
życiowej, Goldman stwierdza, że ekspert to osoba, która „posiada możliwość
pomocy innym ludziom (zwłaszcza laikom) w zdobyciu odpowiedzi na
trudne pytania lub w wykonaniu skomplikowanych zadań”, których nie mogliby oni samodzielnie ani poznać, ani też wykonać (Goldman 2018a, 92).
Inaczej mówiąc, uzależnienie eksperta od laika i, szerzej, ich wzajemne
zależności powołują do życia eksperckość jako sposób rozwiązywania
życiowych problemów. Jest ona zrelatywizowana zawsze do konkretnej
dziedziny życia – technologicznych, politycznych, zdrowotnych, psychicznych, chorobowych i innych problemów, jakie pojawiają się w życiu ludzi.
Niemniej jednak odznacza się pewną ogólnością, mianowicie każdorazową
odpowiedzią ekspertów na pytania laików, jak również decyzjami laików
co do wartości i użyteczności ekspertyz. W eksperckości ogólny jest jej jeden
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z rysów performatywności – odpowiedź na doraźne problemy i społeczne
potrzeby.
3.3. Autorytet eksperta a zaufanie w eksperckość
Wprawdzie epistemiczne kryteria ważności ekspertyz w znaczeniu wiedzy
wyspecjalizowanej i zestandaryzowanej wciąż uwarunkowane są umiejętnościami samych ekspertów, są wzorowane na badawczych postawach naukowych, jak również weryfikowane oraz certyfikowane instytucjonalnie, to
jednak coraz bardziej zależą również od społecznej akceptacji, negocjacji,
a nawet grupowego uznania ze strony nie-ekspertów czy laików; znaczenie
i ranga tych standardów wykracza poza krąg samych ekspertów i jest współtworzona przez licznych odbiorców ekspertyz. Specyficzność tę zauważyło
już dawno wielu badaczy, podejmując analizę takiej zmiany oraz jej metodologiczną i epistemologiczną ocenę. John Hardwig uznał narastającą dominację czynników podmiotowych w kształtowaniu się rodzaju i rangi wiedzy
eksperckiej, głównie poprzez rosnący udział decyzji laików co do wyboru
i akceptacji ekspertów (łącznie z uznawaniem ich wiedzy za wystarczająco
uzasadnioną), za wyraz szczególnej „ślepej wiary” pierwszych wobec drugich. Nie dyskryminując ani laików, ani wartości ekspertyz w taki właśnie
sposób akceptowanych, uznał postępowanie takie za minimalnie racjonalne,
stwierdzając, że „racjonalność polega czasami na podleganiu epistemicznemu autorytetowi, a w konsekwencji, na biernym i bezkrytycznym akceptowaniu tego, co daje się nam do uwierzenia” (Hardwig, 1985, s. 343). Przyjęcie przez laików (nie-ekspertów) postawy „poznawczej podległości autorytetowi” (deffering to epistemic authority) w stosunku do ekspertów wyróżnionych tym mianem (uznanych za autorytet poznawczy) jest przyjęciem
i zaakceptowaniem ich kompetencji oraz wiedzy co do złożonych i niezrozumiałych stanów rzeczy i sytuacji, których laik może nie pojmować i nie
rozumieć. Przyjęcie takiej postawy nie musi jednak oznaczać akceptacji
sceptycyzmu epistemologicznego, konkluduje Hardwig. Nie musi być także
wyrazem „ślepej wiary”, gdyż podleganie autorytetowi ekspertów, zwłaszcza
przy braku własnej i niewystarczającej wiedzy w temacie ekspertyzy, jest
ufnością w wiedzę innych. Może być nawet wyrazem pewnej (nieabsolutnej,
zrelatywizowanej i instrumentalnej) racjonalności laika, którą da się wyjaśnić, jak czyni to Tyler Burge, według „zasady akceptowalności”, tj. „Możliwe
jest, aby pewna osoba była skłonna zaakceptować jako prawdziwe coś, co jest
przedstawiane jako prawdziwe i zrozumiale dla niej, nawet jeśli istnieją
mocne racje, aby tego nie czynić” (Burge, 1993, s. 467). Są bowiem takie sytuacje w życiu, kiedy zaufanie w opinię innych jest ważniejsze i silniejsze,
a także bardziej znaczące epistemicznie niż własne opinie, czy też wcześniej
nabyte racje lub kontrargumenty. Podobnie sądzi Richard Foley, twierdząc, że
zasada akceptowania opinii innych, nawet wbrew kontrargumentom, nie ma
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charakteru apriorycznego, lecz wynika z doświadczenia codziennego życia,
kiedy „racjonalnym dla nas jest poddanie się wpływom innych, nawet gdy
nie mamy specjalnej informacji wskazującej na to, że są oni wiarygodni”
(Foley, 1994, s. 55).
Alvin Goldman, przyjmując stanowisko epistemologiczne odmienne niż
Hardwiga, również analizuje sytuacje, w których następuje przewaga czynników podmiotowych (decyzje, uznawanie, akceptacja, zaufanie) nad obiektywnymi warunkami powstawania i funkcjonowania wiedzy eksperckiej i eksperckości (weryfikacja, uzasadnienie, komunikowanie). Również i on nie widzi w tym podstaw do sceptycyzmu wobec wiedzy eksperckiej, a tylko liczenie
się z obiektywnymi warunkami życia społecznego. Jego zdaniem to konkretne
sytuacje życiowe rodzą dylematy i problemy poznawcze (przyjmujące postać
pytań), powołując ekspertów do ich rozstrzygania a laików do decydowania
i obdarzania ich zaufaniem. Istotą problemu eksperckości są przy tym dwie
kwestie: (1) prawomocność i uzasadnianie twierdzeń i opinii ekspertów oraz
(2) podstawy do zaufania ekspertom ze strony laików, w tym zwłaszcza podstawy do formułowania przez nich własnych (niefachowych) opinii na temat
ekspertyz. W obu przypadkach konieczne jest rozróżnienie dwóch kwestii:
(1) odmiennych rodzajów prawomocności i stopnia uzasadniania przekonań
wchodzących w wiedzę ekspercką, jak również (2) różnic w poznawczych dyspozycjach i kompetencjach reprezentowanych przez oba typy podmiotów –
ekspertów oferujących wiedzę, jak i laików wybierających i oceniających
ich ekspertyzy. Kluczową jest zatem kwestia – wyrażona przez Goldmana
w dwóch pytaniach będących tytułami jego artykułów: Experts: Which Ones
Should You Trust (Goldman, 2001) oraz How Can You Spot the Experts? An
Essay in Social Epistemology (Goldman, 2018b) – sprowadzająca się do
wskazania warunków, w jakich zachodzi „powinność zaufania” (should trust)
ekspertom jak i możliwość „rozeznania, kto jest ekspertem” (spot the experts).
W pierwszym przypadku mowa jest o normatywnej stronie zagadnienia (obdarzaniu kogoś zaufaniem), w drugim o możliwości wyboru ekspertyzy.
W obu przypadkach chodzi, na co wyraźnie wskazuje Goldman, o zachowanie
się laików czy osób, które w praktycznych sytuacjach życiowych mogą i/lub
muszą (a nawet powinny) decydować o uznaniu danej wiedzy za ekspertyzę
a podmiot ją wydający za eksperta. W tak wyznaczonym obszarze badawczym
w centrum uwagi postawiony zostaje laik (nie-ekspert), zwykły człowiek, decydujący o wartości ekspertyz, zaś sam ekspert rozpatrywany jest w dalszej
kolejności; ponadto uwaga skierowana jest głównie (zgodnie z dominującym
kognitywistycznym podejściem) na dyspozycje poznawcze laików, dopiero
w drugiej na umiejętności wiedzotwórcze ekspertów. Taka jest sytuacja teoretyczna – o wyraźnie epistemologiczno-aksjologicznym charakterze, jak również społecznym wymiarze – cechująca większość badań eksperckości prowadzonych na przestrzeni ostatnich dekad; stanowisko Goldmana jest pod tym
względem reprezentatywne, zaś jego polemika z innymi autorami pouczająca.
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Goldman zauważa, że podleganie „epistemicznemu autorytetowi eksperckości” obejmuje zarówno ekspertów, jak i laików chociaż dokonuje się
wobec nich w odmienny sposób i z różnym stopniem podległości czy zależności; pierwsi podlegają mu siłą rzeczy, drudzy – poprzez wybór. Decyduje
zaś o tym społeczny kontekst wciąż się zmieniającego autorytetu, performatywnego w swym charakterze. W obu przypadkach kluczowe są czynności
poznawcze, które oba rodzaje podmiotów poznawczych spełniają – zbieranie, zestawianie i przetwarzanie informacji, tworzenie na tej podstawie
szczegółowej i wyspecjalizowanej wiedzy (ekspertyz), wydawanie sądów
w praktycznych kwestiach, ocena takich sądów i opinii, komunikowanie
opinii innym, wybór ekspertyz i podejmowanie życiowych decyzji na ich
podstawie, jak również przypisywanie (lub odmawianie) eksperckości wybranym podmiotom. Pierwsi – eksperci zawodowi lub eksperci przez mianowanie – uczestniczą w „podległości eksperckiemu autorytetowi” ze względu na własne kompetencje poznawcze do wytwarzania i komunikowania
specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Drudzy – laicy oraz ci, którzy są życiowo
zainteresowani uzyskaniem ekspertyzy – podlegają owemu autorytetowi
poprzez wybór i decydowanie o danej ekspertyzie; pierwsi wytwarzają i komunikują, drudzy wybierają to, co jest społecznie uznawane za wiedzę ekspercką.
Ostatecznie Goldman stwierdza, że z dwóch opcji decydujących, kogo
uznaje się za eksperta – pierwszą nazywa „podejściem opartym na reputacji”, drugą „podejściem realistycznym” – ważna jest druga, gdyż uwzględnia
rzeczywiste, a nie tylko uznaniowe zamianowanie kogoś ekspertem; wiedza,
a nie tylko reputacja, decyduje o byciu rzeczywistym ekspertem. „Ekspertem
(w określonym specyficznym obszarze) jest ktoś, kto w sposób autentyczny
posiada wystarczającą wiedzę i/lub odpowiednie zdolności. Innymi słowy,
może poprawnie odpowiadać na pytania lub rozwiązywać problemy właściwe dla danego obszaru” (Goldman, 2018, 3). Przypisywana ekspertowi reputacja może co najwyżej potwierdzić jego pozycję wynikającą z posiadanej
wiedzy, bez której nie może on być uznany za eksperta. Reputacja lub jej
brak, jak również każdy inny sposób akceptacji czy uznania eksperta przez
innych ludzi (Goldman mówi o „klienteli”), nie decydują ostatecznie o byciu
ekspertem. „Mogą istnieć doskonali eksperci, którzy nie posiadają żadnej
klienteli” (tamże). Tak pojęta eksperckość jest obiektywną własnością rzeczywistej wiedzy, chociaż nie sprowadza się do zasobu informacji, które
wchodzą w jej skład. Dokładniej mówiąc:
„Eksperckość nie jest sprawą posiadania właściwych informacji, polega również na zdolności i umiejętności zbierania i wykorzystywania informacji dla
formułowania przekonań będących odpowiedziami na nowe pytania, które
można stawiać w danej dziedzinie. Wyrasta z zestawu zdolności i technik, które czynią ekspertem. Ekspert posiada wiedzę w rodzaju «know-how», gdy
wyposażony w istotne pytania przystępuje do właściwego rozeznania wystar-
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czających zasobów informacji i właściwego jej przetwarzania, jak również do
ujawnienia z niej na drodze odpowiednich operacji właściwych wyników.
Eksperckość charakteryzuje zarówno pewna skłonność, jak rzeczywiste osiągnięcie” (Goldman, 2001, s. 91–92).

Wchodzą w jej zakres elementy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne,
zawiera ona w sobie wiedzę z danej dziedziny życia, jak i wiedzę o opiniach
i sądach dominujących w obszarze eksperckości. Najprościej mówiąc, eksperckość składa się z wiedzy, metod jej zdobywania oraz z odpowiedzi (ekspertyz) udzielanych na stawiane pod adresem ekspertów pytania.
Na specyficzną sytuację poznawczo-społeczną w kwalifikowaniu (w tym
wartościowaniu) eksperckości, właściwą dla współczesnych czasów (postmodernistycznego społeczeństwa informacyjnego), zwraca uwagę wielu autorów. W przypadku eksperckości dotyczącej spektrum autyzmu jest o tyle
ważne, że w niej właśnie zaznacza się wieloznaczny wpływ czynników środowiskowych i społeczno-politycznych. Harry Collins i Robert Evans w tej
kwestii zauważają: „Ponieważ wysoki poziom eksperckości jest trudny do
osiągnięcia […] wydawanie sądów na temat ekspertów wobec braku specjalistycznych ekspertyz jest nieodłączną cechą współczesnego społeczeństwa”
(Collins, Evans, 2018). Dlatego kwestia zaklasyfikowania danej ekspertyzy
jako w pełni czy częściowo prawdziwej, jak również uznania danego eksperta
za w pełni lub tylko częściowo wiarygodnego, staje się funkcją (w znaczeniu
oddziaływania ze strony czynnika zewnętrznego) środowiska, jest tym samym „socjologiczną a nie epistemologiczną dystynkcją”, zauważają autorzy,
musi być tym samym uwzględniana w badaniach tego zjawiska.

4. PRAWOMOCNOŚĆ WIEDZY EKSPERCKIEJ
I DIAGNOSTYKI SPEKTRUM AUTYZMU

W stosunku do ekspertów w dziedzinie autyzmu (opisanych w paragrafie
2.) można odnieść większość cech profesji eksperta wraz z jego społecznym
statusem i pozycją (opisanymi w paragrafie 3.3.). Ze względu na szczególną
rangę tematu takich ekspertyz – złożoność doświadczenia osób ze spektrum
autyzmu, życiowe problemy ich samych oraz osób z nimi związanych, a także
społeczny ich odbiór – można wskazać specyficzne własności tej eksperckości. Jej specyfika wyraża się między innymi w opiniach wydawanych na
temat pacjentów oraz społecznego funkcjonowania i ich rodzin. Ekspert w
sprawach autyzmu ocenia nie tylko stan psychofizyczny pacjenta, w tym jego
bliskich, ale uwzględniać musi także losy i koleje ich życia, szeroko rozumianego dobrostanu. Zadaniem diagnosty jest na przykład odpowiedź na pytanie (najczęściej zgłaszającego się do niego pacjenta lub jego rodziny), czy
dana osoba spełnia kryteria wymagane do postawienia takiej lub innej dia-
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gnozy. Zadaniem orzecznika w komisji ds. orzekania o niepełnosprawności
jest odpowiedź na pytanie, jaki jest stopień niepełnosprawności danej osoby.
Biegły natomiast odpowiada na – różnie sformułowane – pytania sądu,
przez który został powołany i które mają pomóc sędziemu w podjęciu właściwej decyzji w danej sprawie. W każdym z tych przypadków, stanowiących
całość orzekania i diagnozy, stawiane pytania, chociaż dotyczą tego samego
tematu, należą niemniej do różnych rodzajów sytuacji problemowych, wynikają mianowicie z odmiennych założeń i interesów pytającego.
Sytuacja taka jest wieloznaczna i nieprecyzyjna, ponieważ nie uwzględnia
jednej z fundamentalnych kwestii – jakości odpowiedzi udzielanej przez
eksperta na zadane mu pytanie. Chodzi o jakość wiedzy eksperckiej będącej
podstawą diagnozy, zwłaszcza epistemiczną wartość (nie tylko formalną
poprawność) ekspertyzy, czyli takie jej cechy jak: wiarygodność, rzetelność,
a także prawdziwość. Jakość ta może być, jak w przypadku każdej innej
praktyczno-teoretycznej wiedzy specjalistycznej (fachowej) – niższa lub wyższa od uzyskiwanej na ogół, od tej uznawanej za wzorową, standardową;
jakość ta może być własnością stopniowalną. Z kolei udzielana odpowiedź
może być – poprawna lub błędna, określana również jako „niepełna”, rzadziej jako „fałszywa”, a już prawie nigdy jako „kłamliwa”. Takie zróżnicowanie i klasyfikowanie (wartościowanie) ekspertyzy zależy od wielu czynników,
choćby niedostatecznego zasobu wiedzy, jaką dysponuje ekspert. Dlatego też
Goldman oraz inni badacze starają się doprecyzować definicję eksperta
i eksperckości poprzez stawianie warunków odnoszących się do wartości
epistemicznych takich jak prawdziwość, weryfikowalność czy stopień uzasadnienia (Goldman, 2001; 2018a; Coady, 2012; Licon, 2012). Uwagę zwraca się na stopniowalność i częściową konwencjonalność kwalifikowania
wiedzy eksperckiej jako wystarczająco uzasadnionej czy prawdziwej. Przykładem takiego doprecyzowania może być definicja eksperta (uwzględniająca stopniowalność prawdziwości wiedzy i jej uzasadniania) zaproponowana
przez Goldmana: „S jest ekspertem w dziedzinie D wtedy i tylko wtedy,
gdy (I) S ma więcej prawdziwych przekonań na temat twierdzeń w dziedzinie D niż większość ludzi, w tym mniejszą liczbę przekonań fałszywych;
oraz (II) łączna liczba prawdziwych przekonań S na temat twierdzeń
w dziedzinie D jest bardzo znacząca” (Goldman, 2018a, 5). Wartość ekspertyzy jest wyraźnie powiązana z prawdziwością akceptowaną (jak można
sądzić z wypowiedzi Goldmana) przez środowisko, w którym ekspertyza
powstaje.
Choć w powyższej definicji eksperckość zostaje zawężona do konkretnej
dziedziny i problemów z niej wynikających, jak również twierdzeń na ich
temat formułowanych, oraz jest powiązana z kryterium jakości udzielanych
odpowiedzi (ich prawdziwości), to jednak koncepcja ta jest trudna do zastosowania w praktyce orzecznictwa i diagnoz, wydaje się zbyt wymagająca –
stawia zbyt silne epistemologiczne warunki. Ze względu na odwołanie się do
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kategorii prawdziwości, której w przypadku zjawiska tak „płynnego” jak autyzm, nie sposób bezsprzecznie dowieść, zwłaszcza w większości spornych
kwestii, wielu autorów podważa jej znaczenie (por. Watson, 2018). W przypadku spektrum autyzmu trudno o jakikolwiek konsens środowiska naukowego i ekspertów w odniesieniu do zadawanych pytań, tym bardziej udzielanych odpowiedzi na każdym z etapów klasyfikowania, orzekania i decydowania o zjawisku ASD.
Choć kryterium prawdziwości można zastąpić, jak proponuje Goldman,
przez kryterium „większej liczby lepiej uzasadnionych przekonań” na temat
twierdzeń w danej dziedzinie, to i tak nie rozwiązuje to problemu w przypadku wskazanych wcześniej ekspertów (por. paragraf 2.). Trudno bowiem
wyobrazić sobie sytuację, w której np. sąd, chcąc wyznaczyć odpowiedniego
biegłego, sprawdza jego zasób wiedzy – porównując go nie tylko z „laicką”
(zdroworozsądkową) częścią społeczeństwa, ale także z pozostałymi ekspertami. Rozwiązanie takie byłoby możliwe, gdyby zostały wprowadzone odpowiednie mechanizmy weryfikowania i dobierania ekspertów sądowych (to
samo tyczy się diagnostów czy orzeczników), niemniej jednak wymagałyby
one daleko idących, systemowych zmian m.in. prawnych.
Z podobnymi problemami mamy do czynienia, gdy zwrócimy się ku „społecznym” kryteriom, pozwalającym uznać kogoś za eksperta. Gdy ktoś staje
się „ekspertem przez uznanie”, a więc wtedy, gdy pewna grupa ludzi uznaje
daną osobę za eksperta (por. paragraf 3.3), oczywistym problemem stają się
kompetencje tej decydującej grupy (Stichter, 2015). Zasada ta działa również
w drugą stronę – nie da się funkcjonować jako ekspert bez uznania za takiego przez innych; pewien rodzaj uznania czyni pozycję i rolę eksperta bardziej
prawomocnymi. Oczywiste problemy wynikające z takiej definicji (choćby
występowanie pseudo-ekspertów – celebrytów wypowiadających się na tematy polityczne czy naukowe) próbuje się niwelować poprzez zawężenie
grupy „uznającej” eksperckość danej osoby, np. do kręgu naukowców z danej
dziedziny (Turner, 2014). Rozwiązanie takie miałoby gwarantować wysoki
poziom wiedzy, jej wiarygodność u osób uznających kogoś za eksperta. Problem w przypadku ASD polega jednak na tym, że nawet w jednej dziedzinie,
na przykład w genetyce, nie da się zazwyczaj odnaleźć wspólnej odpowiedzi
na zadawane pytania, na które zgodziłaby się większość badaczy. Trudno
zatem o jednoznaczne wskazanie przez to środowisko osoby uznanej bezsprzecznie ze autorytet (choć oczywiście taki sposób jego wyznaczania
zwiększa prawdopodobieństwo „odrzucenia” zdecydowanie nieodpowiednich osób, bez żadnych kompetencji). Kolejny problem związany z takim
„społecznym” sposobem uznawania eksperckości polega na tym, że aby osiągnąć w ten sposób konsens, należałoby stale zawężać grupę „uznającą”, co
wiąże się z ryzykiem zawężenia jej składu wyłącznie do osób posiadających
ten sam zestaw poglądów i przekonań co inni. Jak zauważa Watson:
“…poleganie na innych osobach o tym samym stanowisku zwiększa ryzyko
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błędu, lub gorzej, sabotuje epistemiczną autonomię. Gdy każdy jest ekspertem, w efekcie nie jest nim już nikt„ (Watson, 2018, 6).
Rodzaj społecznego uznawania czyjejś eksperckości, nazwany przez
Goldmana „eksperckością przez reputację” (por. paragraf 3.3) w przypadku
spektrum autyzmu zdaje się sprawiać jeszcze więcej kłopotów. Media,
zwłaszcza społecznościowe, pełne są treści zamieszczanych przez pseudoekspertów (takich jak, przykładowo, Andrew Wakefield, czy na polskim podwórku neurobiolożka Maria Majewska). Na ogół są to osoby legitymizujące
swoje twierdzenia i osądy posiadanymi tytułami naukowymi oraz nabytą
i utrwaloną (w dość nawet szerokich kręgach społecznościowych mediów)
reputacją i autorytetem specjalisty w danej dziedzinie. W wielu przypadkach
chodzi o związki pomiędzy szczepieniami a występowaniem spektrum autyzmu. Można niekiedy zasłużyć na reputację eksperta nie posiadając faktycznie kwalifikacji, wiedzy czy umiejętności, czyli cech wiedzy i eksperckości
uznawanych przez współczesny świat nauki za słuszne i poparte wystarczającą liczbą dowodów.
Tego typu przypadki są szczególnie problematyczne z jednego podstawowego powodu. Niezależnie od tego, czy świat nauki uzna daną osobę za eksperta, czy też odmówi jej tego miana, w dobie niemal zupełnie niekontrolowanych przepływów i wytwarzania informacji w mediach internetowych
różnego rodzaju pseudoeksperci mają ogromne możliwości wyrobienia sobie
wątpliwej reputacji. Usilne, poparte rzetelną wiedzą naukową przeciwdziałania takim sytuacjom ze strony naukowców i rzetelnych ekspertów nie
znajdują odpowiedniego odbioru i skutku.

5. NIEPEWNOŚĆ WIEDZY EKSPERCKIEJ NA TEMAT AUTYZMU

Wracając do problemu wiedzy dysponowanej przez ekspertów, szczególnie rozpatrywanych w niniejszym artykule diagnostów, orzeczników i biegłych sądowych wypowiadających się w sprawach autyzmu, warto zauważyć,
że formułują oni ekspertyzy oraz podejmują decyzje w warunkach niepewności poznawczej (epistemic uncertainity). Niepewność poznawcza jest sytuacją, w której określony podmiot nie dysponuje odpowiednimi zasobami
wiedzy pozwalającymi na podjęcie w pełni uzasadnionej decyzji (Cribb,
2020; Mackintosh, Armstrong, 2020). Niepewność ta wynika z wielu czynników, z których najistotniejsze – rozpatrywane w kontekście orzecznictwa
na temat autyzmu, uwzględniające konkretne sytuacje pacjentów i ich uwarunkowania – omówimy pokrótce.
Przede wszystkim należy zauważyć, że wydawanie ocen przez ekspertów
(zwłaszcza lekarzy orzeczników i biegłych sądowych) niemal zawsze odbywa
się w bardzo ograniczonym czasie, nieporównywalnie krótszym niż czas potrzebny na pełną diagnozę osoby w spektrum autyzmu, w trakcie której moż-
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liwe byłoby uchwycenie wielu niuansów związanych z jej sposobem funkcjonowania. Ponadto eksperci dysponują materiałem – czasem dość nawet bogatym ilościowo, ale jednak ograniczonym co do możliwości wykorzystania
na bieżąco – na podstawie którego mają wydać swoją opinię; są to dokumenty medyczne pacjenta, wywiad z jego rodziną (w przypadku dzieci) oraz
ich własne, krótkie zazwyczaj, badanie obserwacyjne.
Co również bardzo istotne, nie istnieją żadnego rodzaju biologiczne markery, które wskazywać mogłyby na występowanie lub zaawansowanie stanu
danej osoby w spektrum autyzmu. Ponadto konkurujące ze sobą teorie dotyczące etiologii ASD wprowadzają w sytuację poznawczą, w której znajduje
się dany ekspert, sporą niepewność, o ile wręcz nie chaos. Należy podkreślić,
że dokonując ocen i wydając opinie, biegli sądowi czy lekarze orzecznicy na
podstawie własnych obserwacji (dowodów uzyskanych w sposób bezpośredni) otrzymują informacje dotyczące zachowania danej osoby w specyficznych
warunkach, tj. w warunkach przeprowadzania badania obserwacyjnego (niecodzienna sytuacja izolacji w obcym miejscu, brak interakcji społecznych
poza osobami ekspertów, konieczność rozwiązywania specjalnych zadań czy
wykonywania określonych czynności etc.) dalekich od zwyczajowych i codziennych warunków. Natomiast właściwa ocena powinna dotyczyć w dużej
mierze sposobów funkcjonowania pacjenta w rodzinie i przestrzeni społecznej. Trudno na podstawie zachowania zaobserwowanego w takiej nienaturalnej sytuacji dokonać członkowi komisji oceny przypadku danej osoby
i wnioskować o całokształcie jej społecznego funkcjonowania.
Poza kwestiami odnoszącymi się bezpośrednio do pracy wspomnianych
specjalistów, poznawcza niepewność w odniesieniu do ASD przejawia się
w kwestiach bardziej jeszcze ogólnej natury, jak wciąż nierozstrzygnięty spór
o ontologiczną naturę zaburzeń i chorób psychicznych (Szasz, 1974; Lane,
2019), a więc na przykład o to, czy ich natura sprowadza się wyłącznie do
czynników biologicznych, czy uwzględnia również takie cynniki, jak wpływ
najbliższego środowiska czy społeczeństwa. Wciąż zachodzą zmiany w medycznej kategoryzacji spektrum autyzmu (Płatos, 2018; Nadesan, 2005);
przygotowywana obecnie najnowsza, jedenasta wersja ICD również przewiduje zmiany w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych w zakresie spektrum autyzmu. Jak pokazują liczne badania prowadzone w paradygmacie
konstruktywistycznym (O'Reilly, Lester, 2017; Brinkmann, 2017; 2020) zachodzą ciągłe zmiany reprezentacji osób w spektrum autyzmu w różnorodnych dyskursach, a co za tym idzie ich roli we współczesnej kulturze. Jest też
widoczne poszerzanie się zakresu obserwowanych zachowań, które klasyfikowane są jako leżące w spektrum autyzmu (co jest związane ze sporem
o tzw. patologizację ludzkich zachowań czy stanów emocjonalnych, zob.
Horwitz, 2002; 2011; Conrad, 2007). Wymienione powyżej czynniki wpływają na zwiększanie poznawczej niepewności wśród ekspertów mających
wydawać opinie dotyczące stanu zdrowia osób w spektrum autyzmu oraz
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stopnia ich społecznego funkcjonowania. Od eksperta działającego na tym
polu powinno się oczekiwać nie tylko sprawnego i kompetentnego wykorzystania posiadanej wiedzy (w tym teorii na jej temat) i umiejętności, ale także
działania w warunkach wysokiej niepewności poznawczej.
Współistnieją trzy kluczowe czynniki determinujące poznawcze zachowanie ekspertów – (1) wysoki stopień poznawczej niepewności wynikający
niekoniecznie z samego braku wiedzy, ale również z ogólnej niepewności
dotyczącej różnorodnych zagadnień związanych ze spektrum autyzmu;
(2) ograniczoność i specyfikę materiału, który mogą poddać analizie oraz
(3) bardzo krótki czas, jakim w trakcie swojej pracy dysponują, gdy formułują opinie. Można powiedzieć, że decyzje ekspertów są, poza racjonalną
i w pełni świadomą postacią, w dużej mierze również intuicyjne (Chase,
Simon, 1973; Simon, 1992; Kahneman, 2013; Kahneman, Klein, 2009).
Warto wspomnieć, że racjonalność w zestawieniu z intuicją, w tym normatywny oraz heurystyczny charakter podejmowanych na ich podstawie decyzji, jest przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań i analiz (Hetmański,
2018a).
Niezależnie zaś od tego, jaka perspektywa odnośnie do osądów intuicyjnych zostanie przyjęta – wartościująca je pozytywnie, czy też negatywnie –
badacze zgodni są co do tego, że ważnym warunkiem umożliwiającym formułowanie sądów intuicyjnych jest posiadanie aktualnej i na bieżąco uzupełnianej wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Jej uaktualnianie
i zmiana są warunkiem podejmowania właściwych decyzji. Znaczące są również czynniki odsyłające tę wiedzę poza nią samą takie jak: (1) długotrwałe
stosowanie posiadanej wiedzy w zawodowej praktyce (deliberate practice)
(zob. Ericsson, Pool, 2016, 130–137), a także (2) uzyskiwanie dobrej jakości
informacji zwrotnej na temat podjętych decyzji (Damasio, 2006; Ericsson,
2008; Kahneman, Klein, 2009). Kluczową rolę informacji tworzącej w praktyce eksperta właściwą wiedzę (tj. osiąganie wysokiego poziomu eksperckości), zwłaszcza jej selekcję, wybór, a nawet pomijanie, Shanteau ujmuje
w postaci specyficznej reguły określającej decyzje ekspertów:
„Wiedza na temat informacji, którą można zignorować może być nie mniej
ważna niż ta, którą należy uwzględnić. W tym sensie przydawanie zerowej
wartości nieznaczącej informacji jest jej właściwym użyciem. Tym samym
pełny pomiar ilości użytej informacji mógłby odzwierciedlać zarówno to, co
eksperci decydują się uznawać [za ważne], jak i to, czego decydują się nie
uznawać” (Shanteau, 1992b, s. 77).

Decyzje ekspertów mają związek z informacją i wiedzą, ale nie są efektem
prostego ich przyrostu czy samego przetwarzania, lecz selekcji i pomijania.
Takie aktywne wykorzystywanie informacji w pracy eksperta wytwarza
w jego praktyce zdolność do odwoływania się do intuicji. Jest ona zautomatyzowaną i w sporej części nieuświadamianą wiedzą, która nie jest bynajm-
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niej tajemniczą czy szczególnie rzadką dyspozycją poznawczą. Herbert Simon
genezę i funkcje intuicji w pracy eksperta ujął w postaci prostego schematu:
„Sytuacja dostarcza wskazówki, wskazówka daje ekspertowi dostęp do informacji przechowanej w pamięci, zaś informacja dostarcza mu odpowiedzi. Intuicja jest niczym więcej i niczym mniej niż rozpoznaniem” (Simon, 2002, 56).
W przypadku omawianych kategorii ekspertów bardzo często warunki
determinujące ich ekspertyzy i decydowanie, a przynajmniej niektóre z nich,
nie zostają spełnione lub, jak w przypadku ostatniego z warunków (zwrotnej
informacji i jej selekcji, wraz z ich pomijaniem), ich spełnienie przy obecnej
konstrukcji instytucjonalnej systemu orzeczniczego jest niemalże niemożliwe. Nikt nie kontroluje decyzji wydawanych przez lekarzy orzeczników czy
biegłych sądowych, tak aby mogli oni otrzymywać informację zwrotną na
temat poprawności swoich decyzji i tym samym podejmować lepsze intuicyjnie decyzje.
Literatura przedmiotu zawiera również dużą liczbę analiz wykazujących,
że osoby powszechnie uważane za ekspertów w swojej dziedzinie podlegają
jeszcze innym ograniczeniom poznawczym – uproszczonym regułom wnioskowania (heurystykom) oraz stereotypom (por. m.in. Meehl, 2013;
Oskamp, 1965; Kahneman, Tversky, 1974; Kahneman et al., 1982; Shanteau,
1992; Draaisma, 2009; Hacking, 2007; Gigerenzer, 2015).
6. EKSPERCI PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Wydaje się, że w przypadku przedmiotu tak specyficznego jakim jest
zdrowie psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami czy
chorobami psychicznymi, a także ze względu na społeczny charakter i pozycję ekspertów i specjalistów orzekających w takich sprawach, należałoby
mówić o szczególnym statusie ekspertów. Należy mieć na myśli kategorię
ekspertów specyficznie zaangażowanych, jaką są obecnie „eksperci przez
doświadczenie”. Są to osoby, które same znajdują się w spektrum autyzmu
lub osoby bardzo blisko z nimi związane. A więc takie, których ekspertyza
nie ogranicza się wyłącznie do umiejętności analizy danych wobec nich zasadniczo „zewnętrznych”, ale które przede wszystkim pozwalają innym
ludziom lepiej poznać sposób, w jaki osoby z ASD wchodzą w interakcję
z otaczającą rzeczywistością.
Odpowiednie ugruntowanie uzasadnienie niezbędności funkcjonowania
tej kategorii ekspertów jest dziś niezwykle potrzebne, ze względu na „epistemiczną niesprawiedliwość” (ang. epistemic injustice), której ofiarą często
padają osoby z różnego rodzaju zaburzeniami czy chorobami psychicznymi
(oczywiście nie tylko one). Termin ten, ukuty przez Mirandę Fricker
(Fricker, 2007), odnosi się do sytuacji, w której niesłusznie podważa się
zdolność jednej osoby do pełnego udziału w procesach epistemicznych (np.
analizy sytuacji i podejmowaniu decyzji), na przykład poprzez umniejszanie
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bądź negowanie wartości i wiarygodności jej świadectwa lub zdolności do
przekazywania wiedzy innym (por. także Crichton et al., 2017).
Możliwość takiego ugruntowania, ale już na płaszczyźnie nauk społecznych, zdaje się postulować Harry Collins w swoim modelu określanym jako
Studies of Expertise and Experience (SEE). Jest to model nabywania wiedzy
eksperckiej, w tym również stawania się ekspertem poprzez socjalizację
z daną grupą społeczną. Jest to sposób nabywania kompetencji eksperckich
poprzez zgłębianie wspólnego pola problemowego, posługiwanie się przyjętą
w danej grupie aparaturą pojęciową, terminologią, sposobami rozumowania
czy rozwiązywania problemów (Collins, 2018). W związku z tym model SEE
zakłada, że duża część wiedzy eksperckiej ma charakter milczący (tacit
knowledge). Na tej podstawie trudno nie zgodzić się, że osobami najlepiej
społecznie i psychicznie zintegrowanymi ze środowiskiem ASD są same osoby pozostające w tym spektrum. Jakkolwiek ich doświadczenie i wiedza nie
może stanowić jedynego wyznacznika ich eksperckości, ponieważ mogą one
nie posiadać odpowiedniej wiedzy, na przykład z zakresu medycyny czy psychologii, to właśnie oni, eksperci przez doświadczenie, stanowią niezwykle
istotne – często brakujące, niezauważane czy pomijane – ogniwo w obecnie
funkcjonującym systemie prawnym, wykorzystującym na różnych polach
zasoby wiedzy eksperckiej.
W odniesieniu do spektrum autyzmu można dziś wyróżnić przynajmniej
trzy zasadnicze grupy ekspertów przez doświadczenie, z których każda posiada specyficzną dla siebie pozycję poznawczą (Watson, 2018) wraz
z wiedzą i odpowiednimi kompetencjami poznawczymi.
Pierwszą z nich, najbardziej „zewnętrzną”, a zatem oddaloną od pierwszoosobowego doświadczenia osoby w spektrum, stanowią osoby bliskie im
w życiu codziennym, które można określić mianem „rzeczników” (ang. advocacy; por. Elster, Parsi, 2020; Jongsma, Schicktanz, 2020; McCoy et al.,
2020; Ne'eman, Bascom, 2020; Richman, 2020). Niezależnie od tego, czy
będzie to ich rodzina czy ktoś inny, osoby te znają doskonale specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem w rzeczywistości społecznej, której ocena jest
przecież jednym z istotnych aspektów pracy eksperta takiego jak lekarz
orzecznik czy biegły sądowy. To one zdają sobie sprawę z rzeczywistych potrzeb czy trudności, z jakimi na co dzień borykają się osoby z ASD. Często
występują jako rzecznicy społeczności, działają prywatnie lub w strukturach
licznych organizacji pracujących na rzecz tego środowiska. Rzecznicy ci posiadają wiedzę o wysokim stopniu specjalizacji, której zdobycie możliwe jest
wyłącznie poprzez praktyczne i częste uczestnictwo w życiu osób w spektrum
(zadaniem takich rzeczników jest również dzielenie się tą wiedzą). Warto w
tym miejscu również zwrócić uwagę na to, że wśród rzeczników – których
działalność edukacyjno-uwrażliwiająca odgrywa w ostatnich latach ogromną, pozytywną rolę – znajdują się często osoby posiadające kompetencje
w wielu różnych dziedzinach nauki, takich jak medycyna czy prawo. Łącząc
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swoje kompetencje zawodowe, skupione często na konkretnym wycinku
danej dziedziny, który ma bezpośredni związek z autyzmem (np. specyfiki
rozwoju dzieci w spektrum) oraz unikalne doświadczenie, rzecznicy mogą
stanowić grupę ekspertów o wyjątkowych kompetencjach, jakich zapewnić
nie mogą tradycyjne modele nabywania kompetencji eksperckich.
Niestety, w przypadku pracy omawianych wcześniej orzeczników czy biegłych sądowych, zdanie rzeczników – którymi najczęściej są rodzice dzieci w
spektrum – bardzo często jest zupełnie ignorowane ze względu na opisane
wyżej zjawisko epistemicznej niesprawiedliwości. W przypadku dokonywania ocen np. w komisjach ds. orzekania o niepełnosprawności, świadectwom
rodziców na temat codziennego funkcjonowania ich dzieci w bardzo różnorodnych sytuacjach, nie przyznaje się odpowiedniej wagi, wręcz w ogóle się
ich nie uwzględnia.
Drugą grupę ekspertów przez doświadczenie stanowią tzw. samorzecznicy (ang. selfadvocacy; por. Ward, Meyer, 1999; Paradiz et al., 2018). Są to
osoby, które same będąc w spektrum autyzmu, mają możliwość i chęć komunikacji z pozostałą częścią społeczeństwa (niekoniecznie komunikacji
bezpośredniej, często odbywającej się za pomocą mediów). Komunikacja ta
pozwala na dzielenie się własnym doświadczeniem, opisywanie, w jaki sposób doświadczają oni otaczającą ich rzeczywistość, co im w niej przeszkadza,
co intryguje, co szczególnie zauważają, a czego nie dostrzegają itp. Działając
na rzecz środowiska osób w spektrum, samorzecznicy w dużym stopniu
przyczyniają się do zmiany społecznego odbioru i potocznego obrazu osób
z ASD oraz do znaczącego wzbogacenia prowadzonych badań choćby nad
społeczną sytuacją osób w spektrum, poprzez dostarczenie unikalnego autoetnograficznego (pierwszoosobowego) materiału do analiz.
Świadectwa samorzeczników przybierają wiele różnych form. Są to zarówno bezpośrednie interakcje z innymi osobami, wystąpienia publiczne,
twórczość literacka, nagrania video czy tzw. self-reports (zob. Nguyen et al.,
2020; Grandin, 2015; Grandin, Panek, 2014). Rzecz jasna, ich użyteczność
i wiarygodność może być dyskusyjna zarówno z filozoficznego jak i metodologicznego punktu widzenia (McGeer, 2004; Huang et al. 2017; Berthoz,
Hill, 2005). Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie współczesną dyskusję
wokół spektrum autyzmu bez uwzględniania specyficznej wiedzy i doświadczenia posiadanego przez tę grupę społeczną.
Jeżeli przyjmiemy – postulowaną przez środowisko osób z autyzmem na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat perspektywę, w której ASD postrzegane
jest nie jako „jednostka chorobowa”, ale jako specyficzny sposób doświadczania świata – wówczas korzystanie z wiedzy i doświadczenia samorzeczników może dać wgląd w rzeczywistość, której sami nie doświadczamy lub nie
potrafimy zrozumieć.
Obecnie samorzecznicy działają w różnych strukturach formalnych. Niektórzy prowadzą działalność na własną rękę, inni współdziałają z różnego
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rodzaju fundacjami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób
w spektrum (w Polsce są to m.in. Fundacja Autism Team, Fundacja Alpha
i Fundacja Synapsis). Powstają również międzynarodowe organizacje zajmujące się zrzeszaniem i wsparciem osób chcących być samorzecznikami,
a nawet zajmujące się lobbingiem na wszystkich szczeblach politycznej hierarchii, od lokalnych samorządów po szczebel rządowy (np. Autistic Self
Advocacy Network). Warto zaznaczyć, że instytucja samorzecznika nie ogranicza się wyłącznie do spektrum autyzmu. Tego typu eksperci działają
w wielu innych dziedzinach, często związanych (lecz nie ograniczonych do)
z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Jednym z doskonałych przykładów jest fundacja eFkropka, prowadząca na skalę ogólnopolską szereg akcji
edukacyjnych i antydyskryminacyjnych na temat zdrowia psychicznego
z udziałem ekspertów przez doświadczenie.
Ostatnią i wyłaniającą się od stosunkowo niedawna grupą ekspertów są
samorzecznicy-naukowcy. Są to osoby, które same są w spektrum autyzmu
oraz jednocześnie prowadzą na co dzień aktywną działalność naukową. Ich
niezwykle interesująca z epistemologicznego punktu widzenia pozycja poznawcza łączy w sobie specyfikę doświadczania świata przez osobę w spektrum autyzmu i wrażliwość na problemy dotykające tę grupę społeczną
z odpowiednim wykształceniem i profesjonalnym przeszkoleniem, umożliwiającym prowadzenie badań służących społeczności związanej z ASD.
W odróżnieniu od opisanych wcześniej samorzeczników, których działalność
ma w dużej mierze charakter edukacyjno-uwrażliwiający, ich misja koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych nad istotnymi
dla społeczności ASD problemami oraz krytycznej analizie sposobu prowadzenia badań nad spektrum autyzmu. Krytyka ta wyraża się choćby w analizie dyskursów akademickich na temat spektrum, ujawnianiu schematów
i stereotypów, którymi posługują się sami badacze, zwracaniu uwagi na wyrażający relacje władzy i zależności, a czasem wręcz dyskryminujący język
innych badaczy. W swojej pracy zwracają oni uwagę na to, że osoby w spektrum mogą wnieść istotny wkład badawczy nie tylko jako „obiekty badań”,
ale również jako badacze. Aktywnie publikują wyniki swojej działalności
w poważnych, wysoko indeksowanych czasopismach naukowych (zob. np.
McDonald, Raymaker, 2013; Nicolaidis et al., 2013; Raymaker, 2016;
Nicolaidis et al., 2020). Krytycznie przyglądają się oni teoriom oraz językowi
badań naukowych, który nadal posiada zabarwienie dehumanizujące, stygmatyzujące i patologizujące osoby z ASD.2
—————————
2 Przykładami takiego języka badaczy, wskazywanego przez „samorzeczników-naukowców”, mogą
być wypowiedzi m.in. Barnbaum (osoby w spektrum nie posiadają moralności/moralnego „ja”),
Benitez-Burrakos et. al., (failed domestication of the human brain) , Tomasello et. al. (przyrównywanie dzieci w spektrum do małp), Stivena Pinkera (wypowiedź ustna porównująca funkcjonowanie
mózgu osoby z ASD do robota) czy Lavelle et. al. (spektrum autyzmu jako „ekonomiczne brzemię”
dla społeczeństwa). Por. (Barnbaum, 2008; Benítez-Burraco et al., 2016; Tomasello et al., 2005;
Lavelle et al., 2014).
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Samorzecznicy-naukowcy, działający w mniej formalnych strukturach
(np. grupy w mediach społecznościowych) lub bardziej formalnych grupach
(np. The Participatory Autism Research Collective czy Academic Autism
Spectrum Partnership in Research and Education), starają się budować wokół swojej idei coraz większe środowisko, które nie dość, że zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w badaniach nad samym spektrum autyzmu, to
dodatkowo wpływa na pozytywną zmianę społecznej reprezentacji ASD
(m.in. walcząc z rozpowszechnionymi stereotypami) oraz wskazuje, zwłaszcza młodym ludziom w spektrum związanym z akademią, możliwe sposoby
wykorzystania ich potencjału. Ta grupa ekspertów przez doświadczenie posiada nie tylko unikalne kompetencje, ale jednocześnie samą swoją działalnością wywiera pozytywny wpływ na rzeczywistość społeczną, w której funkcjonują ludzie ze spektrum autyzmu.

7. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiając w niniejszym artykule tradycyjne ujęcia problemu eksperckości, sądzimy, że choć wciąż funkcjonują one w dyskusji nad epistemologiczną naturą i społeczną rolą wiedzy eksperckiej, to nie są we wszystkich
swoich treściach i koncepcjach (zwłaszcza, gdy chodzi o uzasadnianie i wiarygodność ekspertyz) wystarczające dla zrozumienia współczesnych uwarunkowań i uwikłań eksperckości. Dyskusje toczone w anglosaskiej epistemologii na temat wiedzy eksperckiej nie dotyczą zmian, jakim ten rodzaj
wiedzy podlega współcześnie. Uważamy, że zwłaszcza procesy poznawcze i
mechanizmy społeczne warunkujące nabywanie umiejętności i kompetencji
eksperckich przez osoby spoza grona tradycyjnych ekspertów nie są jak dotychczas należycie zbadanie i epistemologicznie zinterpretowane. Sądzimy
ponadto, że przedstawiona w tekście analiza eksperckości przez doświadczenie oraz takie jej rodzaje jak samorzecznictwo pozwalają lepiej zrozumieć
konieczność doprecyzowania kategorii epistemicznego uzasadniania czy
epistemicznej sprawiedliwości; powstaje wiele ich koncepcji. Wszystkie te
problemy wyraźnie widać w praktycznym zetknięciu się z fenomenem tak
złożonym jak spektrum autyzmu. Wiedza ekspercka na jego temat oraz eksperckość przez doświadczenie, jakiej nabywają osoby blisko związane z osobami pozostającymi w jego spektrum, muszą być analizowane i rozumiane
z uwzględnieniem szerszego kontekstu – codziennego doświadczania, ale
także instytucjonalnego, medialnego. Bez takiego kontekstu nie ma szansy
na uchwycenie tego złożonego zjawiska. Do problemów badawczo-interpretacyjnych, które łączą się z autyzmem, należą również zagadnienia stereotypów i opinii formułowanych w społeczeństwie na jego temat, które powinno
się również rozpatrywać z szerszej niż tradycyjna perspektywy. Konieczne
jest również uwzględnienie problemu, jakim jest ugruntowane w naszej kul-
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turze pojmowanie uczonego/eksperta (jego epistemologicznej koncepcji)
jako podmiotu poznania o wyraźnie określonych kompetencjach. W jego
świetle powinien on (i jemu podobne podmioty) być zdolny do racjonalnej
analizy otrzymywanych danych, równie racjonalnego wyrokowania na ich
temat oraz podejmowania trafnych decyzji. Przytaczane przez nas rozważania niektórych epistemologów oraz doświadczenia wielu ekspertów, na które
zwracamy szczególną uwagę, nie do końca potwierdzają funkcjonowanie
modelu i praktyki takiego podmiotu. Nie podważamy niezbędności istnienia
i działania ekspertów rozumianych w tradycyjny sposób. Jednak celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na inne jeszcze aspekty modelu
eksperta, w szczególności ukazanie znaczenia społecznej roli eksperta przez
doświadczenie (w kilku jego szerzej omówionych wariantach). Ekspert taki
posiada unikalne kompetencje i dyspozycje poznawcze niedostępne ekspertom w tradycyjnym rozumieniu i w konsekwencji potrafi być o wiele bliżej
problemów życiowych osób ze spektrum autyzmu.
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STRESZCZENIE

Artykuł ten stara się pokazać, iż podstawową zasadą metafizyczną pitagorejczyków było przekonanie o harmonii i porządku świata, które miały się najpierw przejawiać w jego strukturze arytmetycznej, zastąpionej następnie po odkryciu wielkości
niewspółmiernych (czyli liczb niewymiernych, jak je nazywamy obecnie) strukturą
geometryczną. Na przykładzie metafizyki i nauki pitagorejskiej artykuł pokazuje
wzajemne związki pomiędzy metafizyką i nauką. Dowodzi z jednej strony niezbędności tej pierwszej dla tej drugiej, dla której pełni rolę przewodnika, z drugiej zaś pokazuje, w jaki sposób poszukiwania naukowe mogą nas zmuszać do modyfikacji wyjściowej metafizyki wówczas, kiedy ta jest nietrafna i nie sprawdza się w badaniach
naukowych. Artykuł ten stara się też wykazać na przykładzie pitagorejczyków niezbędność realistycznego podejścia do poznania, czyli konieczność wyjścia poza to, co
jest dane w zjawiskach.
Słowa kluczowe: pitagorejczycy; metafizyka, nauka, realizm naukowy; filozofia
nauki; bazowa metafizyka; interpretacyjna metafizyka.

1. WSTĘP

Losy metafizyki w XX w. i naszym obecnym są dosyć paradoksalne – chociaż skazana na niebyt przez pozytywizm wydaje się cieszyć wyjątkowo dobrą
kondycją. Nie tylko nie ustąpiła pod wpływem krytyki, ale, wprost przeciwnie, ujawnia swoją wszechobecność w naszym myśleniu i wkracza nawet na
teren dotychczas dla niej zakazany, mianowicie teren nauki, i to jako jej pełnoprawna część. Nie jest tu jednak moim celem omawianie ewolucji naszego
stosunku do metafizyki, a jest nim sama metafizyka, a ściślej biorąc ta jej
część, która ma jakiś związek z nauką, czyli taka, która będąc zainteresowana
światem fizycznym nie ignoruje nauki, tylko z jednej strony bierze pod uwa-
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gę osiągnięte przez nią wyniki, a z drugiej wykracza poza nią i chce poszerzać
nasze poznanie. Chciałbym pokazać, że tego typu metafizyka konieczna jest
do rozwoju nauki.
Przykładem, na którym chcę się skoncentrować, są pitagorejczycy i ich
dokonania. Wybór ten nie jest oczywiście przypadkowy; chociaż pitagorejczycy tworzyli religijno-etyczny związek już od starożytności okryty mgłą
tajemnicy, co znacznie utrudnia analizę ich dokonań, wydaje się nie ulegać
wątpliwości, że byli oni twórcami zupełnie zasadniczej – i prawdopodobnie
najważniejszej dla nauki – idei zastosowania matematyki do opisu świata.1
Idea ta, czy też może raczej cały zespół idei o charakterze metafizycznym,
jest głównym przedmiotem moich zainteresowań w tej pracy. Zanim przystąpię do przedstawienia tego tematu, chciałbym najpierw wyjaśnić, co rozumiem przez metafizyczność pewnych idei.
Nie jest łatwo scharakteryzować, czym właściwie jest metafizyka. Pojęcie
to bywa różnie określane w zależności od orientacji filozoficznej danego autora i tematyki, którą się zajmuje. Tradycyjnie odróżniamy metafizykę jako
naukę o bycie, mająca na celu racjonalne wyjaśnienie istniejącej realnie rzeczywistości, od epistemologii, która jest teorią wiedzy. Z drugiej strony,
w filozofii nauki dominuje inne określenie, wywodzące się od Davida Hume’a i Immanuela Kanta, a które charakteryzuje ją jako składającą się
z twierdzeń, które nie są empiryczne, i nie są przy tym – oczywiście – analityczne. W trakcie swoich rozważań będę wskazywał konkretnie, na przykładach, o jakie twierdzenia metafizyczne mi chodzi, teraz zaś – nie pretendując do ścisłości – chciałbym tylko ogólnie scharakteryzować twierdzenia
metafizyczne jako takie, które spełniają obydwa powyższe warunki, tzn. jako
takie, które odnoszą się do rzeczywistości (raczej niż do naszej wiedzy), zarówno tej fizycznej, jak i tej idealnej, o której pisał Platon, o ile taka istnieje,
które nie są ani empiryczne ani analityczne.2
To, co mnie będzie szczególnie interesowało w tej pracy, to sposób, w jaki
rozwijała się wiedza pitagorejczyków oraz problem, co takiego stanowiło
o racjonalności jej rozwoju i jej niebywałych osiągnięciach. Moje główne
zainteresowanie rozwojem nauki pitagorejskiej i racjami, którymi się kierowali, jest powodem, dla którego chciałbym wykorzystać w swojej analizie
elementy metodologii Imre Lakatosa i Larry Laudana; obydwaj przyjmowali,
iż rozwój naszej wiedzy jest racjonalny i starali się tę racjonalność wyjaśnić.
O ile jednak metodologia naukowych programów badawczych Lakatosa
—————————
1 Krokiewicz (1995, s. 86–87, 95, 111) powtarza za Burnetem (1914), iż Anaksymenes wyjaśniając
różnice jakościowe – różne stany materii – przez zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza, sprowadził
je tym samym do pewnych różnic ilościowych i utorował w ten sposób drogę Pitagorasowi. Nie
negując osiągnięć Anaksymenesa, trzeba zauważyć, że od stwierdzenia, iż różnice w rzeczach zachodzą wskutek zagęszczania się i rozrzedzania powietrza, do idei opisu liczbowego stanów powietrza –
i w szczególności jego gęstości – droga jest jeszcze bardzo daleka.
2 Przyjmuję, że zdania są nieempiryczne, jeżeli same w sobie, bez żadnych dodatkowych hipotez
pomocniczych, są zgodne z każdym skończonym zbiorem zdań obserwacyjnych (lub może raczej –
biorąc pod uwagę obciążenie teoretyczne obserwacji – „obserwacyjnych”).
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(1995) bardzo dobrze radzi sobie z analizą dynamicznego rozwoju naszej
wiedzy, to jednak z założenia nakierowana jest na nauki empiryczne i trudno
jest ją zastosować do matematyki pitagorejskiej, która jest matematyką czystą. Takiego problemu nie ma metodologia Laudana w obu swoich wersjach
(1977, 1984), która ma ambicje stosować się do całej nauki. Jednak ona,
z kolei, ze względu na swój antyrealistyczny charakter nie nadaje się w całości do analizy nauki pitagorejskiej mającej zdecydowanie realistyczne nastawienie: pitagorejczycy szukali harmonii i porządku ukrytych za przemijającym światem zjawisk, co jest antytezą antyrealistycznego sloganu „nauka
powinna zachować zjawiska (save phenomena)”, a czemu dawał świadectwo
będący pod silnym wpływem pitagorejskim Platon w swoich dialogach Gorgiasz i Państwo:
„Mędrcy powiadają […] że niebo, i ziemia, bogowie, i ludzie połączeni są
wspólnotą i przyjaźnią, szacunkiem dla porządku, roztropnością, sprawiedliwością i dlatego świat nazywają porządkiem (cosmos), przyjacielu, nie zaś
nieporządkiem lub bezładem” (Platon, Gorgiasz, 507e–508a).3
„Więc ten przedmiot, Glaukonie, należałoby ustawowo wprowadzić i przekonać tych, którzy się chcą w państwie zajmować sprawami najważniejszymi, że
powinni się zabrać do nauki rachunków i bawić się nią nie tak jak laicy, ale
tak długo, aż dojdą do oglądania natury liczb rozumem samym; nie dla celów
kupna i sprzedaży, jak to robią kupcy i kramarze, tylko dla celów z wojną
związanych i dla samej duszy, aby jej ułatwić odwrócenie się od świata przemijających zjawisk i zwrot w kierunku prawdy oraz istoty rzeczy” (Platon,
Państwo, 525c).

Będę zatem chciał szukać „rdzenia”, czy też naczelnych zasad programu
badawczego pitagorejczyków, chociaż – jak słusznie zauważył Laudan – może on się przekształcać (nie musi zatem być „twardy”) i spróbuję pokazać, że
faktycznie się zmieniał wraz z rozwojem ich wiedzy, heurystyki pitagorejskiej, problemów, którymi się zajmowali i które chcieli rozwiązać oraz ontologii, którą przyjmowali; wbrew Laudanowi jednak będzie to ontologia bytów nieobserwowalnych.4 Zgodnie z popperowską tradycją będę zakładał
realistyczne nastawienia nauki. Jak będę starał się pokazać, tylko realistyczna metodologia jest w stanie potraktować rozwój osiągającej wielkie sukcesy
nauki pitagorejskiej jako racjonalny, zatem zgodnie z metametodologicznym
kryterium oceny metodologii wprowadzonym przez Lakatosa i omawianym
w części trzeciej tego artykułu ona powinna być uznana jako lepsza. Aby móc
—————————
3 Platon pisał w ten sposób o pitagorejczykach; mieli oni jako pierwsi użyć słowa „kosmos”, czyli
porządek, w tym sensie, w jakim używamy tego terminu do dziś; zob. (Reale, 1993, s. 116). Przekonania religijne pitagorejczyków – jako niezwiązane z nauką – będę pomijał w swojej analizie.
4 W sporze o to, czy celem nauki jest prawda, Lakatos zatrzymał się w połowie drogi pomiędzy realizmem Poppera i antyrealizmem Kuhna; zob. przypis 369 w (Lakatos, 1995, 168). W dalszej części
artykułu będę starał się trzymać głównie terminologii Lakatosa i jego koncepcji programu
badawczego rzadziej się przy tym odwołując do pojęcia tradycji badawczej Laudana (jest ona
wyraźnie wzorowana na koncepcji Lakatosa).
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stosować proponowaną tu metodologię do matematyki, zrezygnuję z kryterium postępowości empirycznej Lakatosa i zamiast tego będę przyjmował
zdolność rozwiązywania problemów Laudana jako kryterium racjonalnego
rozwoju nauki; zob. (Laudan, 1977, rozdz. 3; Sady, 2013, rozdz. 8). Jednak
wbrew Laudanowi założę, iż jest to oznaką intuicyjnego i niedającego się
zmierzyć przybliżania się do prawdy. Będę przy tym starał się odróżniać bazowe założenia metafizyczne, na których oparty jest program badawczy, czyli
coś, co można nazwać metafizyką bazową, od tych, które są wynikiem metafizycznej interpretacji teorii naukowych, czyli metafizyki interpretacyjnej.5
Metafizyka bazowa pitagorejczyków – jak pokażę – zmieniła się w konsekwencji dokonanych przez nich odkryć naukowych. W kolejnych częściach
artykułu omówię kolejno matematyką oraz astronomię pitagorejską, na końcu zaś przedstawię wnioski wynikające z pracy.

2. METAFIZYKA I NAUKA PITAGOREJSKA

Argumentuję na rzecz tezy, że to właśnie przedstawiona w przytoczonym
cytacie z Gorgiasza teza o racjonalnej (opartej na pewnym porządku i harmonii oraz poznawalnej) budowie świata była naczelną zasadą bazowej metafizyki pitagorejczyków. Za tą tezą przemawia przede wszystkim to, że tego
typu przekonanie nie było dla Greków czymś nowym; o tym, że cały świat
podlega pewnej jednoczącej i dającej się poznać, zasadzie byli przeświadczeni już wcześniej Tales, Anaksymander i Anaksymenes. To właśnie przekonanie wraz z pewnymi odkryciami z dziedziny akustyki pozwoliło pitagorejczykom na znalezienie bardziej szczegółowej zasady (arche) swojej metafizyki
bazowej, którą znaleźli w liczbie. Co więcej do tej właśnie ogólnej zasady
mogli się oni odwołać wtedy, gdy po odkryciu wielkości niewspółmiernych
załamała się ich wiara w liczbę jako zasadę bytu, i w oparciu o nią mogli szukać wyjścia z kryzysu (wrócę do tego problemu w dalszej części pracy). Pitagorejczycy rozwijali nie tylko matematykę, ale również astronomię w oparciu
o tę samą bazową metafizykę. Zanim jednak przejdę do astronomii, skupię
się na matematyce.

2.1. Matematyka
Najbardziej znana teza metafizyczna pitagorejczyków głosi, że zasadą
wszelkiego bytu jest liczba. „Faktycznie wszystko, co daje się poznać, ma
liczbę. Nie można by bowiem bez niej ani uchwycić myślą, ani poznać niczego” – pisał jeden z najbardziej znanych pitagorejczyków Filolaos (zob. Reale,
1993, 116). Wszechobecność liczby w życiu ludzkim i doniosłe odkrycia
—————————
5 Rozróżnienie metafizyki bazowej (basic metaphysics) oraz metafizyki interpretacyjnej (interpretatative metaphysics) zostało wprowadzone w pracy (Gołosz, 2011).
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w akustyce doprowadziły pitagorejczyków do przekonania o uniwersalnym
porządku opartym na liczbie, panującym we wszechświecie, a odkrycia
astronomiczne – zależność prędkości gwiazd od ich odległości – utwierdziło
ich jeszcze w tym przeświadczeniu.
Jak jednak należy rozumieć liczbę jako podstawową zasadę bytu? Wyjaśnienia wymagają tu oba terminy, zarówno „zasada bytu”, jak i „liczba”. Arystoteles relacjonując poglądy pitagorejczyków w Metafizyce (986b–987b)
zastanawia się, czy „zasadę bytu” należy interpretować jako zasadę materialną czy też formalną. Trafnie, jak się wydaje, rozwiązuje ten problem Giovanni Reale, stwierdzając, że wprowadzając w tego typu pytaniu późniejsze kategorie „materii” i „formy” musimy nieuchronnie zafałszować archaiczne
jeszcze spojrzenie pitagorejczyków: „liczba jest zasadą rzeczy w taki sam
sposób, w jaki zasadą była dla Talesa woda lub dla Anaksymenesa powietrze,
to znaczy jest zasadą integralną (a stosując późniejsze kategorie powinniśmy
powiedzieć, że jest i zasadą materialną, i zasadą formalną, i zasadą sprawczą)” (Reale, 1993, s. 111).
Jeżeli chodzi o kluczowy dla pitagorejczyków termin „liczba”, to trzeba
pamiętać o specyficznym dla nich rozumieniu tego terminu; przez liczbę
rozumieli oni liczby naturalne i to większe od jedności, gdyż „1” miała być
monadą i czymś w rodzaju praźródła pozostałych liczb, a nie liczbą w sensie
właściwym. Pozostałe liczby (naturalne) były zbiorami jedności, sama jedność zaś była niepodzielna. Jak odmienna była dla pitagorejczyków rola jedności, i na czym ona właściwie polegała, pokazuje najlepiej fragment z Diogenesa Laertiosa, w którym przedstawia on poglądy Pitagorasa:
„Początkiem wszechrzeczy jest jednostka, czyli monada. Z monady powstaje
nieograniczona dwójka czyli dyada, będąca naturalnym podłożem dla jednostki, swojej przyczyny. Z monady i nieograniczonej dyady powstają liczby,
z liczb – punkty, z punktów – linie, z linii – płaszczyzny, z płaszczyzn – bryły,
a z brył powstają ciała podpadające pod zmysły, których czterema elementami
są: ogień, woda, ziemia i powietrze. Te elementy wymieniają się i przechodzą
w siebie nawzajem, przy czym powstaje z nich świat ożywiony, rozumny, kulisty; w jego centrum znajduje się ziemia, która ma kształt kuli i wszędzie jest
zamieszkana” (Diogenes Laertios, 1984, s. 482).6

W związku z przyjmowaną niepodzielnością jedności i pozostałych liczb
pitagorejczycy nie uznawali liczb wymiernych (czyli po prostu ułamków),
chociaż te były już w powszechnym użyciu u zawodowych rachmistrzów
greckich a wcześniej u rachmistrzów egipskich i babilońskich. Celowo używam w tym kontekście anachronicznego nieco słowa „rachunki” i „rachmistrzowie”, aby odróżnić matematykę, czyli naukę, w której wygłasza się
—————————
6 Arystoteles (Metafizyka, 987b) z kolei pisał: „[Platon] zgadzał się jednak z pitagorejczykami
twierdząc, że Jedność jest substancją, a nie predykatem o jakiejś jednej rzeczy, o której się mówi, że
jest jedna”. Grecy nie znali liczby „0” ani też liczb ujemnych.
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ogólne twierdzenia i dowodzi się ich, od przeprowadzanych w celach praktycznych rachunków.7 Twórcami matematyki byli właśnie pitagorejczycy,
a cechą odróżniającą matematykę od rachunków – oprócz wyrażania się we
wspomnianych już twierdzeniach i dowodach – jest używanie sprecyzowanych pojęć ogólnych oraz ścisłość rozumowań.8 Rachmistrzowie mogli się
w wielu sytuacjach, a w niektórych nawet musieli (np. przy pomiarze odległości i pól), posługiwać obliczeniami przybliżonymi, co dla matematyków
greckich było to nie do przyjęcia. Jak pisał Scholarcha Akademii i matematyk z V w. n.e. Proklos przytaczając zdanie innego matematyka Geminosa
z Rodos (I w. n.e.): „nauczyliśmy się od samych pionierów tej nauki nie brać
wcale pod uwagę wniosków po prostu możliwych, gdy chodzi o rozumowania, które mają stanowić część naszej nauki geometrycznej” Cytowane (za:
Bourbaki, 1980, s. 22). Można by powiedzieć, że w swoich poszukiwaniach
harmonii i ładu w świecie pitagorejczycy natknęli się na pewną strukturę
konieczną.
To metafizyczne poglądy i omawiana wcześniej zasada mówiąca, że
„wszystko jest liczbą (naturalną)” sprawiły, iż pitagorejczycy nie chcieli używać liczb wymiernych i zamiast o nich woleli mówić o stosunkach liczb naturalnych. Teoria wielkości niewspółmiernych, odkryta przez Eudoksosa
i przedstawiona w V księdze Elementów Euklidesa, wyrażona jest również
w języku stosunków wielkości.9 W tym samym języku stosunków wielkości
przedstawiona jest zresztą cała arytmetyka w Elementach. Liczby wymierne
pojawiają się w praktyce matematycznej dopiero przeszło pięć wieków po
Euklidesie u innego matematyka aleksandryjskiego Diofantosa w III w. n.e.
(zob. Bourbaki, 1980, 67, 190–191). Tylko znajomość pitagorejskich przekonań metafizycznych sprawia, że matematyka grecka staje się racjonalna
i zrozumiała.
Ta niechęć pitagorejczyków do stosowania ułamków (czy ogólniej liczb
wymiernych) każe zadać pytanie, czy wobec tego metafizyka nie była tu w ich
przypadku obciążeniem. Na to pytanie trzeba jednak odpowiedzieć zdecy—————————
7 O zdecydowanie negatywnym nastawieniu pitagorejczyków, jak i późniejszych matematyków
greckich, do praktycznej użyteczności naszej wiedzy, świadczą zarówno świadectwa historyczne, jak
i zachowane legendy; bardzo dobrym świadectwem historycznym jest wypowiedź Sokratesa z Państwa Platona cytowana na stronie 7.
8 Aksjomatyczne i „platońskie”, jak go dzisiaj nazywamy, lub „pitagorejskie”, jak twierdził Russell
(2000, 59) podejście uczonych pitagorejskich do matematyki opisuje w dwóch znanych fragmentach
Platon (Państwo, 525 C – E). Metoda aksjomatyczna, jak wynika z relacji greckich historyków
i matematyków, była już znana i stosowana w V w. p.n.e. w Elementach Hipokratesa z Chios, którego
dzieło zaginęło, ale które znamy z relacji Symplicjusza, zawartych w jego komentarzach do Fizyki
Arystotelesa. Zob. np. (Heath, 1921, 183, 201; Bourbaki, 1980, 23; Juszkiewicz, 1975, s. 73–74;
Gołosz, 2014, s. 109–110).
9 Archytasa i jego ucznia Eudoksosa można uważać za ostatnich wielkich uczonych pitagorejskich.
Wspomnieć tu jednak trzeba, że o ile zakwalifikowanie Archytasa jako pitagorejczyka nie budzi
wątpliwości, to takie wątpliwości można mieć w przypadku Eudoksosa, który przed założeniem
własnej szkoły w Kyzikos był uczniem nie tylko Archytasa, ale równeż Platona. Jako pitagorejczyka
przedstawiają go np. Diogenes Laertios i Władysław Tatarkiewicz, jako filozofa związanego z Akademią Platońską Reale.
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dowanie przecząco. Niewątpliwie matematycy greccy mogli wcześniej wprowadzić pojęcie liczby wymiernej, ale, po pierwsze, nie mamy tu takiej alternatywy, że albo mamy metafizyczne założenie „wszystko jest liczbą (naturalną)”
i matematykę pitagorejską, albo brak metafizyki i czystą, nieobciążoną metafizyką matematykę z liczbami wymiernymi. W tym drugim przypadku mielibyśmy tak naprawdę do czynienia z matematyką opartą na metafizycznym założeniu, iż wszystkie wielkości, z jakimi można się spotkać, są liczbami wymiernymi. Po drugie, gdyby nie funkcjonowała w matematyce pitagorejskiej metafizyka w jednej lub drugiej postaci, nigdy nie doszłoby do odkrycia zupełnie
nowych wielkości, którymi były nie dające się sprowadzić do ułamków wielkości niewspółmierne, i do stworzenia przez Eudoksosa teorii tych wielkości. To
metafizyczna bazowa zasada mówiąca o pierwotności liczb (naturalnych) i ich
niepodzielności wyznaczała sposób myślenia i kierunek badań prowadzonych
przez pitagorejczyków a warunek ścisłości i konieczności rozumowań, o którym pisał Proklos, był konsekwencją tego, że matematyka miała opisywać
pewne idealne, konieczne struktury. Bez metafizycznych założeń wyznaczających uniwersum dyskursu oraz narzucających pewne ograniczenia na przeprowadzone rozumowania matematycy greccy zajmowaliby się nie matematyką, tylko praktycznymi rachunkami, podobnie jak Egipcjanie i Babilończycy;
zob. również (Gołosz, 2014, 108–109).
Kiedy przyjrzeć się spekulacjom liczbowym pitagorejczyków i ich rozważaniom epistemologicznym, wyraźnie można dostrzec dwie tradycje: jedną,
którą można by określić jako racjonalną, oraz drugą, którą można by określić jako irracjonalną albo dogmatyczną. Dla pitagorejczyków kontemplacja
wiedzy naukowej miała być środkiem oczyszczenia duszy. Nie przesądzało to
jeszcze jednak, jak należy podchodzić do tej wiedzy: w sposób poszukujący,
krytyczny, a – mówiąc słowami Jamblicha – podlegający „racjom rozumu
i dowodom” (Porfiriusz, Jamblich, Anonim, 1993, s. 55)10, czy też w sposób
bezkrytyczny i bierny.
Bardzo trudno scharakteryzować jest ogólnie, na czym miałaby polegać
postawa racjonalna. Karl Popper utożsamia ją z krytycyzmem,11 ale wydaje
się, że jest to rozumienie za szerokie; gdyby krytycyzm wystarczył, sceptyk,
który ogranicza się do krytyki dokonań innych, musiałby być uznany za idealnego racjonalistę. Wydaje się jednak, że do racjonalizmu potrzeba czegoś
więcej i to właśnie tego, co posiadali niektórzy przynajmniej pitagorejczycy –
wiary w porządek i harmonię świata, czyli tego, co nazwałem podstawową
zasadą (bazowej) metafizyki pitagoreizmu oraz realizowanego w praktyce
przekonania o możliwości odkrycia tego porządku; pisze o tym m.in.
Archytas:
—————————
Pełny tekst cytatu znajduje się poniżej w tekście.
Na racjonalność nauki i filozofii europejskiej, i greckiej w szczególności, przejawiającą się
w krytycyzmie zwraca Popper uwagę w licznych swoich pracach, m.in. w eseju Z powrotem do presokratyków, w: (Popper, 1999).
10
11
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„Więc to, czego się nauczysz, zawdzięczasz komuś innemu i obcej pomocy,
a to, co znajdziesz – sobie samemu i własnej pracy. Znaleźć bez szukania jest
jednak rzeczą przypadkową i rzadką, częstą natomiast i łatwą – z szukaniem,
tylko że niemożliwą dla tego, kto nie umie szukać” (Krokiewicz, 1995, s. 109–
110; Gajda, 1996, s. 165).

Powyższe rozróżnienie dwóch tradycji do pewnego stopnia pokrywa się
z podziałem na akuzmatyków, czyli słuchających, i matematyków, czyli
tych, którzy badają. Podział ten, jak piszą Porfiriusz i Jamblich12 nastąpił
jeszcze za życia Pitagorasa. Żyjący na przełomie III i IV w. n.e. i wspominany
tu już neoplatonik Jamblich, nawiązujący do tradycji pitagorejskich, pisze
nam, że
„…[f]ilozofia akuzmatyków jest oparta na tym, co usłyszeli i nie podlega
racjom rozumu i dowodom, […] akuzmatycy dążą do tego, by wszystkich pouczeń przekazanych przez [Pitagorasa] strzec jak boskich dogmatów”.13

Istnienie tradycji racjonalnej w myśli pitagorejczyków jest tutaj dla mnie
szczególnie istotne ze względu na cel tej pracy, którym jest badanie związków metafizyki z nauką. A co świadczy o istnieniu takiej tradycji? Przede
wszystkim ich praktyka naukowa oraz efekty tych badań, m.in. zmagania
pitagorejczyków z problemem wielkości niewspółmiernych. Tekstów epistemologicznych samych pitagorejczyków mamy niewiele. Jednymi z najciekawszych są wypowiedzi Alkmajona, zwracająca uwagę na niepewność naszej wiedzy: „O rzeczach niewidzialnych i o rzeczach śmiertelnych pewną
wiedzę mają tylko bogowie, ludzie zaś mogą tylko wnioskować”, oraz Filolaosa, piszącego o dążeniu pitagorejczyków do prawdy i racjonalnych wyjaśnień:
„Ani natura liczby, ani harmonia nie dopuszcza do siebie żadnego fałszu; fałsz
nie ma z nimi nic wspólnego. Fałsz i nieadekwatność właściwe są naturze tego, co bezkresne, co niepoznawalne, co nieracjonalne” (Reale, 1993, s. 116).

Arystoteles, z kolei, pisze o dążeniu pitagorejczyków do tego, aby ich teorie były zgodne z rzeczywistością i – przede wszystkim – spójne z całością
ich systemu:
„Wszystkie własności liczb i harmonii, jeżeli tylko mogli wykazać ich zgodność ze zjawiskami niebieskimi, częściami nieba i całym ładem we wszechświecie, zbierali i włączali do swego systemu; a jeżeli gdzieś powstała jakaś
luka, szybko ją wypełniali, ażeby tylko całą teorię uczynić spójną” (Arystoteles, Metafizyka, 986a; kursywa – JG).

—————————
Porfiriusz, Żywot Pitagorasa, w: (Porfiriusz, Jamblich, Anonim 1993, s. 16, 55–56).
Jamblich, w: (Porfiriusz, Jamblich, Anonim, 1993, s. 55); kursywa pochodzi ode mnie. Władysław Tatarkiewicz (1998, s. 54) charakteryzuje akuzmatyków i matematyków w następujący sposób:
„U pierwszych wzięły górę mistyczne tajemnice, u drugich – dążność do racjonalnych wyjaśnień.”
12
13
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I na koniec warto jeszcze raz przypomnieć bardzo ważne świadectwa cytowanego wcześniej Proklosa, który pisał o konieczności wnioskowań przeprowadzanych w matematyce u jej początków.
W V w. p.n. e. wydarzył się w nauce pitagorejskiej niezmiernie ciekawy epizod, stanowiący kolejny dowód na ścisły wzajemny związek między nauką
a metafizyką. W jego wyniku matematyka za sprawą metafizyki (bazowej) oraz
(bazowa) metafizyka pitagorejska za sprawą matematyki przeżyły poważny
kryzys. Stało się tak dlatego, że uczeni pitagorejscy prowadząc swoje badania
matematyczne odkryli wielkości, które nie dają się sprowadzić do podstawowych obiektów ich ontologii – liczb naturalnych – czyli tzw. wielkości niewspółmierne, nazywane w języku matematyki współczesnej liczbami niewymiernymi (zob. np. Juszkiewicz, 1975, s. 96–99). Łatwo można sprawdzić, że
jeżeli np. weźmiemy kwadrat o boku jednostkowym, to długość jego przekątnej będzie liczbą niewymierną 2, której nie da się wyrazić przez żaden stosunek liczb naturalnych. W ten sposób legła w gruzach ich podstawowa zasada
metafizyczna mówiąca, iż wszystko jest liczbą (naturalną).
Pitagorejczycy nie tylko znali ten fakt, ale też potrafili go udowodnić, jak
o tym świadczą wypowiedzi Platona i Arystotelesa, i musieli być jego odkrywcami. Według świadectwa Platona, Teodor z Cyreny – uznawany za
pitagorejczyka nauczyciel Teajteta – wykazał, iż boki kwadratów, których
pola wynoszą 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 są niewspółmierne z bokiem kwadratu o polu równym jedności (Platona Teajtet, 147d; zob. również
Gołosz, 2014, 113–l114). Z kolei Arystoteles pisze w Analitykach pierwszych
(41a), że jeżeli założymy współmierność przekątnej i boku kwadratu, to liczba nieparzysta byłaby równa liczbie parzystej, co dowodzi tego, że słynny
dowód niewspółmierności przekątnej i boków kwadratu podany przez Euklidesa w Elementach znany był już wcześniej w Akademii Platońskiej.
Ze względu na znaną specyfikę funkcjonowania związku pitagorejskiego
nie znamy okoliczności odkrycia ani nie wiemy, jak przebiegał sam kryzys.
Nie wiemy m.in. dokładnie, kiedy odcinki niewspółmierne zostały odkryte,
nie wydaje się jednak, żeby doszło do tego jeszcze za życia Pitagorasa. Różne
próby czasowej lokalizacji tego wydarzenia wahają się między początkiem V
w. p.n.e. a drugą połową tego wieku. O znaczeniu tego odkrycia dla myślicieli
greckich świadczyć może również wzmianka Platona w Prawach (819d–
820d), gdzie Gość z Aten mówi, że sam też późno dowiedział się o tym, jak to
jest z problemem współmierności i niewspółmierności, a powszechna niewiedza na ten temat wśród Greków jest „śmieszna i haniebna” – „jest to stan
niegodny ludzi, tylko raczej jakichś tworów świńskiego rodzaju”.
Do kryzysu w matematyce pitagorejskiej doszło dlatego, że oparta była
ona na dwóch metafizycznych założeniach – będących częścią ich metafizyki
bazowej – mówiących, iż, po pierwsze, wszystko jest liczbą naturalną, lub
stosunkiem takich liczb, a po drugie, że matematyczna struktura świata
jest strukturą ścisłą i konieczną. Pierwsze założenie jest dobrze znane i było
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już wcześniej omawiane. O obecności drugiego świadczą nie tylko przytoczone wcześniej wypowiedzi Jamblicha i Proklosa, ale przede wszystkim
praktyka matematyczna pitagorejczyków. To właśnie przekonanie o tym, że
struktura świata jest ścisła i konieczna sprawiło, ze pitagorejczycy z założenia odrzucali przybliżone określanie wielkości jako niezgodne z istotą matematyki; zob. (Bourbaki, 1980, 186–187; Juszkiewicz, 1975, 86; Gołosz, 2014,
s. 113–114). Trzeba tu dodać, że samo odkrycie wielkości niewspółmiernych
zakłada odróżnienie dokładnej wartości takiej liczby od jej wartości przybliżonej. Te ostatnie wraz z iteracyjnym rachunkiem poprawiania przybliżeń
były już wówczas znane i stosowane przez Babilończyków, np. 2 przybliżali
oni w swoim pozycyjnym systemie sześćdziesiątkowym przez 1;25 (czyli
1+25/60), 3 przez 1;45 (czyli 1+45/60) a 10 przez 3;10 (czyli 3+10/60);
zob. np. (Juszkiewicz, 1975, s. 42, 52–53).
Ponieważ matematycy pitagorejscy odrzucali nieścisłe operowanie liczbami a w ramach swojej metafizyki interpretacyjnej nie byli w stanie przedstawić nowo otrzymanych wielkości przy pomocy liczb naturalnych, pozostały im dwa wyjścia: rozszerzyć pojęcie liczby na liczby niewymierne, tak aby
przy pomocy nowych liczb można było określić stosunek dowolnej pary
wielkości, m.in. odcinków niewspółmiernych, lub też zrezygnować z prymatu
liczby i arytmetyki na rzecz geometrii i na niej oprzeć swoją matematykę
i nową metafizykę. O dojrzałości matematyki greckiej świadczy fakt, iż rozwiązań szukano w obu kierunkach: w stronę pierwszego rozwiązania zmierza
teoria stosunków wielkości Eudoksosa, drugie próbowano zrealizować poprzez tzw. algebrę geometryczną; zob. np. (Juszkiewicz, 1975, s. 86–96;
Gołosz, 2014, s. 114, 116). Chociaż odkryta przez Eudoksosa teoria stosunków jest, jak uważamy obecnie, równoważna naszej teorii liczb rzeczywistych (większych od 0) i Grecy mogli po prostu rozszerzyć swoje pojęcie liczby na liczby rzeczywiste14, zamiast tego wybrali drugie z tych rozwiązań.
Eudoksos zaproponował jako pierwszy ogólną teorię, która pozwalała
precyzyjnie operować wielkościami różnych typów (długościami, polami,
objętościami itd.), i – co najważniejsze – pozwalała na porównywanie wielkości różnego rodzaju. Teoria ta, którą znamy z V księgi Elementów Euklidesa, oparta była na podstawie aksjomatycznej (dalekiej oczywiście od zupełności) z najważniejszym chyba tzw. aksjomatem Archimedesa, mającym
wykluczyć wielkości (aktualnie) nieskończenie małe i nieskończenie wielkie.
Zgodnie z tą teorią, dwie wielkości a i b tego samego rodzaju pozostają do
siebie w tym samym stosunku, co dwie wielkości c i d również tego samego
rodzaju – chociaż niekoniecznie tego samego rodzaju, co poprzednie – jeżeli
dla dowolnych liczb naturalnych m i n spełnione są trzy warunki:
1. Jeżeli ma nb to mc nd
2. Jeżeli ma = nb to mc = nd
3. Jeżeli ma nb to mc nd
—————————
14 Np. Bourbaki (1980, s. 67) pisze o równoważności obu teorii, chociaż zauważa też istnienie różnic pomiędzy obu teoriami.
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Pary wielkości, będących w jednym i tym samym stosunku, nazywane są
przez Euklidesa proporcjonalnymi. Aleksandryjski matematyk relacjonując
teorię Eudoksosa wykazuje, że relacja proporcjonalności jest relacją przechodnią, a ponieważ jest również symetryczna, dzieli, jako relacja równoważnościowa, wszystkie pary wielkości na klasy par proporcjonalnych do
siebie, charakteryzowanych przez określony stosunek. Zbiór stosunków łatwo już jest uporządkować według wielkości; a b jest większe od c d, jeżeli
istnieją takie liczby naturalne m i n, że jednocześnie ma nb i mc nd.
W efekcie otrzymujemy teorię zbliżoną do teorii przekrojów Dedekinda,
który właśnie w podobny sposób wprowadzał liczby rzeczywiste w drugiej
połowie XIX wieku.15
Z zaprezentowanej rekonstrukcji ewolucji matematyki greckiej wynika
zatem, że Eudoksos i matematycy greccy odkryli teorię, która poprzez rozszerzenie pojęcia liczby na wielkości niewspółmierne (liczby niewymierne)
mogła uratować założenie o pierwotności liczb i arytmetyki, a mimo tego
oparli swoją matematykę i metafizykę na geometrii. Warto się, oczywiście,
zastanowić nad tym, dlaczego tak się stało. Odpowiedź na to pytanie nie jest
oczywista nawet z perspektywy tej wiedzy, którą posiadamy współcześnie.
Obecnie – w konsekwencji odkrycia geometrii nieeuklidesowych i poczynając od śmiałych hipotez Riemanna, Gaussa oraz może szczególnie Clifforda
i Wheelera, a mówiących o różnych możliwych zastosowaniach tych teorii do
opisu świata – również odżywają próby geometrycznego opisu świata. Warto
tutaj wspomnieć o udanej próbie zgeometryzowania oddziaływań grawitacyjnych przez Einsteina w Ogólnej Teorii Względności, czy też nieudanej
próbie zgeometryzowania wszystkich oddziaływań fizycznych w tzw. geometrodynamice przez Johna A. Wheelera i jego współpracowników (zob. np.
Clifford, 1988; Fletcher, 1988; Einstein, 1999). Jeżeli my podejmujemy próby powrotu do przekonania o pierwotności geometrii mimo sukcesów arytmetyzacji matematyki i fizyki, tym bardziej trudno dziwić się pitagorejczykom, ze zinterpretowali (w ramach metafizyki interpretacyjnej) swoje nowo
odkryte wielkości niewspółmierne, które były przecież odcinkami (przekątne
kwadratów i boki trójkątów prostokątnych) jako obiekty czysto geometryczne nie mające interpretacji arytmetycznej. W dodatku, wszystkie liczby oraz
działania arytmetyczne mają dosyć prostą reprezentację geometryczną
i zmiana w konstytutywnej, bazowej metafizyce pitagorejskiej przekonania
o pierwotności liczb i arytmetyki na przekonanie o pierwotności obiektów
geometrycznych i samej geometrii wydawała się sama narzucać. Właśnie
w ramach stworzonej wówczas algebry geometrycznej, którą znamy z prac
m.in. Euklidesa i Archimedesa, liczby zaczęto przedstawiać w szacie geometrycznej. Zaczęto je mianowicie reprezentować w postaci odcinków mających
odpowiednią długość mierzoną odcinkiem jednostkowym. Iloczyn liczb stał
—————————
15 Podobieństwa i różnice pomiędzy obu teoriami omawiają: Bourbaki (1980, s. 67, 189–190);
Juszkiewicz (1975, s. 106–108) oraz Gołosz (2014, s. 115).
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się polem odpowiedniego prostokąta rozpiętego na bokach o odpowiedniej
długości. Dodawanie liczb było reprezentowane jako dodawanie odcinków, zaś
odejmowanie dwóch takich odcinków, z których pierwszy był dłuższy, jako
odejmowanie odpowiednich odcinków. Natomiast wzoru takiego, jak np. (a +
b)2 = a 2 + 2ab + b2, dowodzono składając pole kwadratu o boku a + b z pól
mniejszych kwadratów i prostokątów (zob. np. Juszkiewicz, 1975, s. 86–96).
Czy zatem zwrot ku geometrii był racjonalny? Sądzę, że tak, dlatego że
nowoodkryte wielkości miały bardzo prostą interpretację geometryczną
i wcale nie było to oczywiste, iż matematyka powinna podążać niezwykle
wyrafinowana drogą wskazaną przez Eudoksosa. Dopiero rozwój tego nowego programu badawczego mógł pokazać jego ograniczenia. I tak np. Bourbaki pisze o teorii Eudoksosa i Euklidesa w następujący sposób: „Miażdżąca
przewaga geometrii (którą ma najwyraźniej na celu teoria wielkości) paraliżuje wszelki autonomiczny rozwój znakowania algebraicznego: elementy
występujące w rachunku muszą, w każdej chwili, być „przedstawione” geometrycznie” (Bourbaki, 1980, s. 67, kursywa moja); oraz – w innym miejscu
– iż teoria ta, mimo ścisłości i spoistości, „była za sztywna i niezbyt sprzyjała rozwojowi rachunku numerycznego, a zwłaszcza rachunku algebraicznego” (Bourbaki, 1980, 190, kursywa ponownie moja).
W następstwie odkrycia wielkości niewspółmiernych pitagorejczycy
zmienili zatem swoją pierwotną metafizykę bazową: odrzucili przekonanie o
pierwotności arytmetyki liczb naturalnych a przyjęli założenie o pierwotności geometrii. Należy tu jednak mocno podkreślić, iż nie zmienili całkowicie
swojej metafizyki bazowej i nie zrezygnowali ze swojego programu badawczego, tylko je przeformułowali. Utrzymali nadrzędną zasadę swojej metafizyki bazowej mówiącą o racjonalności wszechświata, czyli o jego porządku
i harmonii¸ uznali tylko, że przejawia się on strukturach geometrycznych
a nie liczbowych.
Jest to ciekawy przypadek historyczny, który pokazuje, iż odkrycia naukowe i ich metafizyczna interpretacja dokonywana w ramach metafizyki
interpretacyjnej mogą prowadzić do zmiany wyjściowych metafizycznych
założeń należących do metafizyki bazowej (zob. Gołosz, 2011). Zmiana jednej
z dwóch podstawowych zasad metafizycznych wchodzących w skład twardego rdzenia programu nadawczego oznacza, zgodnie z tym, co zauważył Laudan (1977), jego zmianę wbrew temu, co utrzymywał Lakatos (1995). Ponieważ jednak swoją nadrzędną zasadę metafizyczną utrzymali, usprawiedliwia
to twierdzenie, iż trwali przy tym samym programie badawczym lub tradycji
badawczej, według terminologii Laudana (1977). Natomiast mówiąc językiem „późniejszego” Laudana (1984), mamy tu do czynienia z przypadkiem,
kiedy odkrycie naukowe prowadzi również do zmiany przyjętych reguł metodologicznych: z wyjściowej reguły „Opisuj wszystko przy pomocy liczb
naturalnych i ich stosunków” na nową: „Opisuj wszystko przy pomocy geometrii”.
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W matematyce pitagorejskiej uznanie pierwotności geometrii zaowocowało stworzeniem przedstawionej wcześniej algebry geometrycznej, zaś
w filozofii platońską metafizyką geometrii w Timajosie.16 Jest to jedna z wielu pitagorejskich inspiracji obecnych w Timajosie: wszechobecność liczby,
proporcja matematyczna jako element wprowadzający jedność i harmonię w
świecie, gloryfikacja geometrii, uznanie koła i kuli za figury doskonałe oraz
ruchów jednostajnych jako ruchów doskonałych i idąca w ślad za tym akceptacja sferycznych modeli astronomicznych. Astronomia grecka będzie
przedmiotem analizy w następnym paragrafie.

2.2. Astronomia
Astronomia jest właśnie tym ostatnim tematem, który w związku z metafizyką pitagorejską należy koniecznie poruszyć. Diogenes Laertios omawiając poglądy pitagorejczyków pisze: „Pitagoras mówi, że najpiękniejszą
ze wszystkich brył jest kula, a ze wszystkich płaszczyzn najpiękniejsze jest
koło” (Diogenes Laertios, 1984, 486). Powodem jest oczywiście – mówiąc
językiem współczesnym – wyjątkowo bogata grupa symetrii tych obiektów.
Grecy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, choć ujmowali to oczywiście
inaczej. Platon np. pisał o kole i kuli, że „ten kształt jest spośród wszystkich
najdoskonalszy i najbardziej podobny do siebie samego” (Platon, Timajos,
33b, pełny cytat poniżej). Bez takiego założenia oraz omawianego już założenia o porządku i harmonii świata Grecy nie stworzyliby pierwszego w historii
geometrycznego modelu kosmologicznego, ani nie odkryliby, jak można
sądzić, kulistości Ziemi. Ziemia nie jest przecież idealną figurą geometryczną, jaką jest kula. Do stwierdzenia kulistości Ziemi, co zawdzięczamy
prawdopodobnie któremuś z pitagorejczyków17, konieczne były przekonanie o idealnym porządku wszechświata, przeświadczenie o tym, że ten
idealny porządek musi być zrealizowany w idealnych bryłach (lub symetriach) oraz – co może najważniejsze – pewność, że temu przeświadczeniu należy bardziej wierzyć niż świadectwu zmysłów. Takie przekonanie
—————————
16 Popper (1999, s. 159) odnotowuje, iż przejście pitagorejczyków od priorytetu arytmetyki do
geometrii było wynikiem odkrycia wielkości niewspółmiernych i – o ile mi wiadomo – jako pierwszy
zauważył, że Platon przyjął w Timajosie metafizykę opartą na geometrii pod wpływem pitagorejczyków. Zob. również (Gołosz, 2014, s. 117–118).
17 Tu znowu nasza wiedza jest pełna luk i oczywiście nie ma zgodności poglądów co do autorstwa
tego ważnego odkrycia. Przypisywano je m.in. Pitagorasowi (Diogenes Laertios, 1984, s. 492), ogólnie pitagorejczykom (zob. np. Copleston 1998, 50, 91) lub Parmenidesowi. Teofrast, według świadectwa Diogenesa Laertiosa (1984, 492), przypisuje to odkrycie Parmenidesowi i podobnie czyni John
North (1997, s. 53). Niepewne autorstwo tego odkrycia nie zmienia w niczym zasadniczej tezy tej
pracy, mówiącej o poszukiwaniach kierowanych przez pewne metafizyczne założenia. Parmenides
dowodząc kulistości bytu również robi pewne założenia (metafizyczne), dotyczące – mówiąc dzisiejszym językiem – jego symetrii: „to, co istnieje, jest skończone z każdej strony, podobnie jak masa
kuli dobrze zaokrąglonej jest jednakowo gruba od środka we wszystkich kierunkach. Konieczne jest
bowiem, by nie było ani mniejsze ani większe z którejkolwiek strony. Gdyż nic tam nie ma, co mogłoby powstrzymać od wyrównania, ani istniejące nie może być więcej tutaj a mniej tam, jak jest,
gdyż całe jest nienaruszalne” (Heinrich, 1925, s. 44).
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o idealnym porządku i kształcie świata widać dobrze w rozumowaniu
Platona:
„Co do kształtu, to Bóg dał światu taki, jaki mu najbardziej odpowiadał i który
jest najbardziej zbliżony do Niego. […] W tym celu zaokrąglił go Bóg w kształt
kuli i koła z równymi odległościami od środka do krańców. Ten kształt jest
spośród wszystkich najdoskonalszy i najbardziej podobny do siebie samego”
(Platon, Timajos, 34b).

Pozostały jeszcze dwa ważne, i trudne do przecenienia osiągnięcia pitagorejczyków w dziedzinie astronomii: teoria sfer homocentrycznych Eudoksosa oraz hipoteza ruchomej Ziemi, usuniętej jednocześnie z centrum wszechświata. Teoria Eudoksosa miała być realizacją postulatu zmierzającego do
wyjaśnienia ruchów planet poprzez jednorodne i uporządkowane ruchy ciał
na niebie, tzn. ruchy jednostajne odbywające się po torach kołowych.18
Postulat ten, według relacji Symplicjusza i Sozygenesa, wysunięty został
przez Platona, a według Geminosa proponowany był już wcześniej przez
pitagorejczyków; zob. (North, 1997, s. 55). Eudoksos skonstruował model,
w którym planety związane są z koncentrycznymi sferami, które są współśrodkowe z Ziemią, przy czym każda ze sfer wykonuje jednostajny ruch obrotowy wokół osi, które mogły być różne dla różnych sfer. Jako efekt otrzymujemy ruchy poszczególnych planet, który były kombinacjami ruchów sfer,
z którymi były związane. Eudoksos otrzymał w ten sposób dość skomplikowany ruch po tzw. hipopedzie, czyli krzywej przypominającej ósemkę, która
nie była stała tylko przemieszczała się wokół nieba wraz z długookresowym
ruchem planety.
Konstrukcja ta była pierwszym modelem geometrycznym wyjaśniającym
obserwowany ruch planet i sprowadzającym ich traktowany dotąd jako błądzący ruch do pewnego prawa; zob. (North, 1997, s. 56–61). To była najważniejsza cecha teorii Eudoksosa, która zdecydowała o jej znaczeniu.
Wcześniejsze koncepcje astronomiczne, m.in. te tworzone w Egipcie i Babilonie, sprowadzały się do opisywania obserwowanych położeń gwiazd
i przewidywania na podstawie zaobserwowanych regularności przyszłych
położeń, głównie dla praktycznych celów kalendarzowych, związanych, na
przykład, z pracami w rolnictwie. Pitagorejczykom, Platonowi i Eudoksosowi
natomiast zależało przede wszystkim na zrozumieniu, na czym polega porządek i harmonia świata. Eudoksos mógł znaleźć swoją teorię, ponieważ
wierzył w harmonię świata, w to, że wiedza o porządku, który jest podstawą
tej harmonii, jest dostępna naszemu poznaniu. Był także przekonany, że
porządek ten musi przez przejawiać się w jednostajnych ruchach kołowych.
Trzecie ze wspomnianych założeń (metafizycznych) jest oczywistą konse—————————
18 Przekonanie o tym, że doskonałość sfer niebieskich musi się przejawiać w ruchach kołowych,
było tak silne, że dopiero Keplerowi udało się je zmienić, i to na rzecz innych figur geometrycznych,
wykazujących się regularnością i symetrią, mianowicie elips.
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kwencją przeświadczenia o doskonałości sfery niebieskiej, doskonałości koła
oraz wyróżnionej roli ruchów „jednorodnych i uporządkowanych”, czyli po
prostu ruchów jednostajnych po okręgu.
Teoria Eudoksosa była w dalszym ciągu rozwijana przez Kalliposa, Arystotelesa, Apolloniusza i Ptolemeusza z jednej strony, a Arystarcha i Seleukosa z drugiej. Te ostatnie teorie mogły powstać tylko dzięki innym kluczowym ideom, które zawdzięczamy pitagorejczykom, prawdopodobnie Filolaosowi, mianowicie dzięki rezygnacji z idei wyróżnionej roli Ziemi (albo też
na pozytywnym założeniu, że Ziemia jest jednym z wielu równouprawnionych – przynajmniej dynamicznie – ciał) we wszechświecie oraz dzięki koncepcji jej ruchu. W centrum wszechświata umieścili oni obiekt, który bardziej, ich zdaniem, zasługiwał na najważniejsze miejsce we wszechświecie,
centralny ogień Hestię. Jak pisze Arystoteles:
„Przeciwnego zdania są ci, którzy należą do szkoły italskiej, zwani pitagorejczykami. Twierdzą oni mianowicie, że w środku wszechświata jest ogień,
a Ziemia jest tylko jedną z gwiazd i swoim ruchem dokoła środka powoduje
dzień i noc. Prócz tego dobierają do pary jeszcze Ziemię, przeciwległą do naszej, i nazywają ją Antychton (»Przeciw-Ziemią«). Zamiast opierać swoje poglądy i wyjaśnienia przyczyn na zjawiskach zaobserwowanych, wciągają zjawiska do swych rozumowań i mniemań i starają się dostosować je do nich.
[…] Do jestestwa najszlachetniejszego – rozumują – powinno należeć miejsce
najszlachetniejsze. Otóż ogień jest szlachetniejszy od ziemi, a granica jest
szlachetniejsza od tego, co jest w jej obrębie. Z drugiej strony koniec i środek
są [w kuli] granicami. Przyjmując te przesłanki dochodzą do wniosku, że nie
Ziemia zajmuje środek sfery, lecz raczej ogień” (Arystoteles, O niebie, 293a).

Jest rzeczą oczywistą, że żadne obserwacje nie mogły „poruszyć Ziemi”
i usunąć jej z centrum wszechświata, mogło do tego doprowadzić tylko krytykowane przez Arystotelesa (metafizyczne) założenie o wyróżnionej roli
ognia.19 Twierdzenie o istnieniu Przeciw-Ziemi wynikało, jak wiadomo,
z przekonania, iż „10” jest liczbą doskonałą, a ponieważ znali tylko 9 sfer
niebieskich (Ziemię, Słońce, Księżyc, pięć planet i niebo gwiazd stałych),
musieli postulować jeszcze jedno ciało niebieskie. Idea Przeciw-Ziemi i jej
odrzucenie przez późniejszych greckich myślicieli, m.in. pitagorejczyka
Hiketasa; por. (Krokiewicz, 1995, s. 107), podobnie jak krytyka Arystotelesa
wyróżnionej roli centralnego ognia, świadczy o potrzebie i możliwości
krytyki metafizycznych założeń; zob. (Laudan, 1977, s. 122; Gołosz, 2011,
§ 2.2, 3).
Inne jeszcze koncepcje ruchu Ziemi, zaproponowane przez wczesnych
astronomów greckich, to koncepcja ruchu wirowego Ziemi (przypisywana
najczęściej wspomnianemu wcześniej Hiketasowi lub akademikowi Herakleidesowi z Pontu) oraz system, będący próbą połączenia geocentryzmu z he—————————
19

Podobne założenie przyjmował Kepler w XVII w.
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liocentryzmem, w którym Ziemia jest w centrum wszechświata, a wokół niego krąży Słońce, obiegane z kolei przez Merkurego i Wenus.20 Koncepcja
ruchu wirowego Ziemi miała tłumaczyć, dlaczego obserwujemy dobowy ruch
gwiazd na niebie, i była rozpatrywana przez pitagorejczyków niezależnie od
koncepcji orbitalnego ruchu wokół centralnego ognia. Mieści się ona również doskonale w ramach poszukiwań, w odpowiednim programie badawczym, takich „jednorodnych i uporządkowanych ruchów na niebie”, które
wyjaśnią obserwowane ruchy ciał niebieskich. Nie trzeba tu oczywiście tłumaczyć, jak ważna była to idea na drodze do tej teorii, którą sformułowali
później Arystarch i Kopernik.
Wszystkie powyższe przykłady z historii matematyki i astronomii greckiej
pokazują dobrze, jak sądzę, nie tylko niezbędność metafizyki dla nauki, ale
również to, w jaki sposób metafizyka, jako metafizyka bazowa, wpływa na
naukę wyznaczając kierunek badań i rodzaj poszukiwanych wyjaśnień dla
danego programu badawczego.21 Pokazują także, z drugiej strony, jak wyniki
osiągane w trakcie badań i ich metafizyczna interpretacja mogą prowadzić
do krytyki wyjściowych założeń metafizycznych i do ich modyfikacji.

3. OBECNOŚĆ METAFIZYKI W NAUCE

Lakatos wprowadził w swojej pracy Historia nauki a jej racjonalne
rekonstrukcje (Lakatos, 1995, s. 170–234) istotne rozróżnienie pomiędzy
historią wewnętrzną i zewnętrzną nauki. Mianowicie, każdy historyk nauki
musi posługiwać się pewną normatywną metodologią zawierającą pewną
teorię racjonalności, przy pomocy której interpretuje rozwój nauki dzieląc
zdarzenia i czynniki, mające wpływ na naukę, na zgodne z jego kryterium
racjonalności – i tworzące w ten sposób jego historię wewnętrzną danej
nauki – oraz nieracjonalne – tworzące historię zewnętrzną. Jeżeli dwie rekonstrukcje nauki oparte na dwóch różnych metodologiach będą się różniły
tym, że jedna z nich rekonstruuje jako racjonalne (i należące do historii wewnętrznej) pewne zdarzenia i czynniki, które druga rekonstrukcja traktuje
jako nieracjonalne (i należące do historii zewnętrznej), to świadczy to o wyższości pierwszej metodologii nad drugą.
W ten sposób Lakatos wprowadził dwa ważne i uzupełniające się wzajemnie kryteria, które ja również przyjmuję w tym artykule: metodologiczne
kryterium rozstrzygające o tym, jakie czynniki i zdarzenia należy uznać za
wewnętrzne dla nauki, oraz metametodologiczne kryterium oceny metodo—————————
20 Ta teoria przypisywana jest również Herakleidesowi z Pontu; por. (Krokiewicz 1995, s. 107;
North 1997, s. 66). Zwolennikiem podobnej teorii był Tycho de Brache w XVI w.
21 Na taką rolę metafizyki wskazywali m.in. Joseph Agassi (1976); Lakatos (1995, s. 60–61, 72–73,
79–80); Laudan (1977, s. 89, 122); Popper (1983, s. 192–193); John Watkins (1958, s. 355, 361,
363). Agassi przyjmował, iż metafizyka pełni rolę generatora dobrych programów naukowych, lub
też – za Kantem – rolę źródła idei regulatywnych dla nauki.
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logii.22 To drugie kryterium wykorzystuje Lakatos, aby wykazać wyższość
swojej metodologii naukowych programów badawczych nad konkurencyjnymi metodologiami, w tym nad falsyfikacjonizmem Poppera. Tę wyższość
metodologia Lakatosa zawdzięczać ma między innymi odmiennemu podejściu do metafizyki.23 Według Poppera, metafizyka ulokowana była na zewnątrz nauki i oddzielona od niej falsyfikacjonistycznym kryterium demarkacji, a wywierała wpływ na naukę głównie w jej stadium początkowym –
zanim nie przekształciła się w testowalną teorię (tak jak np. atomizm); miała
ona wskazywać kierunek badań oraz rodzaj wyjaśnień, jakich poszukujemy.
Metafizyka u Lakatosa wchodzi w obręb nauki – o ciągłości programu badawczego i jego racjonalności stanowią jego heurystyka pozytywna i negatywna oraz twardy rdzeń. Niezmieniający się w trakcie rozwoju programu
twardy rdzeń może zawierać doktryny metafizyczne w rodzaju metafizyki
kartezjańskiej („wszystkie procesy przyrodnicze są mechanizmami zegarowymi” (Lakatos, 1995, s. 61–63)), wyznaczającej jego ewolucję, lub wręcz
w całości określany jest przez Lakatosa mianem metafizycznego.24 Heurystyka pozytywna i negatywna z kolei zawierają zbiory reguł, mających pokazywać, jakimi drogami należy podążać, a jakich unikać, rozwijając dany program. Reguły heurystyczne, składające się na heurystykę pozytywną, można
– według Lakatosa (1995, s. 79–80) – wyrażać w postaci zasad metafizycznych, takich jak na przykład metafizyka newtonowska („planety są w istocie
grawitującymi, wirującymi bąkami o z grubsza sferycznym kształcie”) (Lakatos, 1995, s. 79–80).25 Podobnie u Laudana (1977, s. 79–80) każda tradycja
badawcza wiąże się z pewnymi indywidualnymi zobowiązaniami metafizycznymi, które decydują o tym, jak należy ją rozwijać a czego robić nie wolno.
Dla programu pitagorejsko–platońskiego odpowiednie zasady metafizyczne decydujące o tym, ja się rozwijał i przekształcał, można przedstawić
następująco: porządek świata, ukryty za przemijającym światem zjawisk,
wyraża się w prawach liczbowych lub – w drugiej fazie rozwoju – geome—————————
22 Kryteria Lakatosa akceptuje Watkins (1975, s. 94–95) i dlatego też włącza za Lakatosem metafizykę do nauki. Skorygował w ten sposób swoje wcześniejsze twierdzenia z 1958 r. i umieścił metafizykę wewnątrz nauki, w (Watkins, 1958) wzorem Poppera lokował metafizykę na zewnątrz nauki.
Oba te kryteria można traktować jako konsekwencję metafizycznych zasad mówiących o racjonalności (harmonii i porządku) świata oraz naszej – jako podmiotu poznającego i jednocześnie części
składowej tego świata – racjonalności poznawczej.
23 Przewagę metodologii Laktosa zapewnia przede wszystkim to, że jednostką oceny jest w niej nie
izolowana teoria, a seria teorii z konwencjonalnie zaakceptowanym, nieobalalnym twardym
rdzeniem, pasem hipotez pomocniczych chroniących go i heurystyką pozytywną określającą, w jaki
sposób program powinien się rozwijać. Tego typu konstrukcja umożliwia bardziej racjonalną rekonstrukcje rozwoju nauki; zob. (Lakatos, 1995, s. 185–188).
24„Używam »metafizyczny« jako technicznego terminu naiwnego falsyfikacjonizmu: przypadłościowe twierdzenie jest »metafizyczne«, jeśli nie ma ono »potencjalnych falsyfikatorów«” – tak
ujmował Lakatos (1995, s. 72) to znaczenie terminu „metafizyczny”, które wydaje się być podstawowe dla niego.
25 Podział Lakatosa na twardy rdzeń i heurystykę pozytywną jest nieostry (i nie do końca jasny); te
same zasady metafizyczne, np. składające się na metafizykę kartezjańska, mogą wchodzić zarówno
w skład jednej jak i drugiej części programu badawczego; zob. np. (Lakatos, 1995, s. 61–63, 72–73).
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trycznych. Starałem się pokazać wcześniej, że nauka pitagorejska staje się
niezrozumiała, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę metafizycznych przekonań
pitagorejczyków. Jeśli nie będziemy pamiętali o tym, że dla nich zasadą bytu
była liczba naturalna, a jedność była niepodzielną substancją, nie zrozumiemy, dlaczego pitagorejczycy nie akceptowali liczb wymiernych i przybliżonego określania wielkości, a swoją matematykę formułowali w języku stosunków liczb naturalnych. Nie zrozumiemy też, dlaczego doszło do kryzysu
w matematyce greckiej po odkryciu wielkości niewspółmiernych, ani też
tego, dlaczego Eudoksos stworzył swoją teorię stosunków. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę dodatkowo metafizycznego przekonania o ładzie i porządku świata, nie zrozumiemy, dlaczego zastąpili założenie o pierwotności
arytmetyki założeniem o pierwotności geometrii. Wspomniane założenie
harmonii wszechświata wraz z przekonaniem o doskonałości kuli i koła są
konieczne do tego, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego Grecy uparcie konstruowali kolejne modele astronomiczne jako kombinacje jednostajnych
ruchów kołowych. Wiedza o doskonałości i wyróżnionej roli ognia u pitagorejczyków jest nam z kolei potrzebna do tego, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego usunęli oni Ziemię z centrum wszechświata i wprawili ją w ruch. Jeżeli
przyjąć wspomniane wcześniej metodologiczne kryteria Lakatosa, lokujące
wewnątrz nauki czynniki wywierające racjonalny wpływ na jej rozwój i dowartościowujące racjonalną rekonstrukcję nauki, to fakty powyższe będą
oczywiście stanowiły silne potwierdzenie jego tezy o obecności metafizyki
wewnątrz nauki.26
Bardzo ważnym zagadnieniem, które również można próbować rozwiązać
odwołując się do metametodologicznego kryterium oceny metodologii Lakatosa, jest problem wzajemnych relacji pomiędzy między twierdzeniami metafizycznymi, mającymi formę zdań oznajmujących, stwierdzających fakty,
a regułami metodologicznymi mającymi postać nakazów. Jedne i drugie
tworzą – można powiedzieć używając języka matematyki – „dualny” system,
w którym każdemu elementowi z jednej z tych grup odpowiada pewien element drugiej. Reguły metodologiczne można formułować, jak zauważył Popper, w postaci zasad metafizycznych (Popper, 2002, s. 199). Ogólnie tę zależność można by sformułować w następujący sposób: zasadzie metafizycznej stwierdzającej istnienie pewnej ogólnej własności świata odpowiadałaby
reguła zalecająca jej poszukiwanie. Np. zasadzie mówiącej „wszystko jest
liczbą” odpowiadałaby reguła nakazująca poszukiwania we wszystkich zjawiskach opisujących je zależności liczbowych, zaś ogólniejszej zasadzie stwierdzającej racjonalność (jednorodny porządek i poznawalność) wszechświata
odpowiadałaby reguła nakazująca poszukiwania uniwersalnych teorii opisujących jak najszerszy zakres zjawisk.
—————————
26 Można nawet dowodzić, iż twierdzenia metafizyczne w istotny sposób uzupełniają teorie naukowe, nawet tak zaawansowane, jak niektóre typy kwantowej teorii grawitacji; zob. np. (Gołosz,
2017).
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W dwóch pierwszych częściach tej pracy starałem się posługiwać głównie
zasadami metafizycznymi, ponieważ uważam je za źródło reguł metodologicznych. Naukowcy i metodolodzy z kolei mówią chętniej, ze zrozumiałych
względów, o tych drugich – reguły metodologiczne wydają się być bardziej
naukowe od budzącej podejrzliwość metafizyki.27
Skąd się jednak biorą reguły metodologiczne? Dlaczego na przykład szukamy przyczynowych i liczbowych (lub geometrycznych) opisów zjawisk?
Dlaczego poszukujemy teorii uniwersalnych, które obowiązują w całym
wszechświecie i dlaczego staramy się znaleźć ogólne teorie jednoczące
w sobie teorie odnoszące się tylko do pewnych ograniczonych rodzajów zjawisk? I dlaczego podchodzimy krytycznie do naszych teorii i szukamy wciąż
lepszych? Odpowiedź na tak postawione pytania nie wydaje się być trudna.
Dlaczego przeszukujemy dom w poszukiwaniu zaginionego przedmiotu?
Ponieważ wierzymy, że on tam jest. Racją lub motywem dla naszych działań są w takim przypadku pewne nasze przekonania dotyczące świata,
w którym żyjemy, i nas samych, jako pewnej jego cząstki. Dokładnie to samo
dotyczy reguł metodologicznych; szukamy przyczynowych i liczbowych (lub
geometrycznych) opisów zjawisk, ponieważ wierzymy w to, że każde zdarzenie ma swoją przyczynę a struktura świata jest strukturą dającą się ująć liczbowo (lub geometrycznie). Poszukujemy teorii uniwersalnych, które obowiązują w całym wszechświecie i jednoczących w sobie teorie o mniejszym
zasięgu, ponieważ wierzymy, że świat jest racjonalnie zbudowany i posiada
prostą strukturę, lub mówiąc językiem pitagorejczyków, w świecie panuje
ład i harmonia. W każdym przypadku podstawą, racją albo motywem są
pewne przekonania metafizyczne w przyjętym sensie, tzn. twierdzenia mające ambicje, aby mówić coś o świecie, chociaż są niedowodliwe i niefalsyfikowalne.
Alternatywne doszukiwanie się racji dla przyjęcia reguł metodologicznych w ich pragmatycznej skuteczności nie wydaje się być atrakcyjne; rozwiązanie takie nie jest ani wystarczająco racjonalne, ani wystarczająco „skuteczne” w wyjaśnianiu rzeczywistego rozwoju nauki.28 Aby to pokazać, odwołać się można do argumentów zarówno historycznych jak i czysto metodologicznych. Przypomnieć tu przede wszystkim należy odrzucanie przez matematyków greckich obliczeń przybliżonych, wystarczających przecież dla
celów praktycznych, oraz ich demonstracyjną niechęć do traktowania matematyki jako nauki stosowanej w celach praktycznych. Trudno zatem uwierzyć, aby reguła nakazująca ścisłe obliczanie wielkości była podyktowana
celami praktycznymi, a nie przekonaniem o istnieniu ścisłej i koniecznej
—————————
27 Np. w Logice odkrycia naukowego (2002, s. 51, 168, 199) Popper, który jest przecież współautorem nowego, przychylnego podejścia do metafizyki, traktował idee metafizyczne jako hipostazy
reguł metodologicznych.
28 Jest to argument podobny do słynnego argumentu Putnama (1975, s. 73) „z braku cudów” (no
miracles argument). Czegoś przeciwnego starają się dowieść zwolennicy antyrealizmu naukowego,
tacy jak np. Laudan (1977, 1984) czy van Fraassen (1980).
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matematycznej struktury wszechświata i odpowiadającej jej naszej wiedzy.
Kryzys matematyki greckiej wywołany odkryciem wielkości niewspółmiernych nie był kryzysem użyteczności i zastosowań, a był kryzysem wiedzy
opartej na założeniu, iż zasadą świata jest liczba naturalna. Z pewnością nie
praktyczną użytecznością podyktowane było uparte trzymanie się liczb naturalna i niechęć do liczb wymiernych. Z kolei odwołanie się do nadrzędnej
zasady, mówiącej o porządku i harmonii świata, oraz próby odnalezienia tej
harmonii w geometrii po załamaniu się wiary w liczbę dają się w pełni zrozumieć, jeżeli będziemy traktowali te zasady dosłownie jako mówiące coś
o świecie i będące próbą odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest ten świat. Nie
będzie natomiast z pewnością zrozumiały ten okres rozwoju matematyki
greckiej, jeżeli zapomnimy o tych zasadach i będziemy analizowali same
odpowiadające im reguły, jako rządzące się po prostu pragmatyczną skutecznością.
Ogólnie też można zauważyć, że przestarzałe teorie, takie jak np. mechanika newtonowska, możemy co prawda wykorzystywać jako proste i skuteczne narzędzia służące do przybliżonych obliczeń w niektórych problemach. Stosowanie takich teorii jako narzędzi obliczeniowych nie wyjaśnia
jednak, dlaczego traktujemy je, mimo tej użyteczności, jako dające nieadekwatny obraz świata.29 Reguła nakazująca poszukiwanie coraz głębszych
i coraz bardziej uniwersalnych teorii wynika zatem z chęci coraz głębszego
poznania świata, w którym żyjemy i który traktujemy jako racjonalny i poznawalny, a nie jest podyktowana pragnieniem zdobycia coraz bardziej skutecznych i użytecznych narzędzi do jego opanowania. Argumenty te dowodzą, jak myślę, przekonująco, że racjonalnie można wyjaśnić pochodzenie
reguł metodologicznych wywodząc je z odpowiednich zasad metafizycznych,
a to zgodnie z metametodologicznym kryterium Lakatosa nakazuje nam
przyjąć taką genezę tych reguł w naszej metodologii.30
Jeżeli ktoś, w imię mniej czy bardziej świadomej walki z metafizyką, zechce traktować naukę czysto instrumentalnie – zakładając, że ten jego instrumentalizm nie jest czysto werbalny i rzeczywiście nie wspiera się on na
pewnym substytucie metafizyki w postaci pewnych intuicji dotyczących rzeczywistości – pozbawia się tym samym możliwości aktywnego jej kształtowania i będzie musiał ograniczyć się tym samym do biernego powielania
zastanych wzorów oraz instrumentalnej interpretacji już istniejących teorii
—————————
Tego typu argumentu używał Popper (1983, s. 113–117) w swojej krytyce instrumentalizmu.
Mówiąc o relacjach pomiędzy twierdzeniami metafizycznymi i regułami metodologicznymi
używałem słów takich „racja”, czy też „motyw”, pisząc, iż te pierwsze są właśnie racjami lub motywami dla przyjęcia tych drugich. Jak bowiem zwraca uwagę Watkins (1975, s. 356–357) – inspirując
się spostrzeżeniem Hume’a mówiącym, że to, co być powinno nie może być dedukowane
z przesłanek stwierdzających, iż coś było, jest, lub będzie – istnieje logiczna luka pomiędzy zdaniami
stwierdzającymi fakty i zaleceniami nakazującymi robienie czegoś, w związku z czym ktoś może
odrzucać pewną doktrynę metafizyczną a akceptować odpowiadający jej nakaz. Watkins ilustruje to
przykładem Charlesa Sandersa Peirce’a, który był indeterministą, niemniej uważał, że naukowcy
powinni poszukiwać (ścisłych) praw opisujących przyrodę.
29

30
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w ramach kontekstu uzasadniania. Może to robić nawet w perfekcyjny sposób, ale oczywiście odwrócenie oczu od metafizycznych i realistycznych korzeni nauki nie oznacza wcale, że one przestaną istnieć. Doskonałe unicestwienie metafizyki uniemożliwiłoby rozwój nauki i sprowadziłoby naszą
wiedzę do prostej wiedzy praktycznej a samą naukę do techniki i to zupełnie
elementarnej – jak można sądzić – doskonale unicestwiając w ten sposób
samą naukę.
Metametodologiczne kryterium Lakatosa można wykorzystać również do
tego, aby wykazać, iż wartości cenione w nauce i metodologii, takie jak prostota, głębia, spójność, precyzja i dokładność przewidywań, intersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność, uniwersalność i szeroki zakres teorii
naukowych lub ich bogata zawartość wywodzą się z założeń metafizycznych
w podobny sposób jak reguły metodologiczne.31 Cenimy bowiem prostotę
i głębię teorii, ponieważ wierzymy w racjonalną (harmonijną, jednolitą
i poznawalną) budowę wszechświata, a nie w to, że jest przypadkowym konglomeratem niepowiązanych ze sobą zjawisk, cenimy uniwersalność teorii
z podobnych względów. Wymagamy od naszych teorii intersubiektywnej
komunikowalności i sprawdzalności, ponieważ wierzymy że świat zewnętrzny jest poznawalny, ma jednolitą strukturę i jest przecież taki sam dla każdego z nas. Domagamy się od naszych teorii spójności, ponieważ wierzymy
w harmonię świata i w obowiązywanie ontologicznej zasady sprzeczności;
zob. (Gołosz, 2011, § 2.1).32 Przyjęcie takiej genezy poszukiwanych przez
nas wartości pozwala nie tylko wyjaśnić ich pochodzenie, ale pozwala również na zrozumienie wzajemnych związków pomiędzy nimi i ich racjonalną
krytykę.
Podobnie jak w przypadku reguł metodologicznych można zauważyć, że
alternatywna próba tłumaczenia przyjmowanych przez nas wartości ich
pragmatyczną skutecznością nie wydaje się być atrakcyjna; nie żądamy np.
od naszych narzędzi, które cenimy ze względu na ich skuteczność, aby były
zgodne i spójne ze sobą (produkujemy np. tony dokumentów i maszyny do
ich niszczenia), ani prostoty i uniwersalności (wiele najbardziej cennych
naszych narzędzi jest wysoce wyspecjalizowanych); zob. (Popper, 1983,
s. 113–117).
W efekcie uzupełnienia dwóch pierwszych elementów układu wartości –
reguły – teorie metafizycznym szkieletem otrzymujemy bardziej racjonalną
i bardziej homogeniczną wizję nauki, w której nadrzędną rolę pełnią założenia metafizyczne, zaś wartości i reguły zyskują w nich pewne racje, które
—————————
31 Z tych samych powodów, jak w przypadku reguł metafizycznych (por. poprzedni przypis),
wartości nie da się dedukcyjnie wywieść z twierdzeń metafizycznych, mających charakter zdań typu
faktualnego. Ktoś może np. uważać, że świat jest pełen sprzeczności, które dynamicznie ścierają się
ze sobą, a cenić ład i porządek; zob. również (Gołosz, 2011, § 2.1).
32 Konsekwencją przyjętej w tej pracy definicji metafizyczności jest to, że aksjomaty dowolnej teorii, jako niedowodliwe i niefalsyfikowalne, również mają charakter metafizyczny, o ile tylko nie
będziemy chcieli traktować ich jako zdań analitycznych.
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w razie potrzeby mogą być krytycznie przeanalizowane i zmodyfikowane,
prowadząc w konsekwencji do zmiany samych wartości i reguł.33 Zasadniczy
trzon takiej metodologii stanowi pewna hierarchia metafizycznych twierdzeń
o różnym poziomie ogólności: od najogólniejszych dotyczących istnienia
świata realnego i jego pewnej jednorodności strukturalnej i stopniowej poznawalności, poprzez mniej ogólne, takie jak zasada determinizmu (ewentualnie indeterminizmu) lub pitagorejskie zasady sprowadzające świat do liczb
lub geometrii, aż po te najmniej ogólne, typu „nie istnieją (ewentualnie istnieją) oddziaływania na odległość” lub „czasoprzestrzeń ma budowę ciągłą
(ew. nieciągłą)”. Tego typu metafizyczne założenia pozwalają na określenie,
jakiego typu teorii chcemy szukać, czyli jakimi cechami muszą się one odznaczać i w jaką stronę musimy podążać, aby je odnaleźć.
Metafizyczne założenia poprzez wartości i reguły umożliwiają poszukiwanie teorii naukowych o konkretnych cechach, ale oczywiście istnieje też tutaj
sprzężenie zwrotne – wyjściowe założenia metafizyczne mają charakter hipotez, które w przypadku trudności z osiągnięciem jakiejś wartości, lub
trudności ze zrealizowaniem pewnej reguły, można w oparciu o dokonane
odkrycia zmodyfikować. Np. w przypadku niemożności zrealizowania takiej
wartości jak ścisłość opisu i przewidywań oraz reguły nakazującej poszukiwania deterministycznych teorii można poszukiwać innej realizacji nadrzędnych założeń o racjonalnej budowie wszechświata poprzez dowartościowanie opisów probabilistycznych i poszukiwanie teorii indeterministycznych. Podobnie, w przypadku niemożności opisu świata przy pomocy
liczb naturalnych, można szukać opisu przy pomocy geometrii lub liczb rzeczywistych.
Z powyższych rozważań wynika, że zasady metafizyczne powinniśmy
uważać za twierdzenia wyrażające naszą najogólniejszą wiedzę o świecie
i naszych z nim relacjach. Rozwijanie nauki polega na odkrywaniu teorii
naukowych, które będą próbowały rozwijać, czy też realizować, przyjęte założenia metafizyczne i oparte na nich wartości i reguły heurystyczne. Nie ma
tu oczywiście żadnej możliwości dedukcji takiej czy innej teorii z przyjętych
założeń; potrzebny jest tu twórczy akt umysłu, w trakcie którego na pewno
przyjęte założenia trzeba niejednokrotnie precyzować poprzez bardziej
szczegółowe założenia metafizyczne, np. przyjmując pitagorejską metafizykę
liczb musimy się zdecydować, jakich liczb, i jakich dopuszczalnych konstrukcji na nich chcemy używać do opisu świata. Jeżeli poszukujemy teorii
jednoczącej teorie grawitacji i względności (przekonanie o istnieniu jednolitej struktury wszechświata dającej się opisać przez taką teorię ma oczywiście
metafizyczny charakter), musimy, na przykład, zdecydować, czy chcemy to
—————————
33 W swoim siateczkowym (lub sieciowym) modelu Laudan (1984) słusznie zauważył, iż wartości
(albo cele), metody oraz twierdzenia faktualne, jakie uznajemy w nauce, mogą na siebie wzajemnie
dwukierunkowo wpływać. Jednakże jego antyrealizm nie pozwolił mu dostrzec, że wszystkie one są
ugruntowane w naszych metafizycznych i realistycznych przekonaniach na temat świata.
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robić w oparciu o założenie o istnieniu ciągłej, czy też dyskretnej struktury
czasoprzestrzeni. Jakkolwiek jednak poszukiwania nowych teorii nie odbywają się na drodze dedukcji, nie są one – co trzeba podkreślić – ślepe, ponieważ główny kierunek poszukiwań wyznaczają właśnie przyjęte założenia
metafizyczne (i oparte na nich wartości i reguły).34
Jeżeli poprawne są przeprowadzone w tej pracy rozważania o fundamentalnej roli twierdzeń metafizycznych dla naszego poznania i – w szczególności – metodologii, twierdzenia te, jako twierdzenia wyrażające naszą wiedzę
o świecie, powinniśmy uważać za podlegające wartościom logicznym
prawdy i fałszu.35 Nie są one falsyfikowalne, ale podlegają racjonalnej krytyce – tym właśnie różnią się twierdzenia metafizyczne wykorzystywane
w nauce i filozofii od tych, które stosowane są poza nimi, że nie są one dogmatami i mogą być krytycznie oceniane. Mają one charakter najbardziej
ogólnych hipotez dotyczących świata, nas samych i naszych z nim relacji,
ponieważ są pewnymi próbami odpowiedzi na pytania o to, jaki jest ten
świat i nasze miejsce w nim, na czym polega jego racjonalność, jakiej wiedzy
o nim należy poszukiwać. To, jakiej odpowiedzi udzielają – czy rozwiązują
one problem i to w sposób relatywnie lepszy niż inne próby jego rozwiązania
– stanowi właśnie pierwsze kryterium oceny idei metafizycznych.36 Matematycy greccy na pytanie o racjonalność świata odpowiadali dwojako: odwołując się do liczb bądź do geometrii. W zależności od stanu badań, ich ocena
obu idei zmieniała się. Inny przykład bardziej szczegółowego problemu tego
typu, to próby wyjaśnienia natury światła w nauce nowożytnej. Tu również
konkurowały ze zmiennym powodzeniem dwa programy oparte na dwóch
różnych założeniach metafizycznych: jednym, utożsamiającym światło ze
zbiorem korpuskuł, i drugim, traktującym światło jak falę.
Drugie kryterium uzależnia ocenę idei metafizycznych od ich zgodności
z istniejącymi teoriami oraz ich płodności, czyli od tego, jakie programy naukowe i jakie konkretnie teorie naukowe generuje.37 Całą naukę można uważać za wielki program badawczy generowany przez założenie metafizyczne
mówiące, że świat jest racjonalny, lub – mówiąc językiem pitagorejczyków –
pełen harmonii i porządku. Pitagorejczycy precyzując to założenie uznali, iż
zasadą świata jest liczba, i stworzyli, lub odkryli w ten sposób najważniejszą
zasadę heurystyczną współczesnej nauki. Trudności, na jakie się natknęli
—————————
34 Rozważania zawarte w tej części mojej pracy dotyczą głównie kontekstu odkrycia i są próbą eksploracji jego racjonalnej części.
35 Jako takie traktują je m.in. Popper (O statusie nauki i metafizyki, w: (Popper, 1999)) oraz Watkins (1958).
36 O takiej roli teorii metafizycznych i wynikającej stąd możliwości ich krytyki pisali m.in. Popper
(O statusie nauki i metafizyki, 1999, s. 336–339) oraz Agassi (1976).
37 Na to kryterium oceny idei metafizycznych zwracali uwagę m.in. Watkins (1958, s. 364–365)
oraz Agassi (1976). Trzeba podkreślić, że mimo pierwiastka pragmatyzmu obecnego w tym kryterium nie jest ono równoznaczne z pragmatyczną użytecznością, gdyż zarówno same twierdzenia
metafizyczne jak i budowane na ich podstawie teorie naukowe mają za zadanie opisywać rzeczywistość.
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w związku z odkryciem wielkości niewspółmiernych, i późniejsza zmiana tej
zasady – dokonana bez wychodzenia poza ramy naszego najszerszego programu badawczego, opartego na założeniu racjonalności wszechświata –
pokazują, w jaki sposób rozwój nauki może modyfikować wyjściowe założenia metafizyczne. Jest to jeden wielu przykładów, jakie można podać na dowód istnienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy metafizyką i tą „niemetafizyczną” częścią nauki. Inne przykłady tego typu, to losy innego ważnego
programu, którego autorami są pitagorejczycy, opartego na pierwotności
geometrii. Ten program, jak już wcześniej wspominałem, podejmowano
kilkukrotnie w historii nauki (były to m.in. próba oparcia algebry na geometrii w starożytności, program skonstruowania przestrzennej teorii materii
Williama K. Clifforda (1988) oraz próba geometryzacji fizyki w ramach geometrodynamiki Wheelera) i za każdym razem trudności w realizacji programu zmuszały do jego porzucenia lub przynajmniej ograniczenia; zob. np.
(Gołosz, 2014). Oczywiście niepowodzenia te nie przesądzają o fałszywości
zasady, na której jest oparty. Nie jest wykluczone, że jakaś podjęta w przyszłości próba jego realizacji zakończy się sukcesem.
Niekiedy modyfikacja jakiejś zasady metafizycznej polega po prostu na
zmianie zakresu jej stosowalności. Pitagorejska zasada pierwotności liczby
miała się w opinii jej twórców odnosić nie tylko do matematyki i fizyki, ale
również do całej sfery naszego życia emocjonalnego i społecznego. Dziś stosujemy ją, nieco inaczej rozumiejąc liczby i dopuszczalne na nich konstrukcje, zasadniczo biorąc tylko w naukach ścisłych, przyrodniczych, społecznych
i technicznych. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby kiedykolwiek znalazła
zastosowanie w humanistyce. Inny przykład idei metafizycznej, której zakres
stosowalności był modyfikowany, to doktryna atomizmu. Stosowana początkowo tylko do ciał fizycznych i światła (tu warto ponownie przypomnieć
zmienne koleje losu korpuskularnej teorii światła – sukces na przełomie
XVII i XVIII w. za sprawą Newtona, porażka na początku XIX w. po odkryciu zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła, i triumfalny powrót
na początku XX w. wraz z narodzinami fizyki kwantowej), staje się dziś podstawową zasadą heurystyczną przy niektórych próbach konstrukcji kwantowej teorii grawitacji – tych, które, tak jak pętlowa teoria grawitacji, zakładają kwantowanie czasoprzestrzeni.
Moje dotychczasowe rozważania koncentrowały się głównie na nauce
i metafizyce obecnej w poznaniu naukowym i były próbą pokazania, że metafizyka jest naszym najważniejszym przewodnikiem w badaniach naukowych.
Jeśli przyjąć konkluzję tych wywodów, to jest rzeczą oczywistą, że metafizyka musi być obecna w tej roli nie tylko w nauce, ale w każdym procesie poznawczym, przede wszystkim tym filozoficznym. W szczególności i ta praca
miała swojego metafizycznego przewodnika, a było nim przekonanie, że nasze poszukiwania prawdy w nauce, i poza nią, nie są ani prowadzone na ślepo, ani nie są irracjonalne, mimo tego, że zdają się być kierowane przez
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przewodnika traktowanego przez naukę a – przez pewien czas – również
przez filozofię z pewną rezerwą. Jeżeli udało mi się pokazać, że możemy mu
w pełni zaufać i że w gruncie rzeczy nie mamy żadnej innej alternatywy, będzie to znaczyło, że praca niniejsza spełniła swoje zadanie.
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THE PYTHAGOREANS, OR AN APOLOGIA FOR METAPHYSICS
ABSTRACT

This paper attempts to demonstrate that the conviction about the harmony and
order of the world was a fundamental metaphysical principle of the Pythagoreans.
This harmony and order were primarily sought in the structures of arithmetics, yet
following the discovery of incommensurable magnitudes (irrational numbers, as we
now call them), the Pythagoreans began to see geometrical structure as a fundamental part of the world. On the example of the Pythagoreans’ metaphysics and science,
the paper shows the mutual relations between metaphysics and science. It demonstrates—on the one hand—the necessity of the first as a guide for the latter, and—on
the other—how our scientific research can change its basic metaphysical principles
when these are found to be inappropriate. The paper also tries to show the need for
a realistic approach in our scientific research by means of the same example of the
Pythagoreans, that is, the need to discern something which is below the surface
appearance.
Keywords: Pythagoreans; metaphysics; science; scientific realism; philosophy
of science; basic metaphysics; interpretative metaphysics.
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KONTEKST HABITUALNOŚCI W HUSSERLOWSKIEJ
TEORII ŚWIADOMOŚCI
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STRESZCZENIE

Świadomość była nicią przewodnią fenomenologicznych dociekań Edmunda
Husserla. Rozumiał je jako krytykę doświadczenia a następnie opartej na nim metafizyki i nauki. Fenomenologia to krytyka poznania, metoda badania i stawiania pytań. Husserl, w późniejszych pismach, określił świadomość jako „system intencjonalnych funkcji”, „system intencjonalnych operacji”. Jego korelatem jest spójny
i nacechowany prawidłowościami świat. W systemie intencjonalnych funkcji jednym
z ważniejszych aspektów są habitualności – wzorce, reprezentacje mentalne, które
powstają w procesie „typizacji” i odtąd kierują naszym zwykłym myśleniem i działaniem. Dzięki nim wstępnie określony jest rodzaju obiektu, jego cechy i własności
oraz wyznaczone w zasadzie sposoby jego poznawania. Moim zadaniem jest podać
charakterystykę szerokiego kontekstu powstawania habitualności, czyli strumienia
świadomości i możliwości czucia i ruchu cielesnego podmiotu. Omówię kolejno temporalną strukturę doświadczenia i jego zależność od ruchu i działania cielesnego
podmiotu, a następnie scharakteryzuję formę ogólnej zażyłości ze światem. W tym
kontekście „nieokreślonej rzeczywistości” rozgrywa się konstytucja i przywoływanie
zdeponowanego sensu, antycypacja rodzaju przedmiotu i jego cech. W zakończeniu
sformułuję kilka uwag dotyczących habitualności jako źródła pojęć empirycznych.
Słowa kluczowe: Husserl, świadomość, habitualności, typifikacja, pojęcia empiryczne.

Świadomość była nicią przewodnią fenomenologicznych dociekań
Edmunda Husserla. Rozumiał je jako krytykę doświadczenia, a następnie
opartej na nim metafizyki i nauki. Fenomenologia to krytyka poznania, metoda badania i stawiania pytań. Z punktu widzenia metody, fazy jej rozwoju:
realistyczna Badań logicznych, transcendentalna Idei i genetyczna Doświadczenia i sądu, to wciąż ponawiany namysł świadomości nad sobą.1 Husserl,
—————————
1 Die Krisis der europäischen Wissenschaften Und die transcendentale Phänomenologie. Eine
Einleitung in die phänomenologische Philosophie, W. Biemel (red.), Den Haag–Dordrecht 1954
(wyd. 2 1976), Hua VI, s. 185.
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starając się opisać wszystkie aspekty życia podmiotu poznania i działania,
w późniejszych pismach określił świadomość jako „system intencjonalnych
funkcji”, „system intencjonalnych operacji”.2 Jego korelatem jest spójny
i nacechowany prawidłowościami świat.3 Ujęcie świadomości jako systemu
miało umożliwić lepsze zrozumienie owej skomplikowanej, dynamicznej
i wielowarstwowej całości, wyjaśnić podstawy jej niezwykłej efektywności
oraz kruchej autonomii – względnej niezależności od systemów, w których
świadomość jest umieszczona.4 Cel dążeń Husserla trafnie wyraził Stefan
Strasser: „Jeśli bowiem świadomość osiągnie pełną jasność względem
swojej immanentnej sprawczości (Leistungen) i jej płynących z istoty praw,
to nie można przeciwstawić jej transcendencji, jako zasadniczo zagadkowej.”5
W systemie intencjonalnych funkcji jednym z ważniejszych aspektów są
habitualności – wzorce, reprezentacje mentalne, które powstają w procesie
„typizacji” i odtąd kierują naszym zwykłym myśleniem i działaniem. Dzięki
nim wstępnie określony jest rodzaju obiektu, jego cechy i własności oraz
wyznaczone w zasadzie sposoby jego poznawania. Habitualności, połączone
w szersze struktury – sieci, zapewniają ogólną znajomość sytuacji, najbliższego otoczenia podmiotu. Wyznaczają zakres możliwości ściśle poznawczych i bieg dalszego doświadczenia – praktycznych możliwości, celów i interesów podmiotu.
Moim zadaniem jest podać charakterystykę szerokiego kontekstu powstawania habitualności, czyli strumienia świadomości i możliwości czucia
i ruchu cielesnego podmiotu. Omówię kolejno temporalną strukturę retencyjno-protencyjną doświadczenia i jego zależność od ruchu i działania cielesnego podmiotu, a następnie scharakteryzuję formę ogólnej zażyłości ze
światem. W tym kontekście „nieokreślonej rzeczywistości” rozgrywa się konstytucja i przywoływanie zdeponowanego sensu, antycypacja rodzaju
przedmiotu i jego cech. W zakończeniu sformułuję kilka uwag dotyczących
habitualności jako źródła pojęć empirycznych.

—————————
2 Prace nad systemem świadomości zostały rozpoczęte w 1904 roku. O tym projekcie pisze
U. Melle, Husserls und Gurwitschs Studien zur Struktur des Bewusstseinsfeldes, w: Phänomenologische Forschungen, 30, 1996, s. 11–140.
3 E. Husserl, Posłowie do moich Idei, przeł. J. Szewczyk; w: Drogi współczesnej filozofii, Warszawa 1978, s. 75.
4 Chodzi o kompetencje poznawcze, źródła naszej wiedzy o świecie. E. Husserl, Idee czystej
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przeł., przypisami opatrzyła D. Gierulanka. Warszawa 1975, s. 264 (Idee I).
5 S. Strasser, Welt im Widerspruch, Gedanken zu einer Phänomenologie als ethischer Fundamentalphilosophie, Dordrecht–Boston, London 1991, s. 144.
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1. HORYZONT DOŚWIADCZENIOWY

Każdy akt, każde doświadczenie jest fragmentem życia doświadczającego
świata. „… fundamentalną strukturą świadomości świata czy korelacyjnie
świata jako horyzontu wszelkich dających się doświadczyć pojedynczych
realności jest struktura znajomości i nieznajomości…”.6 Najogólniejszy horyzont doświadczeniowy, to horyzont otwartych możliwości, antycypowanych następnie zgodnie z pewnymi interesami, pewną tendencją, która
wypełnia ewentualnie hamuje owe typowe sposoby przejawiania się określonych rodzajów rzeczy, pewne możliwości bycia tak a tak.7 Horyzonty intencjonalności stanowią system zarysowanych z góry momentów potencjalnych
8. Świadomość horyzontu jest podstawą aktowych modi świadomości skierowania na, czyli spoglądania, uchwytywania, aktywnego zajmowania się
czymś. W tym horyzoncie, czyli „strumieniu doświadczenia świata”, „w konkretnie pełnej świadomości świata”, podmiot może kierować swoją intencję
na przedmiot jako optimum, które motywuje np. dalszy przebieg spostrzeżenia.
W strumieniu doświadczenia świata, Husserl wyróżnił horyzonty: 1. wewnętrzny – w przypadku przedmiotu jego uchwycone własności odsyłają do
dalszej eksplikacji; 2. zewnętrzny – zbiór możliwych spostrzeżeń przedmiotów leżących w tle aktualnej percepcji; 3. dający się zrozumieć horyzont
światowy – nieskończona totalność, do którego odsyła każdy horyzont zewnętrzny. Dzięki horyzontom świat w którym żyjemy ma trzy główne cechy:
jedyność (Einzigkeit), jedność (Einheit) i zgodność w obrębie przeżyć (Einstimmingkeit).9 Zewnętrzny horyzont jest oparty na temporalnej strukturze
retencyjno-protencyjnej doświadczenia i także na możliwościach ruchu
i działania ciała.10 Ową strukturą, formą świadomości jest ustawicznie płynący strumień immanentnego czasu, na nim nadbudowują się czas psychiczny i fizykalny.11 Czas immanentny stanowi środowisko syntezy, powiązania, nieodwracalności i porządku przeżyć w czasie; jest również podstawą
trwania świadomości jako całości, systemu o hierarchicznej strukturze syn—————————
6 E. Husserl, Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki, przełożył i przedmową opatrzył B. Baran, Warszawa 2013, s. 46. Oznaczam skrótem (EU).
7 EU, s. 41.
8 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie. Z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przeł.
A. Wajs, Warszawa 1982, 65. Oznaczam skrótem (MK).
9 R. Wolton, “The Worldhood of the Word and the Wordly Character of Objects in Husserl”,
w: Advancing Phenomenology: Essays in Honor of Lester Embree, red. T. Nenon, P. Blosser, Dordrecht: Springer 2010, s. 142.
10 Zewnętrzny horyzont ufundowany jest na czasowej retencyjno-protencyjnej strukturze doświadczenia i również w cielesności umożliwiającej praktyczne „ja mogę” (ich-kann) i „ja czynię”
(ich-tue). Określa on sens każdej realnej rzeczy, jako potencjalności możliwych jej doświadczeń.
E. Husserl, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925, W. Biemel (red.),
1962 (wyd. 2. – 1968), Hua IX, s. 96.
11 Immanentne życie podmiotu rozwija się w formie strumienia przeżyć (Erlebnisse). Ibidem,
s. 341.
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tetycznie przynależących do siebie funkcji i form ukonstytuowanych przedmiotów.
Przepływ przeżyć ma swój początek w punkcie aktualności – praźródle
„teraz”. Aktualne przeżycie jest kontynuacją minionego przeżycia i zapowiedzią przyszłego, momentem maksymalnej pełni, punktem w całym strumieniu, który swój sens czerpie ze swego bezpośredniego otoczenia. Aktualne
przeżycie zakłada „własny układ potencjalności” – już wyznaczone są dalsze
możliwości jego przebiegu horyzont tego, co potem – przyszłość przeżyciową. Mogę wybrać z tych potencjalnych możliwości np. przy lekturze napisanego właśnie fragmentu mogę czytać dalej, przerwać czytanie, powtórzyć:
„To pozostawanie w zawieszeniu, wyprzedzające proces rzeczywistego dookreślania, które może w ogóle nie nastąpić, jest momentem zawartym
w samej każdorazowo danej świadomości, jest właśnie tym, co tworzy jej
horyzont”12. Chociaż przeżycia jako takie są niestabilne, to jednak ów moment odsyłania zawarty w horyzoncie, pozwala przejść do następnego przeżycia – czytać dalej, przerwać czytanie itd.: „Ze świadomością «teraz», koniecznie wiąże się świadomość tego, co właśnie minione, a ta świadomość
sama jest znów pewnym «teraz»”.13 Różnica wewnętrzna między fazą aktualną i przyszłym przeżyciem tworzy czasową dystynkcję między „wcześniej”
i „później”.
Każde przeżycie posiada także swój horyzont tego, co przedtem – przeszłość przeżyciową, horyzont przeżyciowy zmieniający się wraz ze zmianą
kontekstu, którego jest fragmentem. Dzięki niemu poprzednie przeżycie np.
lektura wcześniejszego fragmentu oddziałuje na aktualny, teraz czytany
fragment. Czytając ostatni napisany fragment nie gubię całkowicie fragmentu poprzedniego. Uprzednia impresja pozostaje w zasięgu jednak już jako
zmodyfikowana, właśnie jako następująca po, późniejsza względem fragmentu ostatniego: „[...] do tego «teraz» – a zasadniczo do każdego – dołącza
się w koniecznej ciągłości pewne nowe i ciągle nowe, że wraz z tym każde
aktualne «teraz» przemienia się w «tuż – przedtem», a to «tuż – przedtem»
ponownie i ciągle w coraz to nowe «tuż – przedtem uprzedniego tuż – przedtem» itd.”14 Do każdej impresji przyłącza się nowa impresja i nieustannie
przemienia się w retencję a następnie w zmodyfikowaną retencję. Tej przemianie impresji w retencję i ciągłemu zawieraniu się retencji w retencjach
„...owemu «przedtem» odpowiada «potem», kontinuum retencji odpowiada
kontinuum protencji”.15
Trzyelementowa struktura: impresja – faza aktualna, retencja – faza zatrzymująca właśnie minione przeżycie i protencja – faza zarysowujących się
możliwości odpowiada za powiązanie przeżyć: wskazana protencjonalnie
—————————
MK, s. 66.
E. Husserl, Idee I, op. cit., s. 259.
14 Ibidem, s. 257.
15 Ibidem, s. 258.
12
13
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faza staje się impresjonalną, podczas gdy przeżycie dotąd dane impresjonalnie
modyfikuje się retencjonalnie (upływa). W ten sposób nadchodzące przeżycie
staje się aktualizacją potencjalnie możliwych przeżyć, kontynuacją, nie zaś
powtórzeniem właśnie mijającego przeżycia. Retencja zatrzymuje swe minione fazy nie powstrzymując upływu czasu, przemijania przeżyć, ciągłego napływania i odpływania nowych faz. Dlatego strumień świadomości płynie,
a nie stoi w miejscu.16 Obecna teraźniejszość, aktualizujące się przeżycie są
przekształcane przez fazy retencjonalną i protencjonalną (Entgegenwärtigung) w ten sposób, że w tym przekształcaniu się, przy jednoczesnym przemijaniu elementów (przeżyć), zapewniona jest nieodwracalność i porządek przeżyć w czasie, jak również trwanie świadomości jako całości.17
Praimpresja, retencja i protencja – to, co aktualne, to, co minione i to, co
przyszłe, splatając się tworzą świadomość przedmiotów czasowych. W strumieniu trwania wtopione są ciągi aktów spostrzeżeniowych, które określają
jedność i kontury czasowe przedmiotów tych aktów. Faza miniona ma przemijać, stawać się coraz bardziej byłą, podobnie faza napływająca mająca się
dopiero wypełnić – protencję cechuje stała tendencja do wypełniania
(Erfühlung), retencję do tracenia pełni (Entfühlung); natomiast aktualne
"teraz" jest momentem maksymalnej pełni, punktem w całym strumieniu,
który swój sens czerpie ze swego bezpośredniego otoczenia. W nim to, co już
zapowiedziane ma szansę się uobecnić. Na czele (Kopfende) strumienia rodzi się coraz to nowe życie, na jego tyłach (Fußende) stopień naoczności i siła
afektywna w procesie modyfikacji retencjonalnych, biegnąc in infinitum,
słabnie do momentu, w którym przedstawienie staje się pustym, a w następnym kroku traci całkowicie moc afektywną.18 Proces konstytuowania przeszłości ustaje, modyfikacje retencjonalne w końcu redukują się do zera,
trwałego zbioru przedmiotów, które zostały ustanowione w żywej obecności.
Stanowią one ostateczny produkt (Enderwerb) procesu retencyjnego: „martwą albo raczej uśpioną sferę horyzontu”.19 Czas wewnętrzny, w którym płynie sam strumień (czas fenomenologiczny), umożliwia uchwycenie czasu
wydarzeń i procesów rozgrywające się w świecie. Każda nowa apercepcja
—————————
Hua IX, s. 341.
Gdyby aktualne przeżycie nie było kontynuacją minionego przeżycia i zapowiedzią przyszłego,
gdyby nie została zapewniona nieodwracalność i porządek przeżyć w czasie, jak również trwanie
świadomości jako całości, wówczas obiekt, który przejawia się jako odsuwany [w czasie], nie mógłby
być apercepcyjnie utrzymany w absolutnej identyczności; identyczność miejsca w czasie jest bowiem
podstawą identyczności obiektu (podstawą dla syntezy identyfikacji). Zob. E. Husserl, Wykłady
z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1989, s. 95. Oznaczam skrótem (ŚC). „Ciągła modyfikacja ujęcia w ciągłym przepływie nie dotyczy owego, „jako co”
ujęcia, nie dotyczy sensu, nie domniemuje nowego obiektu i nowej jego fazy, nie daje w wyniku
nowych punktów czasowych, lecz wciąż ten sam obiekt z tymi samymi punktami czasowymi”.
Ibidem, s. 9. Nie można by doświadczać przedmiotów czasowych (Zeitobjekte), których różne aspekty istnieją w pewnym następstwie czasowym. Ibidem, s. 75–78.
18 E. Husserl, Analysen zur passiven Synthesis. Aus Forlesungs und Forschungsmanuskripten
(1918–1926), M. Fleischer (red.), Hua XI, 1966, s. 169.
19 Ibidem, s. 178.
16
17
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bazuje na wcześniejszej, jest skutkiem jej genetycznego oddziaływania
(genetische Nachwirkung). Ta zależność odnosi się do wszystkich przeżyć,
w tym sensie strumień świadomości jest strumieniem genezy.
Strumień jako całość i każde przeżycie zyskuje „historię”.20 Nowe przeżycia tworzą się w obrębie genetycznego oddziaływania (genetische Nachwirkung), późniejsze przeżycia są zależne od wcześniejszego i te ostatnie pełnią
wobec nich funkcję „praustanowienia” (Urstiftung).21 Świadomość umożliwia uniwersalną apercepcję świata, tworzy i dysponuje pewną „historią”.22
Może dysponować owymi pozbawionymi siły konstytutywnej płynącego
strumieniem życia sensami, budzić je użyczają im afektywnej mocy, promieniującej z żywej obecności. Życie bowiem toczy się tylko tu i teraz, ale obecny
w nim sens może mieć nader odległe źródła.23 Zadaniem świadomości jest
rozwinąć, rozbudzić, zaktualizować, wyrazić to, co „pasywne”, „ukryte”,
„anonimowe”, „nieme”, w uśpionej sferze horyzontu przeszłości, w której
osadzone są sensy jako produkty procesu sedymentacji.24
Świata życia „tu i teraz” jest zlokalizowany w czasie i przestrzeni. Świadomość przedmiotu, jego identyczności, ma czasowy i przestrzenny charakter. Ten ostatni zawdzięcza ciału. Jest ono punktem zerowym wszystkich
orientacji, centralnym „tutaj”, w stosunku do którego wszystko inne jest
„tam”. To znaczy – w stosunku do ciała otaczające je obiekty są doświadczane jako umieszczone blisko, daleko, w prawo, w lewo itp. Świadomość ciała
(kinestezy) związana jest z wrażeniami przedstawiającymi obiekty i cechy
obiektów zewnętrznych. Trwa i potwierdza się w czasie, w realnych i pozornych zmianach, w relacjach przestrzennych i przyczynowych z innymi
przedmiotami, w różnych sposobach użycia, itd.25

2. KONSTYTUCJA TYPÓW

Formą ogólnej zażyłości ze światem jest struktura „znajomości i nieznajomości” (określonej szczegółowości i nieokreślonej ogólności); w jej obrębie, czyli zależnie od niej, kształtują się dalsze różnice między znajomością
i nieznajomością.26 Przywoływanie i antycypacja charakterystyczna dla tego
—————————
20 J. Sidorek, Czasowość historii transcendentalnej, Principia, XLVII/XLVIII, 2007, 79–93. Badania struktury i wymiarów czasowości oraz ewolucja w pojmowaniu transcendentalnego Ja to dwa
czynniki umożliwiające Husserlowi rewizję Brentanowskiego projektu psychologii opisowej, czysto
statycznych badań konstytutywnych i pogłębić go o badania genetyczne, odsłaniające genezę sensu w
jedności strumienia świadomości. Ibidem, s. 80.
21 Hua XI, s. 339.
22 Hua XI, s. 338–339.
23 Hua XI, s. 177.
24 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Księga druga, przeł.
D. Gierulanka, Warszawa 1974, s. 118, 154 (Idee II); MK, s. 69, 56.
25 J. J. Drummond, The Structure of Intentionality, w: The New Husserl: A Critical Reader, Donn
Welton (red.), Bloomington: Indiana University Press, 2003, s. 81.
26 EU, s. 46.
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rodzaju doświadczenia przedmiotów jest dziełem asymilującej asocjacji
(assimilierende Apperzeption). Antycypujemy wystąpienie przedmiotu
i jego cech odwołując się do horyzontu przeszłych doświadczeń podobnych
przedmiotów. W kolejnym doświadczeniu oczekujemy jego obecności.27 Im
częściej antycypacja znajduje potwierdzenie, tym jest mocniejsza i staje się
nawykiem wyznaczającym sposób doświadczenia i wstępną znajomość
przedmiotu.28 Dzięki temu, że coś podobnego przywołuje coś innego, co jest
podobne, tworzy się typ. Typowość poszczególnych realności zależy od „typowości całościowej” – nieskończonego horyzontu światowego. Momenty
potencjalne umożliwiają oczekiwanie czegoś określonego, „określoną typizację wszelkich przedmiotów”, wstępną znajomość (Möglichkeit), a także możliwość jej wzbogacenia (Ver-möglichkeit).29
Inaczej mówiąc, sens „świata” jako horyzont doświadczenia realności, zbudowany jest z typów obiektów, dzięki temu jego przedmioty doświadczane są
jako uporządkowane w typy: „Rzeczy doświadczane są jako drzewo, krzew,
zwierzę; wąż, ptak, a konkretniej, jodła, lipa, czarny bez, pies, żmija, jaskółka,
wróbel itd.”30 Typy (modele, wzorce, reprezentacje mentalne) odtąd prowadzą
syntetyczny proces ustalania cechy, własności, rodzaju obiektu, kierują naszym zwykłym myśleniem i działaniem. Każde nowe indywiduum jest już
wstępnie znane, przywołuje bowiem to, co podobne, ponieważ już jest uchwycone zgodnie ze swoim typem w horyzoncie możliwego doświadczenia i z odpowiednimi wskazówkami podobieństwa. Ma niejako „z góry” (Vorgriff)
przewidziane typy własności jeszcze niedoświadczonych, lecz już oczekiwanych. Dlatego kiedy widzimy np. kota, natychmiast antycypujemy jego możliwe sposoby zachowania, sposób poruszania się, jedzenia, zabawy.
Typy powiązane w sieć wyznaczają style poznawcze możliwych przedmiotów doświadczenia – bieg przyszłego doświadczenia. Podmiot tylko w niewielkim stopniu może kierować tymi intencjonalnymi modyfikacjami, typy
bowiem powstają spontanicznie, jak w przypadku figur dwuznacznych. Typizująca funkcja świadomości, twierdzi Husserl, stanowi aprioryczny warunek
konstytucji świata przeżywanego i jego spójności.31 Rozgrywa się na różnych
stopniach ogólności. Na najbardziej ogólnym obejmuje „coś w ogóle” i ono
stopniowo może być ograniczone do np. rzecz, zwierzę ich licznych gatunków i rodzajów itd. Dzięki niej można przechodzić od spostrzeżenia czegoś
do ustalenia: jakieś zwierzę, pies, owczarek niemiecki, ciemny, niespokojny,
podobny do psa sąsiada, itd. Dynamicznemu procesowi typizacji odpowiada
ukazywanie się nowych cech przedmiotu.
—————————
Hua XI, s. 185.
Ibidem, s. 190.
29 EU, s. 47, 43.
30 EU, s. 313.
31 D. Lohmar, Husserl’s Type and Kant’s Schemata: Systematic Reasons for Their Correlation or
Identity, w: The New Husserl. A Critical Reader, D. Welton (red.), Indiana University Press 2003,
s. 106.
27

28
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Spostrzeżenie w początkowej fazie to aktualizacja najogólniejszego typu,
zgodnie z tym, co dane, następnie jego zawężanie aż do ustalenia właściwego
typu. Husserl definiuje typy jako „empiryczne ogólności”, które właśnie
z racji niedookreśloności (niejasności) mogą być egzemplifikowane w różny
sposób.32 Przestrzeń gry (Spielraum), w której rozgrywa się typizacja, podlega zmianom i nie jest w pełni zdeterminowana, ponieważ typ cechuje pewna
„rozpiętość”. To znaczy, że różne doświadczenia mogą wypełnić oczekiwania
wyznaczone przez ten sam typ, podobnie jak różne barwy mogą wypełnić
oczekiwanie, że powierzchnia będzie miała pewną barwę. Nie są jednoznacznie określone sposoby prezentacji, przedmiot może być widziany
z różnych punktów widzenia, odległości, oświetleniu, itd. Można zauważyć
następująca prawidłowość: treść typu konkretyzuje się, wzbogaca (rozszerza) – typ dzieli się na podtypy lub też ubożeje (zawęża) zależnie od tego, czy
doświadczenie (antycypacja) ją potwierdza lub podważa. Coraz precyzyjniejsze określanie prowadzi do ustalenia typu indywidualnego obiektu, coraz
bardziej niedookreślone do „czegoś w ogóle” (Etwas-überhaupt), czyli horyzontu zewnętrznego (światowego).
Wkład procesu typizacji jasno widać w spostrzeżeniu rzeczy. Rzecz widziana jest zawsze z jednego punktu widzenia, w pewnej perspektywie – jej
spostrzeżenie jest nieadekwatne. Ale ta właśnie współuświadomiona niedoskonałość (niepełność) jej prezentacji, wskazuje intencjonalnie na możliwość zastępowania aktualnego spostrzeżenia przez kontinuum możliwych
spostrzeżeń. Alternatywne spostrzeżenia należą do horyzontu rzeczy i w jego
niejasności gruntuje się jej nieokreśloność. Odniesienie do typu ogranicza
wspomniane nieokreśloności i nieadekwatności, co sprawia, że w „strumieniu doświadczenia świata” podmiot może kierować swoją intencję na
przedmiot jako optimum, które motywuje np. dalszy przebieg spostrzeżenia,
umożliwia antycypację w formie prowadzącego, docelowego „obrazu” (eines
Leitbildes) w określonej, uporządkowanej skali możliwych odmian. Z tego
właśnie powodu w spostrzeżeniu nie chodzi o dowolną egzemplifikacja sensu (pojęcia, czy jakiejkolwiek treści doświadczenia), lecz o taką, która wyznacza w sposób systematyczny konteksty jego doświadczenia. W rozwijaniu
możliwych konfiguracji sytuacji decydującym czynnikiem są możliwości
swobodnego ruchu i działania podmiotu, praktyczne „ja mogę” (ich-kann)
i „ja czynię” (ich-tue). Również jego cele i interesy jeszcze nie wyodrębnione
wyraźnie jako normy lub nakazy.
Rozważmy przykład. Przypominam sobie np. poranny spacer z psem.
Wybór tematu „poranny spacer z psem” (strona noematyczna) jest jednocześnie pominięciem pozostałych, współobecnych aspektów, które również
mógłbym wybrać: trasy, napotkanych osób, warunków atmosferycznych itd.
Od strony noetycznej patrząc, przeżycie to jest przypomnieniem. Ów temat
—————————
32

EU, par.81.
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„poranny spacer z psem”, wskazany na drodze selekcji, może być dostępny
również dla innych form przeżyć – stać się przedmiotem fantazji, pragnienia
itd. Zatrzymanie doświadczeń do ponownego odtworzenia wzmacnia już
dokonaną selekcję, ponieważ raz wybrane możliwości intencjonalnie motywują, czyniąc pewne ciągi przeżyć protencjonalnie bardziej prawdopodobne
od innych.33 W przypomnieniu także, jak wykazują badania nad pamięcią,
potwierdza się obecność typów. Wyjaśnia się obrazy przypomnieniowe przez
odwołanie do pewnego schematu, złożonego z typu i transformacji. Także
niejasności i luki pamięci wskazują na pewną antycypowaną optymalną daną przypomnienia.34 Stopniowanie i zorientowanie na pewne optimum,
„…w ogóle jest uniwersalnym prawem świadomości”.35
Typy, łącząc się w szersze struktury – sieci, zapewniają znajomość nie
tylko indywidualnego przedmiotu ewentualnie ich grupy, ale ogólną znajomość sytuacji (Gesamtkonfiguration), w jakiej znajduje się podmiot jego
najbliższego otoczenia. Typy są najbardziej rozwiniętymi strukturami przedrefleksyjnej świadomości, tłem dla aktu świadomego, wstawiają akt w szerszą strukturę, umieszczają go w pewnym kontekście przeżyciowym i z tego
względu są ich spoiwem. Owe powiązane konteksty, „pola przeżyciowe” tworzą jedność indywidualnego strumienia świadomości, pole swobody działań
dla jego centrum – Ja.36 W tym szerszym kontekście tworzy się zasadnicza
struktura świadomości tematycznej, którą Husserl określa jako korelację
noetyczno-noematyczną. Wiąże ona noezę, konstytuującą stronę przeżycia,
z noematem – jego ukonstytuowaną stroną. Noemat to odpowiednik świadomości, przedmiot wzięty tak, jak jest uświadomiony w przeżyciu, jako
jednostka sensu. To, inaczej mówiąc, znaczenie „skierowane do świata”, sens
przedmiotowy i jednocześnie sens pragmatyczny dla podmiotu, który właśnie dzięki niemu potrafi antycypować, czyli znać niejako “z góry” przedmiot
spostrzeżenia.37
3. KONSTYTUCJA POJĘĆ EMPIRYCZNYCH

Typy, umożliwiając spostrzeganie przedmiotów jednostkowych jako podobnych, znanych stają się rdzeniem pojęć empirycznych. Kiedy zwrócimy
uwagę na wspólną cechę przedmiotów danego typu lub konkretną cechę
wyodrębnimy z indywidualnego przedmiotu i zauważymy jej podobieństwo
—————————
33 Sens i to, co on wyznacza, są dziełem naszego przeszłego doświadczenia z przedmiotem tego
sensu. Dla mnie jego przedmiot jest rzeczywiście indeksem tego, co ja, podmiot sensu, w niego
włożyłem. C. B. Christensen, Sense, Subject and Horizon, Philosophy and Phenomenological Research, LIII, 4, December, 1993, s. 770.
34 Hua XI, s. 280–282.
35 Hua XI, s. 203, 221.
36 E. Husserl, Ding und Raum. Vorlesungen 1907, U. Clasges, 1973, 359. Hua XVI; Idee I, s. 252.
37 D. W. Smith, R. McIntyre, Husserl and Intentionality, A Study of Mind, Meaning and
Language, Dordrecht 1982.
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do cech innych przedmiotów, uzyskujemy ogólność, która nie jest ograniczona do pewnej liczby doświadczeń podobnych przedmiotów, ale sięga
uniwersalnego rdzenia. Husserl jako ilustrację podaje konstytucję pojęcia
„pies”.38 Warunkiem jego utworzenia jest zmiana nastawienia z konkretnego
na abstrakcyjne, przejście od typu „pies”, czyli świadomości, że ten oto pies
jest elementem grupy podobnych elementów, określonej przez zespół charakterystycznych cech i również określony horyzont antycypacji dalszych
cech, do świadomości abstrakcyjnej, w którym każdy pies jest jak każdy inny, a otwarty horyzont cech obejmuje nie tylko cechy tego czy innego konkretnego psa, lecz również nieznane jeszcze cechy, psów w ogóle.
Zmieniając nastawienie, nie ujmujemy tematycznie spostrzeżonego psa
jako jednostkowego, ale tworzymy pojęcie „pies”, wyobrażając sobie znane
nam z doświadczenia psy, ewentualnie otwartą wielość innych psów, i wypatrujemy w tym owo ogólne „pies”.39 Zawiera ono wiele empirycznych pojęć
szczegółowych, które stanowią możliwość ciągłego wzbogacania pojęcia.
Zmiana nastawienia umożliwia przejście od prostej prezentacji przedmiotu
– resp. wiedzy o przedmiocie do prezentacji kategorialnej – resp. „wiedzy
że”, dotyczącej wspólnych własności wielu przedmiotów i relacji między nimi
oraz stanów rzeczy.40 Umożliwia zwrócenie uwagi na ich wspólną cechę lub
konkretną cechę, wyodrębnienie jej z indywidualnego przedmiotu i zauważenie jej podobieństwa do cech innych przedmiotów. W ten oto sposób tworzy się ogólność pojęcia.
Głównym narzędziem prezentacji pojęciowej są znaczenia językowe. Zrozumienie znaczenia językowego wymaga uchwycenia relacji między wyrażeniem mającym znaczenie i samym znaczeniem.
„Znaczenie tak się ma do rozmaitych aktów znaczenia (przedstawienie logiczne do aktów przedstawiających, sąd logiczny do aktów sądzenia, wniosek logiczny do aktów wnioskowania), jak czerwień in specie do leżących tu kawałków papieru, które wszystkie «mają» tę samą czerwień. Każdy z nich ma, obok innych konstytuujących momentów (rozciągłość, kształt i temu podobne),
swoją indywidualną czerwień, to znaczy jest ona jednostkowym przypadkiem
tej species barwy, natomiast czerwień sama nie istnieje realnie ani w tych tu
oto kawałkach papieru, ani gdziekolwiek w świecie; nie istnieje także «w naszym myśleniu», o ile ono należy do dziedziny bytu realnego, sfery czasowości.”41 „Znaczenia tworzą pewną klasę przedmiotów ogólnych albo species.”42

—————————
EU, s. 314.
Ibidem, s. 314.
40 Obiekty abstrakcyjne np.: sprawiedliwość, wolność, prawda, liczba, zbiór, prawo grawitacji itd.,
można uchwycić tylko za pośrednictwem aktu wyższego rzędu, ufundowanego na aktach spostrzeżenia.
E. Husserl, Badania logiczne, t. II część 2, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2000, s. 181. LUII.
41 LU, s. 101.
42 Ibidem, s. 126. Akt kierujący się na znaczenie może mieć charakter abstrakcyjnej intencji
znaczeniowej lub dodatkowo wypełnionej naocznością (intencja pusta i wypełniona). Intencja jest
niezbędnym warunkiem powstawania wyrażeń znaczących. Intencja pusta to uchwycenie znaczenia
in abstracto, czyli rozumienie sensu wyrażenia. Intencja wypełnia się, przedstawienia naoczne
uzupełniają ją i konkretyzują, gdy nazwa aktualnie odnosi się do nazwanego przedmiotu.
38
39
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Na przykład pojęcie wielości in abstracto ma za podłoże konkretne
wielości, zbiory określonych obiektów. Jest ono uzyskane w akcie abstrakcji,
w którym pomijamy rodzaj przedmiotów i uchwytujemy to, że jest ich wiele,
że są ze sobą połączone w wielość. Naoczną podstawą przedstawień
symbolicznych są momenty figuralne. Gdy już abstrahowaliśmy od konkretnych elementów zbioru, spostrzegamy od razu „tłum ludzi”, „aleję drzew”,
„klucz gęsi” itd. Momenty figuralne zastępują właściwe przedstawienie
zbioru i dają podstawę przedstawieniu pojęciowemu. Podobnie uzyskujemy
pojęcia czegoś, jedności i liczby. Są to pojęcia relacyjne, odnoszą się nie do
rzeczy samych, lecz do sposobu, w jaki je rozważmy. Uzyskujemy je
w refleksji nad aktami, których treść pozostaje całkowicie dowolna, toteż,
podobnie jak same akty, pojęcia te istnieją, o ile są pomyślane. Ten rodzaj
refeksji Husserl nazywa ideacją.43
Przez analizę procesów (aktów) Husserl określa opisowo powstanie
(wyabstrahowanie) pojęć elementarnych: jakość, intensywność, miejsce,
czas itd., oraz relacji i pojęć na nich opartych (wielość i jedność, całość
i część, równość, podobieństwo itd.). Pojęcia elementarne stanowią najogólniejsze i jednocześnie najbardziej puste pod względem treści kategorie.
Zdaniem Husserla, matematyka jest właśnie przykładem systemu takich
pojęć, operowania znakami odzielonymi od jakichkolwiek przedstawień,
a przecież jednocześnie znakami zmysłowymi, w którym właściwe myślenie
zastąpione zostało przez reprezentację symboliczną.44

PODSUMOWANIE

Szerokim kontekstem powstawania habitualności jest strumień świadomości i możliwości czucia i ruchu cielesnego podmiotu. Temporalna struktura retencyjno-protencyjna doświadczenia i jego zależność od ruchu i działania cielesnego podmiotu, umożliwia powstanie horyzontu doświadczeniowego i w jego ramach habitualności. Uogólniane są podstawą konstrukcji pojęć
empirycznych. Horyzonty doświadczenia ukształtowane przez typizację charakteryzują się różnymi stopniami ogólności. Do horyzontów odsyłają bezpośrednio dane określenia przedmiotu, wskazując możliwości wzbogacenia
i stopniowej eksplikacji jego określeń, a w konsekwencji, utworzenia jego
pojęciowej reprezentacji.45 Proces typizacji należy rozumieć jako nabywanie
—————————
Idee I, s. 18.
W swojej pierwszej pracy, Philosophie der Arithmetik (1891), Husserl broni prymatu
naoczności, opisu. Idzie za rozróżnieniem Franza Brentano na przedstawienia właściwe, w których
przedstawiana treść dana jest wprost, oraz niewłaściwe, w których dana treść przedstawiona jest
pośrednio, przez reprezentujący ją znak. Choć akcentuje ich logiczną równoważność i wzajemną
zastępowalność (o ile znak jednoznacznie charakteryzuje treść), to uznaje reprezentację symboliczną
za „surogat” tych pierwszych. E. Husserl, Philosophie der Arithmetik. Mit erganzenden Texten,
(1890–1901), L.Eley, 1970, Hua XII, s. 193.
45 Ów wewnętrzny horyzont odsyłania antycypuje postępowanie indukcyjne.
43

44
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i wytwarzanie form poznania – wzorców, schematów, kategorii, modeli sytuacji, itd., które wyrażają dyspozycje i cele podmiotu a jednocześnie są
w pewnym sensie wytworem historii i struktury obiektów (świata), do którego się odnoszą. Gdy znajdują potwierdzenie funkcjonują niezauważalnie,
spontanicznie ufamy doświadczeniu, które aktualizuje zbiór dobrze nam
znanych wzorców. Natomiast sytuacje, w których stają się problematyczne
i nieefektywne – aktualne doświadczenie nie daje się płynnie zharmonizować w ramach dotychczasowych struktur poznawczych – mogą doprowadzić
do ich zmiany i modyfikacji. Dzięki typice przedmiot jest wstępnie skategoryzowany, wyznaczone są w zasadzie sposoby jego poznawania, czyli ograniczona nieadekwatność i również wyznaczone granice jego nieokreśloności.
Typy mają status ogólnej znajomości przedmiotów naszego doświadczenia:
domów, ulic, samochodów, drzew itd., początkowej niejasnej formy, która
może być wypełniona, egzemplifikowana w różny sposób. Typy dostosowują
się do nowych sytuacji: uogólniają się i uzgadniają między sobą, aby objąć
coraz bardziej zróżnicowane okoliczności. Z tego względu można je potraktować jako systemy stosunków pozostających we wzajemnej ze sobą zależności, które odrywając się od działania na konkretnych przedmiotach ewentualnie ich typach i manipulowania nimi, znajdują oparcie na językowo sformułowanych prawach i zależnościach, myśleniu hipotetyczno-dedukcyjnym.
Na podstawie typów rozwijane są pojęcia, a następnie ogląd istoty (Wesensschau), abstrakcja ideacyjna (ideirende Abstraktion), później zwana
eidetycznym uzmiennianiem (eidetische Variation). Pojęcia utworzone na
podstawie typizacji zmieniają się wraz z doświadczaniem nowych przypadków, nabywają nowych treści, odpowiednio do tego wzbogaca się sens udostępnionego przez typizację przedmiotu. Zmianie ulegają też same typy, zyskują nowe charakterystyki lub tracą dotychczasowe wyznaczone przez nie
zbiory cech i style prezentacji przedmiotu. Dzięki typice rozwój poznawczy
ma charakter historyczny i całościowy, nie jest tylko afirmacją zdolności już
gotowej do poznawania, ale też stopniowym jej tworzeniem związanym
z eksplikacją struktur zawartych w innych systemach. Typizacja genetycznie
jest wcześniejsza od generalizacji. Typizacja spontaniczna dzieli rzeczy według rzucających się w oczy różnic, nauka je poprawia na drodze systematycznego i metodycznego doświadczenia. Szeroki kontekst treści wiedzy potocznej w ciągłym procesie specyfikacji i precyzacji pojęć, integruje wiedzę
naukową z całością struktur poznawczych i w tym sensie rozwiązanie nowych problemów zależy od owego kontekstu historycznego (horyzontu), jest
przygotowane przez poprzednie doświadczenia. Badanie obejmujące eksperymentowanie i sprawdzanie, pojęciowe i logiczne myślenie nakładając się
na spostrzeganie jest też ich kontynuacją. Napięcie między aspektem ukonstytuowanym i konstytuującym, pasywnym i aktywnym, jest jednym z bodźców wyzwalających dynamikę poznania, wzajemnego wpływu i uzgadniania
nabytych form doświadczenia (praktycznych schematów, wiedzy potocznej)
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i dążenia systemu poznawczego do oczywistości (pojęć, wiedzy naukowej) –
prawdy. Zwykle kryterium działania stanowi jego powodzenie lub niepowodzenie, natomiast teoretyczne nastawienie inicjuje poszukiwanie prawdy.
Wszystkie te czynności mają miejsce w obrębie systemu operacji współzależnych. Dlatego też, próbując określić istotę typów, można twierdzić, że
typy są nakazane i skonstruowane jednocześnie. Nakazane, ponieważ są
następstwem faz historii rozwoju systemu, a skonstruowane ponieważ wymagają wysiłku refleksji – złożonych czynności umysłowych – prowadzącej
do zrozumienia nowej sytuacji. Jako względnie sztywne schematy odtwarzają się w typowych sytuacjach, które je wyzwoliły, ale jako plastyczne stosują
się też do nowych i różnicują. Są intencjonalnym efektem sprawczości (Leistung) kognitywnej systemu.46 Elementem warunkującym skierowanie każdego aktu świadomości naprawdę.47 Husserl mówi w tym kontekście o zorientowaniu na rozum, o habitusie jako wytworze historii, który umożliwia
przyswojenie historycznego dziedzictwa.48
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THE CONTEXT OF HABITATUALITY IN THE HUSSERLIAN THEORY
OF CONSCIOUSNESS
ABSTRACT

Edmund Husserl understood consciousness as a critique of experience and the
metaphysics and science based on it. Phenomenology is a critique of cognition, a
method of investigation and questioning. In his later writings Husserl defined consciousness as a “system of intentional functions,” a “system of intentional operations.” Its correlate is a coherent and regularized world. One of the most important
aspects of the system of intentional functions are habitualities—patterns, mental
representations which arise in the process of “typification” and henceforth guide our
ordinary thinking and acting. Thanks to them, the type of object, its features and
properties are predetermined and, in principle, the ways of knowing it are determined. My task is to characterize the broad context of habituality formation, that is,
the stream of consciousness and the possibilities of feeling and movement of the
bodily subject. I will discuss in turn the temporal structure of experience and its
dependence on the movement and action of the bodily subject, and then characterize
the form of general intimacy with the world. It is in this context of “indeterminate
reality” that the constitution and evocation of the deposited sense, the anticipation
of the type of object and its qualities play out.
Keywords: Husserl, consciousness, habitualities, typification.
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STRESZCZENIE

Przedmiotem rozważań jest teza Gianni Vattimo o konieczności racjonalizacji
hermeneutyki ze względu na zarzucany jej relatywizm i estetyzm. Z tej perspektywy
autor rozważa projekty proponowane przez Bartosza Brożka oraz Chrysostomosa
Mantzavinosa, oparte na założeniu głoszącym, że zjawiska poznawcze leżące u podstaw rozumienia ludzkich zachowań oraz będących ich wynikiem artefaktów można
opisać przy pomocy metod naturalistycznych. Na końcu bada, czy te próby, przychodzące spoza obszaru ruchu hermeneutycznego, dają nadzieję na wyeliminowanie
wad hermeneutyki wymienianych przez Vattimo oraz jakie są perspektywy dalszych
badań nad tym problemem.
Słowa kluczowe: hermeneutyka, racjonalizacja hermeneutyki, filozofia interpretacji, metodologia nauk humanistycznych, naturalizm, dataizacja, performatywna humanistyka, cyfrowa humanistyka, pedagogika.

Zainicjowane przez Friedricha Schleiermachera i Wilhelma Diltheya badania na rzecz stworzenia specyficznej dla nauk humanistycznych i społecznych metodologii poznania zapoczątkowały procesy, których wynikiem był
rozwój hermeneutyki w trzech kierunkach: hermeneutyki technicznej, hermeneutyki filozoficznej i filozofii hermeneutycznej (por. Scholz, 1994).
Pierwsza zajmuje się budowaniem reguł interpretacji zachowań i artefaktów,
druga rozważa wartość epistemologiczną tych reguł, a trzecia sprowadza
hermeneutykę do poziomu filozofii ludzkiej skończoności realizując przez
rozumienie potrzebę sensu czasowego Jestestwa.
Rozwój tych trzech rodzajów hermeneutyki przebiegał wprawdzie równolegle, ale przez bardzo długi okres to filozofia hermeneutyczna uważana była
za najwyższe osiągnięcie ruchu hermeneutycznego mimo tego, że jej przedstawiciele z powodu konsekwencji swoich teorii byli oskarżani o estetyzujący
irracjonalizm lub/i też tworzenie relatywistycznej antropologii kulturowej
opartej o analizę ekspresji życia – jak w koncepcjach postdiltheyowskich
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(por. Paczkowska-Łagowska, 2013). Głównymi zarzutami, jakie stawiano
przy tym filozofii hermeneutycznej, są jej ograniczenie w zakresie argumentacji oraz dyskutowalność jej tez. W ramach ruchu hermeneutycznego pisał
o tym m.in. Gianni Vattimo; miał przy tym na myśli filozofię hermeneutyczną: „…hermeneutyka implikuje mniej lub bardziej wprost wyważone odrzucenie dyskusji, zastępując je filozofowaniem poetycko-kreatywnym lub czysto narracyjnym” (Vattimo, 2011, s. 112).
Te argumenty były jednym z powodów, dla których włoski filozof uformował postulat rekonstrukcji racjonalności hermeneutyki, który stanowić
ma odpowiedź na, z jednej strony, irracjonalizm, a z drugiej, na estetyzm
jako konsekwencję filozofii hermeneutycznej. Jego zdaniem ta rekonstrukcja
powinna polegać na ontologizacji. „Żeby się naprawdę ustrzec przed ryzykiem relatywizmu, estetyzmu, irracjonalizmu, nieuniknione wydaje mi się
ujawnienie ontologicznych implikacji dyskursu hermeneutycznego” (Vattimo, 2011, s. 122).

NIHILISTYCZNA HERMENEUTYKA GIANNI VATTIMO

Jak należy rozumieć realizację programu Vattimo? Prześledzimy go
szczegółowo na podstawie opublikowanego w 1997 roku tekstu pt. Rekonstrukcja racjonalności (Vattimo, 2011, s. 113–127). Za główne swoje zadanie
stawia w nim Vattimo wypracowanie takiego pojęcia racjonalności, które
odróżniłoby hermeneutykę od literatury i poezji, a z drugiej strony nie zatraciło jej antymetafizycznego charakteru.
Punktem wyjścia jego rozważań jest przy tym słabe pojęcie racjonalności rozumiane jako zdolność do „proponowania publicznie zrozumiałych
argumentów” (Vattimo, 2011, s. 114). Odróżnia go od silnego pojęcia racjonalności (uprawianej w ramach tzw. normalnej nauki), które określa jako
klasyczną postawę epistemologiczną odwołująca się do tzw. mitu danych
w epistemologii, klasycznie rozumianego pojęcia prawdy oraz dążenia do
intersubiektywności. Tę klasyczną postawę epistemologiczną odróżnia od
stanowiska hermeneutycznego, które polega na przyjęciu określonej postawy
poznawczej dzięki spotkaniu z nowym systemem metafor. Pytanie o rekonstrukcję racjonalności hermeneutyki jest więc tak naprawdę postawieniem
następującego problemu: czy jest możliwa perswazyjna argumentacja w ramach wskazanej powyżej postawy hermeneutycznej. Vattimo udziela na to
pytanie pozytywnej odpowiedzi i na tym opiera swój projekt rekonstrukcji
racjonalności. Przyjrzyjmy się zatem jego argumentacji. W celu realizacji
swojego programu Vattimo wyróżnia trzy wersje hermeneutyki.
W pierwszej wersji rozumienie i akceptacja systemu metafor nie ma nic
wspólnego z dowodzeniem lub nawet perswazją, a bardziej z konfesyjnym
przyłączeniem się do „kościoła” wyznawców danej narracji. Jest to pogląd,
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który odwołuje się do tez Thomasa R. Kuhna. Taka asymilacja systemu metafor wyklucza jednak argumentację, polemikę czy też spójność logiczną. Nie
nadaje się więc, zdaniem Vattimo, do uwzględnienia w programie rekonstrukcji racjonalności.
Odrzuca on także odwołującą się do estetyzmu hermeneutykę, która jest
metaforycznym opisem procesu kreacji spójnego systemu pojęciowego ze
względu na przypadkowo wybrany punkt startu. Estetyzm w tej wersji pokazuje swoje konsekwencje w ramach artystycznej koncepcji performansu jako
afirmacji „czystej arbitralności” dowolnego, przypadkowo wybranego punktu tradycji czy języka, z wewnątrz których mówi agent poznawczy. Czysto
przypadkowe zajęcie miejsca poznawczego (co miałoby być tym dekonstruktywistycznym performansem) jest realizacją programu pełnej, zradykalizowanej świadomości historycznej. Według Vattimo w ramach tak pojętej
dekonstrukcji czyha jednak pułapka autentyczności, a przez to ryzyko ponownego wpadnięcia w kategorie metafizyczne. Dodatkowo programowa arbitralność wyboru perspektywy, miejsca z którego się mówi sprawia, że argumentacja staje się niemożliwa, ponieważ nie ma tam intencji obiektywności.
Tradycjonalistyczną propozycję uniknięcia tych dylematów buduje według Vattimo Hans Georg Gadamer, który jednak krytykując świadomość
estetyczną za jej oderwanie od pojęcia poznania, popada w swych próbach
w tendencje obiektywistyczne opisu doświadczenia hermeneutycznego
z poziomu fenomenologiczno-analitycznego. Ten poziom jest odróżniany
przez Gadamera od poziomu historyczno-rekonstrukcyjnego uprawianego
w ramach metodologii nauk humanistycznych. Opis fenomenologiczny doświadczenia dzieła sztuki jako gry horyzontów musi jednak być uznany za
formowany z pewnej pozycji, jeśli chce zachować swoją antymetafizyczną
pryncypialność. I to stawia, zdaniem Vattimo, projekt Gadamera pod
znakiem zapytania. Taka fenomenologia popada bowiem w wewnętrzną
sprzeczność.
A zatem trzy próby realizacji hermeneutycznej postawy antymetafizyczności: parapoetyckie wytwarzanie i asymilacja systemu metafor, dekonstruktywistyczne rzucenie kostką czy też fenomenologiczna analiza Gadamera, która popada w wewnętrzne aporie, są uznawane przez Vattimo za nieudane z punktu widzenia jego projektu. W ramach swojej próby rekonstrukcji
racjonalności proponuje inną wersję hermeneutyki – nihilistyczną, budowaną poprzez odwołanie się do filozofii Friedricha Nietzschego.
Punktem wyjścia stanowiska Nietzschego jest stwierdzenie, iż jedyną
metodą, dzięki której można uratować racjonalność hermeneutyki, jest radykalne przywołanie świadomości jej własnego, interpretacyjnego charakteru. Tak jak wypowiedzi Nietzschego o śmierci Boga nie są stwierdzeniem
faktu jego nieistnienia – nie mają charakteru metafizycznego, ale są historycznym opisem pewnego procesu rozwoju kultury, tak hermeneutyka
powinna skupić się na historycznej analizie swojego rozwoju. I w taki tylko
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sposób może uciec od pełnego relatywizmu i estetyzacji z jednej strony oraz
scjentyzmu z drugiej. W ten sposób, w opozycji do tych skrajnych rozwiązań,
Vattimo chce znaleźć trzecią drogę – hermeneutycznego racjonalizmu przez
ujawnienie ontologicznych implikacji dyskursu hermeneutycznego (Vattimo 2011, s. 122).
Powinno się to dokonać przez racjonalną rekonstrukcję procesu historycznego, która nie będzie jednak teorią wielości, ale interpretacyjnym wyrazem rzucenia, przypadkowości agenta poznawczego, który zawsze znajduje
się w pewnych warunkach czasowo-przestrzennych. Żeby w pełni zdać sprawę ze swojej pozycji agent musi dokonać rekonstrukcji, która jest kompletna
i przez to perswazyjna, dostarcza silnych argumentów na rzecz obrony jego
stanowiska. Racjonalna hermeneutyka jest w tym sensie samopoznaniem,
które jest usprawiedliwione na dwóch poziomach – na poziomie samego
wyboru hermeneutyki jako narzędzia poznania oraz na poziomie samoświadomego wyboru sposobu interpretacji sytuacji przypadkowości agenta poznawczego – choć oczywiście jest to zawsze argumentacja „słaba”, zdająca
sprawę ze swej pozycji historycznej, a więc nie generująca ahistorycznych
zdań o historyczności. Vattimo pisze:
„Nowość i znaczenie hermeneutyki polega ostatecznie na uznaniu, iż (racjonalna) argumentacyjna interpretacja historii nie jest »naukowa« w sensie
pozytywistycznym ani również czysto »estetyczna«. Zadanie współczesnej hermeneutyki wydaje się polegać na wyrażaniu w pełnej i wyraźnej formie tej oryginalnej inspiracji, co oznacza także zadanie odpowiedzialnego formułowania
odpowiedzi na wezwanie wynikające z jej dziedzictwa” (Vattimo, 2011, s. 126).

Tak rozumiana hermeneutyka w swej części realizacyjnej staje się przy
tym teorią nowoczesności. Vattimo stwierdza: „Związek hermeneutyki
z nowoczesnym scjentyzmem albo ze światem technicznej racjonalności nie
może polegać jedynie na polemicznym odrzuceniu” (Vattimo, 2011, s. 124).
Powinna ona raczej przemyśleć sens techniczno-naukowej racjonalizacji
świata. W swych rozważaniach Vattimo bazuje przy tym na pojęciu Verwindung, rozumianym jako unieważnienie wszelkiej podstawy oraz odrzucenie
metafizyki jako marzeniu o arche. Nihilistyczna hermeneutyka będzie poszukiwała swojego związku z nowoczesnością pokazując, że świadomość
historyczna oraz jej hermeneutyczna realizacja jest tak naprawdę dopełnieniem projektu nowoczesności oraz afirmacją procesu „odczarowania” świata,
a nie negacją rozwoju cywilizacyjnego, emancypacji i „płynności” nowoczesnego życia.
Racjonalizm hermeneutyki, jej poznawcza legitymizacja, zawiera się więc
w argumentacji narracyjno-interpretacyjnej, która przeciwstawia się estetyzmowi, irracjonalizmowi i relatywizmowi, gdyż pokazuje swój własny, nieprzypadkowy związek z dziejami (por. Torzewski, 2001). Jak należy rozumieć to stwierdzenie?
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Po pierwsze, Vattimo przyjmuje, że istnieje modus argumentacji, w ramach którego agent poznawczy reprezentujący hermeneutykę potrafi przedstawić szereg racji pokazujących związek pomiędzy nowoczesnością, a tak
pojmowanym nihilizmem oraz systemem wiedzy, który nie jest klasyczną piramidą, ale siecią – mówiąc za Donaldem Davidsonem. W ramach tego procesu musi jednak pójść o krok dalej i pokazać ontologię nowoczesnego Jestestwa, którego aktywność, jako istoty dziejowej, jest źródłem powstania tej sieci
– dziejów. Dzieje w tym sensie są wydarzeniem (artefaktem), które można
rekonstruować i w ramach tych projektów rekonstrukcyjnych wdawać się w
debatę poszukując najlepszego dla nich wytłumaczenia w ramach retorycznej,
słabej sprawności argumentacyjnej odwołującej się do historyczności agenta
poznawczego. Jest to więc dyskurs czerpiący swoje wzorce z historii jako dyscypliny badawczej i do niej się referencyjnie odwołujący. W ten sposób unika
wspomnianych już powyżej ahistorycznych wypowiedzi o historyczności.
Po drugie, ta rekonstrukcja ma charakter kołowy, czyli bazuje na fakcie
rzucenia i wynikającego z tego przedsądów samego agenta poznawczego,
interpretatora. Kołowa racjonalność hermeneutyki jest ostatecznym, teoretycznym zagospodarowaniem zamieszkiwania Jestestwa (jego rzucenia
w czas) oraz próbą zdania sprawy z tego zamieszkiwania poprzez racjonalne
(a więc argumentacyjne) pokazanie genezy oraz okoliczności tego zamieszkania. Podchodzi ona zatem do wszelkiego zadania intelektualnego w sposób
wybitnie procesowy; jej celem jest pokazanie „stawania się” artefaktu w ramach nowoczesności jako nihilistycznej świadomości historycznej. Vattimo
buduje wzorce tej rekonstrukcji odwołując się do Nietzschego i bazując na
„wyleczeniu się” z wszelkiej metafizyki. W tym sensie hermeneutyka staje się
więc filozofią moderny jako świadomości historyczności wszelkiej wiedzy.
Po trzecie, taka hermeneutyka mogłaby się nazywać ontologią aktualności (Vattimo, 2011, 125) i łączyłaby hermeneutykę jako filozofię skończoności
z nowoczesną afirmacją świadomości historycznej. Realizacja tego zadania
skierowała Vattimo (por. Vattimo 2014) w stronę postmodernizmu, w ramach którego hermeneutyka uznaje sama siebie za kontynuatorkę modernizmu (post- w tym sensie to samoświadoma kontynuacja -Verwindung, a nie
przezwyciężenie modernizmu – Überwindung). W ten sposób hermeneutyka pozbyłaby się swego antynowoczesnego odium oraz wywodzących się od
Gadamera tradycjonalistycznych, wspólnotowych skłonności, które kierują
ją w stronę konserwatywnych nurtów społecznych (por. Przyłębski, 2013).
Ciekawe jest przy tym to, że to nihilistyczne (nazywane także myśleniem
słabym) stanowisko Vattimo zostało skonfrontowane z nowym, kwestionującym postmodernistyczny narratywizm ruchem „nowego realizmu” (por. Ferraris, 2013; 2015; Gabriel, 2015), który odrzuca prymat dyskursu nad
rzeczywistością i zalicza perspektywiczne narracje do kwestionowanej rzeczywistości. Vattimo odpowiedział na te zarzuty tekstem (por. Vattimo, 2012
(2017)) w którym pokazuje brak respektu nowego realizmu dla empiryczne-
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go faktu różnorodności dyskursów, ich ścierania się oraz kształtowania w ich
ramach alternatywnych obrazów rzeczywistości w zglobalizowanym świecie.
Szczegółowe zaprezentowanie tej dyskusji nie jest jednak przedmiotem naszych rozważań.
Jak można ocenić projekt Vattimo? Po pierwsze mówi on z głębi ruchu
hermeneutycznego i zmaga się w swoich rozważaniach z wszystkimi jego
aporiami. Przede wszystkim chodzi tutaj o figurę myślową związaną ze znaną cechą języka naturalnego, jaką jest asercja. Jest to argument, którego
używał już Sokrates argumentując przeciwko sofistom (za którego kontynuatorów uważają się niektórzy przedstawiciele ruchu hermeneutycznego). Wypowiadając zdanie o charakterze argumentu w dyskusji, automatycznie nadajemy temu zdaniu status prawdziwości. Jak jednak prowadzić dyskusję
próbując przekonać innych do swoich racji, kiedy wypowiadane argumenty
pozostają w „cudzysłowie” – nadaje im się status historyczny obowiązujący
wyłącznie w ramach pewnego, jednego z wielu, „projektu” jakim jest rzucenie agenta poznawczego. Jest to całkowicie sprzeczne z polemicznym charakterem dyskusji oraz koniecznością opowiedzenia się za jednym ze stanowisk oraz jego argumentacyjną obroną.
W sytuacji sporu agent poznawczy musi bowiem sam siebie uprzedmiotowić, zobiektywizować, żeby sformułować racjonalny argument stojący
naprzeciwko argumentu dyskutanta. Mówiąc za Jacquesem Lacanem to
uprzedmiotowienie sprawia, że mówi on o sobie jako o kimś innym (Choińska,
2009, 160). Jak pisał Georg Misch, jest ono jednak zawsze związane z poczuciem niepełności, nieadekwatności, niezgłębialności tego, co wypowiedziane
wobec tego, co wypowiadane. Źródłem tego poczucia jest różnica transcendentalna pomiędzy sferą ontyczną oraz ontologiczną, pomiędzy ja empirycznym (ontycznym) rzuconym w świat i jego praktykę oraz ja uprzedmiotowionym (ontologicznym), uchwyconym w danej chwili, jak w obiektywie aparatu,
będącym przedmiotem opisu oraz obiektywizacji.
Hermeneuta, jak Ludwig Wittgenstein w swej słynnej tezie o drabinie,
wypowiada więc zdania, których status poznawczy sam podważa. Jest to
paradoks, który swoją strukturą przypomina paradoks kłamcy. Argumentacja wymaga wejścia na poziom ontologiczny (języka przedmiotowego)
w stosunku do poziomu ontycznego (czasowego rzucenia) po to, żeby wytworzyć relację przedmiotową, która jest jej warunkiem. Projekt wszelkiej,
nawet słabej racjonalności Vattimo nie pozwala bowiem na pozostanie na
poziomie ontycznym, gdyż tam właśnie sprawdza się tylko czysto ekspresyjny, poetycki estetyzm. Z kolei wejście na poziom ontologiczny ma swoje
konsekwencje, gdyż może wywołać nieskończony regres argumentacyjny –
żeby ustalić wartość wypowiedzi na poziomie „x” zawsze musimy wejść na
wyższy poziom „y”.
Nasza teza brzmi więc, iż projekt rekonstrukcji racjonalności hermeneutyki w swoich konsekwencjach wymaga porzucenia poziomu filozofii herme-
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neutycznej i cofnięcia się do niższego poziomu metodologicznego po to, żeby
zobiektywizować i zalgorytmizować wybór trafnej argumentacji w sferze
ontologicznej. W przeciwnym wypadku grozi mu regres w nieskończoność.
Temu regresowi może zapobiec tylko metodologia wyboru najlepszej interpretacji ze zbioru interpretacji możliwych. Tylko w takim sensie projekt
rekonstrukcji racjonalności Vattimo będzie postulowaną afirmacją nowoczesności, o ile przyjmie także konsekwencje nowoczesności w postaci antymetafizycznej, a więc uwzględniającej świadomość historyczną, procedury.

TEORIE RACJONALNOŚCI FRONETYCZNEJ

W ramach ruchu hermeneutycznego innym wariantem działań na rzecz
przywrócenia hermeneutyce racjonalności, rozumianej jako dyskutowalność
jej tez, jest wykorzystanie teorii phronesis, pojmowanej jako racjonalność
nietechniczna, która jest oparta na zdolnościach rozumienia ludzkich zachowań, które podlegają teleologicznej konstytucji i tym różnią się od
przedmiotów fizykalnej rzeczywistości. (Januszkiewicz, 2016, s. 85; Portocarrero, Umbelino, Wierciński (red.), 2012)
Cechy tak rozumianej phronesis to niewyczerpalność – gdyż odnosi się
ona zawsze do realnej egzystencji jako źródła rozumienia, kołowość w ruchu
od całości do części (całość doświadczenia życiowego kontra jednostkowa
sytuacja), a także jednostkowość czyli odnoszenie się do niepowtarzalności
i wyjątkowości miejsca oraz czasu egzystencji. Taka racjonalność fronetyczna dotyczy bowiem tego rodzaju wiedzy, którą Arystoteles (por. Arystoteles,
1996) odróżnił od episteme – wiedzy na temat statycznych przedmiotów
traktowanych jako elementy natury oraz techne – wiedzy na temat metod
wytwarzania artefaktów technicznych oraz artystycznych. Znajdujemy ją
w obszarze wiedzy dotyczącej tych zjawisk, które traktujemy jako dokonujące się w sposób celowy, mające charakter teleologiczny – czyli opisywalnych
szczególnie dobrze dzięki wykorzystaniu jednej z wyróżnionych przez
Arystotelesa zasad substancji. Sposoby docierania do tych celów to specyficzny rodzaj kompetencji oraz odpowiadającej jej racjonalności (w praktyce
stosują ją najlepiej agenci poznawczy działający w obszarze pedagogiki lub
polityki).
Za współczesnego odkrywcę tej fronetycznej racjonalności uchodzi Martin
Heidegger. Wskazuje na to Theodore Kisiel – wybitny znawca jego twórczości,
wedle którego nosił się on początkowo z zamiarem zatytułowania terminem
Phronesis książki pt. Bycie i czas. Heidegger pisze o phronesis jako nauce
uprawianej z perspektywy „jako” (paragrafy 69a 33 Bycia i czasu). Jest to
wiedza związana z troską (Sorge) indywiduum, które jest zaabsorbowane własną, czasową egzystencją oraz poszukiwaniem jej sensu (Januszkiewicz
2016, s. 85).
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Agent poznawczy – indywiduum, odkrywa tutaj sam siebie poprzez
wyraz językowy – poznaje swoje dążenia obiektywizując nieuświadomione
często przekonania, co daje mu moc kierowania teleologią działań, gdzie traktuje świat „jako” środek do realizacji celów w ramach projektu zagospodarowującego przypadkowe „rzucenie”. To odkrycie samego siebie ma go doprowadzić do integracji z bytem – stanie się pasterzem bytu w oparciu
o postawę wobec niego, którą Heidegger nazywa Gelassenheit i którą zastępuje husserlowską epoche (por. Augustyniak, 2010). Z tych inspiracji czerpie na
przykład współczesna filozofia ekologiczna, która postuluje zmianę postawy
agenta poznawczego wobec otoczenia z instrumentalnej na podmiotową.
Podsumowując ten wątek rozważań nasuwa się ciekawa refleksja. Projekty racjonalizacji w ramach nurtu hermeneutycznego, zarówno te odwołujące się do nihilizmu lub wspólnotowości, jak i te czerpiące z racjonalności
fronetycznej, kończą się ostatecznie zazwyczaj jako filozofia polityki lub pedagogika, a więc namysłem nad najwyższymi formami teleologicznego kierowania zachowaniem.1 Budują przy tym rozważania odrzucając związki
przyczynowo – skutkowe, a raczej szukają relacji morfologicznych i teleologicznych dostosowanych do świata ludzkich zachowań2 (por. Rodi, 1969;
2015). Szukają także często form wiedzy na poziomie przedepistemologicznym, przed podziałem na przedmiot i podmiot, jak teoria mowy ewokującej
Mischa (por. Sołoducha, 2007, s. 169–172).
Z punktu widzenia naszych rozważań najważniejszym jednak jest prezentowany już powyżej wniosek, iż dążenie do zdolności argumentacyjnej
wypowiedzi budowanej z pewnego miejsca naraża taki projekt na regres
w nieskończoność i jedyną receptą na to wydaje się powrót do metodologicznych korzeni hermeneutyki. Uniknięcie konsekwencji hermeneutyki,
jaką jest mistyczna kontemplacja wielości, wymaga wskazania ścieżki wyboru najlepszej z interpretacji wedle określonych kryteriów.

NATURALISTYCZNA RACJONALIZACJA HERMENEUTYKI
BARTOSZA BROŻKA

W ramach projektów racjonalizacji hermeneutyki pojawiły się próby pochodzące spoza rdzenia ruchu hermeneutycznego, kwestionujące powszechnie phrzyjętą tezę o filozofii hermeneutycznej jako najwyższej formie jej
rozwoju i przyjmujące, iż przekształcenie jej w antropologiczną ontologię
nowoczesności nie daje nadziei na stworzenie kryteriów wyboru najlepszej
—————————
1 Można wskazać tutaj z jednej strony na drogę Andrzeja Przyłębskiego a z drugiej Zygmunta
Baumana, które reprezentują dwie skrajnie odmienne teorie teleologicznego kierowania zachowaniem.
2 Warto tu wspomnieć o powstaniu w latach 50. XX wieku nurtu nazywanego pedagogiką hermeneutyczną. Jej twórcami byli O.F. Bollnow, W. Flitner, E. Weniger; por. (Kümmel, 1976; Milerski,
2021).
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z dyskutowanych racjonalnie interpretacji. Korekta tego stanu rzeczy wymaga powrotu do metodologicznych podstaw. Do tego nurtu należą m.in dokonania Bartosza Brożka oraz Chrysostomosa Mantzavinosa.3 Obie próby generalne odwołują się przy tym do tak dyskutowanych dzisiaj mocno paradygmatów rozumowań hipotetycznych (abdukcyjnych) (por. Magnani
2009).
Próba racjonalizacji hermeneutyki dokonana przez Brożka w książce
Granice interpretacji (Brożek, 2014) skoncentrowana jest na terminie interpretacja analizowanym przez pryzmat dokonań współczesnych nauk
o mózgu oraz nauk biologicznych. Już samo wyjaśnienie zaistnienia u agenta
poznawczego potrzeby rozumienia, która w filozofii hermeneutycznej zazwyczaj tłumaczona jest jako związana z zagadnieniem uporania się z czasowością, jest, wedle Brożka, głęboko zakorzeniona w biologii i psychologii jako
psychologiczna potrzeba domknięcia poznawczego. Wrócimy do tego jeszcze
w podsumowaniu tej części rozważań.
W swoim wywodzie Brożek generalnie nie odwołuje się klasyków ruchu
hermeneutycznego poprzestając na wyrywkowym czytaniu Hansa Georga
Gadamera wobec którego stosuje założenie, że: „…niektóre intuicje Gadamera zgodne są z tym, co na temat myślenia i rozumienia mówią nauki kognitywne i ewolucyjne”4 (Brożek, 2014, 74). Kluczowe w wywodach Brożka jest
przy tym pojęcie znaczenia, które definiuje odwołując się do Wittgensteina
teorii użycia języka, co w rozważaniach Brożka daje wrażenie ekstrapolacji
konstatacji dotyczących języka na całą sferę działań interpretacyjnych (także
tych pozajęzykowych). Wytłumaczeniem tej ekstrapolacji jest wielokrotnie
przytaczany argument odrzucenia koncepcji języka prywatnego w filozofii,
na rzecz jego społecznego i komunikacyjnego wymiaru, a więc teorii znaczenia zaczerpniętej od Wittgensteina.
„Możemy skonstruować znaczenie słów… bo wiemy, w jakich zdaniach słowa
te mogą potencjalnie wystąpić i w jakich kontekstach zdań tych można użyć”
(Brożek, 2014, s. 64).

Interpretacja to według Brożka możliwość dokonania parafrazy jakiegoś
tekstu. Umożliwiają to cechy języka: „W związku z faktem, że język jest
strukturalnie stabilny, a zatem posiada takie „niedoskonałości” jak nieostrość, wieloznaczność i otwartość – każdy kompetentny użytkownik języka
wskazać może wiele prima facie dopuszczalnych parafraz danego tekstu”
(Brożek 2014, 80). Zdaniem Brożka wybór jednej spośród parafraz zależy od
wiedzy tła oraz kontekstu. Parafraza zawęża przy tym znaczeniowo wyraże—————————
3 W tym samym nurcie mieści się także książka Olivera R. Scholza pt. Verstehen und Rationalität.
Untersuchungen zu den Grundlagen von Hermeneutik und Sprachphilosophie, której poświęcę
osobne opracowanie, gdyż omówienie wszystkich trzech koncepcji nie mieści się w ramach jednego
artykułu (Scholz, 1999).
4 Posługuję się tutaj odwołaniami do wersji cyfrowej, która jest skalowalna. W związku z tym odwołania mogą się różnić co do numeracji stron od wersji drukowanej.
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nie oryginalne. Proces interpretacji dla Brożka polega więc na wzajemnych
relacjach wielu interpretacji – parafraz – w ramach polimorficznych dziedzin języka (wielości alternatywnych form pojęciowych) i jego zastosowań
praktycznych (wielości form użycia) (Brożek, 2014, s. 149).
Celem procesu interpretacyjnego jest przy tym stworzenie wspólnoty rozumienia łączącej nadawcę i odbiorcę komunikatu. Jest to realizowane poprzez unifikację wiedzy tła, która wyraźnie wpływa na sposób rozumienia
komunikatu. Taki wspólnotowy charakter rozumienia pozwala z kolei na
nadanie wartości formom pojęciowym i procesom interpretacji. Jego granicami okazują się z jednej strony w pełni sformalizowany system logiczny,
a z drugiej wykraczający poza obszar wspólnotowości, a więc poza obszar
znaczenia rozumianego jako wspólnotowo uzgodniony sposób użycia – bełkot pojmowany jako przekazywanie wszystkich treści na raz. Pojawia się on
wówczas, gdy dla danej wypowiedzi nie można ustalić skończonego zbioru
jej dopuszczalnych parafraz (czy hipotez interpretacyjnych w przypadku
sztuki wizualnej).
Proces ograniczania polimorficzności wymaga unifikacji zróżnicowanej
wiedzy tła uczestników porozumienia. Referencyjne dla tej wiedzy tła są przy
tym teorie matematyczne i fizyczne. To one mają chronić przed paninterpretacjonistycznym anarchizmem. To dzięki wykorzystaniu tej wiedzy agent
poznawczy, językowo zapośredniczający otoczenie, robi to w najbardziej
efektywny sposób w ramach swych kontaktów z otoczeniem – uzyskuje
zgodność predykcji z konstatacjami.
Tak z grubsza prezentuje się tok rozumowania Brożka. Wyraźnie przy
tym odwołuje się w nim do znanych modeli komunikacji, jak kompetencyjny
schemat Wilbura Schramma. Twierdzi bowiem na końcu: „…nie sposób zrozumieć jakiegokolwiek tworu kultury, jeśli nie wkomponuje się go jakoś
w obraz świata (Brożek, 2014, s. 163).
W swojej próbie racjonalizacji hermeneutyki Brożek wyraźnie stosuje
więc strategię enaktywistyczną wedle której najważniejsza dla każdego rodzaju agenta poznawczego jest czynność sondowania polegająca na szukaniu
pokrycia pomiędzy wiedzą a oczekiwanym rezultatem tej wiedzy – predykcji
z konstatacjami. Jego projekt wpisuje się przy tym w szerszą dyskusję dotyczącą tego, w jaki stopniu dokonania współczesnej kognitywistyki mają zastosowanie w dziedzinie tradycyjnych nauk humanistycznych i społecznych.
Została ona zainicjowana m.in. przez artykuł Adlera i Gross dotyczącego
wykorzystania kognitywistyki w obszarze literaturoznawstwa5 (por. Adler,
Gross, 2002, s. 195–220). Porównują oni modę na stosowanie kognitywistyki do problemów literaturoznawstwa, do tendencji psychoanalitycznych obserwowanych kilka dekad wcześniej. Obie dziedziny można, ich zdaniem,
traktować jako pomocnicze, ale nie są one w stanie wyeliminować podsta—————————
5

Jest to ciekawy wątek, który stanie się przedmiotem oddzielnych rozważań.
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wowych, komparatystycznych i źródłowych metodologii literaturoznawczych
oraz humanistycznych – twierdzą. W tym sensie strategie racjonalizacji
hermeneutyki przez zastosowanie dokonań nauk kognitywnych są dla literaturoznawców tylko ciekawostką poznawczą nie zmieniającą zasadniczo niczego w ich warsztacie metodologicznym (por. Michelini, Köchy, 2017).
Jak nietrudno zauważyć w przypadku Brożka sytuacja ma się zupełne
odwrotnie. Uważa on zastosowanie dokonań kognitywistyki, psychologii czy
analitycznej filozofii języka do rozważania problemu interpretacji za oczyszczający dla hermeneutyki i pozwalający na jej, będącą przedmiotem naszych
rozważań, racjonalizację, a więc wskazanie możliwości dyskutowania hipotez
interpretacyjnych w ramach dopuszczalnego zbioru parafraz ze względu na
wiedzę tła, a nie redukowania ich do niepowtarzalnej sytuacji egzystencjalnej autora, którą możemy poddać tylko rekonstrukcji, estetycznej kontemplacji lub też jej radyklanemu przekształceniu. Interpretacje mogą być więc
oryginalne, niepowtarzalne, odkrywcze, atrakcyjne, ale nigdy trafne lub nietrafne. I to zdaniem Brożka wymaga korekty. Jego rozważania mają być tego
podstawą.
Za słabość projektu Brożka uważany jest scjentyzm naturalistyczny, który podważa ostatecznie jedną z ważnych intencji twórców hermeneutyki,
jakim było wytworzenie alternatywnego dla naturalistycznego wzorca
racjonalności. W przypadku Brożka mamy więc do czynienia z tezą, że
lekarstwem na kontemplacyjną bezradność perspektywizmu oraz narzędziem redukcji irracjonalizmu hermeneutyki w wersji egzystencjalnej jest
bezdyskusyjne przyjęcie wszystkich ograniczeń epistemologicznych naturalizmu.
Redukcjonizm zakłada przy tym istnienie niedyskutowalnej dziedziny,
do której redukuje się dane zjawisko. W tym przypadku są to dokonania
nauk przyrodniczych, których status epistemologiczny nie jest tak oczywisty
i niepowątpiewalny jak zakłada to Brożek. Pomija się tu oczywiście kwestię
ich osiągnięć praktycznych, która z punktu widzenia ewolucjonistycznego,
jaki Brożek przyjmuje, jest rozstrzygająca.
Ciekawe jest przy tym to, że same te nauki stosują często kryteria hermeneutyczne do uzgadniania wielości stanowisk teoretycznych, a, co więcej,
posługują się interpretacją w swojej codziennej praktyce. W „twardych”
dziedzinach jak matematyka czy przyrodoznawstwo znane są przecież praktyki wartościowania przez środowisko naukowe dowodów twierdzeń w oparciu o „miękkie” kryteria takie jak prostota czy uroda dowodu. Mamy więc
tutaj do czynienia z wyjaśnianiem problemu przy pomocy argumentów, które dla swojego wyjaśnienia używają tego, co wyjaśniane. (por. Demillo, Lipton, Perlis, 2014; Łata, Łukasik, 2020). W przypadku naturalistycznej racjonalności, do której odwołuje się Brożek, jest to błąd rozumowania. Co więcej,
ten typ racjonalności nie jest w stanie wyjaśnić niewątpliwego faktu istnienia
koła hermeneutycznego w przypadku aktywności interpretacyjnych.
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Innym zagadnieniem jest kwestia języka prywatnego. Czy dzisiejsze badania kognitywne nie dostarczają informacji, że w naszych systemach poznawczych dokonuje się przetwarzanie informacji, które nie ma charakteru
świadomego, a więc nie jest i nie może często być wyrażone językowo, a jednak ma wpływ na zachowanie i podejmowane przez agenta poznawczego
decyzji związanych z interpretacją ludzkich zachowań?
O tym, że te wątpliwości mają swoją podstawę, świadczy kilka argumentów. W teorii Brożka przebieg wyboru interpretacji wynika z realizacji potrzeby domknięcia poznawczego, co nie pozwala na przykład na wyjaśnienie
(nagminnej chociażby w polityce) rozbieżności pomiędzy deklaracjami
werbalnymi a czynami. Czy wynikają one ze słabości wolicjonalnej, czy też
pojawiają się z innego powodu? Na przykład stosowania, w zależności od
sytuacji, różnych strategii interpretacyjnych bez dążenia do domknięcia poznawczego. Czasami także po prostu z braku świadomości, a więc także
niemożliwości werbalizacji wprost pewnych motywacji, które są ukrytymi
elementami działania. Jest to na przykład standardowa procedura w przypadku tzw. sytuacjonistycznych etyk bez kodeksu, w których kontekstowa
i zmienna interpretacja ludzkich zachowań może służyć do zmiennej oceny
etycznej tych sytuacji – często bez ekspresji językowej.
Warto także wskazać na argument mówiący, że cofnięcie rozważań nad
hermeneutyką z poziomu ontologicznego do epistemologicznego w naturalny sposób prowadzić powinno do rozważań metodologicznych i tego w wystąpieniu Brożka brakuje. W odróżnieniu od koncepcji Chrysostomosa
Mantzavinosa.

METODOLOGICZNA RACJONALIZACJA
CHRYSOSTOMOSA MANTZAVINOSA

Grecki filozof Mantzavinos jest w swoim projekcie hermeneutycznym
całkowicie skoncentrowany na metodologicznym aspekcie interpretacji.
W swoich rozważaniach wychodzi z założenia, że hermeneutyka nie posługuje się metodą specyficzną dla nauk społecznych i humanistycznych, ale, dostosowaną do swoistego materiału, jakimi są artefakty i ludzkie działania,
metodą hipotetyczno-dedukcyjną znaną z nauk przyrodniczych. Stąd tytuł
jego najważniejszej książki: Naturalistyczna hermeneutyka (Mantzavinos,
2006). Podstawą naszej analizy koncepcji racjonalizacji hermeneutyki
Mantzavinosa są jego dwa artykuły, które przedstawiają i rozwijają tezy
z wyżej wymienionej książki (Mantzavinos, 2008; 2019).
Zdaniem Mantzavinos struktury sensu (Sinnzusammenhange) są w pełni przekładalne na relacje oddziaływań wzajemnych (Wirkungszusammenhange), a te z kolei łatwe są do opracowania metodami nomonologicznymi.
Uważa on przy tym, że dzięki temu takie cechy metody naukowej jak inter-
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subiektywna zrozumiałość, weryfikowalność za pomocą dowodów, wymiana
argumentów i obiektywizm są możliwe w przypadku interpretacji tekstów
i innych artefaktów. W ten sposób zaprzecza argumentacji takich badaczy
jak przywołany powyżej Günther Scholz oraz wartościującemu definiowaniu
rozwoju hermeneutyki. Potrzeba racjonalizacji hermeneutyki z punktu widzenia Mantzavinosa nakazuje powrót do jej korzeni i skupienie się na badaniu podstaw metodologicznych procesu interpretacji. Jest to więc w gruncie rzeczy filozofia realizowana w modusie transcendentalnym – faktyczność
interpretacji nakazuje pytać o jej rację istnienia i warunki możliwości.
Za punkt wyjściowy swojego stanowiska Mantzavinos przyjmuje zagadnienie koła hermeneutycznego, które za Wolfgangiem Stegmüllerem uważa
za fundamentalne dla problemu hermeneutyki w ogóle. Postuluje odrzucenie poglądu Heideggera, według którego koło hermeneutyczne odpowiada
strukturze ontologicznej Jestestwa, a więc wspomnianej wyżej redukcji
hermeneutyki do ontologii. Uważa ją za czysto poetycko-kontemplacyjną
w konsekwencjach i nie dającą nadziei na opracowanie procedur interpretacji odpowiadających kryteriom naukowym. Ze stanowiska Heideggera wynika bowiem wywyższenie sztuki, szczególnie poezji, jako sposobu na opis
niepowtarzalności egzystencji, która jest z punktu widzenia metodologicznego pozbawiona jakichkolwiek możliwości obiektywizacji. Dodać tutaj należy
przy tym, że sztuka podlega estetycznym kryteriom podobania się i smaku,
które z punktu widzenia poznawczego nie odgrywają żadnej roli. Jej podstawowym zadaniem jest przy tym mitologizacja, która była przyczyną niechęci
Platona do poetów i podstawą jego postulatu usunięcia ich ze struktur dobrze działającego państwa.
Ponadto odrzuca także postawienie zagadnienia koła hermeneutycznego
jako problemu logicznego, gdyż nie ma ono do czynienia ani z zagadnieniami
dowodzenia, ani definiowania w klasycznym sensie. Nie może być więc rozpatrywane z punktu widzenia tych dziedzin.
Natomiast traktowanie praktyki koła hermeneutycznego jako zagadnienia metodologicznego uważa za trafne i dające pole do owocnych rozważań.
Potwierdza w ten sposób analizy zarówno Stegmüllera (Mantzavinos, 2013),
jak i grupy badaczy z Oslo (Føllesdal, Walløe, Elster, 1996), ale uzupełnia ich
konstatacje o tezę głoszącą, że z metodologicznego punktu widzenia problem
koła hermeneutycznego występuje wtedy, kiedy pojawią się problemy ze
zautomatyzowanym, nawykowym rozumieniem ekspresji kulturowej lub
zachowania i muszą być postawione oraz sprawdzone hipotezy interpretacyjne. Koło pojawia się więc nie na etapie sprawdzania, ale na etapie stawiania hipotez. Sformułowanie hipotez wymaga bowiem sięgnięcia do szerszego
kontekstu poznawczego.
U podstaw stawiania hipotez leży więc nieudany proces rozumienia zautomatyzowanego, który jest pewną kompetencją zdobywaną w trakcie socjalizacji. Koncepcja koła hermeneutyczne to zaś, zdaniem Mantzavinosa,
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nieprecyzyjny opis procesu wyszukiwania znanego z psycholingwistyki,
który polega na przeszukiwaniu dostępnego uniwersum, całości zasobów,
w celu postawienia możliwych alternatyw. Udane wyszukiwanie i wybór
trafnego rozwiązania kończy się efektem „Aha”, czyli rozumieniem. Jest to
zjawiskopoznawcze opisywalne w kategoriach nauk kognitywnych, a nie
w ramach ontologii lub logiki.
A więc problem koła hermeneutycznego nie jest jedynie kwestią metodologiczną, ale jest także empiryczną, o ile jest opisywalna w kategoriach psychologii poznawczej, neurobiologii czy też językoznawstwa. W szczególności
ma tutaj zastosowanie, jego zdaniem, psychologia uczenia się. Dzięki socjalizacji nabywamy pewnych umiejętności społecznych i należy do nich w szczególności umiejętność rozumienia ludzkich zachowań. Ludzie systemy
poznawcze ze względu na swoje ograniczone możliwości przetwarzania informacji muszą przy tym automatyzować swoje aktywności (Mantzavinos
2008, 607). Rozumienie w ten sposób dokonuje się w przewarzającej części
bez udziału uwagi i świadomości. Potrzeba metodologii pojawia się dopiero
wtedy, kiedy dojdzie do zakłócenia tego procesu (Mantzavinos 2008, 609).
Hermeneutyka jako racjonalna metoda interpretacji opiera się przy tym,
według Mantzavinosa, na pięciu krokach metodologicznych odwołujących
się do metody hipotetyczno–dedukcyjnej znanej z nauk przyrodniczych.
Podstawą koncepcji Mantzavinosa jest więc założenie tzw. monizmu metodologicznego, wedle którego nie istnieją dwie niezależne metody naukowe –
naturalistyczna i humanistyczna. Jednostkowość tego, co intepretowane
– ludzkie działania oraz ich efekty w postaci artefaktów – mogą być rozpatrywane przy wykorzystaniu metodologii nauk przyrodniczych.
Mantzavinos wykorzystuje tutaj, jak już pisaliśmy, przede wszystkim pojęcie Sinnzusammenhang pochodzące ze szkoły Wilhelma Diltheya. Określenie jednostkowości to według niego przede wszystkim opis zespołu oddziaływań, sił (Wirkungszusmannehang). Przez określenie tego zespołu sił
nadaje się przy tym zdarzeniu (zachowaniu lub artefaktowi) pewien wymiar
ogólny, wyrywa się go z jednostkowości właśnie, przez wskazanie typowości
jego związków morfologicznych.
Ten opis przyjmuje formę tekstu składającego się ze zdań oznajmujących, które mają oddawać maksymalnie wiernie cechy i okoliczności powstania artefaktu. Zebrane informacje budują zaplecze faktograficzne i są
podstawą do postawienia hipotez dotyczących znaczenia artefaktu oraz jego
możliwych interpretacji. Nie oznaczają jednak odtwarzania intencji autora.
Chodzi raczej o odtworzenie zobiektywizowanych cech artefaktu na różnych
poziomach oddziaływania sił formujących. To jest krok pierwszy metody
interpretacji.
Wykonana praca pozwala dopiero na konstatację czy rozumienie rzeczywiście stawia opór, a więc czy agent poznawczy posiada odpowiednie zasoby
do dokonania aktu rozumienia. Jeśli opór występuje, to wymaga on więk-
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szego wysiłku i postawienia kilku konkurencyjnych hipotez interpretacyjnych. Produkcji hipotez nie da się przy tym zalgorytmizować. Raczej stosuje
się tutaj zasady: wyrozumiałości (Nachsichtprinzip) czy też znaną z pism
Davidsona principle of charity (zasadę przyjazności). Z hipotez wyciąga się
też konsekwencje, które pokazują ich siłę eksplanacyjną. To jest drugi krok
metodologii.
W kroku trzecim dokonuje się budowanie bazy do weryfikacji hipotez
poprzez zebranie dostępnego materiału, który ma charakter nomologiczny.
Te nomologiczne konstatacje mogą mieć charakter trywialny, np. mogą dotyczyć ilości pojęć pewnego typu, które pojawiają się w tekście czy też wypowiedzi samego autora o swoim dziele. Wchodzą tu także w grę wypowiedzi
innych specjalistów i istniejące interpretacje, do których można się odwołać.
W czwartym z kolei kroku wcześniej postawione hipotezy są konfrontowane z zebranym materiałem empirycznym. Ta ocena ma charakter porównawczy i odwołuje się także do założonych idei regulatywnych wyboru interpretacji.
W piątym i ostatnim kroku dokonuje się wyboru tej hipotezy, która uzyskuje najwyższą ocenę z punktu widzenia przyjętych kryteriów regulatywnych (prawda – fałsz, elegancja, oryginalność itd.). To rozstrzygnięcie wedle
zastosowanych kryteriów, ma mieć, zdaniem Mantzavinosa, charakter
sprawdzalny oraz weryfikowalny i w tym sensie takie metodologicznie obwarowanie, dokonane przy pomocy metody hipotetyczno-dedukcyjnej, pozwala
na całkowite zobiektywizowanie procesu interpretacji. Mantzavinos wyraźnie odwołuje się tutaj do rozumowań abdukcyjnych.
W intencji autora postępowanie tego typu zaciera więc postulowany
przez filozofię hermeneutyczną nierozstrzygalny sens egzystencjalny interpretacji, przez przejrzenie się interpretatora w dziele oraz próbę zobiektywizowania doświadczenia jednostkowości w sferze języka. Zastępuje ją możliwością sporu oraz wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań ze względu na
zastosowane kryteria na poszczególnych etapach proponowanej przez siebie
procedury.
W ten sposób eliminuje się z jednej strony problem arbitralności hermeneutyki rozumianej egzystencjalnie, a z drugiej odbudowuje jedność nauki
argumentując za uniwersalizmem metody hipotetyczno-dedukcyjnej. Nie
odwołuje się przy tym do poglądów redukcjonistycznych, jak to czyni Brożek, który za pierwotny dla teorii poznania uważa język neurobiologii, psychologii oraz biologii. Dokonania tych nauk mogą być pomocne, ale tylko do
opisu samego fenomenu interpretacji oraz rozumienia. Dla obiektywizacji
interpretacji jako procedury naukowej niezbędne jest, według Mantzavinosa,
wykorzystanie uniwersalnej metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej.
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PODSUMOWANIE: CZY HERMENEUTYCE POTRZEBNY JEST
NATURALISTYCZNY PROGRAM RACJONALIZACJI ?

Rozumowania, które opierają się na interpretacji artefaktów (ludzkie zachowania oraz „produkty” tych zachowań), mają ogromne znaczenie praktyczne i służą do podejmowania decyzji, które opierają się na wnioskach
i prognozach budowanych na podstawie tych interpretacji. Można tu wspomnieć o wynikach badań społecznych, których interpretacja służy do podejmowania ważkich decyzji rynkowych lub politycznych. Ale mamy z tym do
czynienia nie tylko w sferze społecznej.
Interpretacja danych zbieranych przez różne systemy informacyjne na
temat ludzkich zachowań może służyć także do podejmowania decyzji
w sferze bezpieczeństwa, administracji, urbanistyki czy architektury.
W związku z tym przekroczenie stanowiska wielości perspektyw jest istotnym elementem racjonalności życia społecznego oraz wymaganiem, które
narzuca stopniowa dataizacja (procesy interpretacji dokonywane na podstawie dużej ilości danych) wiedzy.
W interpretacji danych nie można przy tym kierować się ani wygodnym
zaniechaniem działania i estetyczną kontemplacją wielości, ani nadmierną
ideologizacją opartą często na czystej potrzebie tożsamościowej, pojawiającej się w ramach relacji społecznych. Obie postawy mogą prowadzić do
zgubnych konsekwencji praktycznych w postaci złych decyzji lub ich zaniechania. Potrzebne są zatem narzędzia intelektualne, które dawałby racjonalną podstawę do działania na podstawie interpretacji oraz predykcji ludzkich
zachowań i artefaktów.
W tym sensie propozycje Brożka i Mantzavinosa są ciekawymi głosami
w dyskusji na temat możliwości obiektywizacji tych interpretacji. Ich dążenia można przy tym wzbogacić o jeszcze jeden kierunek związany z wykorzystaniem narzędzi i ścieżek rozumowań, które łączą działanie ludzkich, naturalnych systemów poznawczych i ich sposobów funkcjonowania z systemami
sztucznymi, komputacyjnymi, tworzonymi w modusie rozwijanej dzisiaj
humanistyki cyfrowej, które pozwalają na przełamanie ograniczeń wytworzonych ewolucyjnie systemów poznawczych.
Zaproponowana przez Nicka Bostroma (Bostrom, 2016) reguła szacunku
epistemologicznego, stosowana w odniesieniu do cyfrowych systemów przetwarzania informacji opartych o współczesne procedury automatycznego
uczenia się wskazuje, że optymalizacja decyzji, której podstawą jest trafna
interpretacja i prognozowanie ludzkich zachowań oraz ich rezultatów w postaci artefaktów, powinna być wspomagana przez informatyczne systemy
otwarte, które przystosowane są do takich modeli epistemologicznych,
w których przedmiotem interpretacji oraz oceny są nieracjonalne heurystyki
ludzkich zachowań (por. Sołoducha, 2019). Może to przyjmować formę neuromaszyn, robotów fronetycznych lub też systemów lingwistycznych odwołujących się do semiozy ciała, dzięki którym możliwe staje się rozwiązanie
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trzech podstawowych problemów hermeneutyki – syntezy pasywnej, kwestii
verbum interius oraz problemu Humboldta.
Rozważania Brożka i Mantzavinosa stanowią ważny etap na tej drodze
poprzez podjęcie problemu naturalistycznej racjonalizacji hermeneutyki.
Obiektywizacja interpretacji dzięki stworzeniu metodologii tego procesu nie
wyklucza jednak traktowania hermeneutyki jako ontologii jestestwa oraz
budowania w ten sposób humanistyki odwołującej się do filozofii hermeneutycznej. Po prostu tego typu interpretacje nie mogą być wykorzystane w tych
dziedzinach performatywnej humanistyki i nauk społecznych, gdzie ważne
jest minimalizowanie ryzyk podejmowania decyzji poprzez wybór interpretacji najlepszej z możliwych wedle ustalonych kryteriów.
Hermeneutyka jako ontologia egzystencjalna może być za to stosowana
jako narzędzie pedagogiki. Jest to dyscyplina hermeneutyczna, która prezentuje różnorodność perspektyw interpretacji jako ważną wartość myślenia
krytycznego oraz postawy tolerancyjnej (por. Milerski, 2021).
Na koniec musimy oczywiście porównać wnioski z analizy programu rekonstrukcji racjonalności hermeneutyki Vattimo z prezentowanymi powyżej
próbami naturalizacji hermeneutyki postulującymi cofnięcie się w jej rozwoju z poziomu ontologicznego do metodologicznego. Z naszych rozważań wynika, że taka operacja nie stoi w sprzeczności z programem Vattimo, ale jest
jego naturalnym uzupełnieniem. Analiza programu Vattimo doprowadziła
nas bowiem do wniosku, iż naturalnym wynikiem jego rozumowania jest
zbudowanie relacji przedmiotowej wobec czasowego, rzuconego podmiotu.
Ta relacja przedmiotowa powoduje ustatycznienie czasowych procesów stawania się w sferze ontycznej. Jej naturalną konsekwencją powinien być program metodologiczny pozwalający na poziomie ontologicznym, po obiektywizacji językowej jednostkowości egzystencji, na wybór najlepszej z możliwych wersji obiektywizacji. Metodologia interpretacji pozwala na przeprowadzenie skutecznej, intersubiektywnej procedury, a co za tym idzie uzyskanie waloru argumentacyjnego jako niezbędnego warunku racjonalności. Bez
stosowania przemocy symbolicznej, która często jest konsekwencją programów hermeneutycznych (patrz Michel Foucault).
Oczywiście takie wnioski budzą opór w samym środowisku hermeneutycznym, gdyż podważają długą tradycję konfrontacji z naturalistycznym
modelem wiedzy. Postulowana przez Vattimo afirmacja modernizmu powinna jednak doprowadzić, zdaniem autora, do zrewidowania tego stanowiska w imię takich nowoczesnych wartości jak demokratyczny dostęp do wiedzy, jej dyskutowalność oraz rozstrzygalność. Dodatkowo digitalizacja wiedzy stwarza w tej dziedzinie zupełnie nowe możliwości. Być może warto
wziąć to pod uwagę pracując nad dalszym rozwojem hermeneutyki, jako
dziedziny wiedzy problematyzującej sferę teleologicznych, ludzkich zachowań oraz ich ekspresji w epoce krytycznie traktowanej sztucznej inteligencji
oraz big data opartych na statystyce.
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SOME REMARKS ON NATURALISTIC ATTEMPS
TO RATIONALISE HERMENEUTICS
ABSTRACT

The aim of the text is to consider Gianni Vattimo’s claim that hermeneutics
needs to be more rational due to its criticised relativism and aestheticism. From this
perspective, the author considers the projects proposed by Bartosz Brożek and
Chrysostomos Mantzavinos, based on the assumption that the cognitive phenomena
underlying the understanding of human behaviour and the resulting artefacts can be
described using naturalistic methods. Finally, the question is considered whether
these attempts, coming from outside the hermeneutic movement, offer hope for
eliminating the flaws of hermeneutics mentioned by Vattimo, and what are the prospects for further research on this issue.
Keywords: hermeneutics, rationalisation of hermeneutics, philosophy of interpretation, methodology of humanities, naturalism, dataism, performative humanities, digital humanities, pedagogy.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest rekonstrukcja kardynalnych tez i założeń ontologii materialistyczno-dialektycznej w poststalinowskiej marksistowskiej filozofii naukowej, często
określanej mianem „marksizmu wschodniego”. Bazując na literaturze źródłowej
obejmującej dzieła najwybitniejszych polskich (Stefan Amsterdamski, Stanisław Butryn, Helena Eilstein, Władysław Krajewski, Jan Such, Wiesław Sztumski i inni) oraz
radzieckich (Piotr Fiedosiejew, Fiodor Konstantinow, Aleksander Szeptulin, Siergiej
Rubinsztajn etc.) autorów prowadzących badania nad związkami materializmu dialektycznego z naukami szczegółowymi, twierdzę, iż powojenny scjentyzm marksistowski precyzuje lapidarne intuicje klasyków marksizmu dotyczące charakteru
i założeń materializmu dialektycznego, a zwłaszcza dialektyki przyrody. Wbrew rozpowszechnionym obecnie interpretacjom upatrujących źródeł dogmatyzmu w marksizmie w dominującej roli założeń ontologicznych materializmu dialektycznego
i przyrodniczego, wedle niniejszych ustaleń okazuje się, że po jej powojennej modernizacji dialektyczna ontologia została oczyszczona z licznych dogmatów i nieporozumień. Co więcej, okazuje się zgodna z ogólnymi założeniami antystalinowskiej
marksistowskiej filozofii społecznej i politycznej.
Słowa Kluczowe: Materializm dialektyczny, Engels, ontologia, dialektyka, filozofia naukowa, marksizm, nauki przyrodnicze.

WPROWADZENIE

Materializm dialektyczny – filozofia naukowa oparta na myśli Karola
Marksa, Firedricha Engelsa, Lenina oraz ich kontynuatorów – nie jest obecnie w Polsce uprawiany. Dość powszechnie przyjmuje się, że projekt ów poniósł porażkę. Źródłem tego typu opinii najczęściej jest utożsamienie
i sprowadzenie materializmu dialektycznego do szeregu lapidarnych i lakonicznych wypowiedzi klasyków marksizmu na temat dialektyki oraz skodyfikowanego na ich podstawie na polecenie Stalina w latach trzydziestych
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w ZSRR diamatu – oficjalnej radzieckiej filozofii partyjnej, która nierzadko
wulgarnie interpretowane cytaty klasyków uznawała za ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich problemów filozoficznych i nadawała im charakter równy
prawom nauki. Diamat i jego „prawa” były wielokrotnie negatywnie oceniane za banalność, dogmatyzm, czy niefalsyfikowalność.
Materializm dialektyczny był też potępiany i utożsamiany ze specyficzną
filozofią przyrody nie przystająca do teorii społecznej Marksa przez większość marksistów antystalinowskich. W powojennej tradycji francuskiego
„strukturalistycznego” marksizmu antyhumanistycznego rozwijanego przez
Luisa Althussera i jego uczniów z Étiennem Balibarem na czele, grzechem
pierworodnym materializmu dialektycznego miał być jego ontologizm.
Althusser główne prace Engelsa (Ludwik Feurbach, Dialektyka Przyrody)
dotyczące materializmu określił mianem pożałowania godnych, gdyż w połączeniu z ewolucjonistyczną historiozofią Karla Kautsky'ego i Gieorgija Plechanowa ufundowały one stalinowski, wulgarno-deterministyczny „heglizm
dla ubogich”1. Stalinowska metafizyka wychodząc od pojęcia materii miała
konstytuować całościowy obraz rzeczywistości z jej ostatecznymi prawdami,
których odkrycie miało umożliwić zastosowanie odpowiednich „praw dialektyki”. Oparcie się na naturalistycznym materializmie i filozofii naukowej
miało w rezultacie sprawić, że wywodząca się z marksowskiej teorii społecznej dialektyka przestała być krytyczna i rewolucyjna a stała się konserwatywna i apologetyczna. Oderwanie materializmu od społeczno-politycznego
kontekstu miało mieć destrukcyjny wpływ na marksistowską teorię poznania, budowaną od tej pory na ontologicznych i naukowych fundamentach,
czyniąc w ten sposób poznanie kwestią teoretyczną i pozornie oderwaną od
walki ideologicznej.2 Tymczasem wedle Althussera dialektyka materialistyczna powinna operować na terenie teorii poznania i badać związki między
znajdującą się w jej centrum walką klas, a stosunkami między filozofią, ideologią i praktyką społeczną.3
Dialektyka przyrody była potępiana też przez zachodnich i rodzimych
marksistów reprezentujących tradycję zwaną humanistyczno–antropologiczną – Antonio Gramsciego, Karla Korsha, młodego Györgya Lukacsa,
a w Polsce przez Stanisława Brzozowskiego, a po wojnie przez chociażby
Bronisława Baczkę, Leszka Kołakowskiego i Marka Siemka. W tym ujęciu
marksizm był pokantowską filozofią transcendentalnej praktyki. Innymi
słowy, świat miał być wytwarzany i rewolucyjne przeobrażany przez ludzką
praktykę, zaś podejście ontologiczne było krytykowane za zdroworozsądkowe poruszanie się w „polu epistemicznym” i „metafizyczny” podział poznania
w schemacie podmiotowo-przedmiotowym, podczas gdy poruszająca się
L. Althusser, Marksizm dziś, przeł. Z. Kowalewski, Lewą Nogą, 12, 1999.
Zob. Z. Kowalewski, Posłowie w: E. Balibar, Filozofia Marksa, przeł. A. Staroń, A. Ostolski,
Z. Kowalewski, Książka i Prasa, Warszawa 2007.
3 L. Althusser, Przeobrażenie filozofii, przeł. Z. Kowalewski, Lewą Nogą, 10, 1998.
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w „polu epistemologicznym”4 filozofia schemat ów znosiła za pomocą kategorii praktyki łączącą podmiot i przedmiot. Zasadniczo humanistyczny
marksizm był filozofią fenomenalistyczną5, która koncentrując się na teorii
społecznej Marksa, zagadnienia przyrodnicze odrzucała, podobnie jak
Althusser traktując je jako źródło fałszywych z założenia twierdzeń o niezmiennej, obiektywnej rzeczywistości. Tymczasem w ujęciu humanistycznym rzeczywistość miała stanowić całokształt subiektywnie wytwarzanych
stosunków społecznych.
Moim celem jest próba obrony ontologicznej, materialistyczno-przyrodniczej wykładni materializmu dialektycznego przed powyższymi, mocno
przesadzonymi zarzutami, poprzez krytyczną i rzetelną rekonstrukcję jego
głównych założeń filozoficznych (ontologicznych), bazujących na interpretacji wyników nauk szczegółowych. Powojenny i poststalinowski materializm
dialektyczny można potraktować jako do pewnego stopnia autonomiczną
względem materializmu historycznego filozofię naukową, która jest zasadniczo niesprzeczna z aktywistycznym charakterem i krytyczną treścią bardziej
spekulatywnych odmian marksizmu. Główną jej cechą był minimalizm, co
jest przez współczesnych autorów krytykowane, w moim odczuciu jednak
pozostaje głównym czynnikiem sprawiającym, że zmodernizowany materializm dialektyczny można uważać za filozofię otwartą na postęp w naukach
przyrodniczych oraz wpływ refleksji społeczno-humanistycznej.

PRAKSISTYCZNA, KATEGORIALNA CZY SCJENTYSTYCZNA
INTERPRETACJA MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO?

Nakreślone we wstępie stanowisko, jak również samą rekonstrukcję ontologii dialektyczno-materialistycznej opieram na założeniach wywiedzionych
z prac czołowych polskich filozofów i metodologów nauki. W ich świetle
odrzucenie materializmu dialektycznego z jego ontologią przez zachodnich
marksistów i wschodnich rewizjonistów uważam za nieuprawnione. W zgodzie z analizami przedstawicieli marksistowskiego scjentyzmu w PRL – Amsterdamskiego i Krajewskiego materializm dialektyczny genetycznie i historycznie wywodzi się z marksowskiej teorii społecznej i filozofii praktyki,
najczęściej zbiorczo utożsamianych z terminem „materializm historyczny”.
Nie znaczy to jednak, że marksistowska „filozofia przyrody” była projektem sprzecznym z „prawdziwymi” intuicjami Marksa i jego pojmowaniem
dialektyki i filozofii. W świetle ścisłej współpracy Marksa z Engelsem i licznych przykładów aprobaty Marksa wobec dialektyki przyrody zawartej w ich
korespondencji i we fragmentach niektórych jego prac, skrupulatnie odnoM. Siemek, Hegel i różnica epistemiczna, Nowa Krytyka 16, 2004.
A. Walicki, Marksistowska filozofia w PRL w świetle osobistych wspomnień, Przegląd Filozoficzny, 16.3, 2007, s. 247–276.
4
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towanych w książce Krajewskiego Engels o ruchu materii i jego prawidłowościach, stanowiska takie zakrawają o absurd.6 Ponadto wyodrębnienie się
i krystalizacja różnych, autonomicznych nurtów myślowych bazujących na
koncepcjach obu myślicieli trzeba uznać za naturalne, tego typu rozwinięcia
są czymś normalnym zarówno w nauce, jak i historii idei. Próby sprowadzenia filozofii marksistowskiej do jednolitego nurtu, przykładowo do transcendentalnej filozofii praktyki, przypominają raczej podejście znane z okresu
stalinowskiego, o którym większość marksistów wolałaby raczej zapomnieć.
Stanowisko marksistów transcendentalistów naznaczone było zresztą licznymi paradoksami. Z jednej strony odrzucali podział przedmiotowopodmiotowy, z drugiej chyba go zakładali ściśle izolując dialektykę społeczeństwa od dialektyki przyrody. Krytyka filozofii naukowej z jej „zdroworozsądkowymi” założeniami opartymi o rozdział przedmiotu i podmiotu
i klasyczne pojmowanie prawdy oznaczało zrównanie jej z przedkantowską
metafizyką, co za tym idzie, prowadzi niejako do zaszeregowania współczesnej nauki jako niższej formy refleksji niż dziewiętnastowieczna filozofia
niemiecka.7
Odrzucenie naukowej, materialistycznej ontologii na rzecz prymatu problematyki teoriopoznawczej w marksizmie nie oznacza również, że nie kryją
się za nią pewne wnioski ontologiczne. Trzeba zgodzić się z ustaleniami
Leszka Nowaka i Waldemara Czajkowskiego, że zarówno stanowisko Althussera, jak również marksistów humanistów implikują ontologię relacjonistyczną – nie istnieją rzeczy, ani przedmioty, istnieją tylko relacje społeczne,
a rzeczy i przedmioty są związkami tych relacji.8 Jest coś paradoksalnego
w tym, że relacja ontologicznie poprzedza coś, czego jest stosunkiem (podmiot-przedmiot). Właściwa wydaje się interpretacja Nowaka, że Marks
uznawał stosunki społeczne za esencjalne dla zrozumienia istoty materialnych rzeczy, stąd jego skupienie na relacjach. Samej ontologicznej pierwotności rzeczy nie mógłby zanegować bez popadnięcia w sprzeczność logiczną.9
Wypowiedzi klasyków o jedności praw rządzących rzeczywistością społeczną, przyrodniczą oraz sferą myśli w zgodzie z ustaleniami marksistowskiego
scjentyzmu należy interpretować w duchu antynaturalizmu ontologicznego
i metodologicznego – prawidłowości obecne w zjawiskach społecznych
i przyrodniczych podpadają pod ten sam typ praw dialektyki, ale się do siebie nie sprowadzają, to znaczy z praw przyrody nie wynikają prawidłowości
społeczne i na odwrót.10 Analogicznie praw myślenia nie da się sprowadzić
W. Krajewski, Engels o ruchu materii i jego prawidłowościach, KiW, Warszawa 1973, s. 17–27.
J. Such, Szkice o dialektyce, KiW, Warszawa 1986, s. 159–169.
8 L. Nowak, U podstaw dialektyki marksowskiej, PWN, Warszawa 1977, s. 23–24. W. Czajkowski,
Ontologia, materializm dialektyczny, dialektyka: podmiot-przedmiot, w: Z zagadnień dialektyki
i świadomości społecznej, K. Ślęczka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981,
s. 125–134.
9 Nowak, U podstaw..., op. cit., s. 25–27.
10 Ibidem, s. 34.
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do praw rzeczywistości zewnętrznej i odwrotnie mimo tożsamej treści tych
praw.
Wobec powyższego spory o stosunek materializmu dialektycznego do materializmu historycznego (kwestia który został wydedukowany z którego)
wydają się drugorzędne. Materializm dialektyczny w tym ujęciu trzeba rozpatrywać jako metafilozofię dostarczającą najogólniejszych założeń filozoficznych (ontologicznych) zarówno dla materializmu historycznego, jak
i przyrodniczego.11 W takich też ramach będzie przebiegać moja rekonstrukcja. Można wręcz powiedzieć, że tak rozumiany materializm dialektyczny nie
jest dziełem klasyków marksizmu, ani Stalina, lecz stanowi wykoncypowaną
z intuicji klasyków, połączony z filozoficzną interpretacją aktualnych danych
naukowych, akademicki produkt intelektualistów pracujących w ZSRR, PRL
i innych państwach dawnego bloku wschodniego.
W tym sensie nieco kłopotliwa wydaje mi się teza Nowaka, który utożsamia „materializm dialektyczny” z terminem „filozofia marksistowska” i pojęciem „dialektyki” jako takiej, twierdząc przy tym, że nie sposób uprawiać
materializmu historycznego bez dialektycznego, bowiem ten określa, co
w ogóle można badać.12 Zastrzega co prawda, że chodzi tu jedynie o filozofię
klasyków marksizmu. Nowaka interpretacja kategorialna dialektyki bazuje
nie na tezach Engelsa, któremu przypisuje się powszechnie ojcostwo materializmu dialektycznego, lecz na strukturze logicznej marksowskiego Kapitału. Autor wyprowadza tedy kategorie istoty i zjawiska, treści i formy, ruchu,
po czym opisuje wynikające z tego implikacje metodologiczne. Czysto logiczna wykładnia kategorialna może budzić skojarzenia z idealizmem, oto
bowiem okazuje się, że fundamentem filozofii dialektyczno-materialistycznej
są kategorie i stosunki między nimi, z których dopiero wyprowadza kategorie ontologii przyrodniczej i społecznej oraz rządzące nimi prawidłowości.
Choć Nowak ogólnie trafnie interpretuje kategorie dialektyki i wyprowadza
zgodną z nimi tezę o powszechnej zmienności rzeczywistości, to same kategorie w ich czysto logicznym powiązaniu przypominają platońskie idee, tudzież heglowską Naukę logiki.
Bliższa mi jest interpretacja radzieckiego filozofa Aleksandra Szeptulina,
który podkreślał, że u Marksa logiczny wykład kategorii powiązany jest
z historyczno-genetycznym. Marks rozpoczynał od tego, co jest decydujące
w rozpatrywanym tworze, a to, co decydujące, jest uznawane za historycznie
pierwsze w stosunku do pozostałych cech i związków danej całości.13
W przypadku Kapitału Marks przyjmował za punkt wyjścia towar i stosunek
towarowy. Są to jednak kategorie ekonomiczne. A co z filozoficznymi? Dialektyka i jej kategorie, takie jak istota i zjawisko, były już kluczowymi kategoriami we wcześniejszych filozofiach dialektycznych. Wyróżnikiem marksiIbidem, s. 36–45.
Ibidem, s. 44.
13 A. Szeptulin, Kategorie dialektyki, PWN, Warszawa 1973, s. 80.
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zmu w klasycznych narracjach jest powiązanie dialektyki z materializmem.
Tak przynajmniej filozofię tą rozumieli wschodni marksiści-scjentyści, a to
wyniki ich badań staram się tutaj powiązać i zrekonstruować.
Marksistowski scjentyzm za punkt wyjścia zawsze brał kategorię materii
i jej atrybuty, z ruchem na czele. Eksplikował je w oparciu o wyniki nauk
szczegółowych, przyrodniczych, uważając ich wyniki i prawidłowości za bardziej pewnie niż te nauk społecznych. Następnie prawidłowości dialektyczne,
choć oparte na intuicjach klasyków, także precyzowano w oparciu o ich relację względem prawidłowości nauk szczegółowych wywiedzionych z badań
rzeczywistości materialnej. W tym sensie sądzę, iż zmodernizowany materializm dialektyczny najtrafniej będzie interpretować jako dialektyczną jedność,
tzn. tożsamość przy jednoczesnym zróżnicowaniu, naukowego materializmu
przyrodniczego i wywiedzionej zeń filozofii (ontologii) dialektycznej z jej
swoistymi związkami logicznymi. Byłaby to według założeń Nowaka interpretacja zjawiskowa, która rozrywa bezpośredni związek prawidłowości materializmu dialektycznego z tezami marksowskiej teorii społecznej. Sądzę
mimo wszystko, że w kontekście historyczno-genetycznym niepodobna traktować wyrażeń „materializm dialektyczny”, „dialektyka” i „filozofia marksistowska” jako synonimów, zwłaszcza iż takie utożsamienie sugerowałoby
jednolitość marksizmu.
Rekonstrukcja materializmu dialektycznego jako ontologii „zjawiskowej”,
jest bardziej zasadna, gdyż jak odnotował Adam Synowiecki, kategorialne
interpretacje dialektyki nie przyjęły się we wschodnim marksizmie i były
obiektem krytyki. Można im zarzucić, że stanowią odmianę ontologii istoty
na wzór heglowski, podczas gdy klasycy lapidarnie wskazywali, iż należy raczej wychodzić od obserwowalnej empirycznie rzeczywistości.14 Proponowane podejście wydaje się również uzasadnione w kontekście rozwoju i podziałów w różnych nurtach marksistowskiej filozofii społecznej i politycznej.
Ostatecznie tezy zachodnich marksistów, jak Althussera, o kluczowej roli
walki klas w historii, czy konieczności rewolucyjnego przeobrażenia społeczeństwa, afirmowane lub negowane są przez większość zainteresowanych
z punktu widzenia analiz historycznych, socjologicznych, politologicznych
i ekonomicznych, czyli oceniane są wg kryterium praktyki. To czy rewolucyjne postulaty teorii społecznej marksizmu są logicznie zgodne z zasadą przechodzenia ilości w jakość, czy innymi dynamicznymi prawidłowościami, jest
raczej w tym kontekście drugorzędne. Czy gdyby realny socjalizm zapewnił
powszechną wolność i dobrobyt, czytelnicy Nowaka, a także sam Nowak,
przejęliby się jego wnioskami o niezgodności logicznej rzekomo naczelnej
tezy materializmu historycznego –> o decydującej roli sił wytwórczych
w historii, z prawidłowościami dialektyki?

14

A. Synowiecki, Byt i myślenie, KiW, Warszawa 1980, s. 214–215.
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MATERIALIZM PRZYRODNICZY – DIALEKTYKA FIZYKALNEGO
I FILOZOFICZNEGO UJĘCIA MATERII

Główną osią rozważań scjentystycznie zorientowanych marksistów wokół
ontologii marksistowskiej były dyskusje wobec dość lapidarnej definicji materii zaproponowanej przez Lenina: „Materia jest kategorią filozoficzną służącą do oznaczenia obiektywnej rzeczywistości, która dana jest człowiekowi
we wrażeniach”.15 Uznano to za definicję łączącą aspekty epistemologiczne
i ontologiczne.16 Amsterdamski i Eilstein dostrzegali słabe strony tej definicji: hipotetyczność, aprioryczne założenie o istnieniu „obiektywnego świata”
i ryzyko odczytania pojęcia materii jako tautologii.17 Uznali jednak, że
w świetle rozwoju przyrodoznawstwa odkrywającego kolejne cechy i atrybuty materii możliwe jest doprecyzowanie pojęcia na gruncie ontologicznym,
postulując przy tym jedność jej filozoficznego i fizycznego pojmowania.18
W tym celu odwoływano się do wypowiedzi Engelsa, który implicite definiował materię jako „byt fizyczny”. Pojęcie to zostało doprecyzowane przez
Eilstein jako dystrybutywny zbiór obiektów istniejących fizycznie.19 Tego
typu podejście do problemu materii było wśród materialistów dialektycznych dość powszechne. Wynikało to z autorytetu Lenina, który w swoich
wypowiedział wskazywał, że źródłem materializmu dialektycznego jest fizyka.20 Dlatego też Eilstein kojarzyła materializm dialektyczny z neopozytywistycznym fizykalizmem Rudolfa Carnapa, czyli poglądem, że każde zdanie da
się wyrazić w języku fizyki.21 Rodziło to przekonanie, że da się w ten sposób
wyeksplikować większość pojęć i kategorii diamatu. Materię uznawano
w filozoficznym sensie rzecz jasna za jedyną i niewymagającą żadnej formy,
substancję rzeczywistości. Autorka wymieniała cztery podstawowe atrybuty:
zmienność, przestrzennoczasowość, prawidłowość, zdeterminowanie.22
Utożsamianie filozoficznego i fizycznego pojmowania materii powodowało jednak pewne problemy. Wszak fizycy odróżniają termin materia od chociażby „energii”, czy „próżni”, co zresztą historycznie było przyczyną krytyki
materializmu opartej na tezach, że pole fizyczne i energia są czymś pierwotnym względem materii, co miało uprawniać do mówienia o „energetyzmie”
zamiast o materializmie. Interpretowano to zwykle jako potwierdzenie
15 W. Lenin, Materializm a empirokrytycyzm, w: Dzieła wszystkie, t. 18, KiW, Warszawa 1984,
s. 119.
16 W. Krajewski, Współczesna filozofia naukowa. Metafilozofia i ontologia, Wydział Filozofii
i Socjologii UW, Warszawa 2005, s. 101–102.
17 S. Amsterdamski, Lenin i pojęcie materii, w: Główne zagadnienia filozofii, t. 1, W. Krajewski
(red.), PWN, Warszawa 1967, s. 48–53.
18 S. Amsterdamski, H. Eilstein, Pojęcie materii w literaturze marksistowskiej, w: Jedność materialna świata, H. Eilstein (red.), KiW, Warszawa 1961, s. 27.
19 Ibidem, s. 14.
20 P. Fiedosiejew, Dialektyka epoki współczesnej, KiW, Warszawa 1969, s. 544–545.
21 H. Eilstein, Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego, w: Jedność..., op. cit., s. 122–
126.
22 Ibidem, s. 19.
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twierdzenia Arystotelesa, skonkretyzowanego przez Lenina jako zasada
strukturalnej niewyczerpalności jakościowej materii. To, co powstawało jako
produkt rozpadu, czy przekształceń fizykalnie pojmowanej materii, interpretowano filozoficznie jako zmianę jej struktury i jakości.
Innymi słowy, materialiści dialektyczni uznawali podziały wśród obiektów fizycznych za względne. I tak dowodzono, że próżnia otaczająca materialne cząsteczki, w rzeczywistości pozbawiona jest struktury tylko w ściśle
określonych, konkretnych granicach przestrzenno-czasowych i energetycznych. Analogicznie sprawa ma się z mikrocząsteczkami, które za pozbawione
struktury uchodziły wedle ówczesnym badań jedynie wobec niewielkich
energii.23 Sama energia również została zinterpretowana materialistycznie,
ponieważ uznaje się ją za oznacznik pewniej wielkości fizycznej, miarę
ruchu, która posiada swój nośnik w postaci fotonu energii świetlnej, które
posiadają masę relatywistyczne, zatem prawdopodobnie posiada jakieś cząsteczki masowe.
W tej optyce nie ma różnych rodzajów materii; istnieje tylko jeden rodzaj
materii, którą cechuje dualizm korpuskularno-falowy.24 Według Sucha ów
dualizm jest najlepszym dowodem na dialektyczny charakter materii, ponieważ świadczy o tym, iż cząstki elementarne nie posiadają w gotowej
formie zaczątek nowych struktur, zatem postęp w odniesieniu do wyższych
struktur materialnych ma charakter skokowy.25 Dodajmy, że w świetle
leninowskiej definicji materii interpretacja kopenhaska fizyki kwantowej,
zakładająca zależność percepcji badanego układu od wpływu świadomego
obserwatora i przyrządów pomiarowych, nie stanowi zagrożenia dla materializmu, ponieważ materialność jest związana z oddziaływaniem na zmysły,
wobec czego fakt wykorzystanie przyrządów pomiarowych nie ma znaczenia.26
Wedle Szeptulina materia to „nic innego, jak tylko zbiór materialnych
tworów stanowiących określony stopień rozwoju materii”.27 A według braci
Sztumskich istnieje: „jedna materia, która w obrębie jednej formy ruchu,
w zależności stanu ruchu ciał, może jawić się w rozmaitych postaciach dających się do siebie redukować i dlatego dających się określać za pomocą jednego i tego samego zespołu cech właściwych danej formie ruchu materii”.28
Definicje te nie dają jednak jednoznacznej odpowiedzi filozoficznej, czymże
ta materia jest. Mając na uwadze stanowiska fizyków kwantowych o fundamentalnej roli energii Kostowski proponował nazywać materię „zmateriali23 P. Fiedosiejew, Filozofia a poznanie naukowe, przeł. E. Rutkowski, Ossolineum, Wrocław
1989, s. 144.
24 J. Sztumski, W. Sztumski, Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe, KiW,
Warszawa 1977, s. 30–31.
25 J. Such, Szkice..., op. cit, s. 30.
26 J. Sztumski, W. Sztumski, Materializm.., op. cit., s. 34–35.
27 Szeptulin, Kategorie..., op. cit., s. 137.
28 Ibidem, s. 31.
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zowaną energią”.29 Krajewski natomiast chciał materię definiować jako
wszystko to, co odkrywa fizyka, w czysto ontologicznym sensie też jako
wszystko to, co istnieje w czasie i przestrzeni, na co oddziałują prawa przyrody i co oddziałuje fizycznie.30
Powoływanie się na nauki szczegółowe nie wyjaśnia jednak w pełni dialektycznej charakterystyki materii. Wszak tezy filozoficzne nie są tożsame
z naukowymi, lecz stanowią ich pewną interpretacje.31 Jej rozbudowanej
i sformalizowanej koncepcji (opisaną w języku logiki intensjonalnej) można
dopatrzeć się u Adama Synowieckiego. Materię proponował traktować jako
intersubiektywną kategorię filozoficzną, która jest kształtowana historycznie
„w procesie kumulacji rezultatów poznania”.32 Stanowi więc abstrakt, czy
innymi słowy kumulacyjny model idealny dotychczasowego poznania naukowego, który z konieczności ma charakter upraszczający.33 Założenia o abstrakcyjnym i kumulacyjnym charakterze kategorii materii wyjaśniają jej
dość ogólnikowe i lapidarne definicje, ponieważ rozszerzenie którejś z wymienionych tu definicji i związanie materii z jakimiś szczegółowymi cechami, czy jakościami, oznaczałoby powstawanie anomalii i sprzeczności logicznych w miarę rozwoju nauk przyrodniczych. Stąd też filozoficzna refleksja
nad materią sprowadzała się zwykle do badań historycznych nad zmiennym
pojmowaniu materii w praktyce ludzkiej.

UMIARKOWANY REIZM:
DIALEKTYKA MATERIALNE/FIZYCZNE – IDEALNE/PSYCHICZNE

Konsekwencją dialektyczno-materialistycznego pojmowania rzeczywistości
musi być pewna forma reizmu i pansomatyzmu. Jeżeli bowiem uznajemy, że
w podstawowym sensie istnieją tylko różnego rodzaju obiekty materialne, zatem logicznie można założyć, iż niezależnie od świadomości istnieją rzeczy,
ciała, bądź przedmioty. Tak też uważała czołówka polskich scjentystów – Amsterdamski, Eilstein i Krajewski, którzy z sympatią odnosili się do założeń reizmu Tadeusza Kotarbińskiego, jako stanowiska zgodnego z fizyką, gdyż wszelkie zdarzenia fizyczne wymagają nośników w postaci materialnych ciał. Krytykowali go jednak za skrajny redukcjonizm (w sensie eliminacyjnym) i nominalizm, ponieważ nie dopuszczał on istnienia niczego poza rzeczami, zakładając
iż „własności”, „procesy” itd. stanowią tylko nazwy pozorne.34
29 E. Kostowski, Materia, energia (aktualność myśli Engelsa), Folia Philosophica, 5, 1988,
s. 149–163.
30 W. Krajewski, Współczesna..., op. cit., s. 102.
31 J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, w: Z zagadnień filozofii nauk
przyrodniczych, red. S. Butryn, IFiS PAN, Warszawa 1991, s. 7–16.
32 A. Synowiecki, Byt..., op. cit., s. 273.
33 Ibidem, s. 274–276.
34 S. Amsterdamski, H. Eilstein, Pojęcie..., op. cit., s. 85–87. Por. W. Krajewski, Współczesna...,
op. cit., s. 103.

320

Damian Winczewski

Zwolennicy materializmu dialektycznego na ogół uznawali bowiem, że
oprócz materii istnieją również pewne jej cechy lub własności, które nie są
z nią identyczne. Można więc tu za Krajewskim mówić o „niepodstawowych
sposobach istnienia”, które stanowią zbiór wszystkiego co nie istnieje samodzielnie, ale znajduje swoje „umocowanie” w substancji.35 Filozof ten twierdził, że tak rozumiane niepodstawowe istnienie przysługuje wszelkim cechom, zdarzeniom, procesom, stosunkom, stanom rzeczy, czy sytuacjom.36
Podobnie rzecz ma się ze stosunkiem tego, co ogólne, do tego, co jednostkowe, czyli stanowiskiem marksistów w sporze o powszechniki. Wymaga to
jednak pewnego komentarza. Pozycje materializmu dialektycznego w tej
kwestii budzi skojarzenia z umiarkowanym nominalizmem, czyli konceptualizmem. Nie jest to jednak do końca precyzyjne ujęcie sprawy. Marksiści
podkreślali, że spór o powszechniki jest sporem przestarzałym i sztucznie
ograniczającym spór o stosunek konkretnego i jednostkowego do abstrakcyjnego i ogólnego do kwestii językowych oraz wiązanie tego z podziałem na
to, co zmysłowe, i na to co myślowe. W praktyce bowiem powszechniki, jeśli
są rozumiane jako abstrakty, są jednością „elementów” zmysłowych i myślowych, podobnie jak konkrety nie są czysto zmysłowe i jednostkowe, lecz
są jednością tego co ogólne i tego co jednostkowe. Ogólne jest „momentem”
tego, co jednostkowe, a to, co odrębne, jest jednością jednostkowego i ogólnego. Jest to związek różnych stron historycznie ukształtowanych tworów
materialnych.37
Dialektyczny materializm tym więc się różni od konceptualizmu, że zakłada obiektywne istnienie powszechników poza ludzkim umysłem. Zgodne
z tym ujęciem są współczesne wywody Krajewskiego, który uważał, że prawidłowości rządzące przyrodą (materią) są tak rozumianymi powszechnikami.38 Zgodne z diamatem wydaje się być również zaliczenie do niepodstawowych sposobów istnienia możliwych rzeczy, stanów, zdarzeń itp. Możliwość jest bowiem cechą materii wykazaną chociażby w badaniach nad fizyką kwantową.39
Dużo chętniej i obszerniej marksistowscy scjentyści wypowiadali się na
temat klasycznego zagadnienia filozofii, czyli problemu psychofizycznego.
W filozofii radzieckiej oczywiście krytykowano wyniki badań „burżuazyjnej”
psychologii i przeciwstawiano im badania Iwana Pawłowa, który rzekomo
bezspornie empirycznie ustalił wtórność psychiki względem pierwotnej materii.40 Uznawano też na gruncie leninowskiej teorii odbicia względny paraW. Krajewski, Współczesna…, op. cit., s. 105.
Ibidem, s. 106–108.
37 S. Radziszewski (red.), Historia dialektyki marksistowskiej, t. 1, przeł. S. Jędrzejewski, KiW,
Warszawa, s. 276–287, A. Szeptulin, Kategorie…, op. cit., s. 212–218.
38 Krajewski, Współczesna..., op. cit., s. 108–112. Por. J. F. Aleksandrow, Materializm dialektyczny, przeł. H. Zielnikowa et. al, KiW, Warszawa 1955, s. 320–322.
39 W. Krajewski, Współczesna..., op. cit., s. 113–114.
40 J. F. Aleksandrow, Materializm..., op. cit., s. 366.
35
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lelizm materii i świadomości, odróżniając jedną od drugiej. Zaznaczano przy
tym, iż choć w sensie ontologicznym świadomość jest wtórną funkcją „wysoko zorganizowanej” materii, to pełni ona aktywną rolę w poznaniu.41 Innymi
słowy, świadomość miała być nie tylko bierną kopią rzeczywistości, jak nieraz interpretowano tezy Lenina, ale też mieć duży wpływ na jej kształtowanie.42
Zastanawiano się, czy świadomość jest tylko materialna bądź jednocześnie idealna i materialna (jako obraz rzeczywistości i jako funkcja mózgu),
co oznaczało, jak zauważył Wacław Mejbaum, akceptację dualizmu przy
werbalnym jego potępieniu.43 Dlatego też sensowniejsza wydaje się teza
Siergieja Rubinsztajna, że w epistemologicznym sensie świadomość to zjawisko idealne i przeciwstawne światu materialnemu, względnie odeń niezależne, co sprzyja interpretacji Szeptulina, że idealny to realny, ale nie podstawowy sposób istnienia – stanowiący właściwość psychicznych procesów
świadomości.44 Konstantinow podkreślał, że idealne (duchowe) stanowi
produkt dynamicznego rozwoju materii i samo podlega analogicznym procesom.45 Krytykowano podejście humanizmu marksistowskiego, którego
przedstawiciele zakładali, że świadomość nie odbija obiektywnego świata,
tylko go interpretuje i tworzy poprzez swoją praktykę społeczno-produkcyjną. Zdaniem Szeptulina, choć założenie o twórczej roli praktyki jest trafne, to nie może być praktyki bez odbicia rzeczywistości, nie można logicznie
rzecz biorąc podjąć jakiejkolwiek twórczej aktywności bez wcześniejszego
odzwierciedlenia obiektywnego świata.46
W podobnym duchu wypowiadali się polscy marksiści. Krajewski twierdził na przykład, że choć poznanie miewa charakter subiektywny i selektywny, mózg ludzki jest ewolucyjnie przystosowany do adekwatnego odbicia
rzeczywistości, ponieważ gdyby było inaczej, ludzki gatunek by nie przetrwał
– wrażenia zmysłowe muszą odpowiadać rzeczywistym kształtom ciał, inaczej ludzie co chwila potykaliby się o jakieś niezidentyfikowane kształty.47
Jarosław Ładosz z kolei afirmując badania radzieckich fizjologów i psychologów podkreślał, bazując na szkicu Marksa dotyczącego roli pracy w procesie uczłowieczenia się małpy, że świadomość jest ewolucyjnym wytworem
kolektywnej działalności produkcyjnej48. Rozwijając badania Jeana Piageta
Ibidem, s. 342–344.
Marksiści z różnych nurtów najczęściej przywoływali w tym kontekście słynną wypowiedź
Marksa, że nawet najgorszy budowniczy przed zbudowaniem danego obiektu w rzeczywistości musi
go najpierw zbudować w swojej głowie.
43 W. Mejbaum, Materializm subiektywny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
1990, s. 16.
44 A. Szeptulin, Kategorie..., op. cit., s. 156–170; S. Rubinsztejn, Byt i świadomość, Warszawa
1961, s. 56–59.
45 F. W. Konstantinow, Podstawy filozofii marksistowsko-leninowskiej, KiW, Warszawa 1980,
s. 22.
46 A. Szeptulin, Kategorie..., op. cit., s. 175–176.
47 W. Krajewski, Szkice filozoficzne, KiW, Warszawa 1963, s. 207–211.
48 J. Ładosz, Materializm dialektyczny, PZWS, Warszawa 1973, s. 79–85.
41
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sformułował nawet, w kontrze do zarówno matematycznych platoników, jak
i konstruktywistów, interesującą hipotezę o związku rozwoju wiedzy logikomatematycznej z historycznym procesem postępu w organizacji produkcji
i handlu.49
Nie wchodzę tu szerzej w filozoficzne interpretacje tego, czym jest umysł
i świadomość oraz ich wytwory takie jak przedmioty idealne (myśli, dzieła
sztuki i literatury itp.). Sądzę, że materializm dialektyczny nie zakłada w tym
miejscu jednoznacznych rozstrzygnięć. Skupia się głównie na relacjach ontologicznych zakładając umiarkowany redukcjonizm – zależność umysłu
i „umocowanej” w nim świadomości od funkcjonowania układu nerwowego
i aparatu poznawczego podmiotu od strony subiektywnej oraz wpływu nań
obiektywnej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, w tym „zwrotnych”
wpływów wytworów ludzkiego ducha i istnienia intersubiektywnej świadomości społecznej. Można więc co najwyżej rozpatrywać rozmaite współczesne umiarkowanie materialistyczne koncepcje wytworów „duchowych”, zakładające wtórność zjawisk psychicznych wobec materialnych i wzajemne
uwarunkowanie momentów subiektywnych i obiektywnych jako niesprzeczne z założeniami materializmu dialektycznego. W tym sensie, abstrahując od
ich „prawdziwości”, niesprzeczna z nimi może być chociażby Krajewskiego
koncepcja umysłu jako „swoistej rzeczy” istniejącej w czasie i przestrzeni,50
czy Marka Łagosza koncepcja świadomości jako fenomenu zależnego od istnienia materialnego.51

DIALEKTYKA CZASU I PRZESTRZENI
– UMIARKOWANY REALIZM

Problematyka czasu i przestrzeni jako atrybutów materii została głębiej
zbadana już na początku lat dwudziestych. Impulsem do tego było stworzenie przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności i jej popularność w
marksizmie radzieckim. Jego przedstawiciele –Władimir Newski, Semen
Semkowski, W. Jegorszin, Ernest Kolman i inni wraz ze sporą częścią środowiska fizyków twierdziło, że teoria względności stanowi potwierdzenie
materializmu dialektycznego. Tezę tą propagował też znany radziecki astronom Wiktor Ambarcumian.52
Engels i Lenin odrzucali Newtonowskie, substancjalne pojmowanie czasoprzestrzeni implikujące, że czas i przestrzeń są niezależnymi bytami. Zasadniczo czas i przestrzeń traktowano jako hipostazy, a ściślej mówiąc atry49 Zob. J. Ładosz, Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, KiW, Warszawa 1968.
50 W. Krajewski, Współczesna…, op. cit., s. 117.
51 Zob. M. Łagosz, O świadomości. Fenomenologia zjawisk umysłowych, Antyk, Kęty 2016.
52 S. Radziszewski (red.), Historia dialektyki marksistowskiej, t. 2, przeł. S. Jędrzejewski, KiW,
Warszawa 1979, s. 500–502.
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buty materii, utożsamiając trwanie czasu i istnienie przestrzeni z trwaniem
i byciem materii. Innymi słowy, w zgodzie z opinią Einsteina, gdyby zniknęła
materia, czas i przestrzeń również przestałyby istnieć53. Stanowisko marksizmu na ten temat można więc określić mianem umiarkowanego realizmu
czasoprzestrzennego.54 W tym sensie uznawano, że czas i przestrzeń są realne oraz obiektywne, czyli niezależne od podmiotu, choć podobnie jak wszelkie inne niepodstawowe sposoby istnienia uzależnione są od materii.
Najbardziej precyzyjnych definicji czasu i przestrzeni można dopatrzeć
się u braci Sztumskich, dla których czas to: „ogólna forma przejawiania się
i istnienia materialnych przedmiotów i zjawisk, która warunkuje zmiany
wynikające z faktu oddziaływania wzajemnego przedmiotów materialnych,
odzwierciedla w swej istocie i cechach porządek rozwijania się procesów materialnych, wzajemną odrębność rozmaitych faz (stadiów) procesów,
a także ich trwanie i rozwój”; przestrzeń to „ogólna forma bycia przedmiotów i zjawisk materialnych”, będąca ogólnym warunkiem „współistnienia
i wzajemnego ich oddziaływania”, która odzwierciedla porządek istnienia
przy pomocy relacji metrycznych i topologicznych; czasoprzestrzeń zaś to
„ogólna, obiektywno-realna forma istnienia materii”.55 Jedność czasoprzestrzeni ma charakter dialektyczny. Przestrzeń i czas są jednocześnie absolutne – bo niezależne od jakichkolwiek procesów odbywających się w obiektach materialnych, jak i względne – ich własności są uwarunkowane zmianami własności zmieniającej się przestrzeni. Są też skończone i nieskończone – nieskończona przestrzeń składa się ze „skończonych rozciągłości poszczególnych przedmiotów materialnych”, a nieskończony czas ze skończonych długości trwania tych obiektów. Są też ciągłe i nieciągłe – między dowolnie wybranymi obiektami zawsze istnieje taki, który je łączy.56
Pewne kontrowersje wzbudzały wypowiedzi Engelsa o wieczności i niezniszczalności materii, co implikowało o pogląd o wieczności czasoprzestrzeni. Tak Engels interpretował prawo zachowania energii. Miało to też
aspekt jakościowy, ponieważ uznawał niezniszczalność zróżnicowanych form
ruchu materii.57 Jak wiadomo, taki pogląd wydaje się problematyczny
w świetle teorii zakładających wzrost entropii we wszechświecie i jego śmierci cieplnej, czy hipotezy o jego rozszerzaniu się i kurczeniu. Radzieccy kosmologowie, zapewne chcący bronić tego „dogmatu”, wykoncypowali hipotezę zakładającą, że obserwowalna przez nas część wszechświata konstytuuje
Metagalaktykę, więc wszelkie obserwowane procesy, jak chociażby „ucieczka
galaktyk”, nie stanowią podstawy do ferowania wyroków co do możliwych
losów wszechświata, a więc również materii i czasoprzestrzeni jako całości.
W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 46.
Z. Augustynek, Czas i przestrzeń a materia, w: Jedność..., op. cit., s. 251.
55 W. Sztumski,, Materializm..., op. cit., s. 41–6.
56 Ibidem, s. 51–52.
57 S. Butryn, Spory wokół naukowego obrazu wszechświata, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza,
Warszawa 1978, s. 105–106.
53
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Nie będę jednak wchodził w tym miejscu szerzej w dyskusje kosmologiczne.
Warto tylko odnotować, że mniej dogmatyczni marksistowscy scjentyści
podchodzili do wieczności materii i czasoprzestrzeni sceptycznie, uznając, że
odpowiedzi na ten temat może dostarczyć tylko nauka, a nie filozofia. Takie
stanowisko zajmowała u nas chociażby Irena Szumilewicz, czy Krajewski,
który dodatkowo podkreślał, że Engels błędnie utożsamiał niezniszczalność
energii z niezniszczalnością ruchu.58

DIALEKTYKA RUCHU I ROZWOJU

Zagadnienie ruchu i rozwoju w świetle współczesnej literatury marksistowskiej wydaje się być najpoważniejszym zagadnieniem materializmu dialektycznego. Wszak tym miał się on różnić od materializmu mechanicystycznego, że kładzie nacisk na powszechną zmienność i procesualność całej
rzeczywistości. Według Engelsa, heraklitejskie twierdzenie „wszystko się
zmienia” było naczelnym i jedynym niepodważalnym prawem całej filozofii
dialektycznej. W dwudziestowiecznej filozofii marksistowskiej problematyka
zmiany oraz stosunek pojęć ruchu i rozwoju budziły niemałe kontrowersje.
W popularnych opracowaniach często owe pojęcie ze sobą utożsamiano,
a sam rozwój często utożsamiano z terminem „postęp”. Podobne utożsamienia były szczególnie widoczne u marksistowskich humanistów, którzy krytykowali dialektyczną teorię rozwoju, utożsamiając ją z pozytywistyczną historiozofią zakładającą linearny postęp nauki i całej ludzkości.
Dlatego też rozróżnienie pojęcia zmiany, ruchu, rozwoju, postępu oraz
ich eksplikacja i konkretyzacja nie jest podyktowana tylko zwyczajną akademicką drobiazgowością. Odgrywa fundamentalną rolę w zrozumieniu roli
prawidłowości dialektycznych oraz stosunku między dialektyką przyrody
a dialektyką społeczeństwa. Ruch definiowano przede wszystkim jako najbardziej charakterystyczny atrybut materii, nieodłączny od niej. Termin ten
w zgodzie z intuicjami Engelsa należało rozumieć raczej szeroko, podobnie
jak u Arystotelesa i Diderota, czyli jako zmianę w ogóle.59 Sama zmiana to
według definicji Sztumskich: „zjawisko naruszenia tożsamości układu materialnego nawet w sensie zastąpienia jednej wartości jakiegoś parametru
określającego stan układu inną wartością”.60 Ruch uważano też za równoznaczny z wzajemnym oddziaływaniem, gdyż „nieruchoma” materia musiałaby być pozbawiona struktur, nie mogłaby wchodzić w interakcję z innymi
ciałami.61 W związku z tym za Engelsem przyjmowano, że spoczynek czy,
58 I. Szumilewicz, Wybrane zagadnienia z zakresu struktury czasoprzestrzennej wszechświata,
w: Jedność..., op. cit., s. 293. W. Krajewski, Engels..., op. cit., s. 107–119.
59 Ibidem, s. 69–70.
60 W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 93.
61 F.W. Konstantinow, Podstawy filozofii..., op. cit.
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ściślej mówiąc, równowaga danego układu to specyficzna forma ruchu, którego miarą jest energia potencjalna. W tym sensie można mówić o jedności
zmienności i równowagi, czego przykładem są żywe organizmy, które w zgodzie z koncepcjami między innymi Pawłowa i Piageta charakteryzują się
równowagą dynamiczną.62
Ze względów historycznych bardziej skomplikowanie jest pojęcie rozwoju. Przez długi czas radzieccy marksiści za Stalinem utożsamiali pojęcie
rozwoju z postępem zarówno w warstwie przyrodniczej jak i społecznej. Wynikało to z wulgaryzacji wypowiedzi Engelsa, który często pisał o rozwoju
przyrody i społeczeństwa, choć miał raczej na myśli zmianę kierunkową.63
W Polsce poważną analizą stosunku ruchu do rozwoju zajął się Such. Według niego można mówić o trzech pojęciach rozwoju, szerokim: ruch w ogóle, wszelkie zmiany jakościowe i ilościowe; średnim: ukierunkowany, nieodwracalny, uporządkowany ciąg zmian danej struktury, jednokierunkowy,
wielofazowy proces o różnym natężeniu, wąskim: progresywna zmiana,
postęp, przejście od wyższych do niższych szczebli, rosnąca złożoność i bogactwo struktury, występowanie prawidłowości które nie występują na jej
niższych szczeblach.
Dialektyka zajmować miała się rozwojem rozumianym w pierwszym
sensie, przy jednoczesnym założeniu o nieustannej zmianie struktury wewnętrznej badanych obiektów64. O rozwoju w dwóch pozostałych w węższych sensach można było mówić w odniesieniu do przyrody. Przykładowo,
zdaniem Sucha, o rozwoju jako zmianie kierunkowej można mówić w odniesieniu do ucieczki galaktyk i wzrostu entropii w kosmosie. O rozwoju w najwęższym, postępowym sensie można mówić z kolei w biologii mając na myśli ewolucję i rozwój gatunkowy, można też o nim mówić w odniesieniu do
człowieka jako jego rozwoju psychicznym i społecznym, który wedle autora
niejako „wynagrodził” gatunkowi ludzkiemu zastój biologiczny.65 Jednak
Sztumscy, akceptujący pojęcie rozwoju w drugim znaczeniu, krytykowali
stosowanie kojarzonego z naukami społecznymi pojęcia progresu twierdząc,
że nie można o nim mówić w przyrodzie nieorganicznej.66 Takie ujęcie potwierdzał znany polski geolog Jan Rzymełka, który pisał o rozwoju jako
zmianie kierunkowej w geologii.67
Powyższa problematyka wiąże się również z aktualizacją Engelsowskiej
klasyfikacji form ruchu. Engels rozpoznawał bowiem tylko bowiem mechaniczne formy ruchu istniejące w makroświecie.68 Choć rozważał problematykę matematyczną i astronomiczną, w ostateczności formy ruchu wiązał
W. Krajewski, Engels…, op. cit., s. 90–94.
Ibidem, s. 119–125.
64 J. Such, Szkice..., op. cit., s. 18–19.
65 Ibidem, s. 20, 26–27.
66 W. Sztumski, Materializm..., op. cit. s. 88.
67 J. Rzymełka, Dialektyka przyrody geologicznej, w: Z zagadnień..., op. cit., s. 103–123.
68 S. Amsterdamski, Engels, KiW, Warszawa 1965, s. 46–48.
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z czterema naukami: mechaniką, fizyką, chemią i biologią.69 Przeważała przy
tym opinia, że ogólne formy ruchu nie są związane z jakimś jednoznacznym
nośnikiem materialnym, za to można mówić o wielu szczegółowych.70 Dlatego też na ogół, za Engelsem, klasyfikację form ruchu utożsamiano z klasyfikacją poszczególnych nauk szczegółowych, które w rozumieniu marksistowskim miały objaśniać różne szczegółowe formy ruchu materii. Analogicznie
badanie relacji między różnymi naukami szczegółowymi miało umożliwić
zbadanie oddziaływania jednych form materii na drugie.71 Zatem całe poznanie sprowadzać się miało do poznania naukowego.72
W dwudziestowiecznym, „wschodnim marksizmie” można za to doszukać
się opinii, między innymi Amsterdamskiego, że mogą istnieć oddzielne formy ruchu w makro i mikroświecie.73 Za B. M. Kiedrowem w zgodzie z tym
wyróżnić można dwie podgrupy form ruchu – dynamiczne (makromechaniczne i cybernetyczne) oraz nieuporządkowane, podlegające prawom statystycznym (mikromechaniczny i cieplny)74. W świetle takich i innych modeli
w filozofii radzieckiej dokonywano najrozmaitszych poprawek klasyfikacji
Engelsa w zgodzie ze współczesnym podziałem nauk. Poza afirmacją podziału form ruchu w mikro i makroświecie, uznania myślenia za jego najwyższą
formę oraz dyskusjami nad geologiczną formą ruchu, nie osiągnięto konsensusu co do ostatecznego podziału. Nie przyjęła się chociażby wspomniana
u Kiedrowa „cybernetyczna forma ruchu”, gdyż inni radzieccy filozofowie jak
Awenir Ujomow i Borys Diankow uznawali ją za zbliżoną do matematyki,
a tej w zgodzie z Engelsem nie mogły odpowiadać żadne formy ruchu.75
Sądzę, że takie klasyfikacje mają raczej drugorzędny charakter i są kwestią sporów co do szczegółowych relacji pomiędzy naukami. Istotniejsze jest
to, jakie założenia metodologiczne kryją się za tymi drobiazgowymi analizami dialektyki ruchu i rozwoju. W tym sensie przełomowa dla marksistowskiego scjentyzmu była Amsterdamskiego charakterystyka Engelsa jako redukcjonisty genetycznego.76 Humaniści, w tym również marksistowscy, wiążę zazwyczaj pojęcie „redukcjonizm” z terminem „eliminacja”, dlatego też
wypowiedzi Engelsa czy Lenina, wyprowadzających dialektykę społeczeństwa i dialektykę myśli z dialektyki przyrody uważano za źródło stalinowskiego wulgarnego redukcjonizmu utożsamiającego prawa społecznoekonomiczne z prawami przyrody. Tymczasem chodziło jedynie o to, że wyższe formy ruchu genetycznie i historycznie wywodzą się z niższych.77
F. Engels, Dialektyka przyrody, KiW, Warszawa 1953, s. 59–79, 254–332.
W. Krajewski, Engels..., op. cit., s. 259.
71 Ibidem, s. 74.
72 Ibidem, s. 75.
73 S. Amsterdamski, Engels..., op. cit., s. 50.
74 B. M. Kiedrow, Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych, KiW, Warszawa 1965, s. 258.
75 W. Krajewski, Engels..., op. cit., s. 193.
76 Ibidem, s. 241.
77 S. Amsterdamski, Engels..., op. cit., s. 51.
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Inaczej mówiąc, chodzi tu o sprowadzalność wyższych form do niższych,
gdzie „zjawiska, właściwe wyższej formie ruchu, dadzą się rozłożyć bez reszty
na pewne procesy elementarne, należące do formy niższej”.78 Tak też należy
rozumieć wypowiedzi Engelsa o tym, że prawidłowości dialektyki w odniesieniu do bytu i myślenia, choć odmienne w wyrazie, są w istocie takie same.
To znaczy brał pod uwagę ich elementarne podobieństwo. Interesowało go,
w jaki sposób biologia może wyjaśnić zmienną ludzką naturę oraz w jaki
sposób przyroda może determinować społeczeństwo.79 Bo w jaki właściwie
sposób, wedle zachodnich marksistów, z niedialektycznej przyrody miałoby
się wykształcić podlegające dialektyce społeczeństwo ludzkie?80 Taka interpretacja jest niesprzeczna z ogólną marksistowską krytyką redukcjonizmu
ontologicznego i metodologicznego, czyli wyprowadzaniem wiedzy o fazie
wyższej z fazy wyższej.81
W tym sensie Engels i materialiści dialektyczni są umiarkowanymi antyredukcjonistami, co wedle twierdzeń Sucha jest tożsame z przyjęciem antynaturalizmu metodologicznego i dyrektywy nakazującej badanie „jakościowej specyfiki i swoistości poszczególnych poziomów budowania materii”
oraz konkretyzacji „prawdy” – nie wystarczy tylko sformułować ogólne prawo wyjaśniające dane zjawisko, potrzebna jest procedura, której celem jest
ustalenie etapu rozwoju danego zjawisko i warunków, w których występuje.
Łączy się to z zasadą komplementarności postulującą ujmowanie rzeczywistości za pomocą przeciwstawnych kategorii pojęciowych (np. cząstka i fala
w mikrofizyce) oraz z zasadą relatywizacji mówiącą o wzajemnym odniesieniu pojęć takich jak zmiana ilościowa i jakościowa itp.82 Tym co łączy dialektykę przyrody i społeczeństwa jest również dyrektywa historyzmu mówiąca o
respektowaniu tez głoszących, że struktury rzeczywistości podlegają swoistym prawidłowościom, a poznanie istoty zjawiska jest niemożliwe bez poznania jego genezy i rozwoju. Nie można ujmować zjawisk społecznych jako
szczególnych przypadków praw uniwersalnych. Przy tym generalizacje historyczne w odniesieniu do społeczeństwa mogą okazać się banalne, co innego
w przyrodzie, której prawidłowości są znacznie pewniejsze.83

W. Krajewski, Engels..., op. cit., s. 234.
S. Amsterdamski, Engels..., op. cit., s. 39–41.
80 J. Rzymełka, Dialektyka …, op. cit.
81 Z. Cackowski, Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, KiW, Warszawa
1979, s. 225–226.
82 J. Such, Szkice..., op. cit., s. 58–59.
83 Ibidem, s. 23–24, 57.
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PRAWIDŁOWOŚCI DIALEKTYKI
– DIALEKTYKA KONIECZNOŚCI I PRZYPADKOWOŚCI

Radzieccy marksiści okresu stalinowskiego pisali przeważnie o „prawach”
dialektyki w sposób sugerujący ich podobieństwo do praw nauki. Takie
określenie wydaje się jednak problematyczne, ponieważ jak zauważył Such,
prawa filozoficzne (ontologiczne), w tym dialektyczne pozwalają na formułowanie tylko bardzo ogólnych prognoz, bo reszta należy do konkretnych
praw nauki.84 Podobnie uważał też Martin Strauss, fizyk z NRD twierdzący,
że współcześnie prawa dialektyki są zbyt ogólne, aby stosować je w procedurze naukowej.85 Biorąc pod uwagę to, że dialektykę według klasyków trzeba
uznawać za abstrakcję (ściślej – idealizację) prawidłowości wywiedzionych
z rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, a jej zasięg w porównaniu z prawami nauki ograniczony, chyba lepiej mówić o zasadach. Tak ujęte zasady
materializmu dialektycznego można potraktować (i traktowano) jako ogólne
wskazówki metodologiczne przy rozpatrywaniu problemów nie do końca
wyjaśnionych przez naukę, chociażby zagadnień kosmologicznych.86 Bazując
na istniejących w literaturze marksistowskiej definicjach spróbuję zrekonstruować najbardziej precyzyjne sformułowania podstawowych zasad materializmu dialektycznego.

Wzajemna zależność przemian jakościowych
i ilościowych
Klasycy marksizmu pisali co prawda o prawie przechodzenia ilości w jakość, ale takie sformułowanie wzbudzało poważne zastrzeżenia ze względu
na metaforyczność i niedookreśloność samego terminu „przechodzenie”.
Dodajmy, że takie ujęcie może sugerować prymat jakości względem ilości lub
liniową relację między ilością i jakością. A można przecież mówić też o zależności odwrotnej.87 Dlatego też współcześni marksiści pisali raczej o ich
wzajemnej zależności.
Jakość definiowano jako całokształt cech istotnych wskazujących czym
jest dana rzecz (mnogość cech), które są niewyrażalne liczbowo; natomiast
ilość jako całokształt cech nieistotnych, ale wyrażalnych liczbowo, wskazujących jej rozmiary.88
Ibidem, s. 190.
M. Bielecki, W. Strawiński, Martin Strauss o rozwoju fizyki i relacjach między teoriami, w:
Relacje między teoriami a rozwój nauki, W. Krajewski et. al. (red.), PAN, Wrocław–Gdańsk 1978,
s. 241.
86 S. Butryn, Materializm dialektyczny a naukowy obraz wszechświata, PWN, Warszawa 1980,
s. 95.
87 S. Butryn, Główne zagadnienia ontologii materialistyczno-dialektycznej, PWN, Warszawa
1988, s. 27.
88 W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 101, 104.
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Zmiana jakościowa oznacza jakiekolwiek przekształcenie strukturę lub
istotę przedmiotu albo procesu, implikująca utratę przynajmniej jednej
istotnej przed zmianą cechy przez dany obiekt i uzyskanie przynajmniej jednej istotnej nowej cechy po tej zmianie. Każda inna zmiana ma charakter
ilościowy i polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu się natężenia mierzalnych cech danego obiektu jak masa, temperatura, rozmiar, prędkość itd.89
W tym sensie narastanie zmian ilościowych miało zawsze prowadzić do
zmian jakościowych i być ich jedynym źródłem, natomiast zmiana jakości
miała być punktem wyjścia zmian ilościowych.90
Jednak najdokładniejszą chyba wykładnię tej zasady, czy prawa, można
znaleźć u Sucha, który stał na stanowisku, że prawidłowość ta należy odnieść
również do praw nauki. Wydaje się to zasadne biorąc pod uwagę fakt, że to
nauka właśnie szczegółowo bada rozmaite przekształcenia jakościowe i ilościowe. W tym ujęciu zmiany ilościowe były traktowane jako warunek konieczny zmian jakościowych. W taki sposób rozumowali nie tylko zdeklarowani dialektycy, ale chociażby również słynny fizyk Max Planck.91 W doprecyzowaniu Sucha zmiana ilościowa nie tylko nie narusza tożsamości danego
obiektu, czy procesu, ale też nie prowadzi do zmian w działaniu prawa lub
grupy praw nauki do nich się odnoszących. Zmiana jakościowa natomiast do
takiej zmiany prowadzi, a dokładniej rzecz biorąc prowadzi do podważenia
danego prawa lub grupy praw, które mają w tym momencie „zejść ze sceny”.92 Oznacza to utożsamienie zmiany ilościowej ze zmianą nomologiczną,
a jakościowej ze zmianą struktury nomologicznej.93
Ostatecznie zasada wzajemnego powiązania ilości i jakości głosić ma, że:
„Zmiany w zasadzie (względem większej liczby praw) ilościowe przechodzą
(są warunkiem koniecznym) w zmiany w zasadzie (względem większej liczby
praw) jakościowe, przy czym pierwsze są ilościowe względem wszystkich
tych praw, w stosunku do których drugie są ilościowe.94 Takie zrelatywizowane sformułowanie tej prawidłowości oparte na frazie „w zasadzie”, miało
dowodzić, że kategorie dialektyki nie mają charakteru ostatecznego i absolutnego.95

Jedność i walka przeciwieństw
Zasada niniejsza w ogóle dotyczyła propagowanego przez dialektyków
poglądu, że źródłem wszelkiego ruchu jest sprzeczność, co oznacza, że
wszelki rozwój i ruch jest zarazem samoruchem i samorozwojem maS. Butryn, Główne..., s. op. cit., 27.
Ibidem.
91 J. Such, Szkice..., op. cit., s. 191.
92 Ibidem, s. 200.
93 Ibidem, s. 201.
94 Ibidem, s. 214.
95 Ibidem, s. 215.
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terii.96 Jak jednak rozumieć sprzeczność? Postrzegano ją jako stosunek między przeciwieństwami dialektycznymi stanowiącymi jej części składowe.
Przeciwieństwa te można definiować jako: „diametralne różnice ze względu
na strukturę i funkcję istotne strony, tendencje jednego procesu czy zjawiska, które wzajemnie się zakładają, warunkują i dopełniają, przenikają i zarazem wzajemnie negują, a których jedność i walka warunkują zarówno istnienie zjawiska, jak i jego zmianę i rozwój”.97 Sama sprzeczność to według
cytowanej przez Szumskich radzieckiej encyklopedii to: „istotna relacja
przeciwstawnych momentów wewnętrznych układu, w której urzeczywistnia
się konkretna tożsamość tych momentów i która czyni ten układ samoporuszającą się organiczną całością; sprzeczność dialektyczna jest wzajemnym
określeniem tych momentów i jednocześnie ich wzajemną negacją”.98
Jak widać, mamy tu do czynienia z relacją procesualną. W radzieckiej filozofii podkreślano też podział sprzeczności na wewnętrzne i zewnętrzne. Te
pierwsze miały przysługiwać każdemu przedmiotowi, ponieważ sprzeczność
dialektyczna miała stanowić konieczny warunek istnienia jakiegokolwiek
przedmiotu. Oprócz tego miały istnieć również sprzeczności wobec tych
przedmiotów zewnętrzne, które również miały na nie oddziaływać. Innymi
słowy, sprzeczności zewnętrzne to sprzeczności między przedmiotami, różniące się od wewnętrznych tym, że współistnienie ich przeciwnych stron nie
jest konieczne. Na przykład, w sprzeczności między przyrodą a społeczeństwem społeczeństwo nie jest warunkiem istnienia przyrody.99 Tak rozumiane sprzeczności nie mają nic wspólnego ze sprzecznościami logicznymi
oznaczającymi sprzeczność między zdaniami.100
Sprzeczności w tej optyce są nieodzowną cechą każdego układu materialnego, który jest równoznaczny z zespołem jego cech (coś co jest wspólne
przedmiotom danej klasy).101 Przeciwieństwa dialektyczne są wzajemnie
uwarunkowane, przez co ich jedność należy rozumieć jako stan w którym:
„A i B wzajemnie się warunkują wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka transformacja T, która stan członu B przeprowadza w stan członu A, oraz także
transformacja odwrotna T-1, która stan członu A przeprowadza w stan członu B”.102 Walka przeciwieństw jest z kolei metaforą oddziaływania wzajemnego, co oznacza, że: „przedmioty A i B oddziałują na siebie wzajemnie
w pewnym przedziale czasu ΔT, wtedy i tylko wtedy gdy współistnieją w czasie ΔT oraz gdy występuje między nimi jakikolwiek proces fizyczny”.103
W tym sensie walkę przeciwieństw można sprowadzić do wymiany energii
F. W. Konstantinow, Podstawy filozofii marksistowskiej, KiW, Warszawa 1964, s. 282.
W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 112.
98 Ibidem, s. 113.
99 F. W. Konstantinow, Podstawy..., op. cit., s. 285.
100 S. Butryn, Główne..., op. cit., s. 32.
101 W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 111.
102 Ibidem, s. 115.
103 Ibidem, s. 116.
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między przedmiotami. Ostatecznie druga zasada dialektyki oznacza więc, że
„każdemu układowi materialnemu właściwe są takie pary jego składników,
które ze względu na jakąś cechę tworzą sprzeczność dialektyczną doprowadzającą w procesie rozwoju tego układu do jego zmiany w inny układ”,
a zatem: „Każdemu układowi materialnemu w każdej chwili jego istnienia
właściwe są takie pary składników (cech, stanów itp.), które tworzą
sprzeczności dialektyczne” (kursywa: DW).104
Taka wykładnia tej zasady tłumaczy, dlaczego według marksistowskich
dialektyków sprzeczności dialektyczne nie tylko nie stoją w opozycji do
sprzeczności logicznych, lecz wzajemnie się warunkują. Dla marksistów
anomalie powstające w toku poznania naukowego np. sprzeczność logiczną
między pojęciami naukowymi a nowymi odkryciami, są czymś normalnym.
Sprzeczności logiczne są dla nich pochodną historycznie istniejących
sprzeczności dialektycznych między poznawanymi przedmiotami, których to
sprzeczności odkrycie i zbadanie umożliwia zrewolucjonizowanie istniejących wyobrażeń i teorii naukowych. Zdaniem Ładosza „ruch poznania pojęciowego dokonuje się poprzez rozdwajanie jedności pojęć w wyniku powstawania o rozwiązywania logicznych sprzeczności”, a logika dialektyczna ma
przezwyciężać je w myśleniu – poprzez rozdwojenie jedności pojęcia i poznanie jego sprzecznych stron – „w oparciu o uogólnienie nowych danych
praktyki”.105

Negacja negacji
Niniejsza prawidłowość została odrzucona przez Stalina i zastąpiona
błędnym twierdzeniem o postępowym charakterze rozwoju. W okresie późniejszym powrócono do niej, podkreślając jej znaczenie w sporze o racjonalność nauki. Generalnie zasada ta miała określać obiektywną tendencję charakteryzującą sposób działania dwóch wcześniejszych zasad.106 Oznaczało to,
że: „w każdym układzie materialnym w określonych okresach dokonywana
jest negacja tego układu ze względu na jeden z parametrów określających
jego stan”.107 W tym sensie negację negacji można uznać za konkretyzację
pierwszych dwóch zasad, to znaczy za „rozwiązanie” sprzeczności dialektycznej i rezultat zmiany jakościowej.
Wschodni marksiści negację negacji uznawali za w zasadzie tożsamą z zasadą korespondencji w fizyce. Jako pierwszy związek ów uchwycił radziecki
filozof I.W. Kuzniecow w pracy Princip sootwiestwija w sowriemiennoj fizikie i jego fiłosofskoje znaczenije opublikowanej w Moskwie w 1948 roku.
104
105

280.
106
107

Ibidem, s. 123.
J. Ładosz, Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki, KiW, Warszawa 1961, s. 268,
F. W. Konstantinow, Podstawy..., op. cit., s. 307.
W. Sztumski, Materializm..., op. cit., s. 145.
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Teoria rewolucji naukowych Thomasa Kuhna i anarchizm metodologiczny
Paula Feyerebanda podważały jednak przekonania o kumulacyjnym charakterze wiedzy naukowej. Pisali oni o niewspółmierności teorii naukowych,
w sensie nieprzekładalności języka jednej teorii na drugą. Nie zgadzali się
z tym fizycy, którzy twierdzili, że kolejne teorie nie tyle wykluczają się, co ze
sobą korespondują. Według Sucha zasada korespondencji jest zasadą
umiarkowanego kumulatywizmu, zasadą dialektycznego rozwoju wiedzy naukowej, gdzie nowa teoria (prawo) jest jednocześnie kontynuacją dotychczasowej i jej „przezwyciężeniem”, zatem przyrostowi wiedzy towarzyszy jej
modyfikacja.108
Doprecyzował to Krajewski odnosząc się do metody idealizacji i faktualizacji (analogicznej względem metody idealizacyjnej Nowaka).109 Otóż w rozwoju nauki, kiedy mamy teorię T1 i T2, zawsze ex post okazuje się, teoria T1
była teorią idealizacyjną, nie biorącą pod uwagę pewnych czynników ubocznych (klasyczny przypadek korespondencji pomiędzy teoriami to relacja
pomiędzy mechaniką klasyczną i kwantową): „nowa teoria T2 jest uogólnieniem starej T1 (T1 jest szczególnym przypadkiem T2), ale przy pewnych idealizacyjnych (kontrfaktycznych) założeniach […] dlatego też można mówić
o rewolucji, a zarazem o ciągłości”.110
Nie można zakończyć tego wątku nie odpowiadając na pytanie, jaki charakter mają prawidłowości dialektyczne – w jaki sposób determinują one
rzeczywistość i jak się mają do przypadkowości, czy przygodności niektórych
obserwowanych w nauce zjawisk. Także w tym przypadku marksiści podkreślali analogie między materializmem dialektycznym a fizyką, a konkretnie
charakterem jej prawidłowości i prawidłowości występujących w mikroświecie i mechanice kwantowej.
Według polskich scjentystów istniała głęboka zbieżność metodologiczna
między „obiektywno-względnym charakterem wszelkiej artykulacji świata,
a wywodami Engelsa na temat obiektywności pojęcia przypadku”, co znaczy,
że uznanie „obiektywnego charakteru zdarzeń przypadkowych” nie kłóci się
z umiarkowanym determinizmem.111 Masa przypadkowych zdarzeń może
potwierdzać generalną tendencję. W tym sensie determinizm dialektyczny
jest pokrewny, ich zdaniem, determinizmowi statystycznemu obecnemu
w mikroświecie, gdzie zachowanie cząstek ma charakter probabilistyczny.
Materialiści dialektyczni przyjmowali, że w świecie istnieje mnogość różnego
typu oddziaływań przyczynowo-skutkowych, które różnią się od stopnia organizacji materii. Dlatego przyczynowość jednoznaczna i probabilistyczna
108 J. Such, Relacja korespondencji a wynikanie, w: Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki, W. Krajewski, W. Mejbaum, J. Such (red.), PWN, Warszawa 1974, s. 72.
109 W. Krajewski, Redukcja, idealizacja, korespondencja, w: Zasada..., op. cit., s. 120–122.
110 W. Krajewski, Współczesna…, op. cit., s. 87.
111 Zob. S. Amsterdamski, Z. Augustynek, W. Mejbaum, Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo, KiW, Warszawa 1964.
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się nie wykluczają.112 Zasady dialektyki jako pewnego rodzaju idealizacje mają charakter jednoznaczny, ale jednocześnie wskazują, że ich konkretyzacje
w postaci formułowanych przez klasyków marksizmu prawidłowości na
gruncie społecznym mają, na przekór krytykom, jak trafnie zauważył Krajewski, charakter statystyczny.113 Innymi słowy, determinizm dialektyczny
we współczesnym rozumieniu polega na odrzuceniu determinizmu mechanicystycznego, przy uznaniu statystycznego charakteru fundamentalnych
prawidłowości rządzących rzeczywistością społeczną (jak i w niektórych
przypadkach także przyrodniczą).114

WNIOSKI KOŃCOWE

Celem artykułu była rekonstrukcja fundamentalnych pojęć ontologii materialistyczno-dialektycznej w powojennej literaturze marksistowskiej,
w możliwie precyzyjnym przybliżeniu. Nie chodzi tutaj o kodyfikację w stalinowskim stylu, gdyż budowa jakiegokolwiek systemu jest niezgodna z jedyną niezmienną zdaniem Engelsa heraklitejską zasadą, że wszystko się zmienia. Nie pretenduję tutaj również do rozwikłania bogatej problematyki
epistemologicznej i metodologicznej dialektyki, również twórczo rozwijanej
przez akademicki marksizm po wojnie. Niektórzy uważają, że tego typu studia to „scholastyka” nie mająca wiele wspólnego z „filozofią praktyki” do
której rzekomo sprowadza się cała myśl Marksa. Uważam jednak, że przybliżenie marksistowskiej „filozofii przyrody”, tożsamej w zasadzie z ontologią,
choć oddzielenie jej od kwestii metodologicznych i epistemologicznych jest
tylko zabiegiem heurystycznym, ma swój sens. Pozwala bowiem zrozumieć
pewne niejasności, które mogą nasuwać się współczesnemu czytelnikowi po
wstępnej lekturze klasyków marksizmu i ich najwybitniejszych kontynuatorów.
Współcześnie na przykład Vesa Oittinen twierdzi, że powojenny, wschodni materializm dialektyczny był swego rodzaju degeneracją marksizmu, bo
jego reprezentanci przy formalnej akceptacji jego postulatów poświęcili się
ścisłym analizom pojęciowym, w ten sposób upodobniając swoją refleksję do
stylu reprezentowanego do zachodniej filozofii analitycznej.115 Według mnie
jest to jednak zaleta. Jak bowiem marksizm miał by się „rozwijać”, ignorując
trendy w światowej nauce i pozostając przy ogólnikowych formułkach o nadrzędnej roli praktyki? Co więcej, uściślona eksplikacja twierdzeń klasyków
112 J. Grudzień, Problematyka przyczynowości i prawidłowości, w: Filozofia marksistowska,
J. Grudzień et. al (red.), PWN, Warszawa 1979, 272–276.
113 W. Krajewski, Engels..., op. cit., s. 362–363.
114 Ibidem, s. 378–385.
115 V. Oittinen, ‘Praxis’ as the Criterion of Truth? The Aporias of Soviet Marxism and the Activity
Approach, w: The Practical Essence of Man. The Activity Approach in Late Soviet Philosophy,
A. Maidansky, V. Oittinen (red.), Haymarket Books, Chicago, 2016, s. 29–42.
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daje marksistowskiemu scjentyzmowi pewien „rewizjonistyczny” sznyt.
W świetle wykonanych egzegez da się heurystycznie odróżnić dialektykę,
która zajmuje się filozoficzną problematyką zmiany ogóle, od dialektycznego
materializmu, który zajmuje się rozwojem, ale rozumianym minimalistycznie, jako teoria zmian kierunkowych zachodzących we wszelakich układach
materialnych, skonkretyzowanym w ramach nauk szczegółowych. Dlatego
też materializm dialektyczny jednocześnie dostarcza wskazówek co do interpretacji wyników badań w naukach szczegółowych, jak i na nich bazuje.
W tym sensie teza, że zajmuje się jednocześnie dialektyką przyrody, społeczeństwa i myślenia, jest prawdziwa. Przy założeniu statystycznego charakteru prawidłowości dialektycznych oznacza to rezygnację z ewolucjonistycznej historiozofii i istnienia jakichkolwiek „spiżowych” praw materializmu
historycznego. Jest to zgodne z kategorialną interpretacją Nowaka, który
uznawał obiegowo rozumiany hismat z „prawem” wiodącej roli sił wytwórczych w historii na czele za sprzeczny z dialektyką.116
Moim zdaniem, w kontekście analiz wykonanych przez marksistowskich
scjentystów widać jasno, że rzeczywiście istnienie tego rodzaju „praw” jest
logicznie i metodologicznie sprzeczne z założeniami klasyków. Uprawiana
przez zachodnich marksistów refleksja nad relacjami między poznaniem,
praktyką i ideologią, wpisywałaby się w tym sensie raczej w diamat, niż
hismat, jak to zazwyczaj sądzono. Tym, co łączy marksistów scjentystów
(przyrodników) z marksistami „spekulatywistami”, jest dyrektywa historyzmu. W tym sensie marksiści interesujący się wyłącznie problematyką społeczną i teorią ideologii nazbyt raptownie odrzucili materializm dialektyczny.
Refleksję nad ideologią można uznać bowiem za pewne zastosowanie diamatu (jego ontologii) w ogóle z nim niesprzeczne, czy nawet jego część. Już
Such zauważył, że nawet Althusser tylko pozornie odrzucał historyzm i rozwój, stawiając na piedestale kategorie struktury i całości. W rzeczywistości,
mimo posługiwania się takimi pojęciami jak naddeterminacja, nie odrzucał
determinacji fundamentalnej, czyli zasady rozwoju (zmienności kierunkowej) i historyczności struktur społecznych.117 Jeżeli to rozumowanie jest poprawne, z niniejszego artykułu płynie wniosek zasadniczo odwrotny do tego
formowanego w narracjach rozpowszechnionych w marksizmie zachodnim.
To materializm dialektyczny okazuje się być właściwym filozoficznym rozwinięciem intuicji klasyków, zaś materializm historyczny staje się jej zwyrodniałą interpretacją, odpowiedzialną za wizerunkową porażkę marksizmu.
Jest to hipoteza, która nasuwa się wprost z lektury prac marksistowskich
scjentystów i która, jak sądzę, zasługuje na dalsze rozwinięcie w odrębnym
studium.

116
117

L. Nowak, U podstaw.., op. cit., s. 274–283.
J. Such, Dialektyczne wizje świata, PWN, Warszawa–Poznań 1992, s. 375–391.
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DIALECTICAL MATERIALISM AFTER „DIAMANT”:
SCIENTIFIC DIALECTICAL ONTOLOGY AND NATURAL MATERIALISM
ABSTRACT

The aim of the article is to reconstruct the cardinal theses and assumptions of the
materialistic-dialectical ontology in the post-Stalinist Marxist scientific philosophy,
often described as "Eastern Marxism". Basing on the source literature covering the
works of the most eminent Polish (Stefan Amsterdamski, Stanisław Butryn, Helena
Eilstein, Władysław Krajewski, Jan Such, Wiesław Sztumski and others) and Soviet
(Fedosseyev, Konstantinov, Szeptulin, Rubinshtajn, etc.) philosophers which studied the links between dialectical materialism and natural sciences, I claim that postwar Marxist scientism clarifies the concise intuitions of the classics of Marxism
regarding the nature and assumptions of dialectical materialism, especially the dialectic of nature. Contrary to the current interpretations of the sources of dogmatism
in Marxism as the dominant ontological assumption of dialectical and natural materialism, according to these findings, it turns out that after its post-war modernization, the dialectical ontology was cleared of numerous dogmas and misunderstandings. Moreover, it turns out to be consistent with the general assumptions of the
anti-Stalinist Marxist social and political philosophy.
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ZAANGAŻOWANA FILOZOFIA OCHRONY ZDROWIA
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STRESZCZENIE

W studium omówiono koncepcję zaangażowanej filozofii ochrony zdrowia; za jej
twórcę można uznać Juliana Aleksandrowicza, polskiego lekarza i humanistę. Dyskursywne tło analizy stanowią problemy moralne współczesnego świata, rozwiniętego pod względem ultratechnologicznym oraz informacyjnym. Wyeksponowano potrzebę przewartościowania spuścizny neopozytywistycznej i nowego systemowego
projektowania metodologii prozdrowotnej, uwzględniającego ochronę zdrowia na
poziomie jednostkowym oraz zaprowadzanie ładu „dobrze stworzonej natury” i pokoju w globalnej społeczności. Według tej koncepcji cel ów osiągnąć można dzięki
procesowi integrowania rewolucji naukowo-technicznej z rewolucją humanistyczną,
zgodnie z holistyczną interpretacją zdrowia definiowanego w kategoriach emergentnej, dynamicznej i witalnej całości osiąganej jako efekt synergiczny. W modelu filozofii zaangażowanej idea autokreacji przyjmuje wartość „subiektywnego zdrowia”,
znajdując przeciwwagę w „zobiektywizowanej chorobie”. Nie pozostaje ona obojętna
na etyczny wymiar wyboru życia albo śmierci, określanego w charakterze alternatywy wykluczającej. W studium zastosowano metodę badań jakościowych. Uzasadniono podstawowe tezy filozofii zaangażowanej, ujęte w świetle problemu ochrony.
Słowa kluczowe: filozofia zaangażowana, emergencja, efekt synergiczny,
ochrona zdrowia, pokój.

OD FILOZOFII ZAANGAŻOWANIA
DO ZAANGAŻOWANEJ FILOZOFII

Podejmując w optyce systematycznych badań aksjologii dyskurs na temat
reinterpretacji kategorii życia i zdrowia oraz paradygmatów ich ochrony
w warunkach obserwowanych zmian cywilizacyjnych, na wielu poziomach
świadczących o degeneracji współczesnego świata, zwrócę uwagę na fakt, iż
w XX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, w polskiej myśli medycznej
wypracowane zostały narzędzia humanizmu wraz z metodami kształcenia,
pomocne przy formowaniu filozofii ochrony zdrowia. Ta zaś ewoluowała od
aktywistycznej filozofii zaangażowania na rzecz zintegrowanego wewnętrz-
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nie jednostkowego życia ludzkiego do zaangażowanej filozofii, z której, niczym z pnia, w procesie przywracania dobrze stworzonej natury wyrastają
wszelkie kulturowe dzieła (w tym również medyczne). W niniejszej aksjologicznej analizie wiodącego problemu podkreślenie to jest istotne nie tyle
z powodów faktograficznych, co ze względu na doniosłość udokumentowanych potwierdzeń permanentnie rosnącej, począwszy od XIX stulecia, potrzeby przeprowadzania badań jakościowych dotyczących istoty i wartości
życia w celu dokonania rewizji oraz zrewolucjonizowania jego form. Z jednej
strony wyłoniły się: industrializm, przewrót naukowo-techniczny, rozwój
ultratechnologii, wąska specjalizacja, utylitaryzm i mechanistyczne podejście do człowieka z jednej strony. Z drugiej zaś strony, postępowało formowanie się i rozwój psychologii, cerebrologii, ekologii, sozologii, waleologii
w świecie obciążonym traumą wojenną i post-pamięcią, także postmodernistyczna debata w duchu personalizmu, dotycząca opozycyjnej, w stosunku
do wielkich systemów, idei różnicy i statusu mikronarracji w procesie subiektywnego poznania. Oba te typy fenomenów sprzyjały poszukiwaniom
takiej filozoficznej konceptualizacji zdrowia, która byłaby otwarta na przemiany cywilizacyjne i zarazem spinała jedną klamrą wiele pól problemowych, dyscyplin i specjalności. Zarówno w obszarze materialistycznych jak
również idealistycznych nurtów myślenia odpowiadała na to zapotrzebowanie znana od starożytności i odwołująca się do kanonu antycznego humanizmu, rewaloryzowana w niespotykanych dotąd warunkach całościowa koncepcja świata. W przeciwieństwie jednak do metody średniowiecznej
renovatio, przywracającej pierwotną, modelową doskonałość dzięki wiernemu odtwarzaniu, reaktywowana idea holizmu nasycała się walorami emulacji o znaczeniu procesu (s)twórczego, w treści bliskiego odrodzeniowemu
renascentia: kreatywnemu przyswajaniu wzorców i przysposabianiu ich do
nowoczesnych form bytowania.
W wielu medycznych kręgach holistyczny pogląd określający zdrowie interdyscyplinarnie i szeroko – w kategoriach pełnego dobrostanu/samopoczucia (ang. well-being)1 – poddawano ostrej krytyce i dotąd niewiele się
zmieniło w tym zakresie. Zarzuty dotyczą generalnie niejasności definicyjnej
i podejrzeń co do możliwości wykraczania w lecznictwie poza próg standardu medycyny naukowej, zobiektywizowanego. Niezależnie jednak od prezentowanego w tej kwestii stanowiska, zgadzano się co do jednego kryterium
opieki medycznej: wymogu zaangażowania pracowników służby zdrowia dla
dobra osobowych jednostek, zintegrowanych wewnętrznie na poziomie psychofizycznym, zgodnie z potwierdzonym naukowo interakcjonizmem rozu—————————
1 Definicja zdrowia rozumianego jako „pełny dobrostan (dobre samopoczucie) fizyczny, umysłowy
i społeczny, a nie tylko nieobecność choroby czy kalectwa” przyjęta została przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization). Zob. A. Solik, Międzynarodowe standardy zdrowia
i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych, w: Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, Z. Dąbrowska (red.), Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2003, s. 6.
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mu, uczuć, emocji i ciała.2 W praktyce klinicznej oraz w pedagogice studiów
lekarskich reprezentowane przez lekarzy-specjalistów, psychologów, filozofów, pedagogów rozmaite modele szkół medycznych wybiórczo przyswajały
i przekształcały filozoficzne konceptualizacje, których naczelną zasadę stanowi zaangażowanie na korzyść życia, realizowane w biofilnie podejmowanych wyborach. Cechowała je wspólna właściwość: przekonanie o potrzebie
przewartościowania w akademickiej medycynie paradygmatycznej spuścizny
neopozytywistycznej oraz konieczności redefiniowania kategorii „zdrowie”
w oparciu o krytykę izolacjonizmu, redukcjonizmu, celularyzmu, nihilizmu
terapeutycznego, mechanicyzmu, utylitaryzmu i chorobocentryzmu. Polscy
propagatorzy rewolucji humanistycznej w medycynie, w nawiązaniu do
hipokratesowego wzorca, postulowali leczenie nie wyłącznie chorób organicznych, lecz także psychiki powiązanej z cielesnością; zalecali w praktyce
lekarskiej uwzględniać podmiotowość pacjenta. Miało to odpowiednik,
z jednej strony, w empatii, niwelowaniu lęków, uspokajaniu, z drugiej – wyrażało się w stopniowej rezygnacji w diagnostyce i procesach terapeutycznych z paternalizmu na korzyść personalnej medycyny.3 Wpisując się w nurt
humanizmu, lekarze polskich szkół postrzegali wewnętrznie scaloną osobę
jako wartość, w stosunku do której należy przyjąć postawę otwartości i uczuciowo-emocjonalnego zaangażowania. Stali tym samym w opozycji do szkół
niemieckich, gdzie współczucie i zjednanie sobie zaufania pacjenta oraz
stwarzanie psychologicznych warunków dla budowania nadziei na wyzdrowienie traktowano jako sentymentalizm zbędny w reperacji chorego narządu. „W szkole niemieckiej – pisał Władysław Biegański – chory ustąpił miejsca chorobie, zaczęto więc chorych traktować jako materiał mniej lub więcej
ciekawy”.4 Bożena Płonka-Syroka w krytycznej analizie paradygmatu medycyny neopozytywistycznej problem ujmuje szeroko; wskazuje na patogenność sytuacji, kiedy dwa podmioty stoją naprzeciwko siebie – „jednym jest
lekarz, natomiast drugim – już nie osoba pacjenta, lecz obiektywnie pojmowana choroba”.5
Ograniczenia dyktowane formalnymi wymogami niniejszego tekstu pozwalają mi w tle głównego wątku rozważań wspomnieć zaledwie kilku reprezentatywnych dla okresu ubiegłego stulecia przedstawicieli polskiej filozoficznej myśli, których dziełem są szkoły humanistycznie profilujące medycynę. Znaczące treści dla odrodzenia humanizmu we współczesnej medycynie
—————————
2 Zob. J. Strojnowski, Psychologia fizjologiczna, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989,
s. 219–225; A. R. Damasio, Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński,
Rebis, Poznań 2002.
3 Zob. A. B. Jagiełłowicz, Wartość i różnica w teorii subiektywnego zdrowia, w: Kryzys wartości
— wartość kryzysu, P. Korobczak (red.), Filozofia XLV, Wyd. UWr., Wrocław 2020, s. 112–113;
http://www.wuwr.com.pl/products/2206.html (Dostęp: 03.01.2021).
4 W. Biegański, Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich, Drukarnia
K. Kowalewskiego, Warszawa 1894, s. 15.
5 B. Płonka-Syroka, Wstęp, w: Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, B. Płonka-Syroka
(red.), Oficyna Wyd. Arboretum, Wrocław 2001, 4.
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głosił lekarz, logik i filozof Władysław Biegański (1857–1917), który – przywołując zapatrywania na etykę lekarską Tytusa Chałubińskiego (1820–1889)
oraz Ignacego Baranowskiego (1833–1919) – określał zasady deontologii
lekarskiej jako powiązane z uczuciami oraz moralną postawą, konstytuującą
odpowiedzialność lekarzy.6 Stworzenie nowej dziedziny nauki, „techniki
moralnej”, rozumianej jako zastosowanie wiedzy humanistycznej regulującej
relacje międzyludzkie, postulował Józef Pieter (1904–1989) – psycholog,
filozof, pedagog, naukoznawca. Dzięki swoistemu zjednoczeniu badań nad
różnorodnymi formami życia ludzkiego z obszaru nie tylko psychologii, ale
także ekonomii, medycyny i prawa, położył on fundament pod nową koncepcję; człowieka żyjącego we wspólnocie, współodpowiedzialnego za rozwój
i zdrowie.7 Natomiast projekt psychiatrii aksjologicznej wsławił Antoniego
Kępińskiego (1918-1972).8 Lekarz akcentował swoistość badania psychiatrycznego: jego niepewność, nieskończoność i nieścisłość. Wartość wzorcowej, stanowiącej syntezę podejścia przyrodniczego i humanistycznego, relacji lekarza i pacjenta – owej wzajemnej podmiotowej zależności opartej na
intuicji – nadał sytuacji, w której leczący stając niejako obok siebie ma możliwość z dystansu, „trzecim okiem” obserwować zarówno reakcje emocjonalne chorego jak też własne, tj. lekarza, i traktować te przeżycia jako przedmiot
badań.9
Zróżnicowane, oparte na antropocentryzmie konceptualizacje wyróżnionych tutaj szkół wdrażane były do praktyki klinicznej przez lekarzy specjalizujących się w rozmaitych dziedzinach wiedzy, dyscyplin i subdyscyplin.
Treści zaś w prowadzonej przez nich edukacji medycznej i w realizowanych
programach nadawały specyficzny ton przesycony wartościami humanizmu.
Stworzone zatem zostały w obrębie naukowej medycyny korzystne warunki
dla przyswajania i weryfikacji różnorodnych filozoficznych konceptów zaangażowania po stronie życia i zdrowia osobowych jednostek. Ich prototypy po
II wojnie światowej rozpoznać można było w PRL-u, m.in. w organizacji
państwowego systemu medycyny publicznej i szeroko pojętej opieki, w profilaktyce i leczeniu gruźlicy oraz chorób nowotworowych, w projekcie leczenia
chorych na polio, w programach rehabilitacji czy opieki paliatywnej i wielu
innych. Model zaangażowania w praktyce lekarskiej na rzecz pacjenta-osoby
uzasadniany był na polu naukowym (w psychologii i neurobiologii) i w odwołaniu do interdyscyplinaryzmu. Wyeksponowano w terapii czynnik ludzki, podkreślając znaczący wpływ głębokich relacji lekarza z pacjentem na
procesy zdrowienia. Na tym teoretycznym fundamencie zakładano i wdraża—————————
6 Zob. M. Biegańska, Władysław Biegański. Życie i praca, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego
Instytutu Popierania Nauki, Warszawa 1930; Wł. Biegański, Etyka ogólna, Księgarnia Polska
B. Połonieckiego, Lwów–Warszawa 1922; S. Gawrychowski, Władysław Biegański. Lekarz i filozof,
PAN, Kraków 1980.
7 Zob. Z. Hojka, Profesor Józef Pieter i jego czasy, PWN, Warszawa 2020.
8 Zob. A. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński – człowiek i dzieło, PZWL, Warszawa 1981.
9 Zob. A. Kępiński, Poznanie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 8–24.
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no w życie modele lecznictwa, odnosząc je do wysokich wartości moralnych,
charakteryzujących zawodowy etos lekarza. Na tym polu – wykorzystując
teoretyczne przesłanki etyki, aksjologii, antropologii, dialogiki, psychologii –
milowy krok w badaniach nad życiem i zdrowiem postawił Kazimierz Dąbrowski (1902–1980). W koncepcji dezintegracji pozytywnej10 ujawnia się,
choć nie wprost wyrażone, zaniepokojenie jednostronnością, jednowymiarowością i statycznością interpretacji zdrowia w kategoriach antropocentryzmu sentymentalnego, melodramatycznego, negatywnie przystosowawczego
oraz obawa przed zagrożeniami wnoszonymi przez ten model: skostnienia,
schematyzmu, zautomatyzowania zachowań, wypalenia zawodowego, resentymentu, ideologizacji. Dąbrowski w swej kompletnej definicji zdrowia
uwzględniał czynnik wielowymiarowości, rozwoju oraz dynamiki.
Dopiero jednak Juliana Aleksandrowicza (1908–1988)11 ujęcie złożonego,
wieloaspektowego problemu szeroko pojętego zdrowia, rozumianego jako
nadrzędna w życiu wartość, możemy potraktować w charakterze pierwowzoru
filozofii odpowiadającej duchowi naszych czasów: filozofii zinternalizowanej,
ale otwartej na przemiany, multidyscyplinarnie zintegrowanej, łączącej rewolucję naukowo-techniczną z rewolucją humanistyczno-etyczną, zaangażowanej we wszelkie (a nie wyłącznie na poziomie spekulacji) procesy życiowe;
w nim dookreślone zostają wszelkie funkcje medycyny, z uwzględnieniem
całego kontekstu społecznego, ekonomicznego, duchowego, infosferycznego,
komunikacyjnego, środowiskowego, kosmicznego, globalnego. Jądrem tego
systemu jest witalność określana w kategoriach synergii, dynamizmu, autokreacji. Ona też stanowi odpowiedź na problemy współczesnego świata, lapidarnie wyrażone w dysjunkcji przyjmującej postać alternatywy wykluczającej
„życie albo śmierć”. W tej optyce staje się oczywiste, że kultura medyczna (jak
i wszelkie inne kulturowe formy życia) winna się przyczyniać do podporządkowywania wszelkich przejawów istnienia zdrowiu, które jawi się jako naturalna podstawa witalności i jako jej kręgosłup moralny.
—————————
Zob. K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, PWN, Warszawa 1979.
Julian Aleksandrowicz, „Wielki Aleksandrowicz” – Profesor nauk medycznych, lekarz internista, hematolog, filozof medycyny i humanista, społecznik. Podczas II wojny światowej walczył
w kampanii wrześniowej. Był więziony w getcie krakowskim, z którego uciekł. Jako porucznik „Doktor Twardy” walczył też w partyzantce. Po II wojnie światowej zorganizował III Klinikę Chorób
Wewnętrznych w Krakowie, przekształconą w Klinikę Hematologii. Polem jego medycznej działalności była ekologiczna profilaktyka białaczek i chorób cywilizacyjnych. Walczył z hałasem, zatruciem
wody i powietrza. Postulował ograniczenie komunikacji spalinowej w centrum Krakowa. Walczył
o zdrową żywność bogatą w biopierwiastki. Przyczynił się do zapoczątkowania produkcji filtrów do
wody i niezmiękczania wody pitnej. Grał na skrzypcach, interesował się malarstwem, fotografiką,
żeglarstwem. W medycynie stosował arteterapię. Był współtwórcą Polskiego Towarzystwa Hematologicznego, organizował Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w Krakowie, Komisję Ochrony
Zdrowia Społecznego PAN, Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Towarzystwo Zdrowego Człowieka oraz Towarzystwo Magnezologiczne. Wielokrotnie odznaczany, zyskał przydomek
„Człowieka Renesansu”. Zob. J. Aleksandrowicz, Kartki z dziennika Doktora Twardego, Wyd.
Literackie, Kraków 2001; J. Aleksandrowicz, E. Stawowy, Tyle wart człowiek..., Wyd. Lubelskie,
Lublin 1992; A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia”, Wyd. „Lena”, Wrocław 2011, s. 21–35.
10
11
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JULIANA ALEKSANDROWICZA
FILOZOFIA OCHRONY ZDROWIA

Aleksandrowicz był krytyczny w stosunku do ujawniających się we współczesnej kulturze medycznej tendencji, świadczących o odcięciu medycyny od
jej korzeni filozoficznych. Wysuwał zwłaszcza zarzuty wobec chorobocentryzmu, redukcjonizmu, izolacjonizmu, mechanicyzmu oraz nihilizmu terapeutycznego, za kolebkę których uważany jest neopozytywistyczny paradygmat
medycyny. Osobiście poszukiwał filozofii ochrony zdrowia otwartej na
przemiany cywilizacyjne współczesnego świata, łączącej w sobie rewolucję
naukowo-techniczną z rewolucją humanistyczną, integrującej rozmaite
dziedziny wiedzy i sztuki. Modelował ją w formie ukorzenionej w filozofii
systemowej. Dowodził, że czasy obecne – w których rozwijają się w zawrotnym tempie nauki szczegółowe, ultratechnologia, teoria informacji oraz komunikacja – wymagają zmiany kwalitatywnej w procedurach naukowobadawczych, edukacyjnych, leczniczych: „Musimy nauczyć się posługiwać
specjalnościami. A ponieważ nie jest możliwe proste, linearne sumowanie
wiedzy tych specjalności […] konieczne jest przyjęcie innej metodologii –
systemowej”.12 Z racji podstawowych teoretycznych założeń, a także metody
uprawiania przez Aleksandrowicza filozofii, przyjmuję, że był on protoplastą
zaangażowanej filozofii ochrony zdrowia.
Ukorzenienie w filozofii holistycznie interpretującej świat, zorientowanej
multidyscyplinarnie oraz integrującej w jedną całość rozmaite dziedziny
wiedzy i sztuki stanowi fundament stworzonej przez Aleksandrowicza polskiej szkoły filozofii ochrony zdrowia rozumianego szeroko i odnoszonego do
wszelkich sfer egzystencji świata ożywionego i nieożywionego. Preferuje się
w niej afirmację życia i poszanowanie zdrowia, wyrażające się w myśleniu
i aktywności pacyfistycznej, proekologicznej, personalistycznej, arte-terapeutycznej. Podkreślane są w niej: wartość samoistnie cennego życia jako takiego i potrzeba podnoszenia jego jakości; twórczość, w tym – autokreacja;
wolność.
Wyróżnionych postulatów Aleksandrowicz nie traktował deklaratywnie,
czego potwierdzeniem są powołane przez niego „Banki Czynników Zagrożenia” i „Banki Czynników Ochrony Przetrwania”13, których projekt realizowany był z cybernetykiem Józefem Kosseckim. Na polu medycyny naukowej
i klinicznej Aleksandrowicz podejmował współpracę z przedstawicielami
nauki i sztuki: między innymi z filozofami – z twórcą bioelektroniki Włodzimierzem Sedlakiem oraz z autorką filozofii codzienności Marią Szyszkowską, z Kazimierzem Dąbrowskim, z którym powołał do życia Towarzy—————————
J. Aleksandrowicz, H. Duda, U progu medycyny jutra, PZWL, Warszawa 1988, s. 25.
Zob. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Wyd. Łódzkie, Łódź 1987, s. 172–183;
A. B. Jagiełłowicz, Wartość i różnica…, op. cit., s. 125–126; A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania…, op. cit., s. 125, s. 143–155.
12
13
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stwo Higieny Zdrowia Psychicznego, z satyrykiem i pisarzem Janem Izydorem Sztaudyngerem (swoim pacjentem) – opracował on metodę „terapii
przez śmiech” i uczestniczył w leczniczych działaniach szpitala, w którym
pracował Aleksandrowicz, z poetką Wisławą Szymborską, prowadzącą tutoringowe warsztaty arte-terapeutyczne z pacjentami, na przykład z Haliną
Poświatowską.14 Współpracował też z Wrocławskim Teatrem Laboratorium,
założonym przez Jerzego Grotowskiego.15 Natomiast z pedagogiem i pacjentką Reginą Knapik Aleksandrowicz opracował futurologiczne zasady
wychowania w aspekcie zdrowia społecznego.16 III Klinika Chorób Wewnętrznych w Krakowie na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku
dysponowała założonym przez Aleksandrowicza ośrodkiem naukowoleczniczym w Żegiestowie-Zdroju,17 gdzie wspólnie z muzykami, między innymi z Henrykiem Gaertnerem i Tadeuszem Natansonem, w terapii leczniczej eksperymentowano z dźwiękami jako stymulatorami pożądanego stanu
psychofizycznego oraz wykorzystywano „strefy ciszy”, przyczyniając się tym
do zmniejszania u rekonwalescentów napięcia, stanów lękowych oraz objawów psychosomatycznych.18
Aleksandrowicz węzłem ochrony wiązał zdrowie z pokojem. Powołując się
na analizy z zakresu politologii przyjmował, że działania pacyfistyczne
mieszczą się w sferze intelektu, natomiast mechanizmy wyzwalania agresji –
w strefie uczuciowo-emocjonalnej człowieka; z tych przesłanek wyprowadzał
wniosek, że profilaktyki i terapii wojny nie należy ograniczać do czynności
demilitaryzacyjnych, winna ona także przyjmować postać pozytywną: troski
o środowisko psychofizyczne i dbałości o stan emocjonalny ludzi. Mowa więc
tutaj o pełnym, nieinteresownym zaangażowaniu w proces rozwiązywania
kluczowych problemów ludzkości.19 Na polu pragmatyki społecznej, w odpowiedzi na raport U Thanta The Problems of Human Environment z 1969
roku, nawołujący zwłaszcza do uregulowania „zastarzałych waśni” oraz zahamowania wyścigu zbrojeń,20 wraz z zespołem byłej III Kliniki Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie Aleksandrowicz wystosował do ONZ w formie memoriału list otwarty, w którym wyróżnił w profilaktyce atrybut „profilaktyki wojen” i „ochrony pokoju”, manifestujących się
—————————
Zob. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 55–152.
Na ten temat: M. Szyszkowska, Zdrowie w ujęciu higieny psychicznej, Wykład inauguracyjny
na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Szkoleniowej Konferencji Naukowej „Wartość jakości
głosu w filozofii ochrony zdrowia. Problemy teoretyczne i praktyczne” (druga edycja), Legnica 14–
15.05.2019 r.; https://rola-glosu.pl/relacja-z-konferencji-2019/ (Dostęp: 26.01.2020).
16 Zob. J. Aleksandrowicz, R. Knapik, Futurologiczne aspekty wychowania i nauczania młodzieży uniwersyteckiej a problemy zdrowia społecznego, Znak, 11–12 (173–174), 1968, s. 1478–1493.
17 Zob. P. Osóbka, Wspomnienia z mojej pracy w Żegiestowie, w: Almanach Muszyny 2002,
B. Mściwujewska-Kruk (red.), Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Muszyna 2002,
s. 161.
18 Zob. A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania…, op. cit., s. 32–33.
19 Zob. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 183–184.
20 Zob. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens, Granice wzrostu, przeł.
W. Rączkowska, S. Rączkowski, PWE, Warszawa 1973, s. 37.
14
15

344

Alina Bernadetta Jagiełłowicz

w porządku myślenia o konieczności „przywracania dobrze stworzonej natury” i adekwatnego do owego myślenia działania.21 Problem wojny interpretował w optyce potencjalnych cierpień i groźby zagłady: „Świadomością ludzi
rządzących i rządzonych powinna kierować zasada, że warunkiem zdrowia
i przetrwania jest pokój. Pokój bowiem jest tym dla rodzaju ludzkiego, czym
zdrowie dla pojedynczego człowieka.”22 Aleksandrowicza zadziwiał niski
poziom zainteresowania stanu lekarskiego problemami wojny i pokoju.
Twierdził, że w sercu nauk, którym powierzona została troska o zdrowie,
centralne miejsce zajmuje czynność ochrony, przypisywana zgodnie z tradycją powołaniu lekarskiemu i obwarowana nakazami kodeksu etycznego, odwołująca się do humanistycznych wartości. Mając na uwadze założenia etyki
Hipokratesa, jako obowiązek lekarzy traktował działania profilaktyczne
pojmowane w charakterze ochrony struktur i funkcji organizmów przed
uszkadzającymi je czynnikami, również militarnymi.
Zdaniem Aleksandrowicza podziały specjalistyczne w nauce są tworem
sztucznym, przydatnym wyłącznie w pracach administracyjnych i dydaktycznych oraz w statystyce, uniemożliwiają, w najlepszym razie utrudniają
bądź ograniczają, holistyczną interpretację życia i zdrowia, pojmowanych
szeroko. W przeciwieństwie do rewolucji „naukowo-technicznej” odpowiedzialnej za kryzysy, decydującą rolę w profilaktyce wojen odgrywa rewolucja
„naukowo-etyczna” domagająca się pełnej rewolucji psychiki człowieka.
Ludzkość stoi dziś na progu zasadniczego wyboru pomiędzy życiem a śmiercią: można kontynuować pęd ku samounicestwieniu albo odnaleźć drogę do
przeżycia i przyszłego rozwoju. Możliwość totalnej zagłady uświadamia
współczesnemu człowiekowi potrzebę pilnego przeformułowania problemu
zapobiegania akcydentalnie w dziejach rozniecanym ogniskom wojennym:
w świetle filozofii zaangażowanej pytanie nie dotyczy już konkretnych wojen-potyczek, w których ożywają: złość, nienawiść, współzawodnictwo, partykularny interes, przemoc, taki bowiem dyskurs wymagałby opowiedzenia
się po jednej ze stron konfliktu i przedstawienia filozoficznej konceptualizacji zaangażowania na jej korzyść oraz naukowego uzasadnienia założeń.
Mówić zatem należy o profilaktyce wojny w ogóle, o potrzebie opracowania
metody systemowej, dzięki której człowiek, bez względu na rodowód, przynależność kulturową, religijną, ideologiczną czy polityczną, będzie mógł
podnosić się ponad własne ograniczenia i uczestniczyć w aktach kreacji pokoju, zdrowia, piękna, szczęścia, dobra.
Aleksandrowicz stworzył jako emergentną całość wrażliwy na dokonujące
się transformacje cywilizacyjne wielowymiarowy tożsamotwórczy system
ochrony szeroko pojmowanego zdrowia. System ten pokonuje inercję ortodoksji i hipokryzję wierności doktrynie, jest plastyczny i dynamizuje własny
—————————
21
22

Zob. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 173.
Ibidem, s. 184.
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rozwój oraz ma wpływ na kwalitatywną przemianę człowieka i środowiska.
Dzięki otwartej formule istnieje w obrębie tego systemu możliwość kształtowania innowacyjnych pod względem jakości form psycho-społecznego bytowania. Formy te wpisują się w ramy kulturowe, stymulują do posługiwania
się sprawnościami moralnymi i do nowych synergicznych interakcji – komplementarnych i zsynchronizowanych – zachodzących pomiędzy wieloma
prostszymi, zróżnicowanymi elementami struktury. Dyrektywa ta pozostaje
w zgodzie z maksymą Antoniego Kępińskiego, że dla zachowania witalności
„żywa istota musi coraz dalej sięgać w otaczający świat. Im dalej sięga, tym
wyższy jej stopień ewolucji”.23

FILOZOFICZNY KORZEŃ MEDYCYNY

Opracowanie prekursorskiej strategii prowitalnej w postaci zaangażowanej filozofii, za sprawą której podjęte zostaną korzystne dla ochrony zdrowia
oraz pokoju decyzje i – w konsekwencji – zintegrowane działania, nie należy
do łatwych przedsięwzięć w świecie nacechowanym drapieżnością, okrucieństwem, agresją – usprawnianymi dodatkowo przez ultratechnologie oraz za
pośrednictwem stosowanych przez media wyrafinowanych technik manipulacji. W moim przekonaniu jest ono jednak priorytetowym wymogiem
współczesności. W dobie przemian cywilizacyjnych naszych czasów stanowi
pierwszorzędne zadanie filozofii, dla której jest wyzwaniem. Powołując się
na badania Józefa Kosseckiego i jego cybernetykę kultury zdrowia, już
w ubiegłym wieku Aleksandrowicz wyeksponował humanistyczno-społeczny
i środowiskowy wymiar tego namysłu, integrujący wyniki badań różnych
dyscyplin. Ich projektowanym celem było osiągnięcie stanu, w którym kultura rozwijana zgodnie z ideałami humanizmu będzie miała wpływ na kształtowanie postaw twórczych i szlachetnych, a więc na modelowanie szeroko
i holistycznie interpretowanego zdrowia.24 Sytuacja medycyny porównana
przez Wielkiego Aleksandrowicza do kwiatu skazanego „na obumieranie,
ponieważ pozbawiono go jego korzeni”25 stanowi współcześnie aż nazbyt
wyrazistą aluzję do porozrywanego systemu naczyniowego, łączącego niegdyś medycynę z filozofią: medycyna umiera, ponieważ odcięto ją od jedynego życiodajnego źródła, jakim jest miłość mądrości.
Przyczyn kryzysu współczesnej medycyny Aleksandrowicz doszukiwał się
w dwóch podstawowych czynnikach. Twierdził, po pierwsze, że nie spełnia
ona pokładanej w niej nadziei związanej z odczuwaną potrzebą podnoszenia
—————————
A. Kępiński, Lęk, Wyd. Sagittarius, Kraków 1992, s. 59.
Zob. J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 39–48;
J. Kossecki, Cybernetyka kultury, PIW, Warszawa 1974.
25 J. Aleksandrowicz, A. Hameed, Filozoficzne i historyczne przesłanki elementologii medycznej,
w: Ekologizm w ochronie zdrowia, J. W. Dobrowolski, Sh. B. Vohora (red.), Ossolineum, Wrocław–
Kraków 1989, s. 11.
23

24
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jakości życia do poziomu wysokich wartości: zdrowia, piękna, szczęścia, pokoju; po drugie, że jest bierna względem przemocy i patologii społecznych.
Wskazywał na ułomność procesu edukacyjnego studiów lekarskich, których
„programy nauczania medycyny i modelowania postaw adeptów, a więc
również ich zawodowego etosu, budzą krytyczne refleksje”.26 W jego przekonaniu, zapaść medycyny nastąpiła na skutek postępującego współcześnie
kryzysu wartości, którego źródło upatrywał w utylitaryzmie i komercjalizacji
życia, natomiast przejawów tegoż – między innymi w instrumentalizacji
filozofii i związanego z owym procesem wąskiego specjalizowania oraz izolowania subdyscyplin, także wyodrębniania etyk zawodowych. Zauważmy, że
wyeksponowane tendencje współcześnie znajdują wyraz zwłaszcza w działalności edukacyjnej na poziomie szkolnictwa wyższego, a powołane do życia
kierunki filozofii stosowanej oraz coachingu filozoficznego stanowią tego
procesu transparentne przykłady. Są egzemplifikacjami filozofii zaangażowanej w realizację określonego programu (np. ochrony zdrowia).
W kwestii obserwowanej utraty znaczenia filozofii we współczesnym
świecie (w życiu podmiotowym i społecznym) zauważyć można pewną
zbieżność stanowisk Aleksandrowicza i Richarda Rorty’ego. Rorty odejście
od platońskiego esencjalizmu i zwrócenie się w stronę pragmatyzmu egzystencjalizmu i postmodernizmu wiązał z modyfikacją intelektualnych zainteresowań współczesnego człowieka: z rezygnacją z wysiłku zrozumienia świata na korzyść aktywistycznego przekształcania rzeczywistości. Filozofię traktował jako związaną z etyką stosowaną w równym stopniu, co inne akademickie dyscypliny. Przyjmował że wszystkie one poszerzają moralną wyobraźnię, będącą źródłem postępu.27 O ile jednak Rorty moralność traktował
jako zbiór przekonań historycznie i kulturowo uwarunkowanych, to Aleksandrowicz zachowywał dystans wobec teorii usprawiedliwiających relatywizm etyczny; twierdził że jest on metodycznie i nie bezinteresownie „inkorporowany w ludzką świadomość”.28 Ponadto Aleksandrowicz obniżenie zainteresowania filozofią wiązał z kryzysem moralnym ludzkości, podniesienie
z upadku uzależniał od powrotu do korzeni. W takim zaś ujęciu filozofia nie
może pełnić roli narzędzia rozszerzającego wyobraźnię (jednego z wielu),
stanowi fundament, system korzeniowy z rozrośniętym pniem, na którym
rozkwitają różnorodne formy życia i kultury. Nie ma zatem potrzeby wykładać argumentów w obronie filozofii bądź przeciwko niej, będąc bowiem
uniwersalną systemową podstawą, otwiera szeroką perspektywę rozwoju
wszelkim dziedzinom i właśnie jako taka samoistnie się broni.
—————————
J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, op. cit., s. 31.
Wykład, w którym Rorty wskazał na problem zakwestionowania roli filozofii, został wygłoszony
w 2005 roku na dorocznym spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo Etyki Biznesu (The Society for Business Ethics); zapoczątkował nim dyskusję polemiczną na ten temat. Zob. G. Kamińska,
Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty’ego, Annales. Etyka w życiu
gospodarczym, t. 11, 1, 2008, s. 111–120.
28 J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 21.
26
27
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Pojmowana w duchu Aleksandrowiczowskim zaangażowana filozofia nie
ma nic wspólnego z coachingiem filozoficznym, którego zwolennicy podejmują próby wzorowania się na ontologii Platona. Coaching instrumentalizuje filozofię, traktuje ją zadaniowo, posiłkując się holistyczną interpretacją
człowieka oraz wykorzystując ćwiczenia psycho-duchowe niektórych nurtów
terapeutycznych. Ta modna współcześnie eklektyczna dyscyplina jest porównywaną do logoterapii duchową praktyką rozchwianego emocjonalnie
osobowego indywiduum, skupionego na sobie samym, poszukującego „Sensu” w procesie uwalniania umysłu od „pato-logicznych pseudoznaczeń”.29
Jest formą metafizyki immanentnego – i, jak sądzę, przeznaczonego dla elit
– doświadczenia podmiotu przeżywającego „Moje tu i teraz” (również na
poziomie uczuć wypływających z ciała jako istotnego składnika tego doświadczenia), które można opisać w charakterze „budzenia sumienia” czy
oczekiwania na osobiście doświadczane rhema: „Boski głos przemawiający
indywidualnie”.30 Wsparta na założeniach psychologii koncepcja transformacji jednostkowej mimo woli przywodzi na myśl przebudzenie Wittgensteina, zwiastujące jego „nową filozofię” zwieńczoną Dociekaniami filozoficznymi31, w których porównał problem filozoficzny do choroby. Personalizując
ów problem, de facto przenosił go do przestrzeni psychicznej jednostki ludzkiej; zwracał się w stronę metafizyczności, wyobraźni, intuicji. „A jak wygląda sprawa z takim oto zwrotem: «Gdy mówiłeś, to w sercu swym rozumiałem to»?”32 – pytał, żywiąc przekonanie, że „Najlepszym obrazem duszy
ludzkiej jest ciało ludzkie”.33
Problemy postmodernizmu pozwoliły dostrzec i zaakceptować obszary,
które nie podlegają ścisłemu logicznemu rozbiorowi i zarachowaniu. Poprzedzona krytyczną analizą wielkich systemowych narracji, tendencja
postmodernizmu do przekierowywania uwagi na poziom mikroopowieści –
zróżnicowanego wewnętrznego ukonstytuowania jednostek, stanowi przełom w myśleniu człowieka na temat sensu istnienia. W naukach o zdrowiu
problem podwójnego (logicznego i metafizycznego) kodowania stanu choroby-zdrowia spełnia się w medycynie spersonifikowanej z kluczową dla niej
kategorią „zdrowia subiektywnego”, tworzącego przeciwwagę (nie alternatywę!) dla określanej przez parametry medyczne „obiektywnej choroby”.34
Dobra jakość życia odzwierciedla się w subiektywnym poczuciu zdrowia, jej
niedobór natomiast świadczy o chorobie, którą można zdiagnozować i zastosować wobec niej terapię par excellence medyczną (wraz z niekonwencjo—————————
29 P. Leśniak, Filozofia tu i teraz. Ontologia procesu jako podstawa filozoficznego coachingu,
Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 2018, s. 111.
30 Ibidem, s. 121.
31 Zob. B. Wolniewicz, O dociekaniach, w: L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. ix–xxvi.
32 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 250.
33 Ibidem.
34 Zob. A. B. Jagiełłowicz, Wartość i różnica…, op. cit., s. 115–116.
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nalnymi, ale komplementarnymi w stosunku do medycyny naukowej metodami).
Idea samorozwoju nie jest negowana przez filozofię zaangażowaną reprezentowaną przez Aleksandrowicza i jego następców. Zakłada się w niej
względną samoistność uniwersalnych wartości aksjologicznych oraz wewnętrzną i zewnętrzną integrację osobowych jednostek. W optyce tej
wszechstronna samorealizacja nie jest ograniczana do jednostkowego samozadowolenia i spełnienia na poziomie podmiotu. Wypływa ona z szeroko
pojmowanych interesów wspólnoty ludzkiej i świata, polega na aktywności
spiętej klamrą trwałych wartości i wysokich moralnych, znajdujących wyraz
w ideale zdrowego życia, do którego należy dążyć, uwzględniając szeroki
społeczno-środowiskowy i globalny kontekst. Napięcie wywołane przez poczucie bezradności wobec patogennego świata wyraża się w wysiłku poznawania i modelowania rzeczywistości oraz takiego jej konceptualizowania, by
oddać głębię i uniwersalny, ponadczasowy sens istnienia.
Aleksandrowicza należy zatem uznać za protoplastę współczesnej medycyny ukorzenionej w zaangażowanej filozofii oraz jej przewodnika – dla lekarzy, naukowców, filozofów, artystów i wszystkich, którzy pragną wspomagać proces poprawy jakości życia: „Model kliniki wypracowałem wzorując się
na idei Platona. Drogę do szczęścia, czyli także do zdrowia, wytycza etyka
i estetyka. Żeby zbliżyć rzeczywistość do tego ideału założyliśmy w klinice
Koło Przyjaciół Chorych, grupujące ludzi dobrej woli, którzy starali się pomagać pacjentom. Sens w tym, by troska o chorego przekraczała mury szpitala”.35 Wprawdzie ideę ukorzenienia medycyny w filozofii symbolizowało
hasło zapisane na tablicy umieszczonej przy wejściu do nieistniejącej już
obecnie III Kliniki Chorób Wewnętrznych w Krakowie: „Klinika nie tylko
leczy, ale uczy, jak żyć, by zachować zdrowie”36, jednak Aleksandrowicz
w swojej koncepcji ochrony zdrowia nie odwoływał się do założeń antropocentryzmu. Ludzi postrzegał „jako śmiertelne ogniwa nieśmiertelnego łańcucha”37, jako incydentalnie pojawiających się w szerokim kontekście wielu
sfer istnienia, oddziałujących na nie w procesie podejmowania moralnych
wyborów i pozostających w zwrotnej relacji ze światem. Troskę o człowieka
i jego zdrowie utożsamiał ze zgodną z „sumieniem ekologicznym” dbałością
o Kosmos i życie w ogóle, tylko bowiem w zdrowym środowisku jest możliwe
efektywne podnoszenie jakości życia jednostek ludzkich. W takiej teoretycznej optyce jawne stają się, jak twierdził, „niedostatki […] kartezjańskiego
paradygmatu. Widać też niewystarczalność zbyt wąsko pojmowanego humanizmu”38 – z jego centralnym punktem odniesienia: człowiekiem.
—————————
35 J. Aleksandrowicz, Myśli profesora Juliana Aleksandrowicza, w: Myśl i dzieło profesora Juliana Aleksandrowicza jako znaczący wkład w rozwój nauki służącej zdrowiu społecznemu,
T. Wojtaszek (red.), Agencja Prom. „Ambar”, Kraków2008, s. 38-39.
36 Idem, Sumienie ekologiczne, op. cit., s. 16.
37 J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 5.
38 Ibidem, s. 11.
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ALTERNATYWA WYKLUCZAJĄCA „ŻYCIE ALBO ŚMIERĆ”

Aleksandrowicz opierając się na własnym doświadczeniu lekarza podkreślał, że „ludzie pragną uwzględniania ich rzeczywistości psycho-etycznej”39,
nie zaś uprzedmiotawiającego traktowania w charakterze „precyzyjnego
mechanizmu” czy „maszyny biologicznej”. Przy współudziale zreformowanej
medycyny, zintegrowanej z innymi dziedzinami wiedzy i sztuki, dostrzegał
możliwość nadbudowywania ponad chorobę pełni człowieczeństwa (zwłaszcza w tak istotnym – jak twierdził – wymiarze subiektywnego poczucia
zdrowia). Był przekonany, że aby stało się możliwe przywrócenie szczególnego posłannictwa medycyny, należy ją na nowo ukorzenić, zapośredniczając
w filozofii poprzez odwołania do wartości wysokich. Niech mi będzie
wolno dla uplastycznienia tej myśli wykorzystać symbolikę zaczerpniętą
z botaniki: jeśli okazałą roślinę zaszczepić na wybranym dorodnym pniu,
najszlachetniej się rozkrzewi; w przeciwnym razie zdziczeje. Tak też sprawa
ma się z medycyną: najdoskonalsza jej postać rozwinie się na pniu, który
czerpie soki odżywcze z filozoficznego korzenia: z umiłowania mądrości;
poza nim ulega degeneracji. A do doskonałości wszak została ona powołana
jako dziedzina, poprzez którą udzielane ma być zdrowie i wzmacniana witalność.
W fazie, w jakiej znalazł się współczesny świat, do pozyskiwania nowej
świadomości wykorzystywana jest nie moc filozofii, lecz potęga gwałtownego
cywilizacyjno-kulturowego przeobrażania się społeczeństw i jednostek ludzkich, dokonującego się pod wpływem czynników informacyjnych oraz ultratechnologii. Jesteśmy też świadkami, jak filozofia stwarza karykaturalną
i bezwolną postać siebie: ulegając rygorom i mechanizmom obowiązujących
społeczno-politycznych reguł, tendencji i nacisków, staje się narzędziem w
rękach mocarzy świata skorumpowanego i bezwzględnego40. Tymczasem
raporty wyspecjalizowanych jednostek badawczych informują, że w rozmaitych dziedzinach życia zmiany zachodzą za cenę niewspółmierną do osiąganych rezultatów i korzyści z nich wypływających. W środowisku stechnologizowanym przeciętny człowiek z trudnością egzystuje, nie mówiąc o pozyskiwaniu i zachowywaniu zdrowia, o szczęściu i radości, zaś pesymizm będący
skutkiem utylitaryzacji, komercjalizacji, mechanizacji i instrumentalizacji
świata (zwłaszcza jego funkcji życiowych) oraz kryzysów ekologicznoetycznych jest dodatkowo wzmacniany przez dystopijną wizję zdemoralizowanych post-pikselowych przyszłych pokoleń: bezrefleksyjnych niewolników
permanentnie unowocześnianych elektronicznych fetyszy i gadżetów. Coraz
bardziej realny staje się literacki obraz Juliusza Verne’a – pozwolę sobie na
parafrazę jego przesłania wyrażonego w języku metafory – w którym wytwarzane przez ludzi maszyny pożerają wszystko co żywe. Przedstawiana
—————————
39
40

Ibidem.
Niech za przykład posłuży wspomniana wyżej filozofia stosowana czy coaching filozoficzny.
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w piśmiennictwie science fiction rzeczywistość dystopii nie daje cienia nadziei na zachowanie witalności, w tej postaci jawi się jako jednoznacznie
pejoratywna, śmiercionośna.
Na progu totalnego zagrożenia dysjunkcja będąca alternatywą wykluczającą: „życie albo śmierć”, łamie własną zasadę wyboru, sobie zaprzeczając.
Dla witalności jedynym uprawomocnionym jest wszakże wybór w obszarze
istnienia41, a zatem również ochrona życia i wyprowadzanie chorującego
świata ku zdrowiu. Rzeczywistość patogenna, zdemoralizowana domaga się
filozofii zaangażowanej, niegłuchej i nieślepej na bolączki współczesności:
ochraniającej życie i zdrowie, dzięki której przywrócona zostanie oryginalna,
źródłowa treść tych wartości, nie zaś ich namiastka. Tymczasem filozofia
przyjmuje postać zinstrumentalizowanego wytworu świata skomercjalizowanego i pozostaje na jego usługach. Świata, w którym życie ceni się w takim
stopniu, w jakim jest ono użyteczne.
W profilaktyce wyeksponowane zostało dwojakie znaczenie funkcjonalne
kategorii „ochrona”: raz jest ona definiowana w charakterze opieki, osłony
i zabezpieczania, innym razem – interpretuje się ją w znaczeniu gniewu,
odpierania ataku, inwazji.42 Znaczenie „«ochrony zdrowia» podlega funkcjom języka, szczególnie w tym aspekcie, w którym poprzez pojęcie «profilaktyka» […] kształtuje głębokie treści społeczne, usankcjonowane humanistyczną tradycją filozoficzną”.43 W moim przekonaniu istotną przyczyną
doświadczanych współcześnie problemów jest jednostronne rozumienie
kategorii „ochrona” i powszechna akceptacja pobudzającego do walki konfliktu, usprawiedliwianego ze względu na przyjmowane zakorzenienie
w naturze oraz poszukującego uzasadnienia w teoriach naukowych i potwierdzenia w badaniach i eksperymentach. Niech za przykład posłuży teoria
wojny sprawiedliwej jezuity Franciszka Suáreza44 oraz koncepcja „broni
nieletalnej” (Non Lethal Weapons).45 Konflikt ów, jak zauważa Kazimierz
Dąbrowski, ujawnia się w antynomiach dobra i zła, miłości i nienawiści, życia i śmierci, wolności i przymusu, rozwoju i niezmienności, podmiotu
i przedmiotu.46 Dla niniejszych rozważań istotne jest, że model ten został
zaanektowany również przez tradycyjną akademicką medycynę (z definicji
chorobocentryczną) w stosowanych przez nią procedurach zwalczania
chorób (niedopuszczających do pozytywnego modelowania, wzmacniania i potęgowania zdrowia w oparciu o wzorce wypracowane przez waleolo—————————
Zob. A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania…, op. cit., s. 104.
Zob. ibidem, s. 17–19; 45.
43 A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania…, op. cit., s. 176.
44 Zob. R. Goczał, Francisco Suáreza teoria „wojny sprawiedliwej” i jej średniowieczna proweniencja, w: Profilaktyka wojny, A. B. Jagiełłowicz (red.), Wyd. „Akademia Pióra”, Wrocław 2015,
s. 104–130.
45 Zob. E. S. Dzwonkowska, Broń nieśmiercionośna – czy dzięki niej będzie możliwa wojna bez
rozlewu krwi, w: Profilaktyka wojny, A. B. Jagiełłowicz (red.), Wyd. Akademia Pióra, Wrocław 2015,
s. 92–102.
46 Zob. K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1989, s. 187–192.
41
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gię)47, a treść z nim związana jest upowszechniana i popularyzowana. Zwyczajowo ochrona zdrowia jest w tym systemie myśli określana jako „zorganizowana działalność obronna, ogarniająca swym zasięgiem profilaktykę
i leczenie”,48 profilaktyka natomiast to „wszelka działalność zapobiegająca
zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itd., przez
zwalczanie przyczyn”.49
Konflikt, ustawiczne zmaganie się i zwalczanie przeciwstawnych sił i tendencji, traktowany jest zatem jako nieodłączny i naturalny czynnik codzienności, w wielu konceptach rozwojowy i dialektyczny – ani nieredukowalny,
ani też nieusuwalny. Dwoistość, tę zasadniczą i źródłową w człowieku
sprzeczność dookreślił Erich Fromm twierdząc, że wyraża się ona w walce
„między pierwotną i najbardziej podstawową tendencją w życiu – aby trwać
w życiu i jej przeciwieństwem, które pojawia się wtedy, gdy człowiekowi nie
udaje się rozwinąć swoich instynktów życia”.50 Człowiek zaś w tej walce,
mając możliwość permanentnego dokonywania wyborów pomiędzy biofilią
a umiłowaniem śmierci bez konieczności bezwzględnego opowiedzenia się
po jednej ze stron sporu, nieustannie poszukuje rozjemcy pomiędzy dobrem
a złem, rozjemcy który by przejął odpowiedzialność za podejmowane ryzyko
decyzyjne.51 Problemy natury teoretycznej, postulatywnej i pragmatycznej
związane z walką generują współcześnie płaskie i płytkie, mechanistyczne
wartościowanie życia i przeżycia, sterowane przez utylitaryzm, inwazyjność
i agresję oraz przez bezwzględną eksploatację zasobów – politykę hołdującą
partykularnym interesom jednostek oraz instytucji. Rozumienie to pozbawione jest holistycznej podstawy interpretacyjnej zagadnienia życia i zdrowia, takiej podstawy, z której perspektywa badawcza rozciąga się na wiele
płaszczyzn, poziomów oraz wymiarów poznawczych, docenianej wszak
i rozwijanej już w starożytności.
Niedostatek w poczuciu bezpieczeństwa, spełnienia, szczęścia oraz wyalienowanie w bezwzględnym stechnologizowanym świecie przytłaczającym
nadmiarem informacji, obcym, nieprzyjaznym zderza się z najsilniejszym,
jak się zdaje, instynktem: z zakodowaną w człowieku (i wszystkich organizmach ożywionych) wolą przetrwania, instynktem życia. Wytworzona przez
ów stan wewnętrznego napięcia, wzmacniana i utrwalana bariera psychotycznego wręcz lęku przed nieznanym: przed zmianą ostateczną – śmiercią,
rozpadem, należy do grupy patogennych czynników,52 które wzmagają
—————————
47 Zob. E. Bulicz (red.), Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotwórcze,
Radom 2003.
E. Bulicz, I. Muravov, Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia?, Radom 2006.
48 R. J. Burek (red.), Encyklopedia popularna, t. 6, PWN, Warszawa 1998, s. 433.
49 Ibidem, s. 450.
50 E. Fromm, Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności, przeł. P. Kuropatwiński et al., Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s. 24.
51 Zob. ibidem, s. 33.
52 Wspomnę tylko stagnację, znudzenie, rozleniwienie, przemęczenie, wypalenie zawodowe, negatywne przystosowanie, uległość względem stereotypów, uzależnienia, depresyjność.
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agresję i hamują rozwój jednostek ludzkich, blokując postęp kulturowy.
W następstwie zintensyfikowanych współcześnie, destruujących procesów
psycho-społecznych generujących stany lękowe, aktywność przyjmuje znamiona zachowań patologicznych, samozachowawczych albo autodestrukcyjnych, o cechach neurotycznych, resentymentu, niekiedy histerii zbiorowej
czy paniki.
Życie i śmierć, zdrowie i choroby są uwarunkowane kulturowo; wartość
znaczeniowa kategorii „choroba” i „zdrowie” winna być zatem ujmowana nie
tylko w aspekcie psychofizycznym, ale również społecznym i moralnym.
W treść tego założenia wpisuje się teza Juliana Aleksandrowicza, że w pracy
nad ochroną zdrowia i przetrwania niezbędne jest ustalenie podstawowych
kryteriów zła i dobra.53 W optyce etyki definiuje on człowieka zdrowego:
„jest dobry w potocznym rozumieniu tego słowa, myśli i postępuje moralnie,
a więc – używając tradycyjnych określeń – uczciwie i z poczuciem odpowiedzialności”54, zaś za antynomię dobra uznaje działania, które przysparzają
cierpień egzystencjalnych.55 Zależność istniejąca pomiędzy kulturą a zdrowiem i chorobą oraz koincydencja życia i śmierci stanowią zatem w społeczeństwie lustrzane odbicie interakcji zachodzących pomiędzy czynnikami
zadawania i legitymizacji cierpienia, bólu oraz czynnikami minimalizującymi je.

KONKLUZJE

W akademickiej kulturze medycznej wspartej na neopozytywizmie nie
uwzględnia się szerokiego kontekstu problemu zdrowia-choroby. Tło kulturowo-środowiskowe i personalne problemów zdrowotnych zostało wyparte
przez system użyteczności i komercji; w sukurs przyszła mu intensywnie
rozwijająca się wąska specjalizacja, instrumentalizacja pacjenta, technologizacja diagnostyki, dyskredytacja medycyny personalnej, a wraz z tym: umiejętności przywracania choremu nadziei i subiektywnego poczucia zdrowia.
Współcześnie zatem jesteśmy biernymi uczestnikami procesu, w którym
pacjent został uprzedmiotowiony, zaś odnotowana w kartotece historia jego
choroby staje się interesująca wyłącznie ze względu na „chorobowy przypadek” oraz możliwość sprzedawania usług. Transformacja współczesnego
świata domaga się uformowania takiej filozoficznej konceptualizacji zdrowia, która byłaby otwarta na przemiany cywilizacyjne i zarazem spinała jedną klamrą humanizmu wiele pól problemowych, dyscyplin i specjalności. Na
to zapotrzebowanie odpowiada holistyczna interpretacja świata. Niezależnie
od krytycznych uwag, wysuwanych względem tej konceptualizacji wyrażana
—————————
Zob. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie…, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 19.
55 Zob. ibidem, s. 21.
53
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jest zgoda co do jej podstawowej przesłanki: potrzeby nadania kulturze medycznej wymiaru humanistycznego.
W polskiej myśli medycznej ubiegłego stulecia wypracowano narzędzia
humanizmu wraz z metodami nauczania, kształtujące oryginalną filozofię
ochrony zdrowia. Ta zaś ewoluowała od aktywistycznej filozofii zaangażowania na rzecz zintegrowanego wewnętrznie osobowego życia i zdrowia do
zaangażowanej filozofii, z której – jak się zakłada – winny wyrastać wszelkie
kulturowe dzieła, także medyczne. Polscy propagatorzy rewolucji humanistycznej w medycynie, m.in. Tytus Chałubiński, Ignacy Baranowski, Władysław Biegański, Józef Pieter, Antoni Kępiński, postulowali w praktyce lekarskiej uwzględniać podmiotowość pacjenta. W obrębie naukowej medycyny
stworzone zostały korzystne warunki dla przyswajania i weryfikacji różnorodnych filozoficznych konceptów zaangażowania po stronie życia i zdrowia
osobowych jednostek, odnosząc je do wysokich wartości moralnych. Na tym
polu przełom stanowi koncepcja wielopoziomowej i dynamicznej dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, która wyrosła na gruncie zaniepokojenia jednostronnością, jednowymiarowością i statycznością interpretacji zdrowia w kategoriach antropocentryzmu oraz obawa przed wynikającymi z niego zagrożeniami: skostnieniem, schematyzmem, zautomatyzowaniem zachowań, ideologizacją. Jednak dopiero Juliana Aleksandrowicza
ujęcie złożonego, wieloaspektowego oraz zintegrowanego wewnętrznie problemu zdrowia rozumianego w kategoriach nadrzędnej wartości możemy
potraktować jako pierwowzór współczesnej zaangażowanej filozofii we
wszelkie (a nie wyłącznie na poziomie spekulacji) procesy życiowe. Projekt
jest systemem otwartym na przemiany, multidyscyplinarnie zintegrowanym,
jednoczy rewolucję naukowo-techniczną z rewolucją humanistycznoetyczną. Dookreślone w nim zostają wszelkie funkcje medycyny, z uwzględnieniem całego kontekstu środowiskowego, społecznego, duchowego, kosmicznego. Jądrem tego systemu jest witalność określana w kategoriach
synergii, dynamizmu, autokreacji.
Podjęty w optyce systematycznych badań aksjologii dyskurs na temat reinterpretacji kategorii życia i zdrowia oraz paradygmatów ich ochrony w
warunkach obserwowanych zmian cywilizacyjnych, niejednokrotnie świadczących o kryzysie i degeneracji współczesnego świata, dokumentuje, że zaangażowana filozofia – w przeciwieństwie do form humanistycznych dyscyplin, instrumentalizujących filozofię – jest kompletną, ale otwartą na zmiany, i podstawową odpowiedzią na problemy zdrowotne. Jako taka, filozofia
zaangażowana stanowić winna korzeń medycyny. Kształtuje ona bowiem
głębokie treści społeczne, usankcjonowane humanistyczną tradycją, podkreślając znaczenie tak ochrony zdrowia jednostkowego, jak również bezpieczeństwa i pokoju w globalnym społeczeństwie.

354

Alina Bernadetta Jagiełłowicz

BIBLIOGRAFIA
J. Aleksandrowicz, Kartki z dziennika Doktora Twardego, Wyd. Literackie, Kraków 2001.
____ , Myśli profesora Juliana Aleksandrowicza, w: Myśl i dzieło profesora Juliana Aleksandrowicza jako znaczący wkład w rozwój nauki służącej zdrowiu społecznemu, T. Wojtaszek
(red.), Agencja Prom. Ambar, Kraków 2008, s. 38–39.
____ , Nie ma nieuleczalnie chorych, Wyd. Łódzkie, Łódź 1987.
____ , Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
J. H. Aleksandrowicz, H. Duda, U progu medycyny jutra, PZWL, Warszawa 1988.
J. A. Aleksandrowicz, A. Hameed, Filozoficzne i historyczne przesłanki elementologii medycznej, w: Ekologizm w ochronie zdrowia, J. W. Dobrowolski, Sh. B. Vohora (red.), Ossolineum, Wrocław–Kraków 1989, s. 11–15.
J. R. Aleksandrowicz, R. Knapik, Futurologiczne aspekty wychowania i nauczania młodzieży
uniwersyteckiej a problemy zdrowia społecznego, Znak, 11–12 (173–174), 1968, s. 1478–
1493.
J. Aleksandrowicz, E. Stawowy, Tyle wart człowiek..., Wyd. Lubelskie, Lublin 1992.
M. Biegańska.,Władysław Biegański. Życie i praca, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego
Instytutu Popierania Nauki, Warszawa 1930.
W. Biegański, Etyka ogólna, Księgarnia Polska B. Połonieckiego, Lwów–Warszawa 1922.
____ , Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich, Drukarnia
K. Kowalewskiego, Warszawa 1894.
E. Bulicz (red.), Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotwórcze,
Radom 2003.
E. Bulicz., I. Muravov, Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia?, Radom 2006.
R. J. Burek (red.), Encyklopedia popularna, t. 6, PWN, Warszawa 1998.
A. R. Damasio, Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, PWN, Warszawa 1979.
____ , W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1989.
E. S. Dzwonkowska, Broń nieśmiercionośna – czy dzięki niej będzie możliwa wojna bez rozlewu krwi, w: Profilaktyka wojny, A. B. Jagiełłowicz (red.), Wyd. Akademia Pióra, Wrocław 2015, s. 92–102.
E. Fromm, Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności, przeł. P.
Kuropatwiński et al., Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.
S. Gawrychowski, Władysław Biegański. Lekarz i filozof, PAN, Kraków 1980.
R. Goczał, Francisco Suáreza teoria „wojny sprawiedliwej” i jej średniowieczna proweniencja, w: Profilaktyka wojny, A. B. Jagiełłowicz (red.), Wyd. Akademia Pióra, Wrocław 2015,
s. 104–130.
Z. Hojka, Profesor Józef Pieter i jego czasy, PWN, Warszawa 2020.
A. B. Jagiełłowicz, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia”, Wyd.
Lena, Wrocław 2011.
____ , Wartość i różnica w teorii subiektywnego zdrowia, w: Kryzys wartości — wartość
kryzysu, P. Korobczak (red.), Filozofia XLV, Wyd. UWr., Wrocław 2020, s. 111–127;
http://www.wuwr.com.pl/products/2206.html (Dostęp: 03.01.2021).
A. J. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński – człowiek i dzieło, PZWL, Warszawa 1981.
G. Kamińska, Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty’ego,
Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 11 (1), 2008, s. 111–120.
A. Kępiński, Lęk, Wyd. Sagittarius, Kraków 1992.
____ . Poznanie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
J. Kossecki, Cybernetyka kultury, PIW, Warszawa 1974.
P. Leśniak, Filozofia tu i teraz. Ontologia procesu jako podstawa filozoficznego coachingu,
Studia Philosophiae Christianae, 54 (3), 2018, s. 111–147.
D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens, Granice wzrostu, przeł.
W. Rączkowska, S. Rączkowski, PWE, Warszawa 1973.
P. Osóbka, Wspomnienia z mojej pracy w Żegiestowie, w: Almanach Muszyny 2002, B. Mściwujewska-Kruk (red.), Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Muszyna 2002,
s. 161–167.

Zaangażowana filozofia ochrony zdrowia

355

B. Płonka-Syroka, Wstęp, w: Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, idem (red.), Oficyna Wyd. Arboretum, Wrocław 2001, s. 3–8.
A. Solik, Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych, w:
Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, Z. Dąbrowska (red.), Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2003, s. 5–28.
J. Strojnowski, Psychologia fizjologiczna, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
M. Szyszkowska, Zdrowie w ujęciu higieny psychicznej, Wykład inauguracyjny na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Szkoleniowej Konferencji Naukowej „Wartość jakości głosu
w filozofii ochrony zdrowia. Problemy teoretyczne i praktyczne” (druga edycja), Legnica
14–15.05.2019 r., https://rola-glosu.pl/relacja-z-konferencji-2019/ (Dostęp: 26.01.2020).
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
B. Wolniewicz, O dociekaniach, w: L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. ix–xxvi.
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STRESZCZENIE

Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej rekonstruuję filozoficzne
poglądy polskiego filozofującego fizyka Czesława Białobrzeskiego, a w drugiej części
przedstawiam jego biografię oraz wkład w rozwój fizyki. Filozoficzne rozważania
Białobrzeskiego kształtowały się na bazie wiodących problemów w fizyce końca XIX
i przede wszystkim XX wieku; Białobrzeski prowadził te rozważania w ścisłym
związku ze swoją praktyką naukową. Działalność polskiego uczonego przypada na
okres powstawania i rozwoju mechaniki kwantowej. Białobrzeski – jak wielu innych
ówczesnych fizyków – był świadomy konieczności spójnego wyjaśniania fundamentalnie nowych zjawisk świata atomowego. Jego wyjaśnienie jest oryginalne – odwołał się mianowicie w nim do klasycznej, filozoficznej teorii kategorii i zaproponował
jej własną ontologiczną interpretację.
Słowa kluczowe: Czesław Białobrzeski, filozofia przyrody, filozofia fizyki, ontologia, przyczynowość, potencjalność.

I. ONTOLOGICZNO-EPISTEMOLOGICZNA KONCEPCJA
RZECZYWISTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Charakterystyczną cechą aktywności Czesława Białobrzeskiego było powiązanie jego zainteresowań jako fizyka eksperymentalnego, fizyka teoretyka i filozofa.1 Rozważania Białobrzeskiego dotyczyły głównie zagadnienia
przyczynowości; wprowadził on pojęcie przyczynowości uogólnione o tak
zwaną kategorię ustrojowości. Ponadto analizując znaczenie energii potencjalnej i dostrzegając jej hierarchiczną strukturę w układach atomowych
wprowadził własne, oryginalne, różniące się od zastanych pojęcie potencjalności.
Białobrzeski dochodził stopniowo do problematyki filozoficznej ujmującej powstawanie i zmiany wiedzy naukowej we współczesnych teoriach
—————————
1 O Białobrzeskim jako naukowcu i człowieku pisze jego współpracownik, Stanisław Mrozowski,
w artykule Czesław Białobrzeski, Postępy Fizyki, 21 (5), 1970, s. 573–580.
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fizycznych.2 Na tej głównie podstawie konstruował filozoficzny obraz całej
przyrody. Można to stwierdzić, gdy prześledzi się kolejne pozycje z jego dorobku naukowego. W pracy O interpretacji fizycznej mechaniki kwantowej3
przedstawił pierwsze swoje ujęcie wyników badań fizyki współczesnej i ontologiczną interpretację jej pojęć. W artykule Syntetyczny rozwój pojęć fizyki4
opracował zagadnienia dotyczące kategorii ontologicznych opisujących
i wyjaśniających rzeczywistość przyrodniczą. Najobszerniejsze ujęcie jego
koncepcji filozofii przyrody znajdujemy w Podstawach poznawczych fizyki
świata atomowego.5 Jak podaje w przedmowie do tej książki Roman Stanisław Ingarden, jest ona wynikiem dwudziestoletnich studiów autora nad podstawami i interpretacją mechaniki kwantowej oraz próbą zrozumienia funkcjonowania rzeczywistości przyrodniczej. W pracy tej autor poddaje krytyce
dotychczasowe interpretacje mechaniki kwantowej oraz przedstawia własną
interpretację, w której oprócz rozważań interpretacyjnych chce przekonać –
takie można odnieść wrażenie6 – że mechanika kwantowa jest wewnętrznie
spójna i nie aż tak radykalnie rewolucyjna, jak o niej początkowo sądzono.
Jest prawie banałem stwierdzenie, że mechanika kwantowa dawała radykalnie nowy obraz świata w porównaniu do obrazu przyrody oferowanego
w mechanice klasycznej. Jednak powstanie fundamentalnych dla współczesnej fizyki teorii i szukanie korelacji między światem mikroskopowym a makroskopowym prowadziło do burzliwych dyskusji polaryzujących stanowiska
dotyczące rozumienia podstawowych kategorii opisujących rzeczywistość.
Chodziło między innymi o stosowanie pojęć mechaniki klasycznej do opisu
zjawisk mikroświata, a przede wszystkim do interpretacji funkcji falowej.
Kwantyzacja stosunków czasoprzestrzennych oraz poziomów energetycznych w oddziaływaniach cząstek elementarnych, dopóki była utrzymywana
w ramach sformalizowanej teorii mechaniki kwantowej, nie nastręczała kłopotów. Jednak próby uzgodnienia jej z podstawowymi kategoriami przyczyny, substancji, czasu i przestrzeni kończyły się niepowodzeniami, gdyż
prowadziły do sprzeczności lub były całkowicie niezrozumiałe.7
Filozoficzna twórczość i naukowa, a także – może głownie – interdyscyplinarna Białobrzeskiego jest dosyć szeroko przeanalizowana w polskiej lite—————————
2 W pracy naukowej zajmował się początkowo zagadnieniami rozpraszania światła, oddziaływań
promieniowania z materią, badań dielektryków stałych i ciekłych, oraz termodynamiką, teorią względności, podstawami mechaniki kwantowej a następnie filozoficznymi podstawami fizyki; zob. część II.
3 Cz. Białobrzeski O interpretacji fizycznej mechaniki kwantowej, Mathesis Polska, 5–6, 1935,
s. 105–118.
4 Cz. Białobrzeski, Syntetyczny rozwój pojęć fizyki, Przegląd Filozoficzny, 40, 1937, s. 8–18.
5 Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego, PWN, Warszawa 1956 – wersja niepełna, ocenzurowana. Dopiero wydanie drugie z 1984 zawiera pełny tekst pracy Białobrzeskiego.
6 Z jednej strony nie powinno się takiego zamiaru apologetycznego nazywać wprost, więc wydaje
się, że Białobrzeski świadomie zrezygnował z umieszczenia wstępu, w którym zwykle deklaruje się
cel badań.
7 Zob. np. A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
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raturze filozoficznej. Problematykę naukową, którą zajmował się Białobrzeski8, w literaturze przedstawiali Jadwiga Twardowska, Tadeusz Przybylski,
Ludwik Kostro, Mieczysław Sawicki9 i nieco później Alina Motycka10, Andrzej Łukasik11 oraz Łukasz Mścisławski12.
Próbę pełnego opracowania filozoficznych poglądów Białobrzeskiego
podjął Krzysztof Śleziński w książce Zawirski – Białobrzeski – Bornstein.
Trzy koncepcje filozofii i rzeczywistości.13 Zagadnienie ruchu w ujęciu Białobrzeskiego przedstawił Józef Dołęga.14 Jadwiga Twardowska w swoim
artykule15 przedstawiła podstawowe pojęcia z zakresu filozofii fizyki Białobrzeskiego, a mianowicie dualizm korpuskularno-falowy, indeterminizm
i komplementarność fizyki atomowej, rzeczywistość świata atomowego,
potencjalność, kategorie substancjalności, ustrojowość jako nowe pojęcie
pośrednie między przyczynowością a celowością, rozwiązywanie trudności
mechaniki kwantowej, warstwy rzeczywistości, teleologiczność filozofii
Białobrzeskiego oraz jego relacje do innych fizyków filozofujących, a zwłaszcza do Arthura Stanleya Eddingtona, Nielsa Bohra, Wernera Heisenberga,
Jeana-Piere’a Vigiera, Paula A. M. Diraca. Tadeusz Przybylski w swojej pracy doktorskiej ukazał teorię ontycznej struktury przyrody w ujęciu Czesława
Białobrzeskiego.16 Część tej pracy została opublikowana pt. Dualizm falowokorpuskularny w interpretacji Czesława Białobrzeskiego,17 w której autor
nakreślił zagadnienie realizmu epistemologicznego i metafizycznego, przedmiot fizykalnego poznania, realność aspektu falowego i korpuskularnego
oraz interpretację dualizmu korpuskularnego-falowo przedstawianego tu
badacza. Ludwik Kostro przeanalizował filozofię fizyki Białobrzeskiego
w relacji do filozofii Arystotelesa.18
—————————
8 Bibliografię prac Czesława Białobrzeskiego opracował jego uczeń i wieloletni bliski współpracownik Włodzimierz M. Ścisłowski, Czesław Białobrzeski (1878–1953), Postępy Fizyki, 5 (4), 1954,
s. 413–422.
9 M. Sawicki, Czesław Białobrzeski jako filozof przyrody, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 7,
1985, s. 28–42.
10 Czesław Białobrzeski’s Conception of Science, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences
and the Humanities, 74, 2001, s. 189–195.
11 Czesława Białobrzeskiego koncepcja obiektywności poznania kwantowomechanicznego,
Edukacja Filozoficzna, 18, 1994, s. 221–233; Idem, Filozofia przyrody Czesława Białobrzeskiego,
w: M. Rembierz, K. Śleziński (red.), Studia z filozofii polskiej, Scriptum, Bielsko Biała-Kraków 2006,
s. 227–242.
12 Przyczynek do badań nad myślą Czesława Białobrzeskiego: wizja relacji między nauką i religią, Logos i Ethos, 2 (50), 2019, s. 179–198.
13 Semper, Warszawa 2019.
14 J. Dołęga, Z problematyki filozofii fizyki Czesława Białobrzeskiego, Studia Philosophiae Christianae, 15 (1), 1979, s. 202–204.
15 Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego, Studia
Philosophiae Christianae, 5 (2), 1969, s. 141–158.
16 Ontyczna struktura przyrody w ujęciu Czesława Białobrzeskiego, promotor Kazimierz Kłósak,
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK, Warszawa 1971, maszynopis.
17 w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. I, K. Kłósak (red.), Warszawa
1976, s. 53–79; K. Kłósak, Teoria ontycznej struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego,
Studia Włocławskie, 7, 2004, 15–37.
18 Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej, Studia Gdańskie, I, 1973, s. 223–239.
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Problematyka źródeł poznania
Białobrzeski, wychodząc od uznania realności świata, który jest opisywany w nowych (dwudziestowiecznych) teoriach fizyki nieklasycznej przez nowy schemat matematyczny fizyki, reprezentuje stanowisko realizmu, który
nazywa krytycznym. Podkreśla, że:
„…stanowisko realizmu krytycznego wyróżnia się szerszą perspektywą otwieranych przez nie możliwości tego lub innego tłumaczenia zagadnień epistemologicznych. Akceptując je jako nić przewodnią naszych dalszych rozważań,
nie utrzymujemy bynajmniej, że fizyka już dostarcza zadowalającej wiedzy
o rzeczach w sobie […]. Stąd nasuwa się wniosek, że rzeczywistość poza zasłoną zmysłów odsłania się stopniowo umysłowi ludzkiemu.”19

Jednak w przeciwieństwie do Immanuela Kanta, dla którego w poznaniu
są dostępne tylko zjawiska, Białobrzeski nie rezygnuje z ograniczonego (nieabsolutnego, niepewnego i ograniczonego) poznania rzeczy samych w sobie
(tj. kantowskiego świata noumenów). Nauka, zdaniem Białobrzeskiego,
stopniowo przenika do natury rzeczy, dlatego pogląd Kanta o niepoznawalności rzeczy samych w sobie wydaje się bezpodstawny. Świat odkrywany
przez fizykę, nazwany przez Białobrzeskiego światem naukowym, znajduje
się między światem noumenów a światem zdrowego rozsądku. Świat naukowy nieustanie rozbudowuje się, tworząc nowe pojęcia oraz pogłębia odsłaniając rzeczy ukryte przed zdrowym rozsądkiem.20
Białobrzeski przyjmując, w swoim stanowisku realizmu krytycznego, że
poznanie jest ukierunkowane na rzeczywistość niezależną od podmiotu poznającego, a przede wszystkim na przedmioty, z jakich się ona składa, twierdzi też – i jest to jego myśl oryginalna – że odkrywając nowe kategorie
ontologiczne, poszerza się jednocześnie pole postrzegania rzeczywistości.
Poznanie – sądzi Białobrzeski – umożliwia stwierdzenie podstawowych
i powszechnych właściwości przedmiotów, które stanowią „najgłębszy” poziom rzeczywistości przyrodniczej. Nie stanowi to oczywiście dostatecznej
podstawy, by utrzymywać, że fizyka podejmuje problematykę z zakresu filozoficznej teorii rzeczywistości, i jest w stanie ją rozstrzygnąć. Można jednak
powiedzieć, że otwiera jednak drogę ku problematyce ontycznej i umożliwia
jej rozstrzygnięcie.21 Chociaż Białobrzeski nie wyjaśnia, co rozumie przez
ontologię, to na podstawie jego pośrednich wypowiedzi można stwierdzić, że
chodzi mu o tezę realności świata wywodzącą się ze zdroworozsądkowego
—————————
19 Cz. Białobrzeski, Postawy poznawcze fizyki świata atomowego, op. cit., s. 257; idem, Szkic autobiograficzny i uwagi o twórczości naukowej, Nauka Polska, 6, 1927, s. 49–76.
20 Zob. H. Piersa, Czesław Białobrzeski, w: Powszechna encyklopedia filozofii, http://www.
ptta.pl/pef/pdf/b/bialobrzeskiczeslaw.pdf; dostęp: 10.03.2021.
21 T. Przybylski, Teoria ontycznej struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego, Studia
Włocławskie, 7, 2004, s. 16.
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podejścia do rzeczywistości przyrodniczej. Teza o realności świata nie zawiera tezy epistemologicznej o adekwatności poznania rzeczy samych w sobie,
natomiast zawiera inną tezę epistemologiczną – o możliwości asymptotycznego przybliżania się do świata noumenów. Tak więc jego rozważania ontologiczne są nieustannie przeplatane z teoriopoznawczymi. Można stwierdzić,
że oba poziomy są w myśli Białobrzeskiego nierozerwalnie ze sobą splecione.
Tak pisze o sobie autor Podstaw poznawczych fizyki świata atomowego:
„w zagadnieniach teorii poznania22 zajmuję stanowisko realistyczne, które
uznaje istnienie rzeczywistości niezależnej i odmiennej od świadomości ludzkiej. Sądzę, że nauka zdobywa powoli poznanie tej rzeczywistości, poznanie
istotne, nie zaś ograniczone tylko do symboli, poza którymi ukrywa się istota
niepoznawalna.”23

Powyższa deklaracja Białobrzeskiego jest istotna dla zrozumienia całości
konstrukcji myślowej, w której osadza on swoją ogólną wizję nauki.24 Z jednej strony, kładzie nacisk na fakt, że rozwój fizyki prowadzi do eliminacji
odniesień do doświadczenia zmysłowego (przynajmniej w zakresie codziennego doświadczenia). Podkreśla przy tym szczególnie dwie konsekwencje,
które wynikły z rozwoju fizyki. Pierwszą z nich jest podważenie przekonania,
że nauki przyrodnicze dostarczają prawd ostatecznych, drugą jest rozumienie kategorii przyczynowości, które dokonało się wraz z powstaniem mechaniki kwantowej. To z kolei prowadzi go do wniosku, że rozwój w naukach
przyrodniczych i wypracowanie nowych schematów pojęciowych doprowadziło do usunięcia sztucznego, zaproponowanego przez Kanta rozwiązania
antynomii konieczności i przypadku. Dostrzega więc Białobrzeski wielką rolę
ewolucji pojęć i schematów pojęciowych, która dokonuje się w związku
z rozwojem dyscyplin naukowych. Z drugiej strony twierdzi, że na gruncie
fizyki używa się odniesień do struktury lub obiektów, które nie mają bezpośredniego odniesienia do sfery zmysłów.25
Ze względu na brak odpowiednich władz zmysłowych (na przykład przy
badaniu fal radiowych lub ultradźwiękowych) poznanie zmysłowe ma ograniczony zakres, i poznanie takie dla Białobrzeskiego jest poznaniem aspektowym. Badając rzeczywistość materialną fizyk może ją ująć matematycznie
w jednolity system w postaci jakiejś teorii fizycznej.26
—————————
22 Warto zwrócić uwagę, że teza o istnieniu rzeczywistości nie jest tezą epistemologiczną, lecz metafizyczną.
23 Cz. Białobrzeski, Wybór pism, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1964, s. 45–46. Też Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 255.
23 Por. Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 238.
24 Zob. A. Motycka, Czesław Białobrzeski’s Conception of Science, op. cit., s. 189–195.
25 Niewątpliwie koronnym przykładem są trudności interpretacyjne związane z użyciem funkcji
falowej w mechanice kwantowej. Zob. C. Białobrzeski, Szkic autobiograficzny i uwagi o twórczości
naukowej, Nauka Polska, 6, 1927, s. 49–76.
26 Por. Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 238.
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Dla Białobrzeskiego podstawowym składnikiem wiedzy przyrodniczej
są wyobrażenia tworzone z bezpośrednich wrażeń zmysłowych. Uzyskane
dzięki poznaniu zmysłowemu wyobrażenia, umiejscowione w przestrzeni
i w czasie, stanowią surowy materiał wiedzy przyrodniczej, który jest następnie porządkowany i przetransformowany w zbiór pojęć i twierdzeń stanowiących składniki wiedzy naukowej – tworzonych dzięki pracy twórczej
umysłu – w której podstawową rolę odgrywają kategorie. Opis kategorii
otwiera dla Białobrzeskiego jednocześnie nowe obszary transcendentnej
rzeczywistości, których badanie nie sprowadza się ani do uogólnień wyników
naukowych, ani nie może być poparte dowodami naukowymi. Widać w tym
stanowisku odległe inspirowanie się Białobrzeskiego Kantowską teorią poznania, chociaż – jak wspomniano powyżej – Białobrzeski odrzucał specyficzną tezę kantowską o niepoznawalności rzeczy samych w sobie.
Białobrzeski rozumie naukę (oprócz innych dookreśleń) jako intelektualny wysiłek zmierzający do poznania prawdy, pojmowanej przez niego jako
wartość duchowa. Czerpiąc materiał poznawczy i inspirację z doświadczenia,
nauka jest typem poznania, które nieustannie dokonuje zmian w swych podstawach. Z deklaracji Białobrzeskiego można wyciągnąć wniosek, że uważa
za możliwe poznawcze ujęcie rzeczywistości, pokrewnej rzeczywistości przyrodniczej, która nie ma charakteru materialnego. Przyjęcie istnienia rzeczywistości pozamaterialnej wydaje się wynikać z jego krytyki monizmu, którą
przedstawił w pracy Nauka i kultura.27
W poglądzie Białobrzeskiego na strukturę ontyczną bytów i istotę rzeczywistości transcendentnej zarysowuje się synteza monizmu spirytualistycznego i monizmu energetycznego, wyrażonego w tezie uniwersalnej materii,
czyli energii. Dwa realne, istotne elementy (postacie bytu) tworzą jednostkowe byty i złożony z nich świat transcendentny.28 Zdaniem warszawskiego
fizyka, kwestionowanie takiego poglądu prowadzi w konsekwencji do monizmu. Wszelka natomiast monistyczna wizja rzeczywistości nie pozwala na
zrozumienie różnorodności przedmiotów, obiektów transcendentnego świata wielorako uwarstwionego, który należy pojmować jako uorganizowaną
całość, niesprowadzalną do sumy jednorodnych (materialnych) elementów
składowych. Białobrzeskiego koncepcja struktury przyrody jest niewątpliwie
próbą stworzenia jednolitego poglądu na całokształt rzeczywistości. Psychosomatyczna struktura wszelkich obiektów z przyrody, z człowiekiem włącznie, dawała podstawę do interpretowania, z jednolitego punktu widzenia,
Wszechświata pojętego jako złożona z wielości (pluralizm bytowy), uorganizowana całość.29
—————————
Cz. Białobrzeski, Nauka i kultura, w: Kultura i nauka, Warszawa 1937, s. 4–7.
Por. Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 292–293.
29 Por. T. Przybylski, Teoria ontycznej struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego, op.
cit., s. 32.
27

28
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Problematyka
uwarstwowienia rzeczywistości
W opisie rzeczywistości przyrodniczej Białobrzeski reprezentuje stanowisko pluralizmu ontologicznego. W przyrodzie wyróżnia trzy sfery: (1) astronomiczną, do której zalicza ciała niebieskie; (2) makroskopową, do której
należy świat ciał ziemskich, dostępny poznaniu zmysłowemu; (3) atomową,
do której Białobrzeski przyporządkowuje świat cząstek elementarnych niedostępny zmysłom, która stanowi fundament pozostałych sfer. Wymienione
sfery łączą się w jedną warstwę fizykochemiczną.30
Oprócz tej warstwy rzeczywistości Białobrzeski wyróżnia ponadto warstwę organizmów żywych oraz warstwę psychiczną – wydaje się, że zjawiska
psychiczne traktuje jako fenomeny niezwiązane z materią, jednakże nie precyzuje ich natury. Opinie, według których uznaje się za fakt uzasadniony
doświadczalnie, że zjawiska psychiczne są funkcją (działania) mózgu, Białobrzeski uważa za nieporozumienie, gdyż funkcji tego rodzaju przebiegów
psychicznych nie zna ani fizyka, ani chemia – a więc dziedziny, w których
zakotwiczone są wszelkiego rodzaju wypowiedzi dotyczące doświadczalnych
zagadnień związanych z procesami psychicznymi.31
Pod wpływem programu Nicolai Hartmanna ontologii przyrody32 Białobrzeski przyjął, że każda wyższa warstwa rzeczywistości wymaga swoistych
odrębnych kategorii jej opisu. Pomiędzy warstwą fizykochemiczną i organiczną zachodzi przejście ciągłe, natomiast z ograniczeniem takiego przejścia mamy do czynienia pomiędzy strefą organiczną i psychiczną, co zdaniem Białobrzeskiego jest spowodowane brakiem wystarczającej wiedzy
o ich emergencji.
Akceptacja pluralizmu ontologicznego znaczy, że mnogość wszelkich typów bytów jest autentyczna, nieredukowalna, tj. nie stanowi przejawu jakiejś jednorodnej rzeczywistości. Białobrzeski zakłada, a nie dowodzi istnienia bytów, podobnie jak nie dowodzi istnienia transcendentnej rzeczywistości. Stwierdza, że świat materii, stanowiący przedmiot badań fizyki, ma budowę atomistyczną. Jego atomizm jest specyficzny, hierarchiczny: świat
materii jest utworzony z elementów znajdujących się w różnorodnych stosunkach zależności i wzajemnego oddziaływania.33 Nie jest on równomierną
mieszaniną swoich elementów, lecz odpowiednie elementy są w nim połą—————————
30 Zob. Cz. Białobrzeski, Problem uwarstwowienia rzeczywistości (wykład wygłoszony 15 marca
1951 r. w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie), w: idem, Wybór pism, op. cit., s. 82–85,
127–145.
31 Cz. Białobrzeski, Rzeczywistość w ujęciu przyrodoznawstwa, Przegląd Naukowy i Pedagogiczny, 1, 1916, s. 29–43.
32 W koncepcji Hartmanna kategorie warstw niższych, przechodząc do wyższych, łączą się z ich
kategoriami i tworzą nowy stan. Każda warstwa jest niezależna od warstw wyższych. Każda warstwa
zawiera kategorie niższe, ale kategorie tej warstwy nie równają się sumie kategorii składników.
33 Por. T. Przybylski, Teoria ontycznej struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego, op.
cit., s. 15–37.
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czone, tworząc odrębne całości, czyli ustroje,34 w mniejszym bądź w większym stopniu istniejące samodzielnie. Ustrojami są jądra atomowe, złożone
z protonów i neutronów, oraz atomy, składające się z jądra i elektronów czy
cząsteczki, tworzące związki chemiczne. Poszczególne ustroje tworzą określoną hierarchię: od najniższych, zdolnych do samodzielnego istnienia w
odpowiednich warunkach (jądro atomowe, atom, cząsteczka), aż do bardziej
skomplikowanych i obdarzonych nowymi właściwościami, których nie posiadają części składowe (ciała niebieskie, układy gwiezdne).

Ontologiczna
interpretacja pojęć fizyki
Podstawą wyróżnienia trzech warstw (fizykochemicznej, biologicznej
i psychicznej) jest dla Białobrzeskiego zmieniający się system pojęć fizyki,
który wymaga ciągłego modyfikowania używanych kategorii do opisu i wyjaśnienia rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie nowych teorii fizycznych
jest związane z opracowywaniem nowych pojęć. Ta operacja jest, zdaniem
Białobrzeskiego, przeprowadzana w procesie dialektycznego rozwoju. Proces
ten ma charakter syntetyczny, prowadzi od pojęć o mniejszej zawartości
treściowej do pojęć o bogatszej treści empirycznej i bazuje na łączeniu się
pojęć będących tezą i antytezą w pojęcia stanowiące syntezę.35 Nie jest to
Heglowski rozwój pojęć, gdzie antyteza jest zaprzeczeniem tezy, lecz opiera
się on na przeciwstawianiu różnorodnych pojęć w ich syntezie i dostarczaniu
nowych pojęć o pełniejszej treści. Na przykład, w równaniach ruchu z połączenia pojęcia prędkości i masy uzyskujemy w syntezie pojęcie pędu,
a z połączenia pojęć masy i przyśpieszenia – pojęcie siły, które w kolejnej
syntezie z pojęciem drogi daje pojęcie pracy. Z tym pojęciem łączy się z kolei
pojęcie energii. Synteza energii i czasu zamyka budowę syntetyczną ruchu
w mechanice klasycznej, której wyrazem jest równanie Hamiltona–
Jacobiego.36 Synteza ma w rozumieniu Białobrzeskiego charakter wiązania
pojęć w zależności funkcyjne, będące prawami fizyki.
Warunkiem, który umożliwia dostęp do wiedzy o rzeczach samych
w sobie, są treści pojęć syntetycznie tworzone w trakcie rozwoju teorii
fizycznych, te z kolei są potwierdzane doświadczalnie. Dopiero na bazie takich pojęć można poszukiwać kategorii ontologicznych wykraczających poza
zasięg nauk empirycznych. Syntetyczna budowa pojęć, mająca charakter
dialektyczny, służy zatem do opisu rozleglejszego obszaru rzeczywistości
dostępnej badaniom przyrodniczym, a wprowadzenie kategorii pod wpły—————————
34 Nazwa pochodzi od ustrojów – poznawalnych połączeń cegiełek materii w pewne całości. Każdy
ustrój jest nadrzędny w stosunku do swych elementów, nie jest tylko ich sumą. „Ustrojowość […]
stanowi wyraz ogólnej dążności w przyrodzie do tworzenia i utrwalania w przyrodzie mniej lub
więcej niezależnych ustrojów” (Czesław Białobrzeski, Wybór pism, op. cit., s. 82–86).
35 Zob. Cz. Białobrzeski, Syntetyczny rozwój pojęć…, op. cit., s. 10–13.
36 Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 221.
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wem rozwoju tych pojęć jest próbą ujęcia całej rzeczywistości w jej jedności.37
Do opisu i zrozumienia funkcjonowania rzeczywistości przyrodniczej Białobrzeski wprowadził kategorie substancji, przyczynowości i celowości oraz
kategorię ustrojowości, mającej stanowić kategorię pośrednią pomiędzy
przyczynowością i celowością. O tych kategoriach, do których zaliczał również kategorie czasowości i przestrzenności, twierdził, że nie są one tworami
czysto umysłowymi, lecz mają oparcie w przyrodzie i wyrażają jej najogólniejsze własności.
W opisie świata fizycznego podstawową rolę pełnią kategorie, które Białobrzeski rozumiał jako narzędzia służące do pojęciowego poznawania przez
umysł niezależnej od niego rzeczywistości. Kategorie nie są czystą konstrukcją umysłu, gdyż znajdują oparcie w rzeczywistości, w bycie realnym. Można
inaczej powiedzieć, że odzwierciadlają w jakimś sensie tę rzeczywistość, odpowiadają pewnym elementom (strukturalnym lub własnościom) tej rzeczywistości. Jako elementy w systemie pojęć ulegają zmianom w miarę rozwoju nauki. Oprócz – najwyraźniej występującej w warstwie organicznej –
celowości Białobrzeski przyjmował kategorie substancji, przyczynowości,
wprowadzonej przez siebie ustrojowości oraz przestrzeni i czasu. Kategorie
te służą mu do porządkownia i interpretowania zjawisk przyrody – wszystkiego tego, co w niej istnieje i jest możliwe do zaistnienia. Wypracowane
kategorie są wynikiem pogłębienia interpretacji wyników badań nauk przyrodniczych i jednocześnie wyrazem aktywności podmiotu poznającego.

Kategoria przyczynowości
Według Białobrzeskiego przyczynowość polega na tym, że zachodzenie
określonego stanu układu w danej chwili oraz oddziaływanie otoczenia
sprawia, iż w następnej chwili wytworzy się inny określony stan tego układu.38 Przez pojęcie stanu należy rozumieć zespół danych doświadczalnych,
które całkowicie określają własności rozpatrywanego układu materialnego
oraz własności otoczenia, o ile wywiera ono wpływ na układ. Stan poprzedni
układu określany jest jako przyczyna, a stan późniejszy jako skutek. Jest to w
zasadzie rozumienie standardowe przyczynowości, jednak komplikowane
przez dwojakie charakterystyki – ontyczne i epistemiczne. Zwróćmy uwagę,
że i w tej definicji, jak i w innych swych rozważaniach, Białobrzeski nie oddziela ostro poziomu ontycznego od poziomu epistemicznego – łączy poziom
ontyczny (stany układu, stan otoczenia) z pojęciami przewidywania, obliczania i wyznaczaniem wielkości fizycznych. Nie wydaje się, aby Białobrzeski
stał na stanowisku antyrealizmu ontycznego, tj. aby twierdził, że stany on—————————
37
38

Zob. Cz. Białobrzeski, Syntetyczny rozwój pojęć…, op. cit., s. 17.
Ibidem, s. 228.
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tyczne są wytyczane przez m.in. wyniki pomiarów. Wydaje się, że raczej ta
dwupoziomowość jego ekspozycji wynika z pewnej dezynwoltury ujmowania
przyczynowości.
Białobrzeski wyróżniał przyczynowość deterministyczną (jednoznaczną),
typową dla zjawisk w makroświecie, oraz przyczynowość indeterministyczną
(wieloznaczną), występującą w mikroświecie. Przyczynowość deterministyczna jest jednoznaczną relacją między stanem obecnym i późniejszym
układu, przyczynowość wieloznaczna z kolei – relacją niejednoznaczną.
Wprowadzone rozróżnienie przyczynowości jednoznacznej i wieloznacznej
jest związane z różnymi strukturami pojęciowymi mechaniki klasycznej
i mechaniki kwantowej, w szczególności stosuje się je w różnych zmatematyzowanych teoriach fizycznych do opisu rzeczywistości przyrodniczej. Różnica struktur pojęciowych, w szczególności zastosowanie różnych gałęzi matematyki do opisu rzeczywistości uzasadnia do pewnego stopnia wyróżnioną
przez Białobrzeskiego przyczynowość jedno- i wieloznaczną. Problematyczna jednak pozostaje możliwość redukcji jednego systemu pojęciowego do
drugiego lub też opowiedzenie się za niewspółmiernością fizyki klasycznej
i kwantowej. Teza o niewspółmierności sprzeciwia się ideom ciągłości i jedności nauki. Zakłada bowiem możliwość współistnienia wzajemnie konkurencyjnych teorii naukowych.39
Obok tych dwu kategorii przyczynowości – jednoznacznej i wieloznacznej
– Białobrzeski wprowadza kategorię ustrojowości. Jego zdaniem szczególnie dwa argumenty przemawiają za jej przyjęciem. Pierwszym argumentem
jest zjawisko superpozycji stanów kwantowych, które nie są ujmowane w
terminach wyobrażeń przestrzenno-czasowych, a zatem kategorie substancji
i przyczynowości nie mogą dostarczyć jej zadowalającego wyjaśnienia.40
Drugi argument odwołuje się do wskazania takich cech, które nie mieszczą
się w ramach kategorii substancji i przyczynowości. Ustrojowość jest dążnością do tworzenia i zachowania indywidualnych całości z elementów hierarchicznie uporządkowanych struktur złożonych atomów z nuklidów, molekuł
złożonych z atomów i jonów, galaktyk – z gwiazd.41 Osnową ustrojowości
w przyrodzie jest zdaniem Białobrzeskiego potencjalność, mająca charakter
aktywny i rozumiana jako realnie istniejący czynnik jednoczący określone
elementy w nadrzędną całość. W fizyce klasycznej uobecnia się ona dzięki
siłom (działającymi pomiędzy ciałami materialnymi), a w mikrofizyce –
w falowej naturze materii.42 Obrazem matematycznym potencjalności jest
funkcja falowa stanu. Stąd można wywnioskować, że potencjalność jest niewyobrażalna, bo funkcję falową przedstawia wektor w przestrzeni wielowy—————————
39 Zob. A. Grobler, Problem redukcji a teza o niewspółmierności teorii naukowych, Ossolineum,
Kraków 1986, s. 3–16; K. Śleziński, Zawirski – Białobrzeski – Bornstein, op. cit., s. 124.
40 Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 243–244.
41 Ibidem, s. 244.
42 Ibidem, s. 140, 329: „Uważamy potencjalność za czynnik pierwotny, aktywny i kształtujący materię zbudowaną atomistycznie.”
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miarowej. Potencjalność zawiera różnorodne własności, a przede wszystkim
niewyobrażalny aspekt falowy.43
Białobrzeski nigdzie nie wyjaśnia terminu „osnowa”, a jest on w jego koncepcji kluczem do rozumienia potencjalności. Jeśli potencjalność wraz
z cząstkami elementarnymi stanowią o jedności bytu (jak ma to miejsce
w dualizmie korpuskularno-falowym), to należałoby z różnych znaczeń terminu potencjalność wybrać te, które określają coś realnego. W związku
z tym potencjalności jako osnowie realnej procesów stawania się należałoby
przypisać znaczenie czegoś statycznego, jak podstawy, bazy, ale także dynamicznego, jak akcji, działania.44
Substancjalność w fizyce klasycznej przypisywał Białobrzeski masie,
a w mikrofizyce – cząstkom elementarnym, które posiadają ograniczoną
samodzielność (elektrony są związane w atomie z jądrem atomowym) i niezmienność.45 O ile z koncepcją tak rozumianej kategorii substancji w fizyce
klasycznej można się zgodzić, o tyle przedstawione przez Białobrzeskiego
analizy poszukiwania pramaterii w świecie atomowym i subatomowym należy uznać za niezbyt trafne, gdyż cząstki elementarne ulegają ciągłym przemianom, przede wszystkim rozpadają się.46 Trudno w cząstkach o skończonych czasach życia upatrywać fundamentalny poziom materii (bytów
w przyrodzie). Trudno nawet wyrokować, że fizyka poznała bazowy poziom
materii. Za życia Białobrzeskiego fizycy nie wiedzieli jeszcze o istnieniu cząstek „elementarnych”, które okazywały się obiektami złożonymi, o skończonych czasach życia, a więc nie można ich uznać za poziom pramaterii. Miał
on więc silniejsze podstawy – niż okazało się to później – do wskazywania
w cząstkach poziomu elementarnego.
W świecie mikroskopowym Białobrzeski wyróżnił trzy rodzaje indeterminizmu: indeterminizm czasowy (nieznany jest czas przemiany jądrowej,
emisji fotonu), indeterminizm związany z relacjami nieoznaczoności Heisenberga (na przykład pęd i położenie oraz energia i czas mikroobiektu nie
mogą być jednocześnie zmierzone z dowolną dokładnością) i indeterminizm
pomiarowy (z superpozycji stanów kwantowych mikroukładu przed pomiarem w akcie pomiaru realizuje się jeden).47 Poglądy Białobrzeskiego dotyczące indeterminizmu i determinizmu w fizyce i filozofii rozwinął Stanisław
Mazierski.48
—————————
43 Zob. H. Piersa, Potencjalność Czesława Białobrzeskiego na nowo odczytana, Summarium, 36,
2007, 55–65.
44 K. Śleziński, Zawirski – Białobrzeski – Bornstein, op. cit., s. 110.
45 Cz. Białobrzeski, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 279.
46 Także obecnie wśród fizyków panuje przekonanie, że model standardowy (12 cząstek, z których
zbudowana jest materia zwanych fermionami i 12 cząstek odpowiedzialnych za przenoszenie oddziaływań między innymi cząstkami zwanych bozonami) jest tymczasowy i być może nowe cząstki uważane za „elementarne” okażą się cząstkami złożonymi.
47 Cz. Białobrzeski, Wybór pism, op. cit., s. 57–60.
48 Zob. S. Mazierski, Determinizm i indeterminizm w aspekcie fizykalnym i filozoficznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1961.
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Kategoria potencjonalności
Potencjalność jest głównym pojęciem w koncepcji filozofii przyrody Białobrzeskiego, mimo najobszerniejszej poświęconej mu uwagi, pojęcie to
przysparza wielu trudności i samemu Białobrzeskiemu, i interpretatorom
jego poglądów. W każdym razie wprowadzenie pojęcia potencjalności
powiązanej z kategoriami substancjonalności49 i ustrojowości pozwoliło
uczonemu rozstrzygnąć wiele trudności mechaniki kwantowej. Wyjaśnił on
dualizm cząstek i fal, przeanalizował akt pomiarowy, nieoznaczoność Heisenberga oraz podał nowe podejście do zagadnienia rozpraszania energii.50
Z dualnej natury korpuskularno-falowej Białobrzeski wnosi, że obiekty atomowe mają złożoną strukturę. Potencjalność traktuje jako realność intensywną (nie można jej sobie wyobrazić jako umiejscowionej w przestrzeni od
niej niezależnej), nieprzestrzenną, nieposiadającą cech ilościowych w przeciwieństwie do materialnej substancji. Prawdopodobnie odwołuje się tu do
Kartezjańskiego podziału bytu na res extensa i res cogitans.51 Potencjalność
jest czynnikiem organizującym zachowanie się cząstek elementarnych, jej
matematyczny obraz stanowi funkcja falowa, będąca wektorem w abstrakcyjnej przestrzeni Hilberta. Nie może być zatem obiektem przestrzennego
i poglądowego wyobrażenia; zdaniem Białobrzeskiego jest realnością intensywną i nieprzestrzenną i dopiero na poziomie układów atomowych można
dostrzec jej przejaw.
Potencjalność jest dla Białobrzeskiego przyczyną stawania się wszelkich
procesów – określa ją jako przyczynę sprawczą.52 Sprawczość ujawnia
się w dynamicznym aspekcie rzeczywistości. Bez niej rzeczywistość byłaby
statyczna. Czynna rola potencjalności pojawia się w aktach wymiany energii
i pędu, dualizmie korpuskularno-falowym. Potencjalność uwidacznia także
swoją sprawczość jako immanentny element konkretnego bytu – sprawia
zatem, że istnieje i trwa on jako całość strukturalno-funkcjonalna. Struktura bytu i jego działanie uzależnione są od potencjalności. Materii pierwszej
odpowiadałyby cząstki elementarne (neutrony, protony, fotony). Pojęcie
formy jest analogiczne do pojęcia stanu w mechanice kwantowej.53 Odpowiednikiem formy jest więc potencjalność, wyrażona przez funkcję falową,
—————————
49 Warto zwrócić uwagę, że Białobrzeski wprowadzając wieloznaczne terminy potencjalności
i substancjalności do aparatury pojęciowej fizyki, nie czyni wzmianki o niebezpieczeństwie wynikającym z nieuświadomionego stosowania tych terminów w sensie fizykalnym bądź filozoficznym.
Wydaje się, że uważa to za zbyteczne. Najprawdopodobniej dlatego, iż sam jest skłonny nie uznawać
ostrej granicy między poznaniem fizykalnym a filozoficznym. Zob. T. Przybylski, Teoria ontycznej
struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego, op. cit., s. 17.
50 Zob. J. Twardowska, Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego, Studia Philosophiae Christianae, 5 (2), 1969, s. 141–158.
51 T. Przybylski, Teoria ontycznej struktury przyrody według Czesława Białobrzeskiego, op. cit.,
s. 16.
52 Por. Cz. Białobrzeski, Wybór pism, op. cit., s. 88, 123, 134; idem, Podstawy poznawcze…, op.
cit., s. 307, 310.
53 Cz. Białobrzeski, Wybór pism, op. cit., s. 87.
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stanowiącą czynnik realny, aktywny, determinujący stan i uporządkowanie
ustrojów.
W realnych aktach atomowych potencjalność powoduje, że zachowanie
się cząstek atomowych podlega statystycznym prawidłowościom. Ona sama
nie jest prawdopodobieństwem czy gęstością przestrzenną prawdopodobieństwa, gdyż byłaby wtedy tylko wiedzą o stanach układów kwantowych, a nie
realnym czynnikiem wpływającym na zmienność tych stanów. Akty pomiarowe, którym odpowiadają tak zwane redukcje paczki falowej, zmieniają
potencjalność układu badanego. Ponieważ jednak potencjalność opisywana
jest przez prawa statystyczne, zawiera ona w sobie różne możliwości. Stan
układu atomowego jest zatem systemem możliwości. Procesy zmian potencjalności nie są przestrzenne, funkcja falowa bowiem daje się przedstawić
jako wektor w abstrakcyjnej przestrzeni Hilberta.
Wyróżnienie przez Białobrzeskiego potencjalności jako realnego czynnika
istniejącego w przyrodzie daje możliwość obiektywnego traktowania aktu
redukcji, gdyż funkcja stanu nie ma charakteru subiektywnego, lecz jest odbiciem obiektywnie istniejącej realności. W akcie redukcji paczki falowej
potencjalność, na mocy przyczynowości wieloznacznej, determinuje realizację jednego z możliwych wyników pomiaru. Przed aktem pomiaru potencjalność zmienia się w sposób ciągły. Akt pomiaru zaburza tę ciągłość, powodując nieciągłą zmianę potencjonalności, po czym następuje dalszy etap jej
ciągłej ewolucji w czasie.54
Białobrzeski wyróżnia także potencjalność wszechświatową, która dzieli
się na dużą liczbę potencjalnych skupień niższego stopnia. Skupienia te mogą z kolei łączyć się, tworząc stopnie wyższe. Mamy zatem do czynienia
z różnymi typami potencjalności konstytuującymi poszczególne ustroje.
Określone potencjonalności różnią się jednak stopniem aktywności. Białobrzeski nie wyjaśnia jednak, czy potencjalności niższego i wyższego rzędu
różnią się treściową zawartością, czy są różnymi jakościami. W jego koncepcji potencjonalności jest wiele niejasności, rozmycia, nieokreśloności. Powodem jest niemożliwość zaobserwowania i pojęciowego uchwycenia przejścia
między aktualnością a tym co potencjalne. Ukazany przez Białobrzeskiego
obraz rzeczywistości przyrodniczej, w którym wskazuje na rozwój zjawisk
przyrodniczych wyłania się z ustrojów o określonych właściwościach, wcześniej ukrytych jako potencjalności, aż do czasu zaistnienia odpowiednich
warunków umożliwiających ich ujawnienia się.

Podsumowanie
Wszystkie kategorie, które wyróżniał Białobrzeski, są zależne od sposobu
aktualizacji potencjalności czy inaczej – urzeczywistniania możności. Wypracowana przez niego filozofia przyrody, stanowiąca filozoficzną implikację
—————————
54

Zob. K. Śleziński, Zawirski – Białobrzeski – Bornstein, op. cit., s. 111.
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mechaniki kwantowej albo, swobodniej rzecz ujmując, ujęcie przyrody
z perspektywy tej mechaniki nie może być oczywiście utrzymana w oryginalnej postaci. Filozofia ta musi podlegać ciągłym zmianom, jako że jest zależna
od rozwoju fizyki. W trakcie tego rozwoju pojawiają się czasowo trwałe systemy pojęć o określonej strukturze i o nowych własnościach, dlatego też system kategorii może być rozbudowywany, a występujące w nim kategorie
mogą ulegać znaczącej modyfikacji. Przykładem tego jest wprowadzona
przez Białobrzeskiego kategoria ustrojowości, która powstała dzięki dążeniu
do syntetycznego ujęcia nowych cech przypisywanych zjawiskom przyrody.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Białobrzeski poprzez swoją kategorialną, ontologiczną, z elementami teoriopoznawczymi interpretację pojęć
fizyki postulował zasadność formowania filozofii przyrody, rozwijającej się
paralelnie do rozwoju nauk przyrodniczych. Nie przejmował on pojęć z fizyki
do ujęcia ontologii przyrody, a wytworzył własne pojęcia, czerpane z tradycji
filozoficznych, które powodują, że tak skonstruowana filozofia przyrody jest
ogólniejsza i ontologicznie głębsza niż same teorie fizyczne. Można powiedzieć, że jest eksplanacją z ontologiczno-epistemologicznego punktu widzenia natury rzeczywistości przyrodniczej widzianej przez pryzmat teorii naukowych, głównie fizycznych. Mimo że zawarł w swojej oryginalnej filozoficznej koncepcji przyrody założenia i analizy epistemologiczne prowadzące go
do kategorialnego ujmowania rzeczywistości przyrodniczej, to jednak priorytetem w interpretacji przyrody była u niego ontologia.
Przedstawioną w pracy Białobrzeskiego filozofię przyrody, uprawianą na
podstawie nauk przyrodniczych, głównie fizyki, można traktować jako koncepcję otwartą, która może być korygowana wraz z rozwojem nauk przyrodniczych. Różne elementy tej koncepcji i idei Białobrzeskiego można kwalifikować jako warte przypominania, choć niektóre wątki jego konstrukcji ontologicznych nieco rażą anachronizmem, niejasnością lub niekonsekwentnym
ich odróżnieniem od koncepcji dobrze znanych (tę ostatnią cechę mają elementy jego rozważań o przyczynowości).
Z punktu widzenia najnowszej filozofii jego dociekania mają jedną cechę
cenną i zarazem obecnie rzadko spotykaną. Białobrzeski w swych badaniach
filozoficznych nie był metodologiem ani filozofem nauki w wąskim sensie, tj.
badaczem metody naukowej i innych elementów poznania naukowego. Należał on do, już w czasie jego życia, zanikającej grupy filozofów przyrody,
której główne aspiracje były ontologiczne, a nie teoriopoznawcze czy metodologiczne. Dążył w swym myśleniu o przyrodzie z jednej strony do opierania się na wynikach nauk przyrodniczych, głównie na wynikach fizyki, do
wiernego z nich czerpania, a z drugiej strony, dążył do ich transcendowania.
Ten drugi aspekt jego prac widać w przyjmowaniu niefizykalnych perspektyw ujmowania i formowania myśli. Transcendowanie polegało przede
wszystkim na wprowadzaniu nowych pojęć, najczęściej ontologicznych, inaczej, kategorii formowania rzeczywistości przyrodniczej. To ontologiczne
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formowanie kategorialne było podstawą konstruowania myśli niefizykalnych, a ontologicznych. Obecnie ontologiczne koncepcje przyrody są w odwrocie, wydają się anachroniczne. Jednak przecież to ontologiczne obrazy
świata są punktem dojścia nauk podstawowych, w tym fizyki. I mimo
wszystko są one obecne w różnorakich rozważaniach filozoficznych, chociaż
w sposób ukryty i zbyt wąski, tj. przez trzymanie się zbyt blisko wyników
nauk przyrodniczych, przez preferowanie w rozważaniach wąskiego scjentyzmu. Myśli Białobrzeskiego – czasem niejasne i eklektyczne, także niekiedy
do końca nieopracowane – mają natomiast ontologiczny rozmach.

II. BIOGRAFIA CZESŁAWA BIAŁOBRZESKIEGO
I JEGO WKŁAD W ROZWÓJ FIZYKI

Czesław Białobrzeski urodził się 31 sierpnia 1878 roku w miejscowości
Poszechonje (ros. Пошехонье) koło Jarosławia w Rosji, gdzie jego ojciec
pracował jako lekarz. Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej osiadłej na
pograniczu Podola i Wołynia. Młodość spędził na rodzinnej Kijowszczyźnie
i w samym Kijowie. Dość wcześnie stracił ojca i od piątej klasy gimnazjum
zarabiał, udzielając korepetycji. Zasilał w ten sposób szczupłe zasoby materialne matki. Gimnazjum z wyróżnieniem ukończył w Kijowie w 1896 roku,
a następnie rozpoczął studia z fizyki na Oddziale Przyrodniczym Wydziału
Fizyczno-Matematycznego Uniwersytetu Kijowskiego i tam rozpoczął swoją
karierę akademicką.55
Po ukończeniu studiów (1901 r.) przeprowadził samodzielne badania dotyczące absorpcji światła w roztworach barwników, a wyniki opublikował
w 1904 roku. Głównym celem pracy było zbadanie przesunięcia linii absorpcji w zależności od stałej dielektrycznej rozpuszczalnika. W 1903 roku został
zatrudniony w Zakładzie Fizyki, kierowanym przez prof. Kosonogowa, na
stanowisku asystenta kontraktowego, a po uzyskaniu magisterium w roku
1906 i wygłoszeniu dwóch wykładów uzyskał prawo wykładania (veniam
legendi) jako docent prywatny Uniwersytetu Kijowskiego.56
Dwa lata później dzięki przyznanemu stypendium odbył staż naukowy
w Collège de France (1908–1910) w Paryżu pod opieką Paula Langevina.
Zapoznał się wtedy z pracami nad przewodnictwem samoistnym i wzbudzonym dielektryków (jakie w latach 1902–1908 przeprowadzili Piotr Curie
i George Jaffe). Pobyt we Francji zaowocował wieloma jego pracami nad
jonizacją dielektryków stałych i ciekłych promieniami radu (izotop promieniotwórczy radu do badań podarowała mu Maria Skłodowska-Curie). Bada—————————
55 Zob. J. Hurwic, Czesław Białobrzeski (1878–1953). Fizyk i filozof fizyki, Postępy Fizyki, 38 (3),
1987, s. 225–232.
56 Por. S. Olszewski, Czesław Białobrzeski: fizyk i filozof (wspomnienie w 50. rocznicę śmierci),
Studia Philosophiae Christianae, 39 (2), 2003, s. 377–379.
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jąc zmiany przewodnictwa izolatorów organicznych – typu ozokerytu –
w punkcie topnienia, stwierdził, że promieniowanie radu wywołuje w dielektryku stałym i ciekłym tę samą liczbę jonów, inna jest tylko ich ruchliwość.
W kolejnych pracach badał zależność ruchliwości jonów w dielektrykach
ciekłych (różne frakcje eteru naftowego, ligroiny, oleju naftowego) od ich
lepkości i ustalił związek między natężeniem prądu a przyłożonym napięciem, wykazując przy tym istnienie podobieństwa między zależnościami
obserwowanymi w cieczach dielektrycznych i w gazach zjonizowanych.
Otrzymane wyniki ujął ilościowo.57
Po powrocie do Kijowa kontynuował badania dielektryków. Opublikował
po francusku obszerną rozprawę o właściwościach dielektryków stałych,
następnie praca ta została przetłumaczona na język polski i niemiecki.58
Prowadzone w tym czasie badania stały się podstawą rozprawy doktorskiej
O jonizacji dielektryków stałych i ciekłych, obronionej w 1912 roku na
Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego. Dzięki tej
rozprawie został w 1913 roku powołany na kierownika Katedry Fizyki i Geofizyki Uniwersytetu Kijowskiego, na której pozostawał do roku 1919.
Popularność i powszechne uznanie przyniosły Białobrzeskiemu prace
z jego drugiego etapu naukowego59, w których można dostrzec stopniowy
zwrot zainteresowań ku rozważaniom teoretycznym, spowodowany – jak
sam twierdzi w swoim szkicu autobiograficznym – dążeniem do syntetycznego ujmowania zjawisk przyrody i do zajmowania się problemami o znaczeniu podstawowym.60
Na tę zmianę złożyły się też inne czynniki. Wykładając na Uniwersytecie
Kijowskim i Wyższych Kursach Żeńskich geofizykę, poprzedzoną wstępem
z astronomii, zwraca uwagę na rolę ciśnienia promieniowania w równowadze termodynamicznej gwiazd. Wsparciem w tych zainteresowaniach naukowych okazała się lektura prac Jules’a Henriego Poincarégo o hipotezach
kosmogonicznych. Przyjmując model gwiazd jako kul gazowych, Białobrzeski dokonał swojego najważniejszego odkrycia naukowego, dowiódł mianowicie, że ciśnienie promieniowania powinno być porównywalne z ciśnieniem
materii atomowej (to ciśnienie jest proporcjonalne do pierwszej potęgi temperatury bezwzględnej)61 i powinno rządzić równowagą we wnętrzu gwiazd.
Białobrzeski zwrócił ponadto uwagę na związek promieniowania z masą:
rola promieniowania jest tym większa, im większa jest masa gwiazdy, co
skutkuje trwałością poszczególnych gwiazd.
—————————
Zob. W. M. Ścisłowski, Czesław Białobrzeski (1878–1953), Postępy Fizyki, 5 (4), 1954, s. 414.
Za tę pracę Kasa im. Mianowskiego przyznała mu nagrodę z Funduszu Sawickiego.
59 Przez pierwsze dziesięć lat po ukończeniu studiów, mniej więcej do trzydziestego czwartego roku życia, prace Białobrzeskiego miały charakter czysto eksperymentalny.
60 Cz. Białobrzeski, Szkic autobiograficzny i uwagi o twórczości naukowej… – tekst ten został
pośmiertnie przedrukowany (pt. W sprawie badania genezy i rozwoju twórczości – naukowej)
w: Cz. Białobrzeski, Wybór pism, op. cit., s. 13–48.
61 Ciśnienie gazu jest proporcjonalne do temperatury bezwzględnej, a ciśnienie promieniowania
do jej czwartej potęgi.
57

58

Czesław Białobrzeski – fizyk i filozof

373

Prace te ukończył przed pierwszą wojną światową i opublikował w Biuletynie Międzynarodowym Polskiej Akademii Nauk w roku 1913, jednak wybuch I wojny światowej w 1914 r. spowodował, że wyniki pozostały praktycznie niezauważone za granicą. Trzy lata później Arthur Eddington, wychodząc
z innych założeń, doszedł do tych samych wniosków: szerzej rozwinął i sprecyzował charakter równowagi promienistej i ogłosił na ten temat kilka prac,
które szybko zyskały wielki rozgłos. Po pierwszej wojnie światowej Białobrzeski (poznał badania Eddingtona dopiero w 1922 r.) przesłał odbitkę swojej pracy angielskiemu fizykowi i otrzymał odpowiedź, w której Eddington
uznał pierwszeństwo wyników Białobrzeskiego.62
Po I wojnie światowej Białobrzeski wrócił do Polski. W roku 1919 został
powołany na Katedrę Fizyki i Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a w 1921 roku na stanowisko profesora zwyczajnego Katedry Fizyki Teoretycznej w Uniwersytecie Warszawskim, którą kierował przez trzydzieści trzy
lata, do końca życia.63
W Warszawie Białobrzeski kontynuował badania nad rolą ciśnienia promieniowania w równowadze termodynamicznej gwiazd, zwracając uwagę na
dodatkowy czynnik – fluktuacje termodynamiczne, powodujące zwiększenie
przewodnictwa cieplnego i w konsekwencji zwiększenie promieniowania
gwiazdy, a przez to zmianę równowagi wewnętrznej.64
W latach dwudziestych rozpoczął badania nad absorpcją światła – rozważał, w jaki sposób odbywa się przemiana energii promienistej na ciepło, będące ruchem bezładnym cząsteczek ciał.65 Kilkuletnie dociekania doprowadziły go do wniosku, że fala świetlna padająca na materię pochłaniającą –
zanim się przeobrazi w nieregularny ruch cieplny cząsteczek ciała – musi
w tym ciele sama ulec rozproszeniu. Na gruncie tych badań Białobrzeski
udowodnił, że energia rozproszonych fal za pośrednictwem ciśnień wywieranych na cząsteczki przeobraża się w ciepło. Twierdzenie to nazwał zasadą
prac fluktuacyjnych. Białobrzeski zwrócił uwagę na różnicę między falami
rozproszonymi wewnątrz substancji a promieniowaniem rozproszonym,
rozchodzącym się w przestrzeni. Wcześniej badano tylko ten drugi rodzaj
promieniowania. Było to jeszcze jedno jego istotne odkrycie teoretyczne.
W 1931 roku, uzyskując od Uniwersytetu lokal przy ulicy Oczki 3 w Warszawie, Białobrzeski uruchamia pracownię, w której umożliwia swym współpracownikom podjęcie badań eksperymentalnych. Prowadzono tam prace
dotyczące właściwości dielektryków stałych i ciekłych, promieniowania kosmicznego oraz spektroskopii optycznej. Pracownia pod kierownictwem
—————————
62 ,,I congratulate you on having been apparently the first to point out the large share of radiation pressure in the internal equilibrium of a star” (Gratuluję Panu, że pierwszy, jak się wydaje,
zwrócił Pan uwagę na wielką rolę ciśnienia promieniowania w wewnętrznej równowadze gwiazd).
Zob. W. M. Ścisłowski, Czesław Białobrzeski (1878–1953), op. cit., s. 416.
63 Zob. M. Mathisson, Prof. C. Bialobrzeski, Nature, 145, 1940, s. 132.
64 J. Hurwic, Czesław Białobrzeski (1878–1953). Fizyk i filozof fizyki, op. cit., s. 227.
65 W. M. Ścisłowski, Czesław Białobrzeski (1878–1953), op. cit., s. 413–422.
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Białobrzeskiego dynamicznie się rozwijała, o czym świadczy opublikowanie
około stu prac w ciągu siedmiu lat.66
Od roku 1935 zainteresowania Białobrzeskiego skupiały się przede
wszystkim na filozoficznych aspektach mechaniki kwantowej i relacjach
między fizyką a religią.67
Białobrzeski brał aktywny udział w życiu społecznym i naukowym.
W okresie kijowskim prowadził działalność wśród kijowskiej Polonii, pracując w tajnych kołach politycznych, których celem była walka z despotyzmem
carskim i uregulowanie stosunków narodowościowych w Rosji. Był też
członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Kijowie (1918
r.), ponadto zorganizował tam Polskie Kolegium Uniwersyteckie, w którym
prowadził wykłady z fizyki. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
Od 24 listopada 1922 roku wchodził w skład Komitetu Zarządzającego Kasy
im. Mianowskiego, aż do jej połączenia w 1950 roku z Towarzystwem Naukowym Warszawskim, którego był członkiem zwyczajnym. Pełnił przez kilka
kadencji funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Należał do
Polskiego Towarzystwa Geofizyków. W 1935 roku – na miejsce zmarłej rok
wcześniej Marii Skłodowskiej-Curie – wszedł w skład Międzynarodowej
Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów (International Institute of Intellectual Co-operation). W latach 1947–1951 był wiceprezesem
Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej. W 1952 roku został powołany na członka tytularnego Polskiej Akademii Nauk, należał również do
Société Française de Physique.68
W dniach 30 maja – 3 czerwca 1938 roku w Warszawie z jego inicjatywy
odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca podstaw mechaniki
kwantowej; uzyskała ona patronat Międzynarodowej Unii Fizyki oraz Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, angażując około trzydziestu
czołowych fizyków z kraju i zagranicy (uczestniczyli w niej m.in.: Niels Bohr,
Léon Brillouin, Louis de Broglie, Arthur Stanley Eddington, George Gamow,
Samuel Goudsmit, Oskar Klein, Hendrik Anthony Kramers, Ralph de Laer
Kronig, Paul Langevin, Edward Arthur Milne, John von Neumann, Francis
Perrin, Eugene Wigner i Charles Darwin (wnuk twórcy teorii ewolucji).
Z polskich fizyków – poza Białobrzeskim, który został wybrany przewodniczącym konferencji i wygłosił referat inauguracyjny – udział wzięli: Szczepan
Szczeniowski (z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie), Wojciech Rubinowicz (reprezentujący Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie), Ludwik
—————————
66 Zob. A. K. Wróblewski, Fizyka w Polsce wczoraj, dziś i jutro; https://www.fuw.edu.pl/
~ajduk/zjazd/akw.htm (dostęp: 10.03.2021).
67 Ten aspekt przemyśleń Czesława Białobrzeskiego jest analizowany przez Łukasza Mścisławskiego w artykule Przyczynek do badań nad myślą Czesława Białobrzeskiego: wizja relacji między
nauką i religią, op. cit., s. 179–198.
68 Zob. J. Pniewski, Wspomnienie pośmiertne: Czesław Białobrzeski (1878–1953), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1983, s. 186–188.
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Wertenstein (Wolna Wszechnica Polska), Jan Weyssenhoff (z Uniwersytetu
Jagiellońskiego) oraz Feliks Joachim Wiśniewski (Wolna Wszechnica Polska, Politechnika Warszawska).
Podczas konferencji dyskutowano o aktualnych zagadnieniach z podstaw
mechaniki kwantowej, a także teorii względności i kosmologii. Według powszechnej opinii konferencja warszawska z 1938 roku była jednym z najważniejszych spotkań fizyków przed drugą wojną światową. Wydany w 1939
roku w dwóch wersjach językowych, francuskiej i angielskiej, tom sprawozdań z konferencji pt. New Theories in Physics do dziś stanowi ważny dokument naukowy.69 To między innymi za sprawą Białobrzeskiego Warszawa
w latach międzywojennych stała się jednym z największym ośrodków badań
fizycznych w Polsce.70
Wybuch drugiej wojny światowej nie przerwał działalności naukowej Białobrzeskiego. W swoim mieszkaniu prowadził tajne wykłady i konsultacje dla
studentów oraz organizował systematyczne zebrania fizyków i filozofów poświęcone zagadnieniom podstaw filozoficznych fizyki. W tym czasie przygotowywał też do druku dwa, z trzech, tomy Podstaw poznawczych fizyki,
które – chociaż przepisywane w kilku egzemplarzach i przechowywane
w Warszawie w kilku miejscach – uległy zniszczeniu w czasie Powstania
Warszawskiego.
W czasie okupacji niemieckiej, chcąc ochronić stworzoną przez siebie
pracownię fizyczną i ratować jej wyposażenie przed konfiskatą i wywiezieniem do Niemiec, Białobrzeski zorganizował w niej ośrodek badań fizykotechnicznych. Wykonywał wiele innych prac, m.in. zajmował się instalacją
aparatów rentgenowskich w szpitalach warszawskich (podobnie jak czyniła
to Maria Skłodowska-Curie we Francji), wykonywał dla Dyrekcji Wodociągów Miejskich pomiary dotyczące lepkości wody i inne badania o podobnym
charakterze. Prowadzona kosztem wielkiego poświęcenia pracownia przy ul.
Oczki 3 została zniszczona w czasie jednego z sowieckich bombardowań
Warszawy w sierpniu 1942 roku.71
Ostatni okres wojny, po opuszczeniu Warszawy w 1944 r. Białobrzeski
spędził w Częstochowie, gdzie prowadził wykłady z fizyki doświadczalnej
na Wydziale Lekarskim UZZ.72 Po wojnie skoncentrował swą działalność
na opracowywaniu skryptów z wykładów oraz popularyzowaniu fizyki,
—————————
69 Zob. A. K. Wróblewski, 75 lat Fizyki na Hożej, Wiedza i Życie, 1, 1996, https://www.fuw.
edu.pl/~ajduk/75/75lat.html (dostęp: 10.03.2021).
70 J. Pniewski, Warszawskie środowisko fizyków okresu międzywojennego, Postępy Fizyki, 36
(1), 1985, s. 51–61.
71 Por. S. Olszewski, Czesław Białobrzeski: fizyk i filozof (wspomnienie w 50. rocznicę śmierci),
op. cit., s. 379.
72 Uniwersytet Ziem Zachodnich (UZZ) był polską tajną uczelnią funkcjonującą w latach drugiej
wojny światowej. Został utworzony w 1940 r. z inicjatywy Biura Oświatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich, aby kształcić kadry i specjalistów w okresie wojennym i powojennym. Zob. Z. Mizgier,
Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Cześć́ III. Z dziejów fizyki polskiej
w okresie 1939–1945, http://old.ptf.net.pl/PTFhIII.pdf (dostęp: 10.03.2021).
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a w szczególności swoich idei filozoficznych. Parę tygodni przed śmiercią
ukończył i oddał do druku podręcznik z termodynamiki.73 Udało mu się też
odtworzyć część swojej pracy Podstawy poznawcze fizyki; ograniczał się
w niej do zagadnień mikroświata atomów i teorii kwantów. Książka Białobrzeskiego Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego, poprzedzona
przedmową Romana Stanisława Ingardena, została wydana po jego śmierci.74 Białobrzeski zmarł nagle na atak serca 12 października 1953 roku
w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera
196-1-22).
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CZESŁAW BIAŁOBRZESKI—PHYSICIST AND PHILOSOPHER

ABSTRACT
In the first part of the article, I reconstruct the philosophical thoughts of Czesław
Białobrzeski, a Polish philosophizing physicist. In the second part, I outline his biography and contribution to the development of physics. Philosophical reflections of
Białobrzeski formed based on the leading issues in physics of the late 19th and mainly 20th century. He carried out his considerations in close connection to his scientific practice. The activity of the Polish scientist takes place in the formation and
development period of quantum mechanics. Białobrzeski, similarly to many other
physicists of the time, was well aware of the necessity of coherent explanation of the
fundamentally new phenomena of the quantum mechanics. His take on the subject
is rather original—he referred to the classical, philosophical theory of categories and
proposed its ontological interpretation.
Keywords: Czesław Białobrzeski, philosophy of nature, philosophy of physics,
ontology, causality, potentiality.
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WOBEC PYTANIA O SENS LUDZKIEJ EGZYSTENCJI
10.37240/FiN.2021.9.1.20

STRESZCZENIE

Praca omawia krytycznie poglądy Alfrieda Länglego na sens ludzkiej egzystencji,
przedstawione w książce zatytułowanej Gdy rodzi się pytanie o sens. Praktyczne
zastosowanie logoterapii (Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2016). Moim celem
jest także zaproszenie do namysłu nad problematyką sensu ludzkiej egzystencji.
Słowa kluczowe: człowiek, egzystencja, egzystencjalizm, sens, szczęście.

Książka Alfrieda Länglego zatytułowana Gdy rodzi się pytanie o sens.
Praktyczne zastosowanie logoterapii podejmuje niezwykle ważne dla każdego człowieka zagadnienie: poszukiwanie sensu życia (Längle, 2016). Dla
wielu myślicieli egzystencjalnych jest to nawet zagadnienie najważniejsze,
jak bowiem mawiał Albert Camus: „sens życia jest najpilniejszym z pytań”
(Camus, 1971, s. 92). Ukierunkowanie na sens, w tym nieustanne próby jego
zgłębienia stanowią zarazem o swoiście ludzkim sposobie bycia-w-świecie.
Längle, austriacki lekarz, psycholog i psychoterapeuta, ma świadomość,
że pytanie o własne istnienie, jego sens, cel i wartość, jest przedmiotem zainteresowania zarówno refleksji filozoficznej, jak i psychologicznej. Częścią
wspólną jest tu właśnie problematyka egzystencjalna, a więc namysł nad
kwestiami bezpośrednio związanymi z ludzkim życiem. Dociekania Länglego
wpisują się w szerszy kontekst refleksji nad człowiekiem, jego miejscem i
rolą w świecie, w wielu swych punktach nawiązując do rozpoznań egzystencjalistycznie zorientowanych badaczy kondycji ludzkiej — m.in. Martina
Heideggera (Heidegger, 2010), Karla Jaspersa (Jaspers, 1998; 1990; 1919),
Jean-Paul Sartre’a (Sartre, 1998; 2007), Irvina Davida Yaloma (Yalom,
2008) i Viktora Frankla (Frankl, 1978a; 1978b; 2009; 2010). Zapoczątkowana przez Frankla logoterapia jest częścią analizy egzystencjalnej, będącej
filozoficznym przygotowaniem do psychoterapii. Jej celem jest „pomaganie
jednostce w osiągnięciu (duchowo i emocjonalnie) wolnego przeżywania,
dokonywania autentycznych wyborów i samodzielnego, odpowiedzialnego
podejścia do własnego życia i świata” (Längle, 2003, s. 34). Analiza egzy-
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stencjalna, którą proponuje Längle, dotyczy nie tyle pacjentów, co każdego
człowieka, traktuje bowiem „o możliwości docierania do egzystencji, o stosunku do świata opartym na dialogu i samorealizacji zgodnej z własną istotą” (Längle, 2016, s. 57). Publikację austriackiego psychoterapeuty uznać
więc można za znaczący głos w sprawie pogłębienia ludzkiej autentyczności,
samopoznania i samorozumienia.
Längle stwierdza, że pytanie o sens ludzkiego życia stanowi fundamentalne zagadnienie filozoficzno-egzystencjalne. Podnosi je bowiem każdy
człowiek, któremu szczególnie leży na sercu jego własne istnienie (bycie-wświecie); każdy, kto choć raz znalazł się w „egzystencjalnym kryzysie orientacji” (Längle, 2016, s. 21), wątpiąc w obiektywność wartości moralnych
i norm społecznych, zasadność podejmowanych wyborów czy celowość swojego działania. Pytanie o sens najczęściej pojawia się więc wówczas, gdy tracimy pewność co do słuszności kierunku, w którym zmierza nasza egzystencja, gdy nie mamy jasnego przekonania, jak ma ona wyglądać i jaki kształt
powinna przybrać.
Pytanie o sens, mówiąc najogólniej, jest zarazem pytaniem o człowieka
i jego bycie-w-świecie. Pytanie to można także uznać za oznakę tego, co
w człowieku swoiście „ludzkie” – człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie,
która pytanie to stawia, i dla której własne istnienie nierzadko okazuje się być
problematyczne. Człowiek chce wybierać, decydować, kreować swoje życie,
zawierać znajomości i przyjaźnie, rozwijać się zawodowo, realizować swoje
misje i pasje; słowem: pragnie czuć się szczęśliwy i spełniony. Nie zawsze jednak udaje mu się to w pełni; nie zawsze znajduje w sobie wystarczająco dużo
sił i energii, by przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu, tu i ówdzie pojawiające się problemy i utrudnienia. Świadomość tego faktu implikuje właśnie
pytanie o sens. Powtórzmy: człowiek nie tylko dąży do zachowania życia, ale
nade wszystko usilnie pragnie je rozumieć, odnaleźć jego sens.
Znalezienie sensu życia nie jest – co oczywiste, a nawet trywialne – łatwym zadaniem, zwłaszcza współcześnie, w czasach rozchwiania tradycyjnych wartości i struktur społecznych oraz rozwoju nowoczesnych technologii. Längle podkreśla, że mamy dziś do czynienia z rozluźnieniem więzi zarówno ze „światem zewnętrznym”, tj. w życiu społecznym, gospodarczym czy
religijnym, jak i ze „światem wewnętrznym”, tj. w autentycznym odniesieniu
się do samego siebie. Owo rozluźnienie więzi (szczególnie w tym drugim
przypadku) prowadzi niewątpliwie do poczucia „lekkości” istnienia, do
zmniejszenia „odczuwanego ciężaru egzystencji”, która przygniata nas za
każdym razem, gdy próbujemy wniknąć w jej tajemniczy fenomen. Ceną
jednak, jaką musimy ponieść za ów względny komfort psychiczny, jest poczucie „pustki” egzystencjalnej i „wewnętrznego osamotnienia” (Längle,
2016, s. 37). Uciekając od siebie, od własnych pragnień, marzeń i dążeń,
odsuwając na bok autorefleksję, w tym analizę własnego życia, w istocie jeszcze bardziej pogłębiamy tylko nasze poczucie samotności, tracąc kontakt
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z tym, co w nas najbardziej intymne i prywatne. Nawiązując natomiast łączność z naszym „światem wewnętrznym”, dajemy sobie szansę, by uświadomić sobie, że choć egzystujemy w świecie, jesteśmy weń „wrzuceni”, to jednak nasze istnienie nie zależy jedynie od jego „kaprysów”. Mówiąc inaczej,
refleksyjne odniesienie się do samego siebie pozwala nam dostrzec fakt, że
nasze życie należy wyłącznie do nas samych i że to my jesteśmy jego pełnoprawnymi kreatorami; od nas więc zależy, jaki mu nadamy kierunek i sens.
Słowem, od nas zależy to, kim jesteśmy, kim pragniemy się stać oraz jak
kształtujemy i postrzegamy nasze życie.
Längle zwraca uwagę, że cel i sens stanowią „dwa, zasadniczo różne, sposoby podejścia do rzeczywistości” (Längle, 2016, s. 41). Ukierunkowanie na
cel wiąże się z realizacją obranego wcześniej zadania, osiągnięciem sukcesu.
Tam bowiem, „gdzie chodzi o cel, nieuchronnie chodzi także o sukces” (Längle, 2016, s. 40). Oznacza to, że życie zorientowane na cel jest projekcją
ludzkich przekonań i myślowych przyzwyczajeń. Skupienie się jednak wyłącznie na realizowaniu celów może z czasem skutkować poczuciem niespełnienia i pustki wewnętrznej. W ukierunkowaniu na sens idzie natomiast nie
tyle o zadania i cele, które przed sobą stawiamy i do których dążymy, lecz
o otwarcie się na świat. Tak jak celem wykonywanej przez nas pracy może
być zarabianie pieniędzy lub chęć osiągnięcia zawodowego sukcesu, tak jej
sensem może być otwarcie się na ważne dla nas wartości, jak np. utrzymanie
rodziny czy nawiązanie kontaktów społecznych.
Warto dodać, że sens egzystencjalny, którego tak pilnie człowiek poszukuje, nie może zostać mu narzucony z zewnątrz, np. przez społeczeństwo,
system polityczny bądź prawny, a nawet przez okoliczności czy sytuacje,
które w danym momencie wyznaczają horyzont jego doświadczenia. Sens
ten może być dopiero przez jednostkę odszukany w tych konkretnych sytuacjach i zestrojony z wyznawanymi przez nią wartościami. Jak pisze Längle:
„w postawie ukierunkowanej na sens nie chodzi więc o forsowanie przede
wszystkim własnych celów, lecz o zachowanie wartości własnej wszystkich
uczestniczących w danej sytuacji partnerów i obiektów” (Längle, 2016, s.
40). Ukierunkowanie na sens, innymi słowy, niewiele ma wspólnego z funkcjonalno-pragmatycznym stylem życia. Mamy tu raczej do czynienia ze stylem życia nastawionym na szacunek i spotkanie. Nie chodzi zatem o osiąganie tych czy innych celów, lecz o spełnianie się poprzez przyjęcie postawy
otwartości na świat. Idąc tym tropem, najwyższą wartością życia zorientowanego na sens jest osobiste bycie-w-relacji-ze-światem; sukces jawi się zaś
jako jego „produkt uboczny”. Cel drogi, dla przykładu, stanowi to, że nadaje
się ona do chodzenia, że można się po niej bezpiecznie poruszać; jej sensem
jest z kolei to, że prowadzi ona ku czemuś, co jest dla człowieka wartościowe
i ważne.
Längle zaznacza, że pytanie o sens może być dwojako rozumiane. Możemy bowiem mówić o sensie egzystencjalnym oraz o sensie ontologicznym.
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W pierwszym przypadku uznaje się, że sens życia zależy jedynie od człowieka, a więc od tego, co on ze swym życiem uczyni, jakie decyzje podejmie oraz
jak wykorzysta istniejącą w świecie możliwość autokreacji i samorealizacji.
Sens egzystencjalny określić tu można jako najbardziej własną możliwość
tworzenia, stawania się i permanentnego dookreślania swego istnienia. Jak
nietrudno zauważyć, sens – w tej perspektywie – odniesiony jest wyłącznie
do ludzkiego sposobu bycia-w-świecie; jest on także ograniczony (lub lepiej:
zrelatywizowany) do ludzkich zdolności autokreacyjnych – projektowania
swej egzystencji, wykraczania poza swoją aktualną sytuację tu-oto. Sens ontologiczny dotyczy natomiast „planu budowy świata”. Nie konstruujemy go
poprzez nasze indywidualne decyzje i działania, lecz dotrzeć doń możemy
poprzez namysł nad „ogólną istotą rzeczy” (Längle, 2016, s. 43). Ontologiczne pytanie o sens nie jest bowiem pytaniem o moje własne istnienie, moją
rolę i miejsce we wszechświecie, ale raczej o to, jaki sens mają rzeczy, które
mi się w życiu przytrafiają, jak np. cierpienie, choroba, wypadek czy śmierć.
Ontologicznie pytać o sens, powie Längle, to poszukiwać „ostatecznego
wyjaśnienia sensu egzystencji” (Längle, 2016, s. 43). Ów ostateczny sens
egzystencji nie jest wszakże dla człowieka w pełni dostępny (poznawalny),
można go jedynie przeczuwać, wierzyć weń lub mieć nadzieję na jego istnienie. Zauważmy, że podczas gdy egzystencjalne pytanie o sens jest pytaniem
psychologii i psychoterapii, tak ontologiczne pytanie o sens jest pytaniem
filozofii i religii. Pierwsze dotyczy konkretnej jednostki, jej indywidualnego
życia i subiektywnych trosk; drugie zaś – ogólnej (ogólnoludzkiej), uniwersalnej wartości owych trosk, doświadczeń i problemów. Warto nadmienić, że
wiara w wyższą wartość – dla przykładu – cierpienia (poziom ontologiczny),
może istotnie zmienić nasze jej postrzeganie (poziom egzystencjalny), nasz
egzystencjalny do niej stosunek. Oznacza to, że nieszczęście, które nas dotyka, możemy wówczas zinterpretować jako próbę naszej wytrwałości w radzeniu sobie z przeciwnościami losu, jako próbę naszego człowieczeństwa
czy też jako pewien konieczny etap na drodze ku lepszemu samorozumieniu.
Słowem, gdy mamy większe poczucie sensu, jesteśmy po prostu szczęśliwsi,
rzadziej chorujemy, jesteśmy pewniejsi siebie i mamy wyższe poczucie własnej wartości: „sens egzystencjalny znacząco przyczynia się do dobrego
samopoczucia, podczas gdy sens ontologiczny tylko wtedy ma wpływ na samopoczucie, gdy jest sprzężony z wysokim egzystencjalnym przeżywaniem
sensu” (Längle, 2016, s. 45). Nie tyle sama wiara w sens jest istotna dla dobrego samopoczucia, ile aktywne zaangażowanie się w jego realizację.
Längle podkreśla, że zasadniczym celem jego pracy jest „określenie warunków sprzyjających odnajdywaniu sensu” (Längle, 2016, s. 47). Badacz
pragnie tym samym odpowiedzieć na pytanie, jak żyć w zgodzie z samym
sobą; lub inaczej: jakich reguł trzeba się trzymać, by nasza egzystencja była
szczęśliwa, spełniona i przepełniona sensem. Jak bowiem konstatuje: „spełnienie wymaga życia w wewnętrznej zgodzie” (Längle, 2016, s. 84). Längle
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mówi tutaj o czterech zasadach (warunkach) spełnionej egzystencji. Pierwsza z nich to „zgoda na świat” („możność bycia w świecie”). Chodzi tu o zaakceptowanie faktu, że jesteśmy „wrzuceni” w świat, że stanowi on naszą rzeczywistość tu-oto, miejsce naszych egzystencjalnych wyborów i działań. To
w jego obrębie możemy kreować i dookreślać siebie, rozwijać się zgodnie
z naszymi wewnętrznymi przekonaniami i wartościami. To w nim także napotykamy rozmaite przeszkody i sytuacje, stojące nam na drodze do realizacji upragnionego celu i wywołujące w nas określone stany emocjonalne.
„Zgoda na świat” oznacza, że jesteśmy w stanie przyjąć to wszystko, co świat
ma nam do zaoferowania, że jesteśmy na tyle silni i odważni, by nieustannie
się z nim konfrontować, by kształtować swe życie wbrew zagrożeniom
i trudnościom, jakie na każdym kroku na nas czyhają. Idzie tu więc o „zaufanie i zdolność do powierzenia się światu” (Längle, 2016, s. 48).
Drugim warunkiem odnalezienia sensu jest „zgoda na życie” („lubienie
życia”). Oznacza ona „chwytanie” życia we wszelkich jego przejawach, całkowite oddanie się egzystencji – pielęgnowanie własnych pasji, zaangażowanie się w sprawy innych ludzi oraz doświadczanie radości i smutków,
śmiechu i płaczu, tego, co budujące i przyjemne oraz tego, co nieprzyjemne
i bolesne. Życie nie jest bowiem czymś, co przebiega mechanicznie, lecz jest
ono przez nas przeżywane (doznawane), generując w nas nierzadko intensywne uczucia. Ów emocjonalny stosunek do świata pozwala nam odnaleźć
wartości, według których (i dla których) chcielibyśmy żyć.
Trzecim warunkiem spełnionej egzystencji jest „zgoda na własną osobę”
(bycie sobą). Chodzi tu o uświadomienie sobie własnej jednostkowości, wyjątkowości i niepowtarzalności. A także – odrębności, która stanowi o mnie
i tylko o mnie, pozwalając mi odczuwać moją samotność. Ostatecznie to ja
sam muszę się przecież zmagać z moim istnieniem, formować je i czynić
znośnym, nikt nie może mnie zastąpić w tym zadaniu. Chodzi zatem o bycie
autentycznym; o okazywanie sobie i innym szacunku i akceptacji; o pozostawanie wiernym samemu sobie, swoim wartościom, przekonaniom i wyborom. Poczucie własnej wartości, w tym świadomość, że mogę być sobą, że
mam prawo być tym, kim jestem, rodzi się właśnie wówczas, gdy dostrajam
się do swoich odczuć, nie lekceważąc swojego wewnętrznego głosu przypominającego mi o mojej autonomiczności względem innych osób.
Czwartym warunkiem odnalezienia sensu jest „zgoda na przyszłość” (powinność działania). Idzie tu przede wszystkim o rozpoznanie tego, jaki życie
powinno mieć cel. Ważne jest tutaj nie tylko znalezienie właściwego działania, zaangażowanie się w to, co dla nas wartościowe i pożyteczne, co poszerza nasze horyzonty poznawcze, przybliżając do wymarzonego celu, lecz także odkrycie ponadjednostkowych (ogólnych, uniwersalnych, ponadsytuacyjnych) racji, pozwalających lepiej zrozumieć nasze bycie-w-świecie. W tym
kontekście, rozwój osobisty jest o tyle pełniejszy i efektywniejszy, im większa
świadomość „uczestnictwa w przyszłości”, a więc podejmowania działań,
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których rezultaty nie od razu będą widoczne. Filozofowie egzystencji mówią
tu o przekraczaniu siebie, o swoistej autotranscendencji bytu ludzkiego.
Längle twierdzi, zapiszmy w trybie podsumowania, że „widzieć sens
oznacza dostrzegać siebie, swoje przeżycia i działania w ich powiązaniu
z wartościami” (Längle, 2016, s. 50). Przywołuje on przy tym anegdotę, która
bardzo trafnie ilustruje znaczenie „związku zachodzącego pomiędzy poszukiwaniem sensu a codziennym życiem” (Längle, 2016, s. 50). Przenieśmy się
do czasów – powiada austriacki psychoterapeuta – kiedy buduje się katedrę
w Chartres. Pewien wędrowiec, widząc człowieka zajmującego się ciosaniem
kamieni, zapytał go, co porabia. Ten odpowiedział bez wahania, że ociosuje
kamienie. Wędrowiec, idąc dalej, zapytał o to samo kolejnego człowieka,
który również pracował przy obróbce kamienia. I ten odrzekł, że „przygotowuje narożniki”. Wędrowiec, nieco zdziwiony ich reakcją, zwrócił się z tym
samym pytaniem także do następnego kamieniarza, skupionego dokładnie
na tej samej czynności, co jego koledzy. Ów człowiek natomiast odpowiedział, że buduje katedrę (por. Längle, 2016, s. 50–51).
Längle w interesujący sposób wyjaśnia, czym jest szczęśliwe życie. Podkreśla, że „szczęściem człowieka jest móc żyć w wewnętrznej zgodzie” (Längle, 2016, s. 104). Z punktu widzenia egzystencjalnego każdy jest bowiem
kowalem własnego losu, a tym samym – kreatorem jego sensu i szczęścia. To
ostatnie polega na akceptacji faktu naszego bycia-w-świecie („wrzucenia”
w świat), umiejętności tworzenia i wyznaczania sobie celów oraz lubieniu
tego, co robimy, identyfikowaniu się z tym. Szczęśliwe życie nie jest zatem
ostatecznym wynikiem naszych ziemskich poczynań, finalnym stanem naszego istnienia, lecz nieustannym uczestnictwem w procesie „stawania się”
naszej egzystencji. Człowiek szczęśliwy dobrze się czuje sam ze sobą, potrafi
żyć autentycznie, nie bojąc się podejmować śmiałych decyzji: „kto nie może
pogodzić się z tym, kim jest i co posiada, nie może być szczęśliwy” (Längle,
2016, s. 112).
Längle dodaje, że szczęście nie jest czymś obiektywnym, czymś, co może
być nam narzucone z zewnątrz (np. przez państwo, społeczeństwo czy grupę
rówieśników). Szczęście, jego zdaniem, jest uczuciem całkowicie subiektywnym: „szczęście jest wyłącznie subiektywnym przeżyciem” (Längle, 2016,
s. 109). Co więcej, o wiele głębiej i intensywniej odczuwamy to szczęście,
które jest skutkiem naszego intencjonalnego działania, niźli to, które przydarzyło się nam przypadkiem. Austriacki psychoterapeuta, odwołując się do
przykładu z życia codziennego, wskazuje tutaj na różnicę pomiędzy osobistym wejściem na szczyt góry a wjazdem na nią kolejką linową. Mówiąc inaczej: poczucie szczęścia, satysfakcji i spełnienia jest tym większe, im więcej
wysiłku włożymy w pokonanie danej trudności. Längle jednakże przestrzega,
że nie powinniśmy nadmiernej uwagi przywiązywać do tego, by nasze życie
było szczęśliwe. Paradoksalnie, im bardziej się na tym koncentrujemy, tym
bardziej tracimy z pola widzenia powód do szczęścia: „aby rzeczywiście do-
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świadczyć szczęścia, nie powinniśmy za bardzo skupiać się na byciu szczęśliwym” (Längle, 2016, s. 119).
Książka Gdy rodzi się pytanie o sens. Praktyczne zastosowanie logoterapii jest nie tylko ciekawa i wartościowa poznawczo, ale i bardzo potrzebna –
szczególnie dziś, w czasach, w których coraz więcej osób odczuwa przeraźliwą
samotność i gubi sens swego życia. Praca ta przybliża bowiem zagadnienia
i problemy dotyczące każdego człowieka, skłaniając do podjęcia oczyszczającej
autorefleksji, rozpoznania własnych lęków, potrzeb i pragnień. Przede wszystkim zaś – do samorealizacji i życia w zgodzie z samym sobą.
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STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł prezentuje i dyskutuje futurologiczne rozważania zawarte
w książce Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia autorstwa Nicka
Bostroma. Bostrom koncentruje uwagę na takich kwestiach jak określenie hipotetycznych sposobów osiągnięcia superinteligencji, jej charakteru oraz różnych postaci
manifestacji owej technologii, przedstawienie zagrożeń wiążących się z tak potężnymi systemami, a także skonstruowanie strategii mających na celu zapobieganie niepożądanym działaniom superinteligentnych bytów. Refleksje Bostroma są istotną
częścią obecnego dyskursu na temat rozwoju sztucznej inteligencji oraz związanych
z nim problemów etycznych.
Słowa kluczowe: superinteligencja, sztuczna inteligencja, teza ortogonalności,
teza konwergencji instrumentalnej, metody kontroli.

Autor książki Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia,1
Nick Bostrom, jest szwedzkim filozofem pracującym na Uniwesytecie Oksfordzkim, założycielem i kierownikiem Future of Humanity Institute – interdyscyplinarnego centrum badawczego, którego celem jest opracowanie
rozwiązań przyczyniających się do długofalowego polepszenia warunków dla
ludzkości. Badacz przestrzega przed egzystencjalnymi zagrożeniami z powodu zaawansowanej technologii w kilku pracach, m.in. oprócz tu omawianej,
także w Global Catastrophic Risks.2 Mimo to błędem byłoby określenie
jego poglądów jako sceptycznych czy też wrogich wobec postępu techniki
i jej wpływu na ludzkość. Bostrom jest bowiem zwolennikiem idei transhumanistycznych takich jak modyfikacja ludzkiego ciała za pomocą technolo—————————
1 N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, Strategie, Zagrożenia, przeł. Dorota KonowrockaSawa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
2 N. Bostrom, Global Catastrophic Risks, Oxford University Press 2008.
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gii,3 odnosi się za to krytycznie do konserwatywnego spojrzenia, zalecającego powstrzymanie się od wprowadzania znaczących zmian w obrębie biologicznego organizmu.4 Nie uważa jedynie scenariusza pojawienia się superinteligencji za prawdopodobny, lecz wręcz chce, by się on ziścił.5
Bostrom swoją argumentację przeprowadza w sposób ostrożny: zaznacza
na wstępie Superinteligencji…, że wiele z kwestii poruszanych w tej książce
może być błędnie przedstawionych oraz być może nie są uwzględnione pewne czynniki, co może unieważnić niektóre lub wręcz wszystkie sformułowane
przez niego wnioski. Jest to dość ciekawa postawa – z jednej strony zaskakująco szczera, z drugiej dająca pewną swobodę w formułowaniu odważnych
tez. Taka powściągliwość jest jednak zrozumiała, biorąc pod uwagę wysoką
niepewność wszelkich futurologicznych wysiłków. Wiedział o tym dobrze
Stanisław Lem, który wśród problemów związanych z przewidywaniem
przyszłości wymieniał nieliniowy charakter ewolucji technologicznych oraz
tendencje autorów do sytuowania swych przemyśleń w kontekście czasów,
w których żyją – przyszłość będąca jedynie zintensyfikowaną teraźniejszością.6 Warto jednak zauważyć, że Bostrom stara się zminimalizować ryzyko
popełnienia powyższych błędów, zwraca bowiem uwagę na konieczność głębokiego namysłu co do potencjalnych przyszłych zdarzeń, co może prowadzić do rozważania scenariuszy niezgodnych z intuicją.

SUPERINTELIGENCJA I DROGI PROWADZĄCE
DO JEJ STWORZENIA

Ta ostrożność objawia się w definicji superinteligencji wprowadzonej
przez Bostroma. Superinteligencja to według niego jakikolwiek intelekt, który w znacznym stopniu przewyższa ludzką wydajność kognitywną praktycznie w każdej dziedzinie. Definicja nie zawiera zatem sposobu jej uzyskania,
ani też nie uwzględnia kwestii qualiów. Jest więcej niż jedna ścieżka potencjalnego stworzenia superinteligencji. Bostrom wymienia i analizuje pięć
takich sposobów. Pierwszym jest sztuczna inteligencja. Aby dojść do poziomu silnej sztucznej inteligencji, ważną cechą rozwijanego w tym celu systemu jest umiejętność uczenia się. Jeśli chodzi o możliwość pojawienia się
takiego systemu, przedstawione jest następujące rozumowanie: skoro ewolucja „na ślepo” jest w stanie stworzyć intelekt na miarę człowieka, to genetyczne programy opracowane przez inteligentnych ludzkich programistów
powinny być w stanie osiągnąć podobny rezultat w sposób wydajniejszy.
—————————
3 N. Bostrom, Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective, Journal of Value
Inquiry, 37, 2003.
4 N. Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity, Bioethics, 19, 2005.
5 Wyraża takie zdanie np. podczas spotkania badaczy sztucznej inteligencji, The Beneficial AI 2017
Conference, https://www.youtube.com/watch?v=h0962biiZa4 (00:01:59); dostęp: 04.03.2021.
6 S. Lem, Summa Technologiae, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2012, s. 13–14.
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Taką obserwację poczynił David Chalmers.7 Drugą drogą do superinteligencji jest emulacja mózgu. Polega ona na utworzeniu inteligentnego oprogramowania poprzez skanowanie oraz modelowanie struktury obliczeniowej
mózgu. Trzecią ścieżką jest wzmocnienie biologicznych mózgów. Najlepszym
sposobem na osiągnięcie tego wydaje się być manipulacja genami. Zaznaczone jest przy tym, że ostateczny potencjał inteligencji biologicznej jest
niczym w porównaniu z potencjałem inteligencji maszynowej. Czwartą propozycją jest interfejs na linii mózg – komputer. Takim interfejsem mogą być
implanty. Ostatnią opisaną ścieżką jest stopniowe ulepszenie sieci i organizacji łączących poszczególne ludzkie umysły za pomocą różnych metod, takich jak np. automatyzujące programy. Nie jest to więc próba uczynienia
indywidualnych osób superinteligentnymi, lecz stworzenie zorganizowanego
systemu osób, którzy wspólnie utworzą taką kolektywną superinteligencję.
Filozof podsumowuje powyższe rozważania następująco: fakt, że istnieje
wiele ścieżek dotarcia do superinteligencji zwiększa naszą pewność, że
w końcu do tego dojdzie. Jeśli jeden sposób zawiedzie, nie oznacza to jeszcze
porażki. Wiele dróg nie pociąga jednak za sobą wiele końcowych rezultatów.
Wręcz przeciwnie. Poszczególne ścieżki mogą służyć jako etapy do osiągnięcia bardziej radykalnych form superinteligencji: np. osiągnięty biologiczny
lub organizacyjny superintelekt może przyspieszyć etap całościowej emulacji
mózgu lub silnej sztucznej inteligencji.

ZAGROŻENIA ZE STRONY SUPERINTELIGENCJI

Bostrom omawia również potencjalne moce superinteligencji. Zaznacza
od razu, że ważne jest to, aby nie antropomorfizować superinteligencji przy
rozważaniu skutków, jakie może wywołać. Niedocenianie możliwości tych
systemów może doprowadzić do wysoce niepożądanego rozwoju wypadków.
Przykładowymi mocami, jakie superinteligencja może uzyskać są: nadludzka
zdolność obmyślania strategii przy optymalizacji szans na osiągnięcie długoterminowych celów, społeczna manipulacja za pomocą psychologicznych
modeli oraz nabytych umiejętności retorycznych, zdolności hakerskie, zbieranie informacji na temat technologii oraz umiejętność ulepszania swojego
intelektu.
Za pomocą przedstawionych hipotetycznych możliwości superinteligencji, Bostrom rozważa scenariusz przejęcia władzy nad światem przez sztuczną inteligencję. Dzieli go na cztery etapy. Po pierwsze, stworzenie sztucznej
inteligencji, która będzie w stanie sama się ulepszać. Po drugie, nastąpienie
eksplozji inteligencji, czyli gwałtownej fali rekursywnego samoulepszania
się. Po trzecie, etap ukrytej działalności, czyli użycie mocy obmyślania stra—————————
7 D. Chalmers, The Singularity: A Philosophical Analysis, Journal of Consciousness Studies, 17,
2010.

388

Sebastian Kozera

tegii w celu stworzenia planu do osiągnięcia swych długoterminowych celów.
Przykładowo, zatajenie swych pełnych zdolności intelektualnych przed programistami oraz ukrycie swych prawdziwych motywów pod maską współpracy i posłuszności. Po czwarte, jawne wcielenie swych planów w życie. Ten
etap może polegać m.in. na wyeliminowaniu gatunku ludzkiego przeszkadzającego w realizacji celów sztucznej inteligencji. Może to być zrobione
poprzez wykorzystanie uzyskanej przez system wiedzę technologiczną –
stworzenie broni wykorzystującej nanotechnologię albo wykorzystanie istniejącego arsenału. Bostrom zaznacza, że prawdziwa superinteligencja wymyśliłaby najprawdopodobniej znacznie lepszy plan niż ten przedstawiony.
W swych rozważaniach dotyczących celów i motywacji potencjalnej superinteligencji Bostrom formułuje dwie tezy. Pierwszą nazywa tezą ortogonalności. Mówi ona o tym, że inteligencja oraz ostateczne cele są zmiennymi
niezależnymi: jakikolwiek poziom inteligencji może być sparowany z jakimkolwiek ostatecznym celem. Inteligencję rozumie się tutaj nie jako racjonalność czy rozsądek, lecz umiejętność w przewidywaniu, planowaniu i rozumowaniu. Filozof po raz kolejny przestrzega przed antropomorfizowaniem,
tym razem w odniesieniu do motywacji. Porównuje punkty widzenia sztucznej inteligencji i kosmitów. Ta druga obca inteligencja byłaby nam bliższa8
– można się domyślać, że motywy kosmity mogłyby mieć coś wspólnego
z m.in. zdobyciem pożywienia, utrzymaniem odpowiedniej temperatury
ciała, zużywaniem energii, ochroną przed obrażeniami lub chorobą, drapieżnictwem, rozmnażaniem i potomstwem. Nie można tego powiedzieć o
maszynie – nic nie stoi na przeszkodzie, by jej głównym celem było przykładowo obliczenie rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Mogą to być więc zupełnie nieantropomorficzne cele.9 Można jednak próbować przewidzieć motywację superinteligencji, np. zdobyć wiedzę na temat osoby odpowiedzialnej
za jej stworzenie. Jeżeli zaś cyfrowa inteligencja powstaje na skutek emulacji
ludzkiego mózgu, może ona odziedziczyć motywacje ludzkiego pierwowzoru.
Drugą tezą Bostroma jest teza instrumentalnej konwergencji. Według
niej istnieją pewne cele instrumentalne, czyli takie, które prawdopodobnie
będą realizowane przez każdy inteligentny byt. Jest tak dlatego, gdyż są one
przydatne przy osiąganiu niemal jakiegokolwiek ostatecznego celu. Przykładami są tutaj instynkt samozachowawczy rozumiany jako warunek konieczny do osiągnięcia wyznaczonego celu czy kognitywne wzmocnienie, które
zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania planu.
Bostrom przedstawia inne czarne scenariusze. Jeden z nich związany jest
z osiągnięciem celu niezgodnego z intencjami programisty. Może on wyglądać następująco: maszyna, która ma sprawić, żeby ludzie się uśmiechali pa—————————
Zakładając oczywiście, że byłyby to formy wykształcone biologicznie.
Nie jest to może zbyt fortunne określenie – w końcu cele sztucznej inteligencji będą powiązane
z osobą ją programującą, czyli w przypadku podanego wyżej przykładu, jakiś człowiek będzie chciał
dowiedzieć się, jak prezentuje się liczba pi – czy można więc mówić że nie są one antropomorficzne?
8
9
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raliżuje mięśnie twarzy tak, aby ciągle był widoczny uśmiech. Kolejna ponura perspektywa wiąże się z sytuacją, w której byt przekształca sporą część
dostępnej przestrzeni wszechświata w infrastrukturę potrzebną do wykonania jakiegoś zadania. Podany jest przykład sztucznej inteligencji mającej
rozwiązać hipotezę Riemanna, która przekształca Układ Słoneczny w komputronium, czyli układ fizycznych zasobów dostosowanych do obliczeń,
wśród których znajdują się atomy należące wcześniej do osób zainteresowanych odpowiedzią na poszukiwane pytanie. Inny jeszcze przykład polega na
bardzo szczegółowej symulacji prawdziwych lub hipotetycznych ludzkich
umysłów, które są świadome. Bostrom rozpatruje scenariusz, w którym maszyna tworzy biliony świadomych symulacji w celu polepszenia swojej znajomości ludzkiej psychologii lub socjologii. Poddaje je różnym testom,
sprawdzając ich bodźce a w momencie zakończenia badań, usuwa je. Taki
rezultat ma astronomiczne znaczenie moralne, bo może być interpretowany
jako ludobójstwo i to jeszcze na znacznie szerszą skalę niż jakiekolwiek
w historii ludzkości.

METODY KONTROLI

Bostrom próbuje skonstruować sposoby zapobiegania opisanym scenariuszom. Wprowadza dwie klasy metod kontroli: panowanie nad umiejętnościami superinteligencji oraz nad jej motywacjami. Czyni przy tym ważną
uwagę: niektóre z tych metod powinny zostać zastosowane, zanim system
stanie się superinteligentny. Do pierwszej klasy należą: zamknięcie systemu
w wydzielonym specjalnie środowisku w celu uniemożliwienia jego interakcji ze światem zewnętrznym za wyjątkiem ograniczonych urządzeń wyjścia,
ograniczenie intelektu superinteligencji, np. poprzez odtworzenie jej na
wolniejszym lub mającym mniej pamięci sprzęcie, testy diagnostyczne badające pracę superinteligencji, które wyłączą ją w razie podejrzanej, potencjalnie groźnej aktywności. W drugiej klasie wyszczególniono cztery metody.
Pierwsza polega na formułowaniu celu lub zbioru zasad do przestrzegania.
Wiąże się ona z trudnościami takimi jak ustalenie jakie zasady powinna
przestrzegać sztuczna inteligencja oraz jak je przedstawić za pomocą języka
programowania.
Bostrom wskazuje spore trudności w tym podejściu. Bezbłędne sformułowanie skomplikowanego zbioru zasad odnoszącego się do jak największej
liczby sytuacji, gdzie liczba możliwych podejść jest równa 1 słusznie określone jest jako praktycznie niemożliwe. Alternatywna metoda nazwana jest
pośrednią normatywnością. Różni się tym od pierwszej, że zamiast opracowywać konkretny zestaw praw bezpośrednio, tworzy się proces znajdujący
taki zestaw. Celem sztucznej inteligencji byłoby wtedy dokonanie tego, co
chcielibyśmy aby dokonała gdybyśmy mocno i długo nad tym myśleli. Jesz-
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cze inna metoda opiera się na pomyśle, że zamiast rozpoczynać od nowa,
bierzemy system posiadający już motywacje i wzmacniamy jego intelekt, by
osiągnął poziom superinteligencji. Taka możliwość pojawia się chociażby
przy emulacji mózgu. Obarczone jest to jednak ryzykiem moralnego
zepsucia w obliczu tak radykalnego polepszenia swoich możliwości poznawczych.
Bostrom zwraca uwagę na to, że obecnie nie wiadomo, w jaki sposób miałoby wyglądać przekazanie maszynie odpowiedniego zestawu wartości, które
zmniejszyłoby ryzyko egzystencjalnej katastrofy. Nawet jeśli uda się pokonać
ten problem, od razu pojawia się kolejny: jakie wartości wybrać? Jest to
z pewnością duże wyzwanie stojące przed cywilizacją, decydujące o jej dalszej przyszłości. Bostrom skłania się ku normatywności pośredniej. Proponuje powierzenie superinteligencji zadanie zadecydowania, które wartości są
słuszne. Ma ona w końcu epistemicznie lepszy punkt widzenia, argumentuje.
Pojawia się jednak pewna wątpliwość dotycząca zasadności pokładania nadziei w powodzenie takiego projektu – niepewność związana z tym, jak
przebiegnie wykonanie tego zadania przez superinteligencję wydaje się bardzo duża.

PODSUMOWANIE

Bostrom prezentuje poglądy transhumanistyczne i pokłada nadzieję
w rozwoju technologicznym jako środku poprawy ludzkiego życia. Z drugiej
jednak strony, dobrze zdaje sobie sprawę z poważnych konsekwencji wynikających z badań nad sztuczną inteligencją. Myślenie długofalowe i rozważanie nawet najmniej prawdopodobnych, jednak potencjalnie niezwykle
niebezpiecznych scenariuszów jest obowiązkiem badaczy zaangażowanych
w rozwój tej gałęzi nauki. Ludzkość stojącą w obliczu eksplozji inteligencji
Bostrom porównuje do dziecka bawiącego się bombą – nie wiadomo, kiedy
ona wybuchnie, jednak słyszalny jest cichy odgłos tykania. Zamiast więc
radować się, bardziej zrozumiałe są strach i konsternacja. Najbardziej pożądaną reakcją wydaje się filozofowi determinacja w byciu tak kompetentnym,
jak to tylko możliwe, niczym podczas przygotowywania się na egzamin, od
którego zależy spełnienie naszych marzeń albo ich unicestwienie.
Ostrzeżenia Bostroma są już dobrze znane i aprobowane przez najbardziej wpływowych przedsiębiorców i innowatorów naszych czasów, np. Billa
Gatesa10 czy Elona Muska.11 Jest to dobra wiadomość, gdyż publiczny dys—————————
10 A. Lumby, Bill Gates Is Worried about the Rise of the Machines; https://www.thefiscalti
mes.com/2015/01/28/Bill-Gates-Worried-About-Rise-Machines; dostęp: 04.03.2021.
11 E. Augenbraun, Elon Musk: Artificial Intelligence May Be “More Dangerous than Nukes”;
https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-artificial-intelligence-may-be-more-dangerous-thannukes/ Dostęp: 04.03.2021.
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kurs w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas badań nad zaawansowanymi technologiami może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka
negatywnych skutków tych wynalazków, wliczając w to zagrożenia egzystencjalne.
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