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przedmowa

Zebrane w  tej książce teksty początkowo miały stanowić nie-
co przydługi wstęp do innej pracy, w której wykładałbym też po-
glądy własne. Rozrosły się jednak tak bardzo, że celowe stało się 
opublikowanie ich oddzielnie, w  formie ogólnego wprowadzenia 
do przedmiotu. Aby ułatwić lekturę osobom bez specjalistycznego 
przygotowania filozoficznego, dodałem w tekście nieco elementar-
nych wyjaśnień. Książka dotyczy najważniejszego, w moim przeko-
naniu, sporu filozoficznego, jaki toczył się w drugiej połowie XX w., 
a choć nie doczekał się rozstrzygnięcia – podobnie jak każdy inny 
spór w ramach tej dyscypliny – to na trwałe zmienił nasze wyobra-
żenia o naturze wiedzy naukowej i mechanizmach jej rozwoju.

Tego typu książki albo kreślą szeroką panoramę stanowisk, wy-
mieniają dziesiątki i  setki postaci, albo koncentrują się na myśli-
cielach nielicznych, za to najważniejszych. Choć wybrałem to 
drugie – łatwiejsze – rozwiązanie, to i tak natrafiłem na liczne trud-
ności. Wiele jest w pismach klasyków filozofii i metodologii nauki 
niejasności, każdy pozostawił bez odpowiedzi szereg zasadniczych 
pytań, jakie powstają w związku z jego koncepcją. Aby ograniczyć 
tę książkę do rozsądnych rozmiarów, nad wieloma wątpliwościa-
mi przechodziłem do porządku, pominąłem też milczeniem licz-
ne kwestie, co do których dany autor w różnych miejscach swoich 
prac zdaje się sobie przeczyć. W związku z tym moje wywody przy-
bierają niejednokrotnie postać mniej lub dalej idącej interpretacji. 
Zakładałem, że powinna to być interpretacja życzliwa, która dysku-
towane poglądy stara się, często bez nadmieniania o  tym wprost, 
poprawić. Ale każda interpretacja jest ryzykowna, zaś kryteria po-
prawności poglądów mają charakter mniej lub bardziej subiektyw-
ny. Z drugiej strony pozwalałem sobie niekiedy na dosadne krytyki. 
Ci, którym trudno to zaakceptować, niech tę książkę odłożą i przy-
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10 PRZEDMOWA

stąpią do lektury prac oryginalnych – co zawsze przynosi więcej po-
żytku niż czytanie opracowań.

Spośród omawianych w  tej książce myślicieli jedynie empiry-
ści logiczni programowo dbali o precyzję sformułowań, ale w  ich 
przypadku z kolei najmniej wiadomo, jak odnieść wywody filozo-
ficzne do realnych teorii naukowych czy do tego, co się robi, upra-
wiając naukę. W pierwotnej wersji tej książki rozdziału o nich mia-
ło nie być. Ogólnie rzecz biorąc, empiryzm logiczny, a  także jego 
dwie ważne kontynuacje – standardowa koncepcja teorii nauko-
wych i  niezdaniowe, strukturalistyczne ujęcie teorii naukowych – 
mają charakter raczej filozoficzny. (Standardowej koncepcji nie 
omawiam, z wyjątkiem potrzebnego dla zrozumienia dalszych roz-
ważań modelu wyjaśniania naukowego Hempla–Oppenheima; za-
interesowane osoby mogą łatwo uzupełnić ten brak, czytając książ-
ki wymienione w  bibliografii. Pominąłem też niezdaniowe ujęcie 
teorii naukowych Patricka Suppesa, Josepha D. Sneeda, Wolfganga 
Stegmüllera i innych – jego prezentacja nadałaby książce zbyt tech-
niczny charakter, zaś sens filozoficzny i metodologiczny tego ujęcia 
nie jest dla mnie jasny). Były to próby zrozumienia natury wiedzy 
naukowej, natomiast metody uprawiania nauki zwolenników tych 
koncepcji interesowały jedynie marginalnie. Pozostałe koncepcje 
omawiane w  tej książce koncentrują się na zagadnieniach meto-
dologicznych. Ich autorzy akceptowali konstruktywistyczną 
filozofię nauki – której zasad, mających postać jedynie pobieżne-
go szkicu, żaden nie próbował bliżej sprecyzować – po czym skupiali 
się na zagadnieniu sposobów uprawiania nauki i  mechanizmów 
jej rozwoju. Najważniejszy spór toczył się o to, czy istnieją – a jeśli 
tak, to jakie – uniwersalne reguły akceptacji, odrzucania lub wybo-
ru koncepcji teoretycznych, tak aby podejmowane w tym względzie 
decyzje zasługiwały na miano racjonalnych.

Jeszcze jedno wyjaśnienie. Ograniczyłem się do omówienia po-
glądów wybranych myślicieli z zakresu metodologii nauk przyrod-
niczych, zwłaszcza tych, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą się 
z zagadnieniem racjonalności. Pominąłem więc niemal całkowicie 
ważne prace Poincarégo i Lakatosa w dziedzinie filozofii matematy-
ki, koncepcje Poppera i Feyerabenda z zakresu filozofii społecznej, 
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11PRZEDMOWA

Popperowską koncepcję trzech światów (w szczególności jego ujęcie 
zagadnienia ciała i ducha), a wreszcie późniejsze prace Kuhna do-
tyczące znaczeń terminów i ich zmian. Poza zagadnienie tytułowe 
wykraczają dodane w poszczególnych rozdziałach uwagi o poglą-
dach omawianych metodologów na to, czy i  w  jakim sensie wie-
dza naukowa jest prawdziwa (coraz prawdziwsza, prawdopodobnie 
prawdziwa). Te uwagi są jednak niekompletne, zaś reprezentatyw-
ne omówienie całego zagadnienia wymagałoby dołączenia koncep-
cji szeregu innych filozofów nauki, a zwłaszcza Nancy Cartwright, 
Ronalda Giere, Iana Hackinga, Ilkka Niiniluoto, Charlesa Sandersa 
Peirce’a, Hilarego Putnama, Wilfrieda Sellarsa, Basa van Fraassena.

Odnośniki literaturowe zamieszczam jedynie w  przypadku 
cytatów, podając w nawiasie rok wydania oryginału i rozdział lub 
paragraf cytowanego tekstu, co ułatwi znalezienie odpowiednie-
go fragmentu w  różnych wydaniach, zarówno oryginalnych, jak 
i w przekładach; jeśli w tym samym akapicie cytat z danej pracy po-
jawia się po raz drugi, podaję tylko numer paragrafu, a jeśli i ten się 
powtarza, pozostawiam cytat bez odnośnika. Niekiedy poprawiam 
istniejące tłumaczenia polskie, aby zachować jednolitość termino-
logiczną całości lub usunąć translatorskie uchybienia.

Czchów, Lublin, Zielona Góra 1999
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przedmowa do wydania drugiego

Dwanaście lat po publikacji tej książki niespodziewanie otrzyma-
łem od Wydawnictwa Naukowego UMK propozycję jej wznowie-
nia. Korzystając z okazji, tekst poprawiłem, dokonując paru setek 
mniejszych lub większych zmian. W  latach 2004–2013 prowadzi-
łem – najpierw w Instytucie Filozofii UMCS, a później w Instytu-
cie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie – wykłady i ćwiczenia z fi-
lozofii i metodologii nauki, podczas których tłumaczyłem poglądy 
bohaterów tej książki; zebrane przy tym doświadczenia skłoniły 
mnie teraz do takich zmian tekstów, które, mam nadzieję, ułatwią 
ich zrozumienie. Przede wszystkim zaś dodałem rozdział prezen-
tujący teorię kolektywów myślowych i stylów myślowych Ludwi-
ka Flecka. Miał on znaleźć się w pierwszym wydaniu, w ostatniej 
chwili prof. Ryszard Wójcicki namówił mnie, abym go rozszerzył 
i wydał jako niewielką książkę Fleck o społecznej naturze pozna-
nia, w serii „Filozofia Polska XX w.” Teraz tekst ten powraca; pi-
sząc go, wykorzystałem fragmenty zarówno wspomnianej książki, 
jak i hasła o Flecku, jakie w 2012 r. zamieściłem w Stanford Encyc-
lopedia of Philosophy.

W  tym wydaniu wyodrębniłem dłuższe cytaty, co powinno 
ułatwić lekturę, nieco cytatów też dodałem, zwłaszcza w rozdzia-
łach o Poincarém, Popperze i Lakatosu, tak aby ujednolicić całość. 
W niewielkim stopniu zaktualizowałem bibliografię, jako że dziś – 
w  przeciwieństwie do tak nieodległych czasów, gdy pracowałem 
nad pierwszym wydaniem – łatwo znaleźć wykazy literatury w in-
ternecie, a są one na bieżąco aktualizowane.

Zaczynając przedmowę z 1999 r., wspomniałem o niegdysiej-
szym zamiarze zestawienia poglądów klasyków filozofii i meto-
dologii nauki z poglądami własnymi. Po czternastu latach moja 
książka o planowanym tytule O naturze badań naukowych jest 
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14 PRZEDMOWA D O WYDANIA DRUGIEGO

wciąż niegotowa, niemniej to, do czego doszedłem, ogłosiłem 
w kilku artykułach – które ośmieliłem się odnotować w biblio-
grafii do Zakończenia, w  części poświęconej odkryciom na-
ukowym.

Lublin, Kraków 2013
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wstęp
O narodzinach dwóch wielkich nurtów w filozofii 

nauki XX w.

Ideał nauki jako wiedzy pewnej

Poglądy zwane dziś „naukowymi” – przynajmniej jeśli chodzi o na-
uki przyrodnicze – są nader osobliwą odmianą wiedzy ludzkiej. Ni-
czego, co by w  istotny sposób przypominało mechanikę Newto-
na, teorię kwantów bądź teorię ewolucji Darwina, nie znajdziemy 
w  tradycjach kulturowych Indii czy Chin, zaś w  ramach kultury 
europejskiej nauka istnieje począwszy od XVII w. Wiele oczywi-
ście można mówić o osiągnięciach chaldejskich i greckich astrono-
mów, o zasługach Arystotelesa w zakresie fizyki i biologii, o pracach 
Archimedesa, Herona z Aleksandrii i Jana Filoponosa, Hipokrate-
sa i Galena, arabskich przyrodników IX–XII w. i franciszkańskich 
nominalistów z XIV w., Kopernika i Wesaliusza. Wszystko to na-
leży jednak do prehistorii nauk, a choć nie sposób wyobrazić so-
bie, aby na przykład fizyka nowożytna mogła powstać zarówno bez 
prac Arystotelesa, jak i tych modyfikacji, jakim jego koncepcje pod-
dali twórcy teorii impetusu (Filiponos, Avempace, Buridan i inni), 
a także bez greckiej geometrii, to jest rozsądnie przyjąć, że o fizyce 
jako nauce należy mówić od XVII w. począwszy. Przyjmę też, świa-
dom arbitralności tego typu decyzji, że chemia jako nauka zaistnia-
ła w XVIII w., biologia w XIX w. oraz iż nie jest jasne, czy psycho-
logia i socjologia zasługują dziś na miano nauk. (W odniesieniu do 
statusu psychologii, socjologii i ich odgałęzień stawiane są dwa róż-
ne pytania, a  mianowicie: 1) czy te dyscypliny spełniają domnie-
mane kryteria, które decydują o naukowości fizyki; 2) czy kryteria 
rzetelności badawczej w  dyscyplinach humanistycznych w  ogó-
le powinny być takie same jak te odnoszące się do przyrodoznaw-
stwa?)
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16 WSTĘP

Wybitni myśliciele początku XVII w. zdawali sobie sprawę 
z  tego, że przyszło im żyć w czasach wielkiego przełomu: schola-
styczny obraz świata leżał w  gruzach, rozsypywały się związane 
z nim systemy wartości i  trzeba było to wszystko czymś zastąpić. 
Dotkliwie odczuwając powstałą pustkę, mnożyli przeto wyzwania 
do stworzenia Nowej Nauki, a czasem próbowali dokonać tego sa-
modzielnie. Wśród ówczesnych proroków Wielkiej Rewolucji Na-
ukowej szczególną pozycję zajęli Francis Bacon i  René Descartes 
(Kartezjusz).

Słowo „nauka” tradycyjnie funkcjonowało jako synonim wie-
dzy rzetelnej. W  ciągu wieków większość filozofów „wiedzą” – 
a  tym bardziej „nauką” – była skłonna nazywać jedynie takie 
poglądy, które byłyby nie tylko prawdziwe, ale o  których wie-
dzielibyśmy, że takie są. Nie wystarczy prawda odgadnięta szczęś-
liwym trafem – nauka to zbiór twierdzeń dowiedzionych. Ide-
ał pewności przyświecał zarówno Baconowi, jak i Kartezjuszowi. 
(Łączyła ich też nadzieja, że Nową Naukę będzie można stworzyć 
w ciągu jednego pokolenia). Powstawało w związku z tym pytanie 
o metodę zdobywania wiedzy pewnej i konkluzywnego odróżnia-
nia prawdy od fałszu. Reguły metodologiczne, których zaczęto gor-
liwie poszukiwać, miały poza obręb nauki usunąć hipotezy, czyli 
niedowiedzione domysły. (Bacon zezwalał wprawdzie w  pew-
nych sytuacjach na stawianie hipotez, ale zaraz potem nakazywał 
je eliminować za pomocą eksperymentów rozstrzygających, tak aby 
w nauce zostawały jedynie prawdy dowiedzione). Dalej drogi Kar-
tezjusza i Bacona rozchodziły się: radzili budować Nową Naukę na 
przeciwstawne sposoby.

Kartezjusz (Rozprawa o metodzie, 1637; Medytacje o pierwszej 
filozofii, 1641) położył podwaliny pod nowożytny racjonalizm. 
(Nie wolno mylić tego użycia słowa „racjonalizm” z „racjonalnoś-
cią” stanowiącą zasadniczy temat tej książki). Racjonaliści radykal-
ni głoszą, że rozum jest jedynym źródłem lub probierzem wiedzy; 
racjonaliści umiarkowani twierdzą, że rozum pełni główną rolę 
w procesie zdobywania wiedzy lub odróżniania prawdy od fałszu. 
Z punktu widzenia zdrowego rozsądku racjonalizm, nawet w wersji 
umiarkowanej, sprawia wrażenie absurdu: jeśli chcemy zdobyć wie-
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dzę np. o tym, jakie gatunki drzew rosną w Bieszczadach, to na nic 
się nie zda rozmyślanie na ten temat, trzeba natomiast pojechać tam 
i popatrzeć (lub spytać kogoś, kto to widział). Trzeba jednak pamię-
tać, że racjonaliści „wiedzą” nazywają coś innego niż sumę wiado-
mości o gatunkach bieszczadzkich drzew czy o zwyczajach godo-
wych jeleni. Wiedza, jakiej poszukują, ma dotyczyć w pierwszym 
rzędzie „istoty”, a  nie „zjawisk”. Jeśli nasz rozum w  jakiś sposób 
rozpoznaje prawdy, to dotyczą one nie poszczególnych faktów, ale 
najistotniejszych i najbardziej ogólnych własności bytu (a może też 
wartości). O ile prawdy te jawią się umysłowi – jak powiadał Karte-
zjusz – „jasno i wyraźnie”, to są niepodważalne. Jeśli są prawdziwe 
wszystkie przesłanki, to wynikanie logiczne gwarantuje prawdzi-
wość wniosku – a zatem jest prawdą to wszystko, co logicznie wyni-
ka z prawd pojmowanych jasno i wyraźnie.

Kartezjusz poszukiwał twierdzeń najogólniejszych, których 
prawdziwość jawi się rozumowi jako oczywista, od nich zaś, za 
pomocą niezawodnych reguł dedukcji, przechodził do twierdzeń 
mniej ogólnych. Głosił, że wyprowadził w ten sposób m.in. prawa ru-
chów, tezę o istnieniu ciał stałych, cieczy, gazów, ognia i eteru, a nie-
istnieniu próżni, zasady, zgodnie z którymi oddziaływania między 
ciałami zachodzą zawsze przez pchnięcie, zaś materia jest nieskoń-
czenie podzielna; uważał też, że zdołał wyjaśnić kulistość ciał niebie-
skich i tory planet. Dopiero w przypadku twierdzeń niskiego poziomu 
ogólności uznawał potrzebę odwoływania się do wyników doświad-
czeń w celu dokonania wyboru między dopuszczanymi przez zasa-
dy czystego rozumu alternatywami. Tak czy inaczej, mimo począt-
kowej popularności jego program filozoficzny okazał się całkowitym 
fiaskiem. Jedną po drugiej zakwestionowano rzekome Kartezjańskie 
oczywistości (David Hume wykazał, że za pewnik nie sposób uznać 
nawet tezy „myślę, wiec jestem”, stanowiącej fundament całego syste-
mu autora Medytacji o  pierwszej filozofii), stwierdzono niepopraw-
ność prowadzonych przezeń rozumowań, wewnętrzną sprzeczność 
niektórych „wniosków” (co Isaac Newton wykazał w odniesieniu do 
teorii wirów eteru). Wszystko też wskazuje na to, że tych kilka twier-
dzeń, które zdobyły później uznanie (np. prawo zachowania ilości ru-
chu, uważane często za prototyp Newtonowskiego prawa zachowa-
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nia pędu), Kartezjusz sformułował na podstawie obserwacji, a potem 
zmyślił rzekome rozumowania, aby wprowadzić owe twierdzenia do 
swego dedukcyjnego systemu.

Francis Bacon (Novum Organum, 1620) był jednym z  pierw-
szych nowożytnych empirystów. Empiryści radykalni głoszą, że 
dane zmysłowe są jedynym źródłem lub probierzem wiedzy; em-
piryści umiarkowani twierdzą, że dane zmysłowe pełnią główną 
rolę w procesie zdobywania wiedzy lub odróżniania prawdy od fał-
szu. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku empiryzm wydaje się 
poglądem trafnym, tym bardziej, że „wiedzą” dla empirysty jest nie 
(rzekoma) wiedza o  „istocie” rzeczywistości, ale potoczna znajo-
mość faktów, w wyrafinowanej postaci przeobrażająca się w wiedzę 
naukową. Zdaniem Bacona, jak powiedziano, empiryzm miał do-
starczać przepisów na uzyskiwanie wiedzy pewnej. Źródło pewno-
ści miały stanowić zdania rzetelnie opisujące wyniki doświadczeń 
(„historie naturalne i  eksperymentalne”) oraz reguły udoskona-
lonej indukcji (tzw. eliminacyjnej, skodyfikowanej w  postaci tab-
lic obecności, nieobecności i stopni), za pomocą których dokonuje 
się ostrożnych uogólnień, wykorzystując w roli przesłanek zarówno 
opisy faktów doświadczalnych, jak i uzyskane wcześniej twierdze-
nia nieco niższego stopnia ogólności. W ten sposób Bacon zamie-
rzał uzyskiwać niezawodne twierdzenia dotyczące „formy danej 
własności”, a  także opisy „ukrytego procesu przebiegającego nie-
przerwanie od widocznej przyczyny sprawczej i  widocznej mate-
rii do nadanej jej formy” dla ciał ulegających zmianom, a „ukrytej 
struktury ciał” w przypadkach braku zmian (1620, § II, 1).

Mimo krążących tu i ówdzie na ten temat mitów (rozpowszech-
nionych niegdyś zwłaszcza przez Thomasa Reida), nie tylko nikt nie 
zdołał uzyskać wartościowych naukowo wyników za pomocą sfor-
mułowanych przez Bacona reguł metodologicznych, ale nawet nie 
udało się ustalić, czy i jaki zachodzi związek między Baconowskimi 
„formami” bądź „ukrytymi strukturami i procesami” a sposobami, 
na jakie zjawiska ujmują nowożytne nauki przyrodnicze. Dziś wie-
lu twierdzi, że Bacon był w istocie metodologiem tego, co określa się 
mianem magii naturalnej, a zatem jako prorok nowożytnej nauki 
był prorokiem fałszywym.
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Mechanika klasyczna a filozofie racjonalistyczne  
i empirystyczne

W ciągu kilku następnych dziesięcioleci, w wyniku prac m.in. Stevi-
na, Galileusza, Keplera, Huygensa, Borelliego, Boyle’a, Hooke’a i in-
nych, powstały podstawy fizyki nowożytnej. Ukoronowaniem ca-
łego procesu było opublikowanie w 1687 r. Philosophiae naturalis 
principia mathematica Isaaca Newtona. Rychło wyłożony na kar-
tach tego dzieła system mechaniki zyskał, w  powszechnej opinii, 
status wzorcowej teorii naukowej: jeśli odtąd jakakolwiek teoria 
miała pretendować do tego miana, to musiała pod pewnymi istot-
nymi (choć wyraźnie niezidentyfikowanymi) względami przypo-
minać Newtonowską mechanikę. Stało się tak nie w rezultacie debat 
filozoficznych, ale z powodu bezprecedensowych sukcesów mecha-
niki, jeśli chodzi o  wyjaśnianie i  przewidywanie zjawisk, a  także 
o skuteczność jej praktycznych zastosowań. Natomiast filozofowie 
nie tylko nie dostarczyli jakichkolwiek argumentów na rzecz przy-
znania mechanice statusu (wzorcowej) teorii naukowej, ale ich re-
akcja na nią była wręcz odwrotna.

Wkrótce po publikacji dzieła Newtona ujawnił się – nieule-
czalny, jak się okazało – konflikt między kryteriami, jakie na 
wiedzę rzetelną nakładali zarówno racjonaliści, jak i  empiryści, 
a praktyką badawczą i wynikami dociekań naukowców-przyrod-
ników. Jako pierwsi przystąpili do ataku kartezjanie. Krytykowali 
Newtona za wprowadzenie koncepcji próżni – podczas gdy Karte-
zjusz „wydedukował”, że próżnia istnieć nie może; innym intelek-
tualnym przestępstwem twórcy matematycznej filozofii przyro-
dy było w ich oczach zignorowanie Kartezjańskiego „dowodu”, iż 
oddziaływanie między ciałami może zachodzić jedynie w wyniku 
bezpośrednich pchnięć. Te krytyki były wynikiem nadinterpreta-
cji: Newton ani nie zakładał istnienia próżni, ani nie twierdził, że 
oddziaływania zachodzą na odległość, zaś zaproponowany prze-
zeń – jako hipoteza i z tego względu później porzucony – model 
eteru gęstniejącego w  miarę wzrostu odległości od ciał ważkich 
spełniał, przynajmniej na pierwszy rzut oka, oba wspomniane 
wymogi Kartezjusza.
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Niezależnie jednak od tych szczególnych sporów, rola doświad-
czeń w naukach przyrodniczych, zarówno w procesie dochodzenia 
do teorii, jak i  jej sprawdzania, była zbyt oczywista, aby racjona-
lizm mógł pretendować do roli metodologii fizyki, chemii czy bio-
logii – takich, jakie faktycznie w XVII w. i później powstały. Nawet 
jeśli będziemy podkreślać np. rolę matematycznego mistycyzmu 
w dociekaniach Keplera, to bez najmniejszych wątpliwości opraco-
wał on swój model ruchów planetarnych, dopasowując wartości od-
powiednich funkcji do wyników obserwacji astronomicznych zgro-
madzonych przez Tychona Brahego. Zaś oczywistym powodem 
akceptacji jego modelu nie była ani rozumowa oczywistość, ani po-
strzegane przez rozum piękno teoretycznej konstrukcji, ale zgod-
ność wynikających z modelu przewidywań z tym, co widziano na 
niebie. Rychło też racjonalizm przestał pełnić jakąkolwiek rolę jako 
metodologia nowej nauki, zaś filozofowie-racjonaliści (zwłaszcza 
Hegel) stali się w oczach naukowców i scjentystów symbolem reak-
cyjnego obskurantyzmu lub bezbrzeżnej głupoty.

Jednak i  empiryzm nie był w  stanie pełnić roli metodologii 
nauk przyrodniczych takich, jakimi one faktycznie były. Po pierw-
sze, empiryści nigdy nie zdołali w sposób konsekwentny wyjaśnić 
genezy i natury wiedzy matematycznej. Rozglądając się wokół sie-
bie, nie dostrzegamy liczb, czegoś, co odpowiadałoby znakom doda-
wania lub równości, a tym bardziej algebraicznych zmiennych itd., 
nie widzimy też (nieskończenie małych) punktów czy (nieskończe-
nie cienkich i nieskończenie długich) linii prostych, o jakich mowa 
w geometrii. Można oczywiście twierdzić, że widząc grupę ptaków 
na gałęzi, jesteśmy w stanie dostrzec, iż jest ich tyle samo, co np. 
palców jednej dłoni, i tyle samo, co rosnących nieopodal drzew itd., 
i  że na podstawie tego typu doświadczeń tworzymy sobie pojęcia 
liczb. Zaś widząc kilka ptaków na jednej gałęzi i kilka na drugiej, 
możemy pojąć naturę dodawania. Widzimy mniej więcej proste 
krawędzie mebli czy ścian budynków, a  także niewielkie kropki – 
i  można domniemywać, że z  takich doświadczeń wywodzimy, 
przez abstrakcję, pojęcia geometryczne. A jednak jest to pogląd 
nie do utrzymania. Twierdzenia matematyki mają bowiem charak-
ter twierdzeń koniecznych, a  takiego charakteru doświadczenie 
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nadać im nie może. Patrząc na kruka, widzimy, że jest czarny, ale 
mamy przy tym poczucie, iż posiada on tę barwę w sposób przy-
godny, a równie dobrze mógłby być beżowy. Choćbyśmy widzieli 
już milion kruków i każdy z nich byłby czarny, to bez trudu może-
my pomyśleć, iż następny ujrzany kruk będzie np. żółty, a nawet że 
żółte będą wszystkie kruki, jakie ujrzymy w przyszłości. Tymcza-
sem w ogóle nie potrafimy pomyśleć, aby pięć lub siedem nie było 
równe dwanaście, zarówno w pewnym konkretnym przypadku, jak 
i zawsze i wszędzie. Podobnie mamy poczucie, iż nie mogłoby być 
tak, aby przez dwa punkty nie przechodziła jedna i tylko jedna linia 
prosta. W ogóle nie potrafimy powiedzieć, jakie to doświadczenia 
świadczyłyby o tym, że pierwiastek kwadratowy z dwóch jest liczbą 
niewymierną, zaś liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. A prze-
cież każdy, kto pojmuje dowody tego typu twierdzeń, uznaje je za 
prawdy niewzruszone. Gdyby zaś uparty empirysta twierdził, iż takie 
twierdzenia wynikają logicznie z twierdzeń poznanych – w określo-
nym w poprzednim akapicie sensie – doświadczalnie, to należałoby 
go spytać, czy reguły wnioskowania również można wywieść z da-
nych zmysłowych. Z tych i innych powodów fakt istnienia matema-
tyki zawsze był wykorzystywany jako koronny argument na rzecz 
racjonalizmu. (Pamiętajmy, że największy ze starożytnych racjonali-
stów, Platon, czerpał zasadnicze inspiracje z pitagorejskiej matematy-
ki, a obaj najwybitniejsi racjonaliści czasów nowożytnych, Kartezjusz 
i Leibniz, byli też genialnymi matematykami).

Zapewne z powodu tego typu trudności empirysta Francis Ba-
con zabraniał matematyzacji Nowej Nauki. Nie zważając na jego 
zakazy, Galileusz i  Newton przekształcili fizykę w  naukę ma-
tematyczną. Mało tego, Newton posłużył się rachunkiem róż-
niczkowym, opartym o  wybitnie nieempiryczne pojęcie wielko-
ści nieskończenie małych. To z kolei wywołało protesty empirysty 
George’a Berkeleya (Traktat o zasadach poznania ludzkiego, 1710). 
Cóż z tego, skoro na fizykach te dyrektywy nie wywarły najmniej-
szego wrażenia, a protesty filozofów w powszechnej opinii zwróciły 
się przeciwko nim – było przecież oczywiste, iż fizyka swe bezprzy-
kładne sukcesy zawdzięczała najwyraźniej temu, że została zmate-
matyzowana.
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Inna wielka trudność empiryzmu w konfrontacji z nauką no-
wożytną polegała na tym, że teorie fizyczne wyrażane są za pomo-
cą terminów, takich jak siła, masa, pole elektromagnetyczne, pier-
wiastek chemiczny, atom. Nie oznaczają one rzeczy, cech czy relacji 
danych nam we wrażeniach zmysłowych, a w żaden sposób, mimo 
wytrwałych w tym względzie wysiłków, nie udało się ich znacze-
nia do poziomu wrażeń zredukować. Zapewne dlatego Bacon na-
der powściągliwie przyjmował – a czasem oskarżał o nienaukowość – 
prawie wszystkie współczesne sobie koncepcje, które z  naszego 
punktu widzenia stanowiły milowe kroki wiodące do nowożytnego 
przyrodoznawstwa, a więc heliocentryzm Kopernika, wywody Ga-
lileusza o ruchach ciał czy teorię krążenia krwi Harveya. Taki też 
był podstawowy powód, dla którego zarówno Berkeley, jak i David 
Hume (Traktat o naturze ludzkiej, 1739–1740) odmówili mechani-
ce klasycznej prawa do miana wiedzy. Zdaniem Berkeleya naukow-
cy bezprawnie przyjmują istnienie materii. Zdaniem Hume’a prze-
sądem jest leżąca u podstaw newtonowskiej fizyki wiara w istnienie 
niezmiennych związków przyczynowych. Pogląd na świat oferowa-
ny przez nauki przyrodnicze jest, w jego opinii, mieszaniną wiedzy 
i wiary (wiemy, że Słońce właśnie wschodzi, ale jedynie wierzymy 
w to, iż wzejdzie jutro). A jednak o wiele większe zaufanie budzi-
ła i budzi u współczesnych ludzi fizyka (z niebywałą skutecznością 
przewidująca chwilę kolejnego wschodu Słońca czy jego zaćmień) 
niż wywody Hume’a.

Ostatnią ważną próbę zbudowania empirystycznej metodologii 
nauk podjął – opierając się na nieco wcześniejszych pracach Augu-
sta Comte’a (Cours de philosophie positive, 1830–1842) i Johna Hers-
chela (Wstęp do badań przyrodniczych, 1830) – John Stuart Mill  
(System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, 1843). Mill – który był ra-
czej filozofem społecznym i ekonomistą niż logikiem i filozofem – 
również od wiedzy naukowej wymagał pewności. Poczucie pewno-
ści, jakie budzą w nas twierdzenia matematyczne, tłumaczył tym, 
że są one indukcyjnymi uogólnieniami opartymi na tak wielkiej 
liczbie obserwacji, iż wątpliwości stają się praktycznie niemożliwe. 
Próba ta, według panującej dziś opinii, nie powiodła się. Pewność 
prawom nauki starał się Mill, podobnie jak dwa stulecia wcześniej 
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Bacon, zapewnić za pomocą kanonów indukcji eliminacyjnej, któ-
rych zastosowanie miało być w  jego metodologii ograniczone do 
ustalania niezmiennych związków przyczynowo-skutkowych. Jed-
nakże kanony – zgodności, różnicy, połączony zgodności i różnicy, 
zmian towarzyszących i reszt – jako metody odkrywania praw przy-
rody okazały się całkowicie nieprzydatne. A jako metody uzasad-
niania pewności żadnej, jak wykazały późniejsze analizy logików, 
zapewnić nie były w stanie (zwłaszcza ze względu na nierozstrzy-
galność pytania, czy uwzględniono w  rozumowaniach wszystkie 
możliwe przyczyny lub skutki badanego zjawiska). Co więcej, teorie 
fizyczne czy biologiczne bynajmniej nie ograniczają się, jak powie-
dziano, do ustalania związków między obserwowalną przyczyną 
a obserwowalnym skutkiem, a zatem w świetle metodologii Milla 
większość z twierdzeń formułowanych przez przyrodników powin-
na być uznana za tezy spekulatywnej filozofii, lecz nie nauki.

Podsumowując, empiryzm nie zdołał wskazać metody zdoby-
wania wiedzy pewnej, a w dodatku prowadził do zakwestionowa-
nia roszczeń nauki – takiej, jaką faktycznie po Newtonie tworzono – 
do miana wiedzy.

Kantyzm jako epistemologia mechaniki klasycznej

Pierwszym wybitnym filozofem, który nie tylko zaakceptował fi-
zykę klasyczną taką, jaką ona faktycznie była, ale uznał ją za ucie-
leśnienie ideału wiedzy pewnej był – prawie sto lat po publikacji 
zasad Newtonowskiej mechaniki! – Immanuel Kant (Krytyka czy-
stego rozumu, 1781, 2 wyd. 1787). A skoro ani racjonalizm, ani em-
piryzm nie zdołały tego faktu wyjaśnić, to Kant zaproponował 
swoistą syntezę ich obu. Polegała ona, z  grubsza rzecz biorąc, na 
tym, że to wszystko, co składa się na mechanikę klasyczną, a czego 
z doświadczeń wywieść nie sposób, zostało uznane za dostarczane 
przez poznający podmiot. Ponieważ leżące u podstaw teorii New-
tona twierdzenia geometrii euklidesowej, a także użyte przez Eule-
ra, Lagrange’a i innych do wyrażenia jej praw twierdzenia arytme-
tyki, algebry i rachunku różniczkowego mają charakter konieczny, 
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a żadna wiedza ogólna oparta na doświadczeniu takiego charakteru 
mieć nie może, to znaczy że są to niezmienne formy, których źród-
ło tkwi w nas.

Wygodnie będzie to wyjaśnić, przywołując dokonane przez 
ojca nowożytnego empiryzmu Johna Locke’a  (Rozważania doty-
czące rozumu ludzkiego, 1690) rozróżnienie własności pierwotnych 
i własności wtórnych. Barwy, jak powiada fizyka, nie są czymś, co 
istnieje w świecie zewnętrznym wobec naszych umysłów: to my po-
strzegamy rzeczy jako barwne, barwy powstają w  oczach i  mózgu 
jako – zależna od ich budowy – reakcja na pewne własności światła 
docierającego do naszych źrenic. Barwy, podobnie jak smaki czy za-
pachy, są własnościami wtórnymi. Natomiast stosunki geometrycz-
ne to, twierdził Locke, własności pierwotne: wielkości i kształty rze-
czy dane we wrażeniach są wiernym odzwierciedleniem własności 
rzeczy w sobie (tzn. istniejących niezależnie od naszych aktów po-
znawczych). To rozróżnienie zakwestionował Berkeley: przecież gdy 
zmieniam swoje położenie względem danej rzeczy, zmieniają się za-
równo wielkość, jak i kształt, jakich doznaję, a nie istnieje położenie 
„podstawowe”, z którego bym rzecz widział taką, jaka sama w sobie 
jest. Na tej podstawie autor Traktatu o zasadach poznania ludzkiego 
twierdził, że rzeczy „materialne” nie istnieją, istnieją zaś tylko wra-
żenia (wytwarzane w naszych duszach przez Boga).

Kant, za Berkeleyem, odrzucił Lockowskie rozróżnienie własno-
ści pierwotnych i wtórnych, ale trwał przy przekonaniu, iż wrażenia 
powstają w wyniku jakiegoś kontaktu z rzeczami w sobie. W po-
wiązaniu z  intuicją konieczności twierdzeń matematycznych wy-
prowadził stąd wnioski budzące metafizyczny dreszcz: świat rze-
czy w sobie nie jest przestrzenny (podobnie jak nie jest barwny), 
to my postrzegamy rzeczy jako rozmieszczone w przestrzeni, prze-
strzeń jest formą zmysłowości. W  twierdzeniach geometrycz-
nych odzwierciedlają się przestrzenne relacje, w jakie wyposażamy 
rzeczy w sobie w aktach postrzegania – i dlatego wiemy, że w spo-
sób niepodważalnie prawdziwy twierdzenia te stosują się do tego, 
co widzimy. Rzeczy w sobie nie istnieją też w czasie: czas jest drugą 
formą zmysłowości, czymś, w co wyposażamy rzeczy w sobie w ak-
tach postrzegania. Odzwierciedleniem jednostajnie płynącego – 
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w poznających umysłach, nie w świecie – czasu jest ciąg liczb natu-
ralnych i stąd bierze się konieczny charakter twierdzeń arytmetyki 
(a w konsekwencji nadbudowanych nad nią algebry i analizy).

Z rzeczy w sobie, ujętych w formy zmysłowości, powstają zja-
wiska. Prawa fizyki wywodzimy z wrażeń, lecz nie z samych da-
nych zmysłowych, a z wrażeń zinterpretowanych za pomocą wro-
dzonego nam systemu kategorii (pojęć substancji, przyczyny 
i innych). Kant pisał: „rozum wnika w to tylko, co sam wedle swego 
pomysłu wytwarza” i dlatego też „winien z zasadami swych sądów 
iść na czele i skłonić przyrodę do dania odpowiedzi na jego pyta-
nia [...]. Inaczej bowiem obserwacje, przypadkowe i nieprowadzo-
ne wedle jakiegoś uprzednio obmyślonego planu, nie wiążą się ze 
sobą w żadnym koniecznym prawie”. Fizyka przeobraziła się w na-
ukę dzięki „pomysłowi, ażeby zgodnie z tym, co rozum sam wkła-
da w przyrodę, szukać w niej (a nie imputować jej) tego, czego się od 
niej musi nauczyć, a o czym sam przez się nie byłby nic wiedział” 
(1787, Przedmowa do drugiego wydania). Zdaniem Kanta Wielka 
Rewolucja Naukowa dokonała się raz i na zawsze: przez wieki pro-
wadzono na temat przyrody zwodnicze spekulacje, aż wreszcie za-
stosowano do badań wrodzone nam pojęcia – i  szybko uzyskano 
system wiedzy pewnej. Niebagatelną ceną, jaką Kant musiał zapła-
cić za tę (rzekomą, jak się potem okazało) pewność, było ogranicze-
nie zakresu wiedzy naukowej do zjawisk, podczas gdy rzeczy w so-
bie pozostały poza zasięgiem poznania ludzkiego.

Kant uważał, że wszystkie sądy dzielą się w sposób rozłączny 
i wyczerpujący na trzy klasy. Pierwszą stanowią sądy analitycz-
ne, które „wypowiadają w orzeczeniu tylko to, co w pojęciu pod-
miotu było już rzeczywiście pomyślane, choć nie tak jasno i  nie 
z  taką samą świadomością” (1783, § 2). Gdy np. myślę „kawaler”, 
to zarazem myślę o mężczyźnie nieżonatym, a  zatem gdy powia-
dam „kawaler jest nieżonaty”, to mówię prawdę, ale niezawierają-
cą wiedzy o świecie. Na klasę drugą składają się sądy syntetycz-
ne a posteriori, które mówią coś o świecie, a wiemy, że są prawdziwe 
albo fałszywe na podstawie doświadczenia, np. „Tarnica jest wyż-
sza od Połoniny Caryńskiej”. Na takie dwa rodzaje dzielił sądy 
Hume, Kantowska rewolucja w filozofii w wielkiej mierze polega-
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ła na uznaniu istnienia trzeciej klasy sądów – tej, której wprowa-
dzenie i akceptacja były potrzebne, aby fizyka Newtona zaczęła ja-
wić się, w przyjętym wówczas sensie, jako nauka, czyli jako system 
wiedzy pewnej. Są to sądy syntetyczne a priori – sądy, które mó-
wią coś o świecie, ale o których wiemy, że są prawdziwe, niezależnie 
od doświadczenia. Sądy syntetyczne a priori rozpadają się z kolei na 
trzy grupy. Na pierwszą składają się twierdzenia arytmetyki (oraz 
nadbudowanych nad nią algebry i analizy), np. „5 + 7 = 12”. Gru-
pę drugą stanowią twierdzenia geometrii, np. „suma kątów dowol-
nego trójkąta wynosi 180°”. Do grupy trzeciej należą zasady, jak 
to Kant określa, czystego przyrodoznawstwa, np. „przy wszel-
kich zmianach zjawisk materia trwa, a  jej ilość w  przyrodzie po-
zostaje stała”, „wszystkie zjawiska są uwarunkowane przyczynowo 
zgodnie z niezmiennymi prawami” (właśnie takie sądy krytykował 
Hume, uważając je za wyraz naszych przyzwyczajeń bądź przesą-
dów). Stąd, po dodaniu pewnych elementów empirycznych, mia-
ło się dedukować najogólniejsze prawa w rodzaju trzech praw dy-
namiki Newtona. Te wnioskowania Kant usiłował przeprowadzić 
w pracy Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Me-
tafizyczne podstawy nauk przyrodniczych, 1786), a  następnie pod 
sam koniec życia, jednak – co znamienne, zważywszy dalszy bieg 
wydarzeń – zadowalających wyników nie uzyskał.

Aczkolwiek cały system Krytyki czystego rozumu powstał w wy-
niku refleksji nad mechaniką klasyczną – przy założeniu, podkreś-
lmy to raz jeszcze, że jest to system wiedzy pewnej – to rozważania 
Kanta miały charakter ogólnofilozoficzny: nie opracował on reguł 
metodologii nauk przyrodniczych. Odpowiednie reguły metodolo-
giczne sformułował – na podstawie słabej znajomości Kanta i do-
brej jak na owe czasy wiedzy z  zakresu historii nauki – William 
Whewell (Philosophy of the Inductive Sciences Founded upon their 
History, 1840): wrażenia zmysłowe dostarczają materii naszej wie-
dzy, ogólne pojęcia, których źródłem jest intuicja, stanowią jej for-
mę. Whewell zbyt dobrze znał historię nauki, aby zgodzić się z opi-
nią Kanta o  jednorazowości rewolucji naukowej. Zaproponował 
zamiast tego koncepcję zbliżoną do Platońskiego obrazu przypo-
minania sobie, krok po kroku, wiedzy wrodzonej: nasze intuicje 
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rozwijają się w  wyniku sugestii płynących z  doświadczeń i  dys-
kusji między uczonymi. Teorie mają więc charakter hipotetycz-
ny. Whewell wierzył jednak, że u  kresu hipotezy znikną, a  po-
zostanie wyłącznie wiedza pewna. Sformułował kilka kryteriów 
pozwalających rozpoznawać, że zbliżamy się, krok po kroku, do 
Prawdy; najważniejsze chyba spośród nich to 1) wzrost oczywisto-
ści aksjomatów budowanych z coraz doskonalszych pojęć, 2) zgod-
ność indukcji (consilience of inductions), czyli to, co dziś określa 
się mianem postępującej unifikacji wiedzy. Są to kryteria wyraź-
nie niekonkluzywne. Sam Whewell – który był anglikańskim pa-
storem i wpływowym teologiem – swoją wiarę w postęp nauk ku 
prawdom dowiedzionym opierał ostatecznie na wierze w to, że Bóg 
nas nie oszukuje, a wręcz stworzył tak, aby umożliwić nam pogoń 
za Prawdą. Gdy tego rodzaju wiary zabraknie, jego filozofia nauki 
gwarancji pewności nam nie dostarcza.

Podczas gdy filozofowie na próżno borykali się z  problemem 
pewności wiedzy naukowej, zarówno w fizyce, jak i w leżącej u jej 
podstaw geometrii zaszły procesy, które miały wykazać złudność 
samego ideału pewności – i doprowadziły do narodzin koncepcji 
epistemologicznych i metodologicznych zupełnie nowego rodzaju. 
Zacznijmy omówienie tej historii od krótkiego szkicu przeobrażeń 
naukowego obrazu świata.

Powstanie geometrii nieeuklidesowych a epistemologia 
kantowska

Euklides, człowiek, o którym nic nie wiadomo (być może pod tym 
imieniem występowała grupa uczonych), spisał swe słynne Ele-
menty około 300 r. p.n.e. Podsumował w nich osiągnięcia geome-
trów greckich, dodał zapewne nieco dokonań własnych, ujął zaś 
całość w  postać pierwszego, jaki znamy, systemu aksjomatycz-
nego. Przyjął za podstawę cztery proste i  oczywiste twierdze-
nia, a mianowicie: 1) od dowolnego do dowolnego innego punktu 
można przeprowadzić dokładnie jedną prostą (tu mowa jest raczej 
o tym, co dziś nazywamy „odcinkiem”), 2) prostą można przedłu-
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żać nieograniczenie w obie strony, 3) z dowolnego punktu można 
zatoczyć okrąg o  dowolnym promieniu, 4) wszystkie kąty proste 
są sobie równe. Potem wykazał, iż kilkadziesiąt innych twierdzeń, 
już nie tak prostych i zwykle nieoczywistych, z tych czterech wy-
nika logicznie – czyli że można ich na tej podstawie dowieść. Nie 
zdołał jednak za pomocą czterech aksjomatów dowieść szeregu in-
nych twierdzeń uważanych powszechnie za prawdziwe, co skłoni-
ło go do wprowadzenia aksjomatu piątego, który w późniejszych, 
równoważnych logicznie sformułowaniach brzmi: 5) przez dowol-
ny punkt przechodzi dokładnie jedna prosta równoległa do prostej 
danej, lub 5 ) suma kątów dowolnego trójkąta wynosi 180°. Eukli-
des miał najwyraźniej wątpliwości, czy piąty aksjomat jest dosta-
tecznie oczywisty; nie zdołał jednak ani dowieść go na podstawie 
czterech pierwszych, ani obyć się bez niego. Podobne wątpliwo-
ści dręczyły geometrów przez całe stulecia, a jednak wszelkie pró-
by usunięcia kłopotliwego aksjomatu bądź znalezienia w jego miej-
sce innego, dostatecznie oczywistego, zawiodły. Z  drugiej strony 
nie znaleziono w systemie opartym na pięciu aksjomatach sprzecz-
ności, zaś twierdzenia systemu znakomicie zgadzały się z wynika-
mi pomiarów przestrzennych, co doprowadziło licznych uczonych 
i filozofów do przekonania, że system geometrii Euklidesa jest ucie-
leśnieniem ideału wiedzy pewnej, dotyczącej przestrzeni fizycznej, 
w której żyjemy. (Późniejsze prace wykazały, że rozumowania Eu-
klidesa były oparte na pewnych milcząco przyjętych przesłankach, 
w rezultacie trzeba było, aby sprostać rozwiniętym w międzyczasie 
regułom dowodzenia, układ aksjomatów rozszerzyć).

Przez całe stulecia empiryści toczyli spór z racjonalistami o na-
turę wiedzy geometrycznej. Później w  spór włączyli się kantyści. 
Spierające się strony zazwyczaj zgodnie zakładały, że geometria Eu-
klidesa jest jedyną możliwą i  jest prawdziwa w sposób niepodwa-
żalny. Tymczasem w latach dwudziestych XIX w. pracujący nieza-
leżnie Nikołaj Łobaczewski i Janos Bolyai sformułowali podstawy 
systemu geometrii, w którym przez punkt obok prostej przechodzi 
więcej niż jedna prosta równoległa do prostej danej, a suma kątów 
trójkąta jest mniejsza od 180° (tym mniejsza, im większe jest pole 
jego powierzchni). Cztery pierwsze aksjomaty Euklidesa – a  za-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



29WSTĘP

tem te wszystkie twierdzenia, które są niezależne od aksjomatu pią-
tego – pozostawały w nowym systemie w mocy. W 1854 r. Georg 
Riemann zastąpił piąty aksjomat – zachowując pozostałe – twier-
dzeniem, zgodnie z  którym nie istnieją proste równoległe (każde 
dwie proste na płaszczyźnie gdzieś się przetną), a suma kątów trój-
kąta jest większa od 180° (tym większa, im większe jest pole jego 
powierzchni). Choć, podobnie jak w  przypadku geometrii Eukli-
desa, nie udało się dowieść niesprzeczności tych nowych układów 
aksjomatów, to rychło wykazano, że jeśli system Euklidesa jest nie-
sprzeczny, to nowe geometrie są również niesprzeczne i na odwrót. 
(Warto dodać, że sporą część obu geometrii nieeuklidesowych sfor-
mułował Girolamo Saccheri w dziele Euclides ab omni naevo vindi-
catus, 1733. Błędnie zinterpretował jednak sens własnych dokonań: 
poprawne wnioski, jakie wyprowadził z zaprzeczenia piątego aksjo-
matu Euklidesa, uznał za niedorzeczności dowodzące – metodą re-
ductio ad absurdum – prawdziwości tegoż aksjomatu).

Tak więc z punktu widzenia logiki – z uwagi na wymóg nie-
sprzeczności – te alternatywne systemy były równorzędne. Inne-
go rozumowego kryterium wyboru między trzema systemami 
geometrii nie dostrzegano. Można było też szukać kryteriów do-
świadczalnych pozwalających na rozstrzygnięcie, która geome-
tria jest prawdziwa w klasycznym tego słowa znaczeniu (czyli zgod-
na z rzeczywistością). Tą drogą podążyło w drugiej połowie XIX w. 
grono wybitnych matematyków i filozofów, a wśród nich sam Georg 
Riemann, który w słynnym artykule z 1854 r. pisał: „Tych własno-
ści, które odróżniają przestrzeń od innych możliwych do pomyśle-
nia kontinuów, dostarczyć może jedynie doświadczenie”. Wcześniej 
już Carl Gauss jako eksperyment rozstrzygający zaproponował po-
miary kątów, pod jakimi z każdego z trzech szczytów górskich wi-
dać dwa pozostałe. Gdyby suma kątów okazała się np. większa od 
180° (o wartość przekraczającą błąd pomiaru), dostarczyć to mia-
ło silnych argumentów (a  może nawet dowodu) na rzecz tezy, że 
przestrzeń fizyczna ma charakter riemannowski. Wszystkie pomia-
ry dawały jednak, w  dopuszczalnych granicach błędów, wartość 
równą 180°, co świadczyć mogło o tym, że albo przestrzeń fizycz-
na jest euklidesowa, albo że użyty trójkąt nie jest dostatecznie duży, 
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by przy osiąganej dokładności pomiaru różnica wyszła na jaw. Pro-
wokowało to do pracy nad ulepszeniem przyrządów pomiarowych 
z jednej, a szukaniem większych trójkątów z drugiej strony.

Samo pojawienie się alternatywnych systemów dowodziło, że 
twierdzenia geometrii nie mają charakteru sądów koniecznych – 
a takie było jedno z podstawowych założeń Kantowskiej epistemo-
logii. Zaś propozycja empirycznego rozstrzygnięcia, która geome-
tria jest prawdziwa, oznaczała demontaż dużej części konstrukcji 
wzniesionej na kartach Krytyki czystego rozumu. Doprowadziło to 
z  jednej strony do odrodzenia się w filozofii matematyki empiry-
zmu, z drugiej zaś pojawił się jego wielki konkurent – ale nim o tym 
coś powiemy, scharakteryzujmy w największym skrócie kryzysową 
sytuację, w jakiej pod koniec XIX w. znalazła się fizyka.

Kryzys w fizyce na przełomie XIX i XX w. i jego znaczenie 
filozoficzne

Wielkie reperkusje filozoficzne miał też stan, w  jaki pod koniec 
XIX w. popadła panująca niepodzielnie w fizyce od dwóch stuleci 
mechanika klasyczna. Narodzinom tego systemu nie towarzyszy-
ło poczucie pewności; była już mowa o tym, że np. pojęcie oddzia-
ływania na odległość, jakim faktycznie (choć nie bez psychologicz-
nych oporów) posłużył się Newton, napotkało poważne sprzeciwy. 
Potem jednak nastąpiła seria fenomenalnych sukcesów mechani-
ki jeśli chodzi o wyjaśnianie i przewidywanie licznych i jakościowo 
bardzo różnych zjawisk, zwieńczona w 1846 r. udanym przewidy-
waniem istnienia planety Neptun. Te sukcesy doprowadziły w koń-
cu uczonych i filozofów do przekonania, że mechanika klasyczna 
jest teorią prawdziwą, a nawet pewną. Równocześnie rozpowszech-
nił się mechanicyzm jako pogląd, że mechanika klasyczna stanowi 
podstawę całej fizyki, a nawet nauki w ogóle: ostateczne wyjaśnie-
nie zjawisk przyrodniczych miało polegać na ich redukcji do proce-
sów mechanicznych, na zbudowaniu modelu, który dane zjawisko 
przedstawiałby jako rezultat położeń i ruchów ciał podległych pra-
wom dynamiki Newtona. Tymczasem w ciągu XIX w. system me-
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chaniki, choć zrazu nie zdawano sobie z tego sprawy, zaczął stop-
niowo rozpadać się.

Najpierw Fresnel po 1816 r. przekonał fizyków, że światło ma 
naturę falową, co pociągało za sobą, zważywszy na ontologię po-
stulowaną przez mechanikę, tezę o istnieniu eteru, czyli podległe-
go prawom mechaniki ośrodka, w  którym biegną fale. Nie udało 
się jednak, mimo uporczywych w tym względzie wysiłków, wypo-
sażyć eteru w takie mechaniczne własności, aby fale zachowywały 
się w nim tak jak tego wymagały wyniki doświadczeń optycznych. 
Odkrycia Oersteda (1819) i Ampera (1820), dotyczące oddziaływań 
między magnesami i prądami elektrycznymi, prowadziły do wnio-
sku, że siły elektryczne zależą nie tylko od odległości między ładun-
kami, ale też od ich wzajemnej prędkości; odkrycie indukcji elek-
tromagnetycznej przez Faradaya (1831) sugerowało znów, iż te siły 
zależą ponadto od wzajemnych przyspieszeń ciał naelektryzowa-
nych. Tak w każdym razie głosiła najważniejsza w połowie XIX w. te-
oria zjawisk elektromagnetycznych, sformułowana przez Wilhelma 
Webera (1846). Rodziło to liczne trudności wewnątrzteoretyczne, 
zwłaszcza w zestawieniu z rodzącą się wówczas zasadą zachowania 
energii. Próbą wyjścia z  impasu była elektrodynamika Maxwella, 
oparta na tezie o istnieniu niewidzialnego, podległego prawom me-
chaniki klasycznej ośrodka, przenoszącego oddziaływania elektro-
magnetyczne (a także zaburzenia falowe, z których część Maxwell 
utożsamił w 1862 r. ze światłem). Skończyło się na tym, że Maxwell 
sformułował układ równań, niesłychanie płodny jeśli chodzi o wy-
jaśnianie i przewidywanie zjawisk, znów jednak zabrakło modelu 
domniemanego ośrodka – eteru – który włączyłby zjawiska elek-
tromagnetyczne (łącznie z optycznymi) do zakresu zastosowań me-
chaniki.

Wreszcie pod koniec XIX w. poczęły się mnożyć odkrycia do-
świadczalne, z  którymi już zupełnie nie potrafiono się uporać za 
pomocą koncepcji klasycznych. Z jednej strony była to seria nieuda-
nych prób wykrycia spodziewanego (przy pewnych założeniach) 
wpływu ruchu Ziemi względem eteru na przebieg zjawisk optycz-
nych i  elektromagnetycznych na jej powierzchni, którym począ-
tek dały obserwacje Arago (1810), a ich kulminację stanowił ekspe-
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ryment Michelsona (1881) i Michelsona–Morleya (1887). Z drugiej 
strony były to dane dotyczące widma promieniowania ciał czar-
nych, efektu fotoelektrycznego i zmian ciepła właściwego ciał sta-
łych w niskich temperaturach. Doszły do tego odkrycia promienio-
twórczości, a m.in. – do czego jeszcze wrócimy – nieograniczonego, 
jak się wydawało, wydzielania się energii z radu; na próżno też sta-
rano się zidentyfikować źródło energii gwiazd.

Pojawił się, w  związku z  autonomicznym faktycznie charak-
terem równań Maxwella, alternatywny w  stosunku do mechani-
stycznego, elektromagnetyczny obraz świata. Przekonanie 
o powszechnym obowiązywaniu praw mechaniki zostało też pod-
ważone z  innej strony. Równania mechaniki były niezmiennicze 
względem kierunku biegu czasu: gdyby czas płynął w drugą stro-
nę, wszystko z punktu widzenia mechaniki działoby się tak samo, 
jak dzieje się teraz. Tymczasem w termodynamice pojawiło się poję-
cie entropii (określone równaniem dS = dQ/T) jako fundamentalnej 
wielkości charakteryzującej procesy cieplne, a wielkość ta miała za-
wsze rosnąć – i w ten sposób kierunek upływu czasu został wyróż-
niony. Dało to początek energetyzmowi (Wilhelm Ostwald i inni) 
jako jeszcze innemu alternatywnemu programowi badawczemu, 
którego zwolennicy całą fizykę usiłowali oprzeć na pojęciu energii. 
Pierre Duhem zaś fundamentem fizyki próbował uczynić termo-
dynamikę klasyczną. W rezultacie podstawy teoretyczne, na jakich 
w XVIII i XIX w. spoczywała fizyka, zaczęły się rozpadać. Kryteria 
oczywistości rozumowej (w sensie Kartezjusza czy Kanta) utraciły 
wiarygodność, a  rezultaty eksperymentów coraz częściej zaskaki-
wały uczonych – i zdawały się prowadzić w rozbieżne strony.

Wspomniane odkrycia doświadczalne i  teoretyczne doprowa-
dziły do kryzysu samych podstaw naukowego obrazu świata. Za-
częto wątpić w to, co – z przyzwyczajenia raczej niż na podstawie 
argumentów – od dwóch stuleci uważano za prawdy niewzruszo-
ne. Coraz wyraźniej odczuwano potrzebę wzniesienia nowych pod-
staw, ale nie wiedziano zrazu, w  jaki sposób tego dokonać. Filo-
zofowie nie bardzo rozumieli tę nową sytuację w naukach i dalej 
rozwijali epistemologie a to kantowskie, a to heglowskie. Natomiast 
dla zainteresowanych filozofią naukowców (rzadko się tacy trafia-
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ją, ale ich liczba w sytuacjach kryzysowych rośnie) rychło stało się 
jasne, że dotychczasowe teorie poznania (przynajmniej w ich trady-
cyjnych postaciach) nie są w stanie opisać lub wyjaśnić tego, co się 
w nauce działo. W tej sytuacji liczni matematycy – Georg Cantor, 
Gottlob Frege, David Hilbert, Luitzen E. J. Brouwer, Henri Poincaré 
i  inni – oraz fizycy – a wśród nich Ludwig Boltzmann, Hermann 
Helmholtz, Heinrich Hertz, Ernst Mach, Wolfgang Ostwald – pod-
jęli dociekania filozoficzne nad naturą matematyki i  nauk przy-
rodniczych, a  także nad metodami uprawiania nauk. Niesłycha-
nie trudno ich poglądy w skrócie omówić, jako że ewoluowały one 
zarówno w wyniku dyskusji o charakterze filozoficznym, jak i pod 
wpływem szybko zmieniającej się sytuacji w matematyce i w fizyce.

Dla dalszego rozwoju filozofii nauki decydujące okazały się idee 
sformułowane w latach 80. XIX w. przez Gottloba Fregego i Ernsta 
Macha z jednej, a Henri Poincarégo z drugiej strony. Punkt wyjścia 
stanowiły w obu przypadkach krytyki Kantowskiego pojęcia sądów 
syntetycznych a priori. Nie były to, trzeba podkreślić, krytyki opar-
te na dogłębnej znajomości Kanta. Dyskutowano raczej pewne obie-
gowe wersje kantyzmu takiego, jak go pojmowali przyrodnicy pod 
koniec XIX w., w klimacie intelektualnym bardzo już zmienionym 
w stosunku do tego, w jakim powstało dzieło królewieckiego filozo-
fa. Poniższe uwagi będą mieć postać nader schematyczną, a przed-
stawię nie tyle oryginalne argumenty, co ich konsekwencje dla 
dalszego rozwoju filozoficznej i  metodologicznej refleksji nad na-
uką. Frege, Mach i Poincaré krytykowali ideę sądów syntetycznych 
a priori z  różnych powodów, a  sformułowane przy tej okazji idee 
prowadziły, jak miało się okazać, w dwie przeciwne strony. W re-
zultacie powstały oba wielkie nurty, jakimi popłynęły w XX w. filo-
zoficzne rozważania nad podstawami nauk. Były to nurty, by użyć 
słynnego terminu Kuhna (zob. rozdz. 5), niewspółmierne: zwolen-
nicy jednego i  drugiego postrzegali naukę na odmienne sposoby, 
zadawali na jej temat inne pytania, różne były zbiory odpowiedzi na 
te pytania dopuszczane przez (na ogół nieświadomie) przyjęte za-
łożenia o bardzo ogólnym charakterze, odmienne też kryteria po-
prawności proponowanych rozwiązań.
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Ku programowi empiryzmu logicznego

Pojawienie się nowej, matematycznej logiki, a przede wszystkim lo-
gicyzmu jako filozofii matematyki, doprowadziło koniec końców 
do wskrzeszenia quasi-humowskiego poglądu, iż zdania naukowo 
wartościowe dzielą się wyczerpująco i  rozłącznie na dwie grupy: 
analityczne i doświadczalne (syntetyczne a posteriori).

Najpierw Gottlob Frege w Die Grundlagen der Arithemik (1884) 
odrzucił kantowską filozofię matematyki, a przede wszystkim po-
gląd, że twierdzenia arytmetyki, np. 5 + 7 = 12, mają charakter syn-
tetyczny. W  miejsce niejasnego kryterium analityczności z  kart 
Krytyki czystego rozumu, opierającego się na swoistym wglądzie 
w siebie (by stwierdzić, czy myśląc podmiot, już pomyślałem orze-
czenie), wprowadził kryterium czysto formalne: analityczne są 
definicje i każde zdanie wynikające logicznie z samych de-
finicji. Przy tak zmodyfikowanym pojęciu analityczności wykazał, 
że twierdzenia arytmetyki (a także algebry i analizy) są analitycz-
ne, prawdziwe na mocy znaczeń składających się na nie terminów. 
Na temat statusu praw logiki Frege nie wypowiadał się, podkreślał 
tylko, że nie są to uzyskane indukcyjnie prawa przyrody, ale „pra-
wa praw przyrody”, nie są to też psychologicznie pojęte prawa my-
ślenia, ale „prawa prawdy”. Później zaproponował pewną odmia-
nę platonizmu, zgodnie z którą poza światem rzeczy zewnętrznych 
wobec naszych umysłów, a także poza światem przedstawień psy-
chicznych, istnieje „trzecie królestwo” myśli, których nie tworzy-
my, ale które ujmujemy. Np. ten, kto jako pierwszy pomyślał twier-
dzenie Pitagorasa, ujął coś, co istniało, zanim zostało odkryte 
i było – bezczasowo – prawdziwe. Dało się w związku z tym twier-
dzić (choć stanowisko samego Fregego pozostało w tej kwestii nie-
jasne), że prawa logiki są prawdziwe na mocy zgodności z pewnymi 
sytuacjami w trzecim świecie. Dopiero Traktat logiczno-filozoficzny 
Wittgensteina (1921) przekonał filozofów, że nie ma trzeciego kró-
lestwa, a twierdzenia logiki są puste poznawczo.

Natura geometrii sprawiła filozofom większy kłopot, bo prze-
cież w  każdym fizykalnym opisie świata mowa jest o  kształtach 
i  położeniu rzeczy, o  trajektoriach ich ruchów itd., a  to wszystko 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



35WSTĘP

przy założeniu zgodności twierdzeń geometrycznych z  własnoś-
ciami przestrzeni. Z drugiej strony, jak już powiedziano, wszystkie 
próby empirystycznego wyjaśnienia genezy i natury geometrii za-
wiodły. Frege uznawał w związku z tym twierdzenia geometrycz-
ne za syntetyczne a priori w sensie Kanta. W końcu odrzucono ten 
jego pogląd, a to dzięki rozróżnieniu geometrii matematycznej 
i  geometrii fizycznej. Ta pierwsza jest zbiorem twierdzeń ana-
litycznych, prawdziwych na mocy znaczeń składających się na nie 
terminów; znaczenia te określone są przez aksjomaty będące – 
zgodnie z poglądem Hilberta i Poincarégo – ukrytymi definicjami. 
Dlatego prawdziwości twierdzeń geometrii matematycznej dowo-
dzi się bez porównywania ich ze światem – a one niczego o świecie 
nie orzekają. Geometria fizyczna powstaje z matematycznej przez 
przyporządkowanie terminom geometrycznym odpowiednich 
obiektów w świecie (np. uznanie, że w ośrodku optycznie jednorod-
nym światło biegnie po liniach prostych), co przekształca geome-
trię w  zbiór twierdzeń syntetycznych a  posteriori, sprawdzalnych 
empirycznie.

W  roli kandydatów do zdań syntetycznych a  priori pozosta-
ły Kantowskie twierdzenia „czystego przyrodoznawstwa”. Te, jak 
ogłosił w 1882 r. Ernst Mach, są wprawdzie wygodnymi skrótami 
myślowymi, narzędziami ekonomicznego opisu i  przewidywania 
danych zmysłowych, jednak można je z  języka nauki wyelimino-
wać. Zaś dla celów filozoficznych wyeliminować je należy.

Z połączenia wymienionych reinterpretacji i eliminacji powsta-
ło przekonanie, że nie ma zdań syntetycznych a priori. Są jedynie – 
puste poznawczo – zdania analityczne, oraz – przedstawiające fakty – 
zdania empiryczne. Tak powstał filozoficzny program badawczy 
empiryzmu logicznego, omówiony w  2 rozdziale tej książki. Dziś 
powszechna jest opinia, że – jak stwierdził niegdysiejszy empiry-
sta logiczny Alfred J. Ayer – wszystkie podstawowe założenia kon-
stytutywne dla tego programu były błędne. Empiryzm logiczny sta-
nowczo odrzucał kantowską epistemologię, obok niego pojawił się 
filozoficzny program będący radykalną – w kierunku relatywizmu – 
modyfikacją koncepcji Kanta.
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Konstruktywistyczna filozofia nauki i jej wielkie problemy

Zasadniczym tematem tej książki są te systemy filozofii i metodo-
logii nauki, które biorą początek z wystąpienia Poincarégo, a które 
określę mianem konstruktywistycznych. Niełatwo mi było zde-
cydować się na wybór tego terminu, używanego wprawdzie w  li-
teraturze filozoficznej w sensie podobnym do zamierzonego prze-
ze mnie, ale zwykle zawężanym do tego, co chciałbym wyodrębnić 
jako konstruktywizm społeczny (za pierwszego konstruktywi-
stę społecznego należy uznać Ludwika Flecka; wzorcowe sformu-
łowanie temu poglądowi nadali Barry Barnes i  David Bloor, zob. 
wzmianki w  rozdz. 5). Lepszy byłby może termin konwencjo-
nalizm, ale wokół niego nagromadziło się wiele nieporozumień. 
Zwykle mianem konwencjonalistów określa się trzech francu-
skich filozofów przełomu XIX i XX w.: Poincarégo, Pierre Duhema 
i Edouarda Le Roy – a ja, jak powiedziałem, Poincarégo chciałbym 
uznać za ojca konstruktywizmu. W proponowanym tu rozumieniu 
konstruktywistami byli prawie wszyscy najważniejsi w tym stuleciu 
metodolodzy, m.in. Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend i Laudan. 
(Problem z terminem „konwencjonalizm” polega m.in. na tym, że 
przy innym zadomowionym w literaturze jego rozumieniu za kla-
syków konwencjonalizmu uważa się, obok Poincarégo, wybitnych 
empirystów logicznych: Ayera, Carnapa i Reichenbacha).

Konstruktywizm to filozofia poznania analogiczna do kan-
tyzmu – ale pozbawiona jakichkolwiek niewzruszonych podstaw. 
Za kantyzmem głosi, że nauka bada nie fakty „same w sobie”, ale 
fakty takie, jakie jawią się przez pryzmat przyjętego systemu po-
jęciowego. System ten konstytuują w kantyzmie sądy syntetyczne 
a priori, w których odzwierciedlają się uniwersalne formy i katego-
rie poznawcze – i dlatego mają one charakter sądów koniecznych. 
Tu drogi kantystów i  konstruktywistów rozchodzą się: w  syste-
mach pojęciowych, twierdzą ci drudzy, nie ma niczego koniecz-
nego, żadnych elementów syntetycznych a  priori w  sensie Kanta 
(u  Poincarégo są jeszcze resztki takowych, u  jego następców już 
nie). Są to wytwory naszej wyobraźni twórczej, a konstytuujące 
je założenia są przyjmowane na mocy konwencji – umowy, jaką 
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zawiera (zwykle podświadomie, a co najwyżej półświadomie) spo-
łeczność uczonych.

Aksjomaty geometrii są, jak stwierdził w 1887 r. Poincaré, de-
finicjami w przebraniu: określają znaczenia występujących w nich 
terminów. Możliwych systemów geometrii jest wiele i od naszych 
wspólnotowych decyzji zależy, którym z nich posłużymy się w na-
ukach.

W 1889 r. Poincaré uogólnił to twierdzenie na Kantowskie za-
sady czystego przyrodoznawstwa (obejmując tym terminem rów-
nież najbardziej podstawowe prawa, takie jak trzy prawa dynami-
ki Newtona czy zasadę zachowania energii): są one, podobnie jak 
aksjomaty geometrii, definicjami terminów w nich występujących. 
Np. drugie prawo dynamiki Newtona F = ma, wraz z szeregiem in-
nych formuł, definiuje terminy „siła” i „masa”. Nie ma w zasadach 
niczego koniecznego, ich źródłem jest nie wspólny wszystkim lu-
dziom rozum, ale wyobraźnia twórcza. Dostarczyć ona może 
różnych zespołów zasad, konstytuujących różne systemy pojęciowe.

Twierdzenia arytmetyki (algebry, analizy itd.) Poincaré uważał, 
jak się wydaje, za syntetyczne a  priori. Późniejsi konstruktywiści 
raczej uznawali je za analityczne. Lakatos zaś pisał o renesansie em-
piryzmu w filozofii matematyki. Wspólnego stanowiska w tej kwe-
stii nie wypracowano, zamiast tego często całe zagadnienie pomi-
jano milczeniem.

Jeśli szukamy dla twierdzeń geometrii i  podstawowych praw 
przyrody miejsca w kantowskim podziale sądów, to są one anali-
tyczne. Nie są jednak prawdziwe na mocy znaczeń w jakiś sposób 
preegzystujących, co bodaj milcząco przyjmuje się w  kantyzmie: 
w ujęciu konstruktywistycznym zdania analityczne nie tyle wyra-
żają znaczenia terminów, co terminom znaczenia nadają (nie są 
definicjami sprawozdawczymi, ale projektującymi). W  związ-
ku z  tym następuje przesunięcie akcentów o  znaczeniu wręcz re-
wolucyjnym. W kantyzmie sądy analityczne pełnią rolę podrzędną, 
ich obecność nie stwarza teoriopoznawczych problemów. Podob-
nie było z perspektywy empiryzmu logicznego: stwierdzenie anali-
tyczności jakiegoś zdania miało likwidować (o czym będzie mowa 
w rozdz. 2) ewentualne problemy filozoficzne z tym zdaniem zwią-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



38 WSTĘP

zane – miało ono przecież być puste poznawczo. Zasady czystego 
przyrodoznawstwa empiryści logiczni zaś, jak już powiedziano, 
z języka nauki eliminowali – w przekonaniu, że w ostatecznej anali-
zie twierdzenia naukowe odnoszą się do konfiguracji naszych wra-
żeń zmysłowych i ich następstw. I tu tkwi zasadnicza różnica mię-
dzy empiryzmem logicznym a konstruktywizmem.

Konstruktywiści nie usuwają z nauki założeń w rodzaju kan-
towskich zasad czystego przyrodoznawstwa. Zasady zaś postulują 
pewną ontologię, wykraczającą poza to, co dostępne we wraże-
niach zmysłowych. Zmienne występujące w sformułowaniach praw 
nauki mówią nam, jakiego rodzaju byty istnieją (za istniejące uwa-
żamy to, co stanowi wartości zmiennych, powiada słynna zasada 
Quine’a), prawo jako całość określa, jakie relacje mogą bądź muszą 
zachodzić między owymi bytami. Jeśli spojrzymy na drugie pra-
wo dynamiki Newtona F = md2r/dt2, to od razu widzimy, że kon-
struowany przez mechanikę świat możliwy (a jednym z elementów 
świata możliwego ma być świat realny) jest zbudowany z ciał ob-
darzonych masą, na które działają siły, wszystko zaś odbywa się 
w przestrzeni i w czasie. Własności przestrzeni z kolei określo-
ne są przez aksjomaty geometrii Euklidesa. Jeśli dodamy do tego 
prawo Coulomba, to wzbogacimy świat możliwy mechaniki o ła-
dunki elektryczne. I tak dalej. Do pewnego stopnia postulowana 
ontologia określa z kolei metody doświadczalne, jakie należy stoso-
wać w celu zdobycia o świecie użytecznych poznawczo informacji, 
a także prawomocne sposoby teoretycznej obróbki danych.

Zdaniem konstruktywistów takie wymyślone przez nas zało-
żenia stanowią niezbywalną część wszelkiej wiedzy, w  tym wie-
dzy naukowej. Prowadzą nas one do badań i badania nasze ukie-
runkowują. Umysł całkowicie z nich opróżniony przestałby świat 
w uporządkowany sposób postrzegać i sensownie o świecie myśleć. 
Przyjmuje się je na mocy decyzji i na mocy decyzji czasem odrzuca – 
ale nie można ich odrzucić bez jednoczesnego zastąpienia innymi. 
Te „definicje w przebraniu” nie są poznawczo puste: mają charak-
ter twórczy, od nich zależy cała nasza działalność poznawcza. Są, 
jak głosił tytuł pierwszej książki Poincarégo, hipotezami. A sko-
ro tak, to hipotezy stanowią niezbędny składnik wiedzy naukowej, 
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zaś próba ich wyeliminowania unicestwiłaby naukę. Zaczęto nato-
miast odróżniać hipotezy rzetelne, uzasadnione, racjonalne itd. od 
hipotez ad hoc, których formułować lub akceptować się nie powin-
no. Dawny problem rozróżniania wiedzy udowodnionej od hipo-
tetycznej zastąpił problem rozróżnienia założeń rzetelnych i przy-
puszczeń ad hoc.

Przyjęty system pojęciowy warunkuje uzyskiwane przez na-
ukowców wyniki doświadczeń. Pogląd ten występuje w  posta-
ci umiarkowanej i  skrajnej. Popper (rozdz. 3) i Lakatos (rozdz. 6) 
głosili wersję umiarkowaną, zgodnie z którą selekcja i sposób opi-
su zjawisk zależy od przyjętych teorii. Fleck (rozdz. 4), Norwood 
Russell Hanson, Kuhn (rozdz. 5) i Feyerabend (rozdz. 7) głosili po-
gląd skrajny, zgodnie z którym od przyjętych teorii zależy sposób 
widzenia świata, a zatem zwolennicy różnych koncepcji teoretycz-
nych, patrząc z tego samego miejsca w tę samą stronę, zobaczą coś 
innego. Rozpatrzmy prosty przykład. Rozglądając się wokół, nie zo-
baczymy sił działających na ciała; to ludzie wymyślili pojęcie siły 
i zdefiniowali ją jako iloczyn masy i przyspieszenia. Ale gdy takie 
pojęcie sobie przyswoimy – gdy zacznie ono kierować naszym po-
strzeganiem i  myśleniem – to widząc ciało zmieniające prędkość 
lub kierunek ruchu, od razu zinterpretujemy to, a może nawet uj-
rzymy jako skutek działania siły, zaś jej wartość będzie określona 
przez obserwowane przyspieszenie. Rozglądając się wokół, rozpo-
znajemy – bezpośrednio lub pośrednio – nie dane zmysłowe, ale 
byty postulowane przez przyjęte teorie – i  to one stanowią 
właściwy przedmiot naszej wiedzy.

Ogólne wyobrażenia, dotyczące natury badanych zjawisk i za-
chodzących między nimi związków, warunkują intelektualną ob-
róbkę wyników doświadczeń. Na przykład, Newton mógł przyjąć 
inną definicję siły niż F = ma, ale gdy przyjął taką, jaką przyjął, to 
stosując tę zasadę do analizy Keplerowskiego modelu ruchów pla-
netarnych, otrzymał jako wniosek, że siła działająca na planety jest 
skierowana w kierunku Słońca i maleje proporcjonalnie do kwadra-
tu odległości między Słońcem a daną planetą.

Nie cały system wiedzy ma zatem charakter konwencjonalny: 
nie wszystkie twierdzenia definiują nasze pojęcia, a akceptacja jed-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



40 WSTĘP

nych mniej lub bardziej zmusza nas, w  obliczu danych doświad-
czalnych, do akceptacji pozostałych. W  każdej rozsądnej (w  tym 
momencie wyrażam własną ocenę) konstruktywistycznej filozo-
fii nauki rozróżnia się zatem te części naszej wiedzy, które przyj-
mujemy na mocy umowy i te, które są niejako wytworami oddzia-
ływania systemu pojęciowego ze światem. (Fleck pierwsze nazwał 
elementami czynnymi, drugie elementami biernymi wiedzy, 
niestety ta znakomita terminologia jak dotąd nie przyjęła się).

Powstają w związku z  tym dwa wielkie problemy, wokół któ-
rych, pośrednio lub bezpośrednio, koncentrowały się rozważania 
konstruktywistycznych filozofów nauki. Problem pierwszy: które 
części systemu teoretycznego pełnią rolę definicji, a  zatem są ak-
ceptowane lub odrzucane na mocy decyzji? Problem drugi: czy 
i jakie przyczyny i/lub racje kierują tymi decyzjami? W jakich sy-
tuacjach poznawczych te decyzje są uzasadnione, a w jakich nieuza-
sadnione? Kiedy w ich wyniku rodzi się wiedza, a kiedy przesądy? 
Część z odpowiedzi, jakich na te pytania udzielono, będzie omó-
wiona w  kolejnych rozdziałach tej książki, inne będą wspomnia-
ne lub wskazane w dołączonych bibliografiach. W tym miejscu wy-
mienię parę najważniejszych stanowisk, co pozwoli, mam nadzieję, 
zyskać wstępną orientację ułatwiającą lekturę całości.

Poincaré jako przykłady konwencjonalnych „definicji w prze-
braniu” podawał wyłącznie najogólniejsze twierdzenia dotyczące 
natury badanych zjawisk: aksjomaty geometrii, prawa dynamiki 
Newtona czy zasadę zachowania energii. Popper przeciwnie, uwa-
żał, że na mocy decyzji akceptujemy lub odrzucamy zdania zda-
jące sprawę z wyników doświadczeń, a także pewne reguły meto-
dologiczne, zaś przyjęcie jednego i drugiego przesądza w pewnych 
sytuacjach o  odrzuceniu teorii. Kuhn głosił, że wspólnoty bada-
czy konstruują w pierwszym rzędzie poszczególne teoretyczne uję-
cia zjawisk (paradygmaty), z  nich wyabstrahowuje się teorie, zaś 
inne zastosowania teorii tworzy się przez analogię z zastosowania-
mi uznanymi za wzorcowe na mocy wspólnotowej decyzji. Laka-
tos głosił, że na mocy wspólnotowej decyzji są akceptowane bądź 
odrzucane zarówno najbardziej podstawowe założenia teoretycz-
ne („twardy rdzeń”), jak i zdania „obserwacyjne”, wyrażające wy-
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niki doświadczeń, natomiast przyjęcie jednych i drugich do pew-
nego stopnia przesądza o  akceptacji lub odrzuceniu pozostałych 
części teorii („pasa ochronnego”). Ciekawą odmianę stanowi kon-
struktywizm holistyczny, którego wzorcowe wersje sformułowali 
Pierre Duhem i Willard Van Orman Quine. Holiści podkreślają, że 
z wynikami doświadczeń zawsze konfrontuje się system teoretycz-
ny jako całość, a w tej całości brak części wyróżnionych. W razie 
konfliktu przewidywań z rezultatami obserwacji lub eksperymen-
tów możemy – i wolno nam – chronić dowolną część systemu, od-
powiednio dopasowując jego pozostałe składniki.

Jeśli chodzi o pytanie o reguły akceptacji, odrzucania czy wy-
boru systemu teoretycznego, to konstruktywiści podzielili się na 
cztery zasadnicze grupy (terminologia po części moja). Konstruk-
tywizm anarchistyczny (jedynym znaczącym reprezentantem 
tej grupy jest późniejszy Feyerabend) twierdzi, że nie ma żadnych 
uniwersalnych metod uprawiania nauki: każda reguła czasem się 
przydaje, a czasem szkodzi osiąganiu postępu, nigdy zaś z góry nie 
wiadomo, który sposób postępowania w  danym przypadku oka-
że się owocny. Konstruktywizm elitarystyczny (Michael Po-
lanyi, może też Poincaré) głosi, że są systemy poznawczo wartoś-
ciowe i mierne, naukowe i pseudonaukowe, a rozpoznają to wybitni 
uczeni, kierując się wyrobioną w  trakcie wieloletniej praktyki in-
tuicją. Tych intuicji, podobnie jak gustów artystycznych, nie da się 
zwerbalizować, a  zatem uczeni nie są w  stanie wytłumaczyć lai-
kom, dlaczego pewną teorię w danej sytuacji wybrali. Reprezentan-
ci konstruktywizmu społecznego (Barry Barnes, David Bloor 
i  inni), którzy za prekursorów programu uważają Thomasa Kuh-
na, twierdzą, że naukowcy tworzą i wybierają systemy teoretyczne 
pod przemożną presją społeczną, związaną zarówno z wewnętrz-
ną strukturą wspólnot badawczych, jak i  z  usytuowaniem nauki 
w społeczeństwie jako całości. O metodologicznych decyzjach na-
ukowców przesądzają nie (rzekome) racje, ale złożona gra interesów 
ekonomicznych i politycznych. Ignorując dodatkowo rozróżnienie 
czynnych i  biernych elementów wiedzy, konstruktywiści społecz-
ni popadają w rezultacie w skrajny relatywizm poznawczy: poznawczo 
wartościowych i miernych systemów nie ma, są jedynie systemy – 
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niekiedy zwane religijnymi, a niekiedy naukowymi – które ludzie 
w  danym czasie akceptują ze względów społecznych. A  wreszcie 
zwolennicy programu konstruktywizmu racjonalistycznego, 
czyli programu racjonalnych rekonstrukcji rozwoju wiedzy 
(Popper, Lakatos, Laudan) głoszą, że istnieją uniwersalne kryte-
ria oceniania koncepcji teoretycznych, z których wynika, że 
w danej sytuacji jest racjonalnie daną teorię (program badawczy, 
tradycję badawczą) zaakceptować, odrzucić lub poddać modyfika-
cji – a przede wszystkim racjonalnie jest wybrać tę czy inną spośród 
dostępnych w danym czasie teorii konkurencyjnych – i to niezależ-
nie od tego, co na ten temat sądzą sami naukowcy.

Aby uniknąć poważnych nieporozumień, należy jeszcze dodać 
trzy ważne wyjaśnienia, dotyczące zwłaszcza konstruktywizmu ra-
cjonalistycznego.

Większość systemów metodologicznych zaproponowanych w okre-
sie od Francisa Bacona do Johna Stuarta Milla miała na celu prze-
de wszystkim skodyfikowanie sposobów zdobywania wiedzy, 
a w zwłaszcza odkrywania teorii. Sądzono dość powszechnie, że 
właśnie sposób, w  jaki uzyskano wiedzę, decyduje o  jej rzetelno-
ści – czyli niehipotetycznym, naukowym charakterze. Gdzieś na 
przełomie XIX i XX w. rozpowszechniło się natomiast przekona-
nie, iż teorie naukowe są wytworami intuicji (wyobraźni twórczej, 
natchnienia itp.), której funkcjonowanie wymyka się jakimkol-
wiek racjonalnym analizom. Dodano do tego pogląd, że dla filo-
zofów i metodologów nauki analiza procesu wpadania na nowe po-
mysły teoretyczne jest tak czy inaczej bez znaczenia. Jeżeli bowiem 
wszystkie teorie mają, jak powiedziano powyżej, charakter hipo-
tetyczny, to jest właściwie obojętne, w jaki sposób je uzyskano: czy 
jako indukcyjne uogólnienie wyników doświadczeń, czy jako wnio-
sek z przyjętej doktryny filozoficznej, a nawet religijnej, czy wresz-
cie odgadnięte zostały w sposób najzupełniej przypadkowy. O na-
ukowym bądź nienaukowym charakterze teorii decydują wyłącznie 
metody, jakimi posłużono się w procesie jej uzasadniania, kryte-
ria, zgodnie z którymi ją zaakceptowano albo odrzucono. Jedyny-
mi aż do lat siedemdziesiątych znaczącymi filozofami nauki, którzy 
uważali, że sposób, w jaki dana hipoteza lub cała teoria została od-
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kryta, jest istotny dla oceny jej wartości poznawczej, byli pod ko-
niec XIX w. Charles Sanders Peirce, a pół wieku później idący za 
nim Norwood Russell Hanson. W  związku z  tym w  latach trzy-
dziestych dokonano rozróżnienia między kontekstem odkrycia 
a kontekstem uzasadniania. Ten pierwszy miał stanowić dome-
nę badań psychologicznych i socjologicznych, ten drugi miano ana-
lizować środkami szeroko pojętej logiki. Równolegle wprowadzo-
no wspomniane już pojęcie racjonalnej rekonstrukcji rozwoju 
wiedzy – chodziło o takie przedstawienie ewolucji wiedzy nauko-
wej, aby unaocznić racje kryjące się za decyzjami, na mocy których 
naukowcy uznają (powinni uznawać) bądź odrzucają (powinni od-
rzucać) poszczególne hipotezy i całe teorie, a przede wszystkim do-
konują wyboru którejś z  dostępnych koncepcji. Powiadano w  re-
zultacie, że jedynie kontekst uzasadniania podlega racjonalnej 
rekonstrukcji. Podstawą racjonalnej rekonstrukcji miał być jednoli-
ty, ponadteoretyczny zbiór kryteriów – tzw. kryteriów demarka-
cji – decydujących o naukowym bądź pseudonaukowym charakte-
rze danej koncepcji.

Część z omawianych w tej książce systemów metodologicznych 
ma charakter normatywny (te jednak, o czym za chwilę, rozpada-
ją się na dwa rodzaje), a część opisowy. Metodologia opisowa stara 
się przedstawić metody badawcze, jakie naukowcy faktycznie sto-
sują w swojej pracy. Taki charakter miały rozważania Poincarégo 
i  Kuhna. Metodologia normatywna ustala kryteria postępowania 
badawczego, jakie naukowcy powinni stosować (choć niekiedy je 
z rozmaitych powodów łamią). Kryteria te często są wyprowadza-
ne z założeń o charakterze ogólnofilozoficznym, jako odpowiedzi 
na generowane przez te założenia pytanie: jak, zważywszy na natu-
rę świata z jednej, a człowieka z drugiej strony, należy postępować, 
aby uzyskać o świecie wiedzę prawdziwą (a przynajmniej prawdzi-
wą z  wysokim prawdopodobieństwem bądź prawdziwszą niż do-
tychczasowa). Taki charakter miały metodologie Milla i  Poppe-
ra, a  także kryteria sensowności formułowane przez empirystów 
logicznych. Lakatos, a  za nim Laudan, zaproponowali innego ro-
dzaju metodologie normatywne: kryteria racjonalnego postępowa-
nia badawczego starali się wyprowadzić na podstawie badań histo-
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rycznych nad faktycznym postępowaniem naukowców. Zakładali, 
iż naukowcy (przyrodnicy raczej niż humaniści) najczęściej postę-
pują racjonalnie, tak jak postąpić ze względów poznawczych należy, 
a także że mają wyrobione w trakcie praktyki badawczej wyczucie, 
pozwalające im trafnie – choć podświadomie, a  co najwyżej pół-
świadomie – oceniać racjonalność postępowania własnego i innych. 
Metodolog poszukuje uniwersalnych kryteriów takich, aby formu-
łowane na ich podstawie oceny zgadzały się w  możliwie licznych 
przypadkach z  intuicyjnymi ocenami naukowców. Tak wyabstra-
howane kryteria podnosi się później do rangi norm powszechnie 
obowiązujących – niezależnie od tego, czy potrafimy filozoficznie 
to wyjaśnić bądź uzasadnić. Raz zwerbalizowane kryteria służą po-
tem ocenianiu, jako racjonalnego bądź irracjonalnego, faktycznego 
postępowania badaczy.

Konstruktywistyczna metodologia prowadzi też do ważnego fi-
lozoficznie sporu o realizm: czy da się powiedzieć, że teorie nauko-
we są prawdziwe albo fałszywe w klasycznym tego słowa znaczeniu. 
Zdawać by się mogło, że ten problem jest nadrzędny w stosunku do 
problemu racjonalności. „Racjonalnym” nazywa się zwykle czło-
wieka, który w optymalny pod pewnymi względami sposób dąży 
do osiągnięcia założonego celu. Celem nauki jako nauki jest, zgod-
nie z obiegowym poglądem, zdobywanie wiedzy o świecie, a „wie-
dzą” (episteme) nazwiemy tylko taki system poglądów, który jest 
prawdziwy (a przynajmniej prawdopodobnie prawdziwy lub praw-
dziwy z dobrym przybliżeniem), a ponadto jest uzasadniony, tzn. 
wiemy o nim, że jest (prawdopodobnie) prawdziwy. (Jeśli ktoś dąży 
do zdobycia władzy, to mówienie fałszów może lepiej temu służyć 
niż mówienie prawd – a zatem kłamliwy polityk zyska miano „ra-
cjonalnego”, niezależnie od tego, że uznamy go za łajdaka. Wykaza-
nie zawodowego oszustwa naukowcowi dyskwalifikuje go nie tylko 
moralnie, ale też jako naukowca). Wydawałoby się więc, że naj-
pierw należy określić, na czym polega naukowa prawda – bo z per-
spektywy konstruktywizmu nie da się mówić o  prawdziwości po 
prostu: trzeba oddzielnie mówić o  prawdziwości zdania zrelaty-
wizowanej do systemu pojęciowego (w sensie, który trzeba dopie-
ro określić), a w innym ewentualnie znaczeniu o stosunku systemu 
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jako całości do świata – a następnie badać, w jaki sposób tę prawdę 
osiągnąć (w najkrótszym czasie, najłatwiej, najtaniej itd.). To okre-
śli, na czym polega racjonalność decyzji podejmowanych w prak-
tyce badawczej. Jeśli powiedzieliśmy, że jest racjonalną decyzja, 
za którą kryją się dobre racje, która jest należycie uzasadniona, to 
same pojęcia racji czy uzasadnienia wypadałoby zrelatywizować do 
filozoficznej koncepcji prawdy jako celu nauki. Osobliwością sporu 
o racjonalność naukową, jaki toczył się zwłaszcza w latach 60., było 
oderwanie zagadnienia kryteriów racjonalności od problemu praw-
dy – i to bynajmniej nie z powodu pojawienia się programu socjo-
logii wiedzy. Wczesny Popper (choć już nie ten po 1960 r.), Kuhn, 
Feyerabend i Laudan uważali pojęcie prawdy za zbędne w metodo-
logii nauki, a i Lakatos znacznie ograniczał zakres jego zastosowań. 
Krótko, jak już powiedziano, scharakteryzuję ich poglądy na ten te-
mat w poszczególnych rozdziałach.
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rozdział 1
Henri Poincaré o prostych faktach..., poczuciu  
piękna, zasadach i prawach doświadczalnych

Henri Poincaré urodził się w 1854 r. w Nancy we Francji. Gdy miał 
pięć lat, zachorował na dyfteryt; ocalony przez ojca – który był leka-
rzem i wykładowcą miejscowej L’Ecole de Médicine – cierpiał czas 
jakiś na zaburzenia mowy i w szkole musiał korzystać z pomocy sio-
stry, z którą porozumiewał się na migi. Zadziwiał nauczycieli wybit-
nymi zdolnościami i wszechstronnością zainteresowań. Jako trzy-
nastolatek, pobudzony wizytą w Paryżu i podsuniętymi przez ojca 
książkami, zrozumiał, że w konstrukcji państwa nie ma niczego ko-
niecznego, a  zależy ona od umowy społecznej – podobno te roz-
myślania, przeniesione na teren matematyki i przyrodoznawstwa, 
doprowadziły go po latach do sformułowania podstawowych zasad 
konwencjonalistycznej filozofii i metodologii nauki. Ponoć też na-
cisk, jaki kładł na rolę poczucia harmonii i piękna w pracy naukow-
ca, miał swe źródła w przejętej od matki miłości przyrody. A wresz-
cie trudne doświadczenia moralne, jakich doznał, pozostając przy 
boku ojca w Nancy podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 r., in-
spirowały potem jego uwagi o roli zasad moralnych w życiu uczo-
nych. W szkolnym teatrze odgrywał sztuki, które pisywał wspólnie 
z przyjacielem. Studiował matematykę i fizykę w elitarnej paryskiej 
L’Ecole Normale Supérieur, gdzie później wykładał. Był też profeso-
rem Sorbony, członkiem Akademii Francuskiej. Zmarł w pełni sił 
twórczych w 1912 r.

Poincaré to jeden z najwybitniejszych matematyków i fizyków 
końca XIX w. Do historii matematyki przeszedł jako współtwór-
ca współczesnej topologii, czyli teorii tych własności przestrzeni, 
które są niezmiennicze ze względu na przekształcenia homeomor-
ficzne. Jako fizyk ogłosił m.in. ważne dla astronomii prace o prob-
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lemie trzech ciał. W 1905 r. opublikował artykuł Sur la Dynamique 
de l’Electron, w którym poprawił i uzupełnił teorię ogłoszoną rok 
wcześniej przez Hendrika Lorentza, otrzymując w rezultacie układ 
równań dokładnie równoważny układowi podanemu niezależnie 
w tym samym roku przez Einsteina w artykule O elektrodynami-
ce ciał w  ruchu. Chodzi oczywiście o  równania szczególnej teorii 
względności. Był więc Poincaré nie tylko świadkiem, ale i współ-
twórcą wielkiej rewolucji, która na początku XX w. skierowała fizy-
kę na nowe tory. Nadawał jednak nowym równaniom starą – opartą 
na tezie o  istnieniu podległego prawom mechaniki eteru – inter-
pretację i do końca życia nie pojął znaczenia przemian, w których 
uczestniczył.

Jego pierwsza praca filozoficzna Sur les hypothèses fondamen-
tales de la géométrie (1887) dotyczyła natury geometrii; wkrót-
ce potem w Leçon sur la théorie mathématique de la lumière (1889) 
rozszerzył sformułowane tam tezy na fizykę. Prawie wszystkie ar-
tykuły, w których w spopularyzowanej formie prowadził refleksje 
dotyczące ówczesnego stanu fizyki i matematyki, przewidywał ich 
przyszły rozwój, a  przede wszystkim przedstawiał poglądy na te-
mat natury wiedzy naukowej, jej genezy i prawomocności, a także 
sposobów uprawiania nauk, zebrał w trzech książkach. Były to ko-
lejno Nauka i hipoteza (1902), Wartość nauki (1905) i Nauka i meto-
da (1908). Pośmiertnie ogłoszono jeszcze Deniéres pensées (Ostat-
nie myśli, 1913). Filozoficznie ważna jest przede wszystkim pierwsza 
książka i  końcowe partie drugiej. Są to luźne zbiory esejów pisa-
nych bez dbałości o systematyczność wywodów czy precyzję sfor-
mułowań; co więcej, Poincaré w międzyczasie modyfikował swoje 
poglądy. Poniższy tekst jest próbą zebrania jego wywodów w moż-
liwie koherentną całość, co wymagało niekiedy dość ryzykownych 
interpretacji.

Aksjomaty geometrii jako konwencje

Punktem wyjścia filozoficznych rozważań Poincarégo była refleksja 
nad istnieniem alternatywnych systemów geometrii i  wspomnia-
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nych powyżej propozycjach empirycznego rozstrzygnięcia, który 
z nich jest prawdziwy – czyli zgodny z rzeczywistością. Prowadzi to 
do pytania o naturę twierdzeń geometrycznych. W ich powstaniu 
niepodważalną rolę odgrywa doświadczenie (wszak w szkole uczy 
się geometrii, podsuwając dzieciom rysunki i zachęcając je, by same 
rysowały figury, mierzyły długości, kąty itd.). Ale gdyby geometria 
była nauką doświadczalną, nie mogłaby ani być ścisła (bo wszelkie 
rysunki czy empiryczne pomiary obarczone są błędami), ani budzić 
w nas poczucia pewności (bo jeśli z doświadczenia wiem, że widzia-
ne dotąd kruki były czarne, to łatwo mi sobie wyobrazić, że następ-
ny ujrzany przeze mnie kruk będzie żółty).

Widzimy, że doświadczenie odgrywa niezbędną rolę w  powstaniu 
geometrii; byłoby jednak błędem wnioskować z tego, że geometria jest 
nauką eksperymentalną, choćby tylko częściowo.
 Gdyby była ona nauką eksperymentalną, byłaby tylko przybliżo-
ną i prowizoryczną. I to jak nieprecyzyjnie przybliżoną!
 Geometria byłaby jedynie nauką o ruchach ciał stałych; w rze-
czywistości zajmuje się ona jednak ciałami naturalnymi, jej przed-
miotem są pewne ciała idealne, absolutnie niezmienne, które są tylko 
ich uproszczonym i bardzo odległym obrazem.
 Pojęcie tych idealnych ciał wywodzi się całkowicie z  naszego 
umysłu i doświadczenie jest jedynie okazją, która nas pobudza, by je 
z niego wyprowadzić.
 Natomiast przedmiotem geometrii jest badanie szczególnej 
„grupy”; ale ogólne pojęcie grupy istnieje odwiecznie w naszym umy-
śle co najmniej potencjalnie. Narzuca się nam ono nie jako forma na-
szej zmysłowości, lecz jako forma naszej zdolności rozumienia.
 Spośród wszystkich grup możliwych trzeba wybrać tę, która bę-
dzie, że tak powiem, wzorcem, do którego będziemy odnosili zjawi-
ska przyrodnicze.
 Doświadczenie wskazuje nam drogę w tym wyborze, ale nam go 
nie narzuca; pozwala nam ono rozpoznać nie to, która geometria jest 
najbardziej prawdziwa, ale która jest najbardziej dogodna (1902, § IV).

Powstaje tu pytanie o status twierdzeń teorii grup: czy są to sądy 
syntetyczne a priori w sensie Kanta? Na to jasnej odpowiedzi Poin- 
caré nie dał. Traktował pojęcie grupy jako swoiste ograniczenie dla 
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naszej wyobraźni, która pobudzana przez doświadczenie tworzy 
systemy geometryczne:

[…] nasza przestrzeń euklidesowa, która jest właściwym przedmiotem 
geometrii, została wybrana ze względu na wygodę spośród pewnej licz-
by typów, które istnieją odwiecznie w naszym umyśle i zwą się grupa-
mi (1905, § X, 4).

Same aksjomaty geometrii nie są, podkreślał autor Nauki i hipote-
zy, sądami syntetycznymi a priori – bo wtedy nie mogłyby istnieć 
systemy alternatywne. Nie są też sądami syntetycznymi a posterio-
ri, bowiem niezależnie od pierwotnej inspiracji doświadczeniem 
nie ma możliwości empirycznego rozstrzygnięcia, która z geome-
trii – Euklidesa, Łobaczewskiego czy Riemanna – jest prawdziwa, 
a w każdym razie rozstrzygnięcie nie może nastąpić w sposób tak 
prosty, jak sądził Gauss. Wyobraźmy sobie, że zgodnie z  radami 
tego ostatniego ktoś zmierzył kąty, pod jakimi z trzech odległych 
szczytów górskich widać dwa pozostałe. Taki pomiar – zauważał 
Poincaré – opiera się na szeregu hipotez z zakresu nie geometrii, ale 
fizyki, m.in. na założeniu, iż światło rozchodzi się po liniach pro-
stych. Gdyby więc suma zmierzonych kątów okazała się np. więk-
sza od 1800, to mogłoby to świadczyć o tym, że 1) przestrzeń fizycz-
na w badanym obszarze ma charakter riemannowski, że 2) światło 
w trakcie pomiarów nie rozchodziło się po liniach prostych, że 3) 
urządzenia do pomiaru kątów uległy z jakiegoś powodu deforma-
cji itd.

Poincaré, ilustrując to szeregiem sugestywnych przykładów, 
dowodził, że możemy przyjąć dowolny – byle niesprzeczny – sy-
stem geometryczny, o ile tylko odpowiednio dobierzemy towarzy-
szące mu prawa fizyki. A  zatem nie ma sensu mówić o  klasycz-
nie rozumianej prawdziwości geometrii. Aksjomaty geometryczne 
same w sobie nie opisują przestrzeni, w której żyjemy, są to nato-
miast definicje w przebraniu. Mówiąc np. „suma kątów w trój-
kącie wynosi 180º”, nie stwierdzam własności pewnych fizycznych 
czy idealnych obiektów, ale mówię, że trójkątem nazywamy taką fi-
gurę, której suma kątów jest równa 180º. I jeśli zmierzywszy kąty fi-
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gury o trzech bokach, otrzymam inną wartość, to – na mocy defi-
nicji – stwierdzę, że figura ta (wbrew pozorom) nie jest trójkątem.

Pewniki geometryczne nie są więc ani sądami syntetycznymi 
a priori, ani faktami eksperymentalnymi.
 Są to konwencje; naszym wyborem, spośród wszystkich kon-
wencji możliwych, kierują fakty eksperymentalne; wybór ten jednak 
jest swobodny, a ogranicza go tylko konieczność unikania wszelkiej 
sprzeczności. W ten sposób postulaty mogą pozostać ściśle prawdzi-
we, gdyby nawet prawa eksperymentalne, które zdecydowały o  ich 
przyjęciu, były tylko przybliżone.
 Innymi słowy, pewniki geometrii (nie mówię o  pewnikach 
arytmetyki) są jedynie ukrytymi definicjami.
 Wobec tego, co należy myśleć o pytaniu: czy geometria euklide-
sowa jest prawdziwa?
 Pytanie to nie ma żadnego sensu.
 To tyle, co zapytać, czy system metryczny jest prawdziwy, a daw-
ne miary fałszywe […]. Jedna geometria nie może być prawdziwsza od 
drugiej; może być ona jedynie wygodniejsza (1902, § II, 3).

Systemy geometrii są wytworami naszej wyobraźni, a stosujemy je 
do opisu położeń i ruchów ciał w naszym otoczeniu. Jeśli twierdze-
nia jednego z  systemów uważamy za obowiązujące, to jest tak na 
mocy umowy – konwencji – którą podświadomie, a co najwyżej 
półświadomie zawierają członkowie wspólnoty uczonych.

To wyjaśnia poczucie pewności, jakie wzbudzają w  nas ak-
sjomaty wspólnotowo przyjętej geometrii (zwłaszcza gdy brak jest 
systemów alternatywnych). Rozważmy dwa przypadki. Na podsta-
wie dotychczasowych doświadczeń sądzimy, że Słońce jutro wzej-
dzie, ale pewności co do tego mieć nie możemy. Natomiast mo-
żemy być pewni, że pionek szachowy bije na ukos. Oczywiście nie 
na tej podstawie, że obserwowaliśmy tysiące partii szachów i uogól-
niliśmy (tak jak w  przypadku wschodów Słońca) wyniki naszych 
spostrzeżeń – wtedy znów nie moglibyśmy mieć pewności. Mamy 
pewność, gdyż sami reguły gry w szachy ustaliliśmy. Źródłem pew-
ności jest podjęta wspólnie przez ludzi decyzja, ustanawiająca re-
guły gry. Ale znaczy to, że nie ma sensu pytać, czy reguły gry w sza-
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chy są prawdziwe. Można pytać jedynie, czy ukonstytuowana przez 
nie gra jest interesująca, czy nie trwa za długo itd. Jedynym ograni-
czeniem jest wymóg niesprzeczności: nie dałoby się grać, gdyby 
pewne ruchy był dozwolone przez którąś z przyjętych reguł, a zaka-
zane przez inną.

Do problemu wyboru systemu geometrii jeszcze powrócimy, 
przy okazji warto wspomnieć o odmiennym poglądzie Poincarégo 
na temat natury arytmetyki. Tu podstawowym narzędziem dowo-
dzenia ogólnych twierdzeń jest zasada indukcji matematycznej 
głosząca, iż jeśli jakieś twierdzenie jest prawdziwe dla n = 1 i z zało-
żenia, że jest prawdziwe dla dowolnego n wynika, że jest prawdzi-
we dla n + 1, to twierdzenie to jest prawdziwe dla każdego n. Nie da 
się tej zasady wywieść z doświadczenia (nie jest więc empiryczna), 
nie da się jej sprowadzić do zasady sprzeczności (nie jest więc ana-
lityczna), Poincaré nie uznaje jej też za konwencję, ale za sąd synte-
tyczny a priori:

[Reguła rozumowania rekurencyjnego] stanowi prawdziwy typ sądu 
syntetycznego a priori. Z drugiej strony, nie można by nawet myśleć 
o dopatrywaniu się w niej konwencji, jak przy niektórych postulatach 
geometrii.
 Dlaczegóż więc sąd ten narzuca się nam z nieodpartą koniecznoś-
cią? Dlatego, że jest ona potwierdzeniem potęgi umysłu, który czuje się 
zdolny do zrozumienia nieograniczonego powtarzania się tego same-
go aktu, gdy tylko akt ten raz jeden jest możliwy. Potęga ta daje umy-
słowi intuicję bezpośrednią, a doświadczenie może być dla niego tylko 
sposobnością do posłużenia się nią i przez to uświadomienia jej sobie 
(1902, § I,6).

W  Nauce i  metodzie Poincaré krytykuje w  związku z  tym próby 
zredukowania matematyki do logiki podejmowane przez Fregego 
i Russella (a przy okazji też formalizm Hilberta):

I  w  samym dowodzeniu logika nie jest wszystkim; prawdziwe rozu-
mowanie matematyczne jest faktycznie indukcją, różną pod wieloma 
względami od indukcji fizycznej, ale przechodzącą jak ona od szczegó-
łu do ogółu. Wszelkie wysiłki, dokonane w celu obalenia tego porządku 
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i sprowadzenia indukcji matematycznej do reguł logiki, skończyły się 
jedynie niepowodzeniem, źle zamaskowanym przez użycie języka nie-
dostępnego dla laika (1908, ks. IV, Wnioski).

O roli prostych faktów i poczucia piękna

Jak powiedziano, Poincaré szybko rozszerzył wyniki swych reflek-
sji nad naturą systemów geometrii na nauki przyrodnicze jako ca-
łość. Dobrze będzie przedstawić tę część jego poglądów, zaczyna-
jąc od momentu, w którym naukowcy formułują prawa lub teorie.

Załóżmy, że chcemy poznać fizyczne własności powietrza 
i w tym celu obserwujemy zjawiska atmosferyczne. Rezultat takich 
zabiegów będzie zapewne aż nadto skromny, a  to dlatego, iż zja-
wiska te są niesłychanie skomplikowane: ogromna liczba czyn-
ników wpływa na ich przebieg. Istotny postęp osiągnięto dopiero 
wtedy, gdy poczęto badać fakty proste, najczęściej wytwarzane 
sztucznie w laboratorium. Tak więc Robert Boyle sporządził w 1662 r. 
rurkę szklaną, taką jak na rysunku; w jej zamkniętym końcu była 
uwięziona przez wlaną do rurki rtęć pewna ilość powietrza, dzięki 
czemu nie przybywało i nie ubywało go, a w wyniku wymiany 
ciepła z otoczeniem zachowywało ono stałą temperaturę. Dole-
wając rtęci przez otwarty koniec rurki, Boyle zwiększał stopniowo 

ciśnienie badanego powie-
trza, które mierzył, porów-
nując różnice poziomów rtęci 
w obu jej ramionach, a jedno-
cześnie mierzył zajmowaną 
przez powietrze objętość. 

Uzyskane rezultaty przed-
stawił w  postaci tabelki i  na 
tym pracę zakończył; był bo-
wiem zwolennikiem skrajne-
go empiryzmu, a zatem wro-
giem wszelkich uogólnień czy 
wyjaśnień. Nie zrobił tego, co 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



54 ROZDZIAŁ 1

zdaniem Poincarégo uczynić powinien: nie przeszedł od jednost-
kowych faktów do ogólnych praw.

Uczynił to wkrótce Townley, my zaś spróbujemy zrekonstruo-
wać jego postępowanie, dla większej przejrzystości prezentując wy-
niki na wykresie. 

Załóżmy, że tabelka Boyle’a zawierała pięć wyników pomiarów 
objętości V powietrza w zależności od wartości ciśnienia p. Nieza-
leżnie od tego, jak wiele tych punktów na wykresie się znajdzie (za-
wsze ich liczba będzie skończona), możemy przeprowadzić przez 
nie nieskończenie wiele różnych krzywych. Townley wybrał tę, któ-
rą zaznaczono linią ciągłą, a która wyraża się wzorem V = c/p, gdzie 
c – pewna stała (ta formuła znana jest dziś jako prawo Boyle’a– 
–Mariotte’a). Dlaczego? Bo jest ona najprostsza. A co znaczy „naj-
prostsza”? Na to pytanie brak odpowiedzi słownej, rozstrzyga je je-
dynie poczucie harmonii i piękna. Jeśli nam tego poczucia braku-
je, to nie jesteśmy zdolni do uprawiania nauki, a w szczególności do 
ustalania ogólnych praw na podstawie opisów pewnej liczby jed-
nostkowych faktów (prostych).

Naukowcy zaczynają dociekania od poszukiwania prostych fak-
tów, wiodących do ustalania prostych zależności, czyli praw. Tak 
jak nie ma ogólnego kryterium prostoty prawa, tak też nie ma uni-
wersalnego kryterium prostoty faktu. Intuicyjnie rzecz biorąc, do 
miana faktu prostego może pretendować sytuacja, na którą składa 
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się niewiele elementów oddziałujących ze sobą na niewiele sposo-
bów lub taka, że pewne oddziaływania można „w pierwszym przy-
bliżeniu” pominąć. Tocząc kulki, wykonane z materiałów o dużym 
ciężarze właściwym, po gładkiej, wyskalowanej desce, Galileusz 
odkrył prawo spadku swobodnego. Newton odkrył prawo grawita-
cji, analizując ruchy planet, które poruszają się w próżni pod dzia-
łaniem praktycznie jednej siły, jaką wywiera na nie Słońce (skutki 
wzajemnego przyciągania planet mieściły się w owym czasie w gra-
nicach błędów pomiarowych).

Z dzisiejszego punktu widzenia fakty badane przez Boyle’a nie 
były proste w określonym przed chwilą sensie: powietrze składa się 
z ogromnej liczby cząstek znajdujących się w nieustannym ruchu 
i zderzających co chwila ze sobą. Były one natomiast proste w sen-
sie statystycznym: obserwujemy makroskopowy rezultat olbrzy-
miej ilości mikroskopowych zderzeń, a  całościowy rezultat, pod-
legły prawom wielkich liczb, wyraża się nader prostym wzorem 
matematycznym.

Nie możemy wiedzieć z góry, które fakty są proste. Obserwu-
jąc kulkę staczającą się po gładkiej powierzchni, nie widzimy, pod 
działaniem jakich i ilu sił ona się porusza (w ogóle nie widzimy, iż 
porusza się pod działaniem jakichś sił). Fakt, który sprawia wra-
żenie prostego, może – z perspektywy osiągniętej później wiedzy – 
okazać się złożony i na odwrót. Musimy szukać po omacku, dając 
pierwszeństwo, radzi Poincaré, „faktom, które wydają się proste, 
przed tymi, w których nasze niedoskonałe oko rozróżnia odmien-
ne elementy” (1908, § I.I). Jedną z – zawodnych – oznak prostoty 
jest powtarzalność faktów: w tych samych (mniej więcej) okolicz-
nościach powinniśmy obserwować te same (mniej więcej) efekty. 
Inną – zawodną – oznaką będzie właśnie możliwość ustalenia pro-
stych zależności między wielkościami, za pomocą których charak-
teryzujemy badany fakt – czyli odkrycia praw.

Wyniki doświadczeń nie narzucają nam praw i narzucać nie 
mogą, choćby dlatego, że to my wcześniej dokonujemy selekcji, od-
dzielając wyniki „istotne” i  „pouczające” od „złożonych” i  „zbyt 
skomplikowanych”, a wreszcie od „przypadkowych” i „bezużytecz-
nych”. Ale wyniki niektórych doświadczeń sugerują nam prawa: 
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wybieramy jako kandydatki na prawa najprostsze z  zależności, 
które zgadzają się z wybranym zbiorem faktów. Dodatkowe ograni-
czenia narzuca zasada niesprzeczności.

Powiedzieć, że wybieramy najprostsze (spośród niesprzecz-
nych) prawo zgodne z faktami, to za mało. Sformułowane zgodnie 
z zasadami piękna i harmonii prawo zwykle poprawia wyniki do-
świadczeń. Przyjrzyjmy się zamieszczonemu powyżej rysunkowi: 
widać, że wybrana krzywa – w przeciwieństwie do obu pozostałych – 
wcale nie przechodzi dokładnie przez punkty doświadczalne. I tak 
jest zawsze, albowiem każdy pomiar obarczony jest błędem. Błę-
dy dzielimy na systematyczne i statystyczne. Te pierwsze polegają 
na tym, że pewne czynniki, związane z warunkami doświadczal-
nymi, w systematyczny sposób zmniejszają lub zwiększają mierzo-
ne wartości (np. włączenie amperomierza do układu zmniejsza na-
tężenie płynącego wcześniej prądu). Błędy systematyczne udaje się 
niekiedy oszacować (o ile pozwala na to stan naszej wiedzy) i odjąć 
od wyniku. Błędy statystyczne objawiają się tym, że wartości mie-
rzone są rozrzucone, wskutek wpływu różnych niekontrolowanych 
czynników, wokół wartości „rzeczywistej”; można je szacować me-
todami rachunku prawdopodobieństwa, o ile dysponujemy wielo-
ma pomiarami tej samej wielkości lub przeprowadzamy krzywą za-
łożonego typu przez punkty doświadczalne metodą najmniejszych 
kwadratów. Prawo Boyle’a–Mariotte’a  sformułowano jeszcze ina-
czej: zakładając, że wyniki pomiarów obarczone są jakimiś błęda-
mi, stwierdzono, iż jeśli mimo to układają się one w pobliżu krzy-
wej, zapisywalnej za pomocą prostej funkcji typu y = c/x, to funkcja 
ta wyraża poszukiwane prawo.

Naukowcy zwykle borykają się z zagadnieniami o wiele poważ-
niejszymi niż problem przeprowadzenia krzywej przez zbiór punk-
tów. Mnóstwo faktów charakteryzowanych jest przez wiele parame-
trów jednocześnie, a nie wszystkie dają się bezpośrednio mierzyć; 
często też trzeba domyślać się istnienia bytów niepodległych ob-
serwacji (na przykład zbudować model atomu na podstawie wid-
ma jego promieniowania). Choć Poincaré tego konsekwentnie nie 
czyni, dobrze jest rozróżnić prawa doświadczalne i teorie. Prawem 
doświadczalnym jest np. prawo Boyle’a–Mariotte’a, stanowiące in-
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dukcyjne uogólnienie wyników pomiarów (ujętych w  stworzony 
przez nas system pojęciowy). Teorią jest np. korpuskularno-kine-
tyczna teoria gazów, która mówi o bytach i procesach nieobserwo-
walnych (gaz składa się z atomów poruszających się ruchami cha-
otycznymi i zderzających się sprężyście), nie mogła zatem powstać 
jako uogólnienie wyników doświadczeń. Teorie, postulując istnie-
nie bytów nieobserwowalnych, wyjaśniają to, co obserwowalne. Jak 
więc ustala się prawa, gdy np. brakuje pewnych danych i jak budu-
je się teorie naukowe?

Poincaré w Nauce i metodzie sformułował hipotezę o charak-
terze psychologicznym, dotyczącą mechanizmów rozwiązywania 
tego typu problemów. Rozważania jego dotyczyły wprawdzie twór-
czości matematycznej, ale łatwo je przenieść na teren nauk przy-
rodniczych, tym bardziej, że zgadzają się one z uwagami, jakie na 
temat pracy fizyków poczynił w Nauce i hipotezie. Proces twórczy 
rozpoczyna się od świadomego gromadzenia dostępnego materia-
łu i sformułowania problemu. Jest faktem, pisze Poincaré na pod-
stawie własnych wspomnień, że pierwsze, świadome próby rozwią-
zania problemu są zwykle daremne. Potem następuje okres pracy 
podświadomej, odbywającej się często podczas snu lub w  okre-
sie, gdy uczony zajęty jest innymi sprawami. Aż następuje olśnie-
nie: badacz nagle zdaje sobie sprawę, że zna hipotetyczne rozwiąza-
nie. Następnie – już świadomie – je sprawdza. Jeśli okaże się ono 
(prawdopodobnie) trafne, to wynik można opublikować; jeśli nie, 
trzeba próbować dalej. Ale skąd wzięło się samo rozwiązanie? Hi-
poteza Poincarégo głosi, że w trakcie wstępnego, świadomego okre-
su pracy, elementy dostępnej uczonemu wiedzy zostają w jego umy-
śle niejako wprawione w  ruch, po czym, już w  podświadomości, 
tworzą w sposób najzupełniej przypadkowy wszelkie możliwe kom-
binacje. Tych jest zazwyczaj ogromnie wiele i gdyby nie istniał jakiś 
mechanizm – podświadomej – selekcji powstających zestawień, do 
niczego by cały ten proces doprowadzić nie mógł. Fakt, iż dokonu-
jemy odkryć teoretycznych, świadczy o tym, że – choć nie wszyscy 
w równym stopniu – jesteśmy w stanie takiej selekcji dokonywać. 
Czynimy to dzięki poczuciu piękna i  harmonii: podobnie jak 
zdolni muzycy w sekwencji generowanych przypadkowo dźwięków 
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wychwytują piękne motywy, genialni uczeni są w stanie wychwycić 
te zestawienia, które – dzięki swej prostocie – rokują nadzieję na to, 
że okażą się trafne. Ponieważ dzieje się to prawie całkowicie w pod-
świadomości, uczony nie jest w stanie potem powiedzieć, na czym 
proces odkrycia teorii polegał. Ale też tylko ci, których los wypo-
sażył w poczucie piękna i harmonii rozwinięte w wysokim stopniu, 
mają szansę zostać twórcami, wydobywać z  morza powstających 
w podświadomości kombinacji te, które mogą okazać się teoretycz-
nie płodne. (O trafności koncepcji Poincarégo może świadczyć zna-
ny fakt, że wybitni matematycy i fizycy teoretycy mają często duże 
zdolności muzyczne).

Mamy zatem dwie metody odkrywania praw: niektóre z nich 
uzyskujemy, uogólniając wyniki doświadczeń do postaci prostej 
zależności, inne stawiając hipotezy będące owocem podświado-
mych procesów psychicznych selekcjonowanych przez „zmysł 
harmonii”.

Jeśli wydobędziemy z prostych – być może – faktów prostą – 
być może – zależność, to należy sprawdzić, czy można jej nadać 
miano prawa. Prawem jest formuła stosowalna do wielu różnych 
faktów, a nie tylko do tych, na podstawie których ją sformułowano. 
Stopień ogólności praw bywa różny. Tak np. prawa Galileusza z do-
brym przybliżeniem stosowały się do opisów ruchów ciał w pobliżu 
powierzchni Ziemi; prawa mechaniki Newtona natomiast z przy-
bliżeniem jeszcze lepszym stosowały się do opisów ruchów planet, 
ich księżyców, komet, a również ruchów pocisków, wahadeł, przy-
pływów i odpływów mórz i bezliku innych faktów. W ten sposób 
Newton odsłonił harmonię i piękno ukryte pod powierzchnią zja-
wisk, co do których wcześniej nawet nie przypuszczano, że są ze 
sobą spokrewnione. Sukces naukowca jest tym większy, im bardziej 
odkryte przez niego prawa są ogólne. Ale oczywiście z chwilą od-
krycia prostej zależności nie wiadomo, czy występuje ona gdzie-
kolwiek poza faktami, z których ją wydobyto. Nie wiadomo nawet, 
czy obowiązuje ona dla tych właśnie faktów, a nie jest tylko sprawą 
przypadku, że punkty doświadczalne ułożyły się na pewnej krzy-
wej; gdybyśmy zaś dokonali większej liczby i dokładniejszych po-
miarów, prostą funkcją połączyć już by się tych punktów nie uda-
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ło. Kolejnym krokiem po sformułowaniu domniemanego prawa jest 
zatem poddanie go doświadczalnemu sprawdzeniu.

Sprawdzać możemy prawo, powtarzając pierwotne doświad-
czenia i  zagęszczając punkty pomiarowe lub zwiększając precy-
zję pomiarów. Ciekawszym będzie sprawdzanie prawa poza zakre-
sem pomiarów wyjściowych. Boyle zagęszczał powietrze w zakresie 
od 1 (równy poziom rtęci w  obu ramionach) do 3 atmosfer, pra-
cujący niezależnie w  12 lat później Mariotte, posługując się do-
datkowo rurką odwróconą, zmniejszał też ciśnienie do 0,5 atmo-
sfery. W tym zakresie ciśnień otrzymywano, w granicach błędów 
doświadczalnych, zależność V = c / p. Należało teraz obmyślić do-
świadczenia umożliwiające pomiary dla ciśnień większych od 3 at-
mosfer i mniejszych od 0,5 atmosfery. Następnie należałoby przejść 
do faktów odmiennych rodzajów, na przykład zastępując powietrze 
innymi gazami, robiąc pomiary dla gazów w różnych temperatu-
rach itp. W przypadku zależności w rodzaju praw mechaniki New-
tona mamy takich możliwych rodzajów faktów niezliczenie wiele. 
Sprawdzanie prawa, polegające na powiększaniu zakresu i precyzji 
doświadczeń, a także na rozszerzaniu badań na nowe typy zjawisk, 
trwać może bez końca i niewątpliwie, twierdzi Poincaré, zdołamy 
w końcu wykazać, że prawo jest tylko przybliżone lub ma ograni-
czony zakres stosowalności (tak jak prawo Boyle’a–Mariotte’a prze-
staje obowiązywać dla bardzo wysokich ciśnień lub bardzo niskich 
temperatur). W każdym razie nie jesteśmy w stanie dowieść praw-
dziwości praw na podstawie wyników doświadczeń: wynik każdego 
następnego doświadczenia, niezależnie od historii wcześniejszych 
badań, może okazać się niezgodny z opartymi na posiadanych teo-
riach przewidywaniami.

Zasady i prawa doświadczalne

Jednak – i tu tkwi sedno całej sprawy – nie musimy czekać na ewen-
tualne załamanie się prawa, pozostając w  stanie permanentnego 
wątpienia: możemy w  pewnym momencie przerwać sprawdzanie 
i podnieść prawo do godności zasady, czyli traktować je odtąd 
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jako niewzruszenie prawdziwe. Zasady, w które – na mocy wspól-
notowej decyzji – przestajemy wątpić, służą jako podstawa dalszych 
badań.

Przyroda, jak powiedziano, sugeruje nam prawa. W pewnym 
sensie sugeruje też zasady, tymi ostatnimi mogą bowiem stać się tyl-
ko te prawa, które przeszły pomyślnie przez szereg sprawdzianów, 
a nie od nas zależy, czy rzeczywistość okaże się zgodna z naszymi 
na jej temat poglądami. Jednak przyroda zasad nam nie narzuca: 
to my postanawiamy, by w  pewnej chwili przerwać sprawdzanie 
i odtąd traktować dane prawo jako z pewnością prawdziwe. A po-
tem rzutujemy zasady na przyrodę.

Zasada bezwładności (czyli pierwsze prawo dynamiki New-
tona) została niewątpliwie zasugerowana przez pewne proste fak-
ty, takie jak ruch kul toczących się po poziomych płaszczyznach. 
(Stało się to w ciągu pierwszej połowy XVII w. Trzeba jednak pa-
miętać o  tym, że inteligentni ludzie obserwowali toczące się kul-
ki przez całe stulecia, a przecież im zasady bezwładności to nie za-
sugerowało). Potem wokół tego prawa ukształtowany został system 
mechaniki Newtona, który dostarczył ogromnej liczby wyjaśnień 
i przewidywań bardzo rozmaitych zjawisk. Czas jakiś prawo bez-
władności budziło wśród fizyków sprzeciwy, ale przed 1700 r. opo-
nenci znikli, a ono zostało przeobrażone w niepodważalną zasadę. 
A przecież zasada ta, wzięta w izolacji, przedstawia fakty, jakie nie 
istnieją! Żadne znane nam ciało nie porusza się przez dłuższy czas 
ruchem jednostajnym po linii prostej. To jednak nie przeszkadza 
nam wierzyć w niepodważalność zasady bezwładności: po prostu 
ilekroć obserwujemy, że dane ciało zmienia prędkość lub kierunek 
ruchu, tylekroć postulujemy, iż działa na nie jakaś niezrównoważo-
na siła. Jeszcze jaśniej pojmiemy, o co chodzi, gdy porównamy sytu-
acje problemowe, wobec jakich stali zwolennicy fizyki Arystotelesa 
i Newtona. Ci pierwsi do godności zasady podnieśli prawo mówią-
ce, że wszelkie nienaturalne ruchy, np. ruchy ciał nieożywionych 
w kierunku poziomym, wymagają działania siły poruszającej; dla-
tego też widząc, że pchnięta po gładkiej powierzchni kula toczy się 
nadal po utracie kontaktu z pierwotnym sprawcą ruchu, postulo-
wali istnienie sił ruch ten podtrzymujących (takich jak siła wywie-
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rana z zewnątrz przez powietrze lub od wewnątrz jako nabyty przez 
ciało impetus). Ci drudzy do godności zasady podnieśli prawo bez-
władności i dopóki kula toczyła się ruchem niemal jednostajnym, 
niczego więcej nie potrzebowali wyjaśniać; musieli natomiast po-
stulować istnienie sił (takich jak siły tarcia i oporu powietrza), aby 
wytłumaczyć, dlaczego ruch w końcu ustaje – co zupełnie nie mar-
twiło arystotelików. Jedni i drudzy sił żadnych nie widzieli, ale je 
postulowali, albowiem wymagały tego, w  obliczu faktów, przyję-
te zasady.

Przeobrażając prawo w zasadę, dokonujemy, co istotne, swoi-
stego zabiegu idealizacyjnego, analogicznego do tego, jaki czynimy 
w  geometrii, gdy w  miejsce linii rysowanych na papierze, zawsze 
trochę krzywych, grubawych i o skończonej długości przedstawia-
my sobie linię doskonale prostą, nieskończenie cienką i niemającą 
końców. W naukach empirycznych też nie uzyskujemy dokładnej 
zgodności praw z wynikami doświadczeń, nasze pomiary obarczo-
ne są przecież błędami, a przebieg badanych zjawisk zawsze zakłóca, 
w mniejszym lub większym stopniu, wiele czynników, które pomi-
jamy jako mniej istotne lub nie zdajemy sobie sprawy z ich wystę-
powania. Zasady abstrahują od złożoności zjawisk i mówią o tym, 
co by było gdyby. Mówią np. o punktach materialnych, o procesach 
niezakłócanych przez siły tarcia, o przewodach nierozgrzewających 
się pod wpływem płynącego przez nie prądu, o ciałach stałych do-
skonale sztywnych itp.

Zasady funkcjonują jako zamaskowane definicje występują-
cych w nich pojęć (tę ideę przejął Poincaré od Milhauda). Zgodnie 
z zasadami mechaniki klasycznej ciało, na które nie działałaby żad-
na siła, poruszałoby się ruchem jednostajnym po linii prostej – ale 
tylko w inercjalnym układzie odniesienia. A co to jest inercjalny 
układ odniesienia? Nie jest to coś, na co dałoby się wskazać nieza-
leżnie od zasady bezwładności. Układ inercjalny jest to właśnie taki 
układ odniesienia – i to jest jego cecha definicyjna – w którym ciało, 
na które nie działałaby żadna siła, poruszałoby się ruchem jedno-
stajnym po linii prostej. Podobnie drugie prawo dynamiki Newto-
na, a = F / m (przyspieszenie, jakiego doznaje ciało, jest proporcjo-
nalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do jego masy), 
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definiuje niejawnie, łącznie z pozostałymi prawami mechaniki, po-
jęcia siły i masy.

Zasady dynamiki ukazują nam się przede wszystkim jako prawdy do-
świadczalne; zostaliśmy jednak zmuszeni do posługiwania się nimi jako 
definicjami. Właśnie z definicji zaczerpnęliśmy to, że siła jest równa 
iloczynowi masy i przyspieszenia; oto zasada, która od tej pory znajdu-
je się poza zasięgiem jakiegokolwiek późniejszego doświadczenia. Tak 
samo, na podstawie definicji, akcja jest równa reakcji (1902, § VI).

System teoretyczny nie traci w  wyniku takich zabiegów idealiza-
cyjnych kontaktu z  doświadczeniem. Podnosząc bowiem prawo 
do godności zasady, rozbija się je na zasadę i na prawo doświad-
czalne, które niejako zapełnia lukę między zasadą a faktami. Ono 
też podlega rewizji, jeśli fakty okazują się niezgodne z  przewidy-
waniami. Rozważmy prosty przykład. Galileusz sformułował za-
sadę głoszącą, że gdyby na spadające swobodnie ciała nie działał 
opór powietrza, to poruszałyby się one ruchami jednostajnie przy-
spieszonymi, a wartość przyspieszenia byłaby identyczna dla nich 
wszystkich. Każde jednak ciało, jakie można było wówczas obser-
wować, spadało w stawiającym opór powietrzu lub w różnego ro-
dzaju cieczach. Dlatego Galileusz sformułował dodatkowo cały sze-
reg praw doświadczalnych, mówiących np., że w  przypadku kul 
ołowianych lub żelaznych spadających ze stosunkowo niewielki-
mi prędkościami opór powietrza można „z dobrym przybliżeniem” 
pominąć, a znów dla innych przypadków starał się wpływ oporu 
w ogólny sposób oszacować.

Kiedy jakieś prawo zostaje w sposób dostateczny potwierdzone przez 
doświadczenie, możemy przyjąć dwie postawy: albo pozostawić to 
prawo wśród rywalizujących ze sobą praw; wtedy będzie ono podda-
wane nieustannej rewizji, która bez żadnej wątpliwości skończy się 
wykazaniem, że jest ono tylko przybliżone; albo też można je pod-
nieść do godności zasady, stosując takie konwencje, żeby twierdze-
nie było na pewno prawdziwe. W tym przypadku postępuje się zawsze 
w ten sam sposób. Pierwotne prawo wyraża relację między dwoma su-
rowymi faktami A i B; pomiędzy te dwa surowe fakty wprowadzamy 
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pośrednie pojęcie oderwane C, mniej lub bardziej fikcyjne [...]. A wte-
dy mamy relację między A i C, którą możemy uważać za ścisłą i która 
jest zasadą; i druga pomiędzy C i B, która pozostaje prawem podle-
gającym rewizji (1905, § X,4).

Wyprowadzamy zatem wnioski doświadczalne nie z samych zasad, 
ale z koniunkcji zasad i praw doświadczalnych. A kiedy wniosek nie 
zgadza się z faktami, to na mocy decyzji metodologicznej uznajemy, 
że za niepowodzenie odpowiedzialne są prawa, a nie zasady. Prze-
tłumaczmy wywody Poincarégo na język logiki, wybierając naj-
prostszy z przypadków, gdy z koniunkcji jednej zasady Z i jednego 
prawa doświadczalnego P wynika zdanie O, opisujące wynik pew-
nego doświadczenia. Załóżmy, że wyniki doświadczeń zaprzeczy-
ły O, mamy zatem

z Z i P wynika logicznie O  
O (na mocy wyników doświadczeń) jest fałszywe 
_______________________________________
Z jest fałszywe lub P jest fałszywe

Z punktu widzenia logiki fałszywość O dowodzi fałszywości zasa-
dy lub prawa. Jeśli jednak na mocy decyzji metodologicznej ustali-
liśmy, że zasada jest prawdziwa (nie w sensie zgodności z rzeczywi-
stością, ale dlatego, że my ją jako prawdziwą traktujemy), to mamy 
schemat obalania praw doświadczalnych:

z Z i P wynika logicznie O
O (na mocy wyników doświadczeń) jest fałszywe
Z (na mocy milczącej umowy między uczonymi) jest prawdziwe
___________________________________________________
P jest fałszywe

Rozważmy jeszcze jeden przykład. Analizując w oparciu o równa-
nie F = ma ruchy planet, Newton wyprowadził w latach 1665–1666 
prawo grawitacji, zgodnie z którym Słońce i planety działają na sie-
bie siłami proporcjonalnymi do iloczynu ich mas, a odwrotnie pro-
porcjonalnymi do kwadratu odległości między nimi. Prawo to za-
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stosowano następnie do analizy wielu innych zjawisk, takich jak 
ruchy pocisków czy wahadeł w pobliżu powierzchni Ziemi, przy-
pływy i odpływy mórz – i we wszystkich tych przypadkach zostało 
ono potwierdzone. Podniesiono je zatem w ciągu XVIII w. do god-
ności zasady. Gdyby pod koniec XVII w. dostrzeżono przez teleskop 
jakiś inny układ planetarny (załóżmy, że było to wówczas możli-
we), w którym planety nie poruszałyby się zgodnie z prawami me-
chaniki i prawem grawitacji, to jest wysoce prawdopodobne, iż pra-
wo grawitacji uznano by za doświadczalnie obalone. Gdyby układ 
taki dostrzeżono pod koniec XVIII w., sytuacja byłaby inna. Do tego 
czasu prawo grawitacji rozpadło się na zasadę mówiącą, że każde dwa 
ciała przyciągają się wzajemnie siłą o postaci F = Gm1m2/r2, oraz na 
prawo doświadczalne, zgodnie z którym grawitacja jest jedyną siłą 
działającą na planety. Uznano by w tej sytuacji zapewne, że kłopot-
liwe obserwacje obalają wspomniane prawo doświadczalne, zasadę 
pozostawiając nietkniętą. Rozważania te wyjaśniają, dlaczego zasa-
dy mechaniki, choć sprawdzone z pewnym przybliżeniem i w ogra-
niczonym zakresie, uważane są za absolutnie prawdziwe i stosowal-
ne do całości wszechświata.

Jeśli postulaty te mają wartość uogólnienia i pewność brakującą pra-
wom doświadczalnym, z  których zostały one wysnute, to dlatego, że 
ostatecznie sprowadzają się do zwykłej konwencji, co mamy prawo zro-
bić, ponieważ z góry jesteśmy pewni, że żadne doświadczenie jej nie 
zaprzeczy.
 Konwencja ta nie jest jednak wcale dowolna; nie jest ona wyni-
kiem naszego kaprysu; przyjmujemy ją, gdyż pewne doświadczenia 
wykazały nam, że byłaby wygodna.
 Wyjaśnia się w ten sposób, jak na podstawie doświadczenia mo-
gły powstawać zasady mechaniki i dlaczego, pomimo to, nie będzie ono 
mogło ich obalić. 
 Zróbmy porównanie z geometrią. Podstawowe twierdzenia geo-
metrii, na przykład postulat Euklidesa, także są tylko konwencjami 
i jest równie nierozsądne dociekanie, czy są one prawdziwe, jak pyta-
nie, czy system metryczny jest prawdziwy. […] 
 Zasady są ukrytymi konwencjami i definicjami. Wysnute są one jed-
nak z praw doświadczalnych, prawa zaś te, że tak powiem, przedzierzgnęły 
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się w zasady, którym nasz umysł przypisuje wartość absolutną (1902,  
§ XVIII, Wnioski).

Czy wyniki doświadczeń mogą zdetronizować zasady?

Przyjrzyjmy się dwu słynnym przypadkom z dziejów fizyki i astro-
nomii, których Poincaré nie omawia, ale które wiodą wprost do wiel-
kiego pytania o wybór zasad i rolę w tym wyników doświadczeń. 
W latach czterdziestych XIX w. stało się jasne, że odkryta pół wie-
ku wcześniej planeta Uran nie porusza się dokładnie tak, jak zgod-
nie z  prawami mechaniki, prawem grawitacji i  ówczesną wiedzą 
o Układzie Słonecznym poruszać się powinna. Zgodnie z zawarty-
mi wcześniej przez społeczność uczonych umowami, pracujący nie-
zależnie John Adams i Urbain Le Verrier trwali przy przekształco-
nych w zasady trzech prawach dynamiki i prawie grawitacji. Trwali 
również przy prawie doświadczalnym głoszącym, iż grawitacja jest 
jedyną siłą działającą na planety. Przyczyn rozbieżności szukali 
w założeniu określającym liczbę ciał działających grawitacyjnie na 
Urana. Zaczęli od rozważenia możliwości najprostszej, czyli od hi-
potezy o istnieniu jednej nieznanej planety; po czym, dopasowując 
odpowiednie wielkości do danych z tablic astronomicznych, zdołali 
określić jej masę i trajektorię. Johann Galle, poinformowany o wy-
nikach obliczeń Le Verriera, dostrzegł nową planetę w miejscu od-
dalonym o ok. 1º od położenia przewidzianego.

Analogicznym rozumowaniem próbował posłużyć się w  la-
tach pięćdziesiątych XIX w. Le Verrier, gdy stwierdzono, że ruch 
planety Merkury również przebiega nieco inaczej niż to wynika-
ło z zasad mechaniki, zasady grawitacji, szeregu praw doświadczal-
nych, a wreszcie założeń określających liczbę, masy i trajektorie ciał 
w  znaczący sposób oddziałujących na Merkurego grawitacyjnie. 
Postulowanej nowej planety jednak nie odkryto. Zawiodły również 
hipotezy o  niesymetrycznym rozkładzie masy Słońca, o  istnieniu 
niewidzialnego strumienia pyłu kosmicznego itd. Wreszcie fizycy 
podjęli próby modyfikacji prawa grawitacji (Tisserand 1872; Levy 
1890); a  zatem poczęto sprowadzać zasadę z  powrotem do rangi 
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prawa. Historia ta zakończyła się zastąpieniem mechaniki klasycz-
nej przez ogólną teorię względności, którą Einstein ogłosił w 1916 r.

Powstaje w tym miejscu pytanie o kluczowym znaczeniu: „czy 
i w jakiej sytuacji można, lub należy, podjąć decyzję detronizującą 
zasady?”. Kiedy niezgodność z  faktami świadczy już nie o  fałszy-
wości towarzyszących zasadom praw doświadczalnych, ale dostar-
cza racji przemawiających przeciw takiej czy innej zasadzie? Wokół 
tego pytania obracają się niemal wszystkie systemy metodologicz-
ne omawiane w tej książce. Poincaré jasnej na nie odpowiedzi nie 
udzielił.

Trzeba, po pierwsze, pamiętać o tym, że sytuacje problemowe, 
z  jakimi mamy do czynienia w  praktyce naukowej, są niesłycha-
nie bardziej skomplikowane, niż by to sugerował powyższy sche-
mat obalania praw doświadczalnych. Zdania opisujące fakty wy-
nikają zwykle z koniunkcji ogromnej liczby przesłanek, z których 
część dotyczy bytów postulowanych przez teorie, a nieobserwowal-
nych. Mamy zatem bardzo wiele możliwości usunięcia niezgodno-
ści przewidywań teoretycznych i faktów. Możemy odrzucić jedną, 
dwie lub więcej przesłanek, możemy je zmodyfikować, możemy 
wreszcie zachować wszystkie przesłanki, a dodać jakieś nowe. Tego 
typu rozważania leżą u podstaw holistycznej filozofii nauki Pierre’a  
Duhema (La Théorie physique. Son objet et sa structure, 1906), któ-
ry uważał w związku z tym, że w obliczu kłopotliwych faktów do-
świadczalnych zawsze, kosztem reszty systemu, możemy obronić 
dowolnie wybraną grupę twierdzeń. Ale choć logika, powiadał 
dalej Duhem, nie może zmusić nas do porzucenia danego prawa, to 
w pewnych sytuacjach może nas do tego skłonić zdrowy rozsą-
dek, podpowiadający, które części teoretycznego systemu są odpo-
wiedzialne za niepowodzenia.

Sama logika nie jest w stanie – w obliczu jakichkolwiek rezulta-
tów doświadczeń – zmusić nas do odrzucenia wybranej zasady: za-
wsze możemy obstawać przy danym twierdzeniu, modyfikując inne 
części systemu teoretycznego. Tak więc (tego przykładu nie ma w pis-
mach Poincarégo) inteligentni ludzie trwali aż do I połowy XVII w. przy 
zasadach fizyki Arystotelesa, wbrew oczywistym – z punktu widzenia 
ludzi wychowanych na fizyce nowożytnej – kontrświadectwom do-
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świadczalnym, uzupełniając zasady Stagiryty m.in. o rozmaite wer-
sje teorii impetusu. Podobnie (w tę historię Poincaré uwikłany był 
osobiście) na przełomie XIX i XX w. fizycy niemal jednomyślnie ob-
stawali przy zasadach mechaniki klasycznej, wbrew piętrzącym się 
coraz bardziej trudnościom związanym ze wspomnianymi powy-
żej odkryciami doświadczalnymi. Trudności te próbowano usunąć, 
uzupełniając mechanikę m.in. o rozmaite wersje teorii eteru.

Można przyjąć stanowisko skrajne i twierdzić, że zawsze wol-
no nam uzgadniać wybrane zasady z wynikami doświadczeń za po-
mocą najrozmaitszych hipotez „ratunkowych”: metodologiczna 
decyzja, umowa zawarta (milcząco) między uczonymi, aby trakto-
wać pewne prawa jako niewzruszenie prawdziwe, raz na zawsze za-
bezpieczałaby je przed werdyktem doświadczenia. Poincaré takie-
go skrajnego poglądu nie przyjął. Przyznawał, że żadnej hipotezy 
nie można poddać próbie decydującej, ale w Nauce i hipotezie pi-
sał, iż w pewnych sytuacjach, gdy zasada „przestaje być płodna, do-
świadczenie, nie zaprzeczając jej bezpośrednio, potępi ją jednak”. 
Byłaby to jakaś odpowiedź na pytanie, w  jakich sytuacjach nale-
ży odrzucać same zasady, gdyby Poincaré wyjaśnił, co znaczą wy-
rażenia „przestaje być płodna” i „potępi ją”. Niestety, pozostawił na 
ten temat jedynie garść niejasnych sugestii. (Omówioną w rozdzia-
le 6 metodologię Lakatosa można traktować jako pewną propozycję 
eksplikacji tych dwóch wyrażeń, skodyfikowania intuicji, do jakich 
Poincaré się odwoływał, choć wysłowić ich nie potrafił).

Michael Polanyi w Personal Knowledge. Towards a Post-Critical 
Philosophy (1958) twierdził, że te intuicje, które kierują pracą uczo-
nego, są z istoty niewyrażalne. W wyniku złożonego procesu edu-
kacyjnego, a potem praktyki prowadzonej pod nadzorem mistrzów, 
nabywamy umiejętności konieczne do uprawiania nauki, podobnie 
jak opanowujemy rodzimy język: uczymy się na przykładach, na-
śladując innych i słuchając ich uwag, a nie w wyniku opanowania 
ogólnych reguł. Podobnie nie istnieje zbiór reguł, który decydował-
by o tym, że dany utwór muzyczny jest wielkim dziełem sztuki, ale 
słyszą to ci, którzy przeszli przez złożony proces muzycznej edu-
kacji. A choć oceny, jakie ferują, jawią się im jako oczywiste, to nie 
potrafią powiedzieć profanom, dlaczego tak jest. Jest tak też w przy-
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padku nauki: wybitni naukowcy wyczuwają np., w jaki sposób przy-
gotować eksperyment i jak opisać jego wyniki, które rezultaty do-
świadczeń są ważne, jak rozwiązywać naukowe problemy lub która 
teoria jest dobra, a która nie. Ale choć we własnym gronie na ogół 
w takich sprawach się zgadzają, to nie są w stanie wyjaśnić laikom, 
na jakiej podstawie takich ocen dokonują. Nie da się słownie wy-
czerpująco wyjaśnić, na czym polega uprawianie nauki: „Wiemy 
więcej, niż jesteśmy w stanie powiedzieć”.

Czy można tego rodzaju pogląd, określany przez Lakatosa mia-
nem „elitaryzmu”, przypisać Poincarému? Sprowadzałby się on 
w tym przypadku do twierdzenia, że dobry naukowiec czuje, kiedy 
doświadczenie „potępia” teorię, a ona „przestaje być płodna”, choć 
nie potrafi tego wyrazić słowami. Do takiej interpretacji skłania na-
cisk, jaki autor Nauki i hipotezy kładł na rolę w praktyce badawczej 
„poczucia piękna i harmonii”. Naukowiec rozpoznaje, kiedy teoria 
przestaje być prosta, a tym samym piękna, ale nie może tego stwier-
dzić, ani nawet zrozumieć, człowiek w „zmysł harmonii” niewypo-
sażony.

Spróbujmy prześledzić proces utraty prostoty na przykładzie 
nawiązującym po części do analiz Poincarégo. Na przełomie XVI 
i XVII w. współzawodniczyły ze sobą dwie hipotezy, z których jed-
na, ptolemeuszowa, w środku świata umieszczała Ziemię, a druga, 
kopernikańska, Słońce. Można by – odwołując się do XX-wiecz-
nej teorii względności – twierdzić, że obie hipotezy były równo-
ważne, opisywały jedynie ruchy ciał niebieskich w  różnych ukła-
dach odniesienia (które jedna i  druga błędnie absolutyzowały). 
Spór między nimi był empirycznie nierozstrzygalny (na co zwra-
cali uwagę zarówno Osiander, jak i Bellarmino), bo przecież nie wi-
dzimy środka świata, sfer planetarnych, epicykli, deferentów i ekwan-
tów – czego istnienie obie teorie postulowały. Widzimy tylko na 
niebie jasne punkty – zwane „gwiazdami błądzącymi”, czyli pla-
netami – zmieniające swoje położenia na tle innych jasnych punk-
tów względem siebie nieruchomych, czyli „gwiazd stałych”. Obie 
hipotezy można było bez końca dopasowywać, np. mnożąc epicy-
kle na epicyklach, do wyników obserwacji astronomicznych. Dal-
szy rozwój wydarzeń sprawił jednak, że system heliocentryczny sta-
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wał się coraz bardziej „prosty i harmonijny”, podczas gdy system 
geocentryczny, gdyby nadal broniono go po, powiedzmy, 1700 r., 
traciłby prostotę i harmonię coraz bardziej i bardziej. Tylko hipo-
teza heliocentryczna mogła doprowadzić Keplera do odkrycia ma-
tematycznych harmonii w ruchach planetarnych. Zjawiska aberra-
cji światła gwiazd (zaobserwowanej w 1728 r.) i paralaksy gwiezdnej 
(stwierdzonej w 1838 r.) wynikały (przy pewnych obiegowych wów-
czas założeniach) wprost z wyjściowego modelu Kopernika, pod-
czas gdy w ramach teorii geocentrycznej trzeba by było wyjaśniać 
je za pomocą wysoce dziwacznych hipotez dodatkowych. A wresz-
cie umieszczenie Słońca w centrum układu planetarnego stanowi-
ło konieczny warunek odkrycia prawa grawitacji, co doprowadzi-
ło do powstania zdumiewającej swą prostotą i harmonią mechaniki 
Newtona. W tej nowej teorii Słońce nie znajdowało się już w środku 
świata, ale wraz z planetami obracało się, gdzieś w przestrzeni, wo-
kół wspólnego środka masy. „Środek masy” nie jest, oczywiście, po-
jęciem doświadczalnym i nie sposób – odwołując się do „czystych” 
doświadczeń – stwierdzić, czy to ostatnie twierdzenie jest praw-
dziwe. Środek masy jest tam, gdzie na to wskazuje analiza ruchów 
ciał dokonana w oparciu o prawa mechaniki. Naukowcy czują na-
tomiast, że system jako całość jest prosty, harmonijny, piękny. Wię-
cej nie da się tu powiedzieć.

Poincaré równie często, co o harmonii i prostocie, pisał jednak 
o wygodzie: przyjmujemy daną konwencję, „gdyż pewne doświad-
czenia wykazały nam, że byłaby wygodna”. Nie jest jasne, co rozu-
miał przez „wygodę”, choć tu i ówdzie wiązał ją właśnie z prostotą. 
Nie sądzę, aby udało się definitywnie rozwikłać związane z tym za-
gadki interpretacyjne. Zamiast tego przyjmijmy, jako hipotezę robo-
czą, twierdzenie, iż Poincaré był elitarystą, i przyjrzyjmy się, w jaki 
sposób, kierując się swym nieanalizowalnym zmysłem harmonii, 
oceniał sytuację, w jakiej znalazła się fizyka na początku XX w.

Zacznijmy od sytuacji w geometrii. Twierdzenia geometrii eu-
klidesowej, o czym była mowa na początku tego rozdziału, pierwot-
nie zostały zasugerowane przez doświadczenia związane z rozcho-
dzeniem się światła i ruchami ciał stałych. Ponieważ okazało się, iż 
wygodnie jest za pomocą euklidesowej geometrii opisywać świat, 
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podniesiono jej twierdzenia do rangi zasad, traktując je odtąd jako 
prawdy niewzruszone, a stosując faktycznie jako definicje. W roli 
zasad odnosiły się do faktów nie bezpośrednio, ale dopiero po doda-
niu odpowiednich praw doświadczalnych, mówiących np., że pew-
ne przedmioty z drewna czy z metalu nieodkształcane siłą i w stałej 
temperaturze można „z dobrym przybliżeniem” traktować jak ciała 
sztywne i że światło w ośrodkach optycznie jednorodnych rozcho-
dzi się po liniach prostych. (A co to jest ośrodek optycznie jedno-
rodny? Jest to, rzecz jasna, ośrodek, w którym światło rozchodzi się 
po liniach prostych. Powstające tu błędne koło nie jest rezultatem 
pojęciowego zamętu czy niedostatków systemu, ale należy do istoty 
ludzkiej wiedzy). Brak systemów alternatywnych do połowy XIX w. 
przyczynił się do powstania przesądu, jakoby twierdzenia geometrii 
Euklidesa były prawdami koniecznymi. Pojawienie się geometrii 
Łobaczewskiego i Riemanna obaliło ten pogląd. Czy należy w tak 
zmienionej sytuacji rozważyć zmianę systemu geometrycznego sto-
sowanego w fizyce? Poincaré twierdził, że nie. Podawał dwa powo-
dy, dla których powinniśmy, spośród trzech dostępnych systemów 
geometrii, wybrać właśnie euklidesowy. 1) Geometria Euklide-
sa jest najprostsza z matematycznego punktu widzenia – mogli-
byśmy, gdybyśmy chcieli, opisywać świat za pomocą innych geo-
metrii, stosując inne prawa doświadczalne, ale opisy byłyby mniej 
wygodne (tu sens jest jasny: obliczenia byłyby trudniejsze). 2) Geo-
metria Euklidesa dobrze odpowiada własnościom ciał makrosko-
powych z naszego bezpośredniego otoczenia. A co by było, gdyby 
proponowane przez Gaussa pomiary kątów wielkich trójkątów dały 
wynik wyraźnie różny od 180°? Wtedy, upierał się Poincaré, nale-
żałoby modyfikować prawa fizyki towarzyszące stosowaniu geome-
trii do opisów kształtów, położeń i ruchów ciał tak, aby ratować ak-
sjomaty Euklidesa przed obaleniem przez wyniki doświadczeń. Na 
mocy zalecanej przez niego decyzji doświadczenie nie tylko nie mo-
głoby obalić euklidesowej geometrii, ale nie byłoby nawet w stanie 
jej „potępić”.

Nie zajmował równie skrajnego stanowiska w  odniesieniu do 
jakiejkolwiek teorii fizycznej. Tę różnicę należy chyba tłumaczyć 
faktem, iż, jego zdaniem, między geometrią a fizyką zachodzi waż-
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na różnica: doświadczenia prowadzące nas do przyjęcia, jako pięk-
nych i  wygodnych, konwencji geometrycznych są doświadczenia-
mi nie z zakresu geometrii samej, ale z zakresu mechaniki i optyki, 
podczas gdy konwencje teorii fizycznych przyjmujemy na podsta-
wie doświadczeń z tego właśnie zakresu faktów, do którego dana te-
oria się odnosi. Zasady geometrii są przeto odleglejsze od doświad-
czenia niż zasady np. mechaniki czy elektrodynamiki.

W książce Wartość nauki Poincaré analizował sytuację proble-
mową, w jakiej znalazła się fizyka na przełomie wieków XIX i XX. 
Dopuszczał możliwość, że tarapaty, w  jakie popadła mechanika 
klasyczna w  związku ze wspomnianymi anomalnymi wynikami 
doświadczeń, doprowadzą do tego, iż zostanie ona wyparta przez 
nową mechanikę, w której masa bezwładna będzie rosnąć z szyb-
kością, a prędkość światła stanie się nieprzekraczalna. Ale jest też 
możliwe, podkreślał, że zasady fizyki klasycznej wyjdą z  tych ta-
rapatów zwycięsko – i  sam zaangażował się w  ich obronę. Pisząc 
wspomniany powyżej artykuł o dynamice elektronu (1905), zakła-
dał – zgodnie z poglądem wówczas obiegowym – istnienie eteru, 
którego ukryte własności miały wyjaśniać zaskakujące wyniki do-
świadczeń związanych z wpływem ruchu układów na przebieg od-
bywających się w nich zjawisk elektromagnetycznych. Własności te 
należało odgadnąć. Poincaré, podobnie jak inni fizycy, mimo upor-
czywych wysiłków odgadnąć ich nie zdołał – a  jednak do końca 
uznawał mechanikę klasyczną za fundament fizyki. Choć równa-
nia, które podał w 1905 r. były identyczne z podanymi przez Einsteina, 
to inaczej je interpretował – i dlatego nie uważa się go dziś za współ-
twórcę szczególnej teorii względności.

Przewidywał natomiast, że w bliskiej przyszłości odrzucona zo-
stanie zasada zachowania energii. Sformułowano ją w połowie XIX w. 
w wyniku długotrwałych badań nad przekształcaniem się energii 
mechanicznej w  ciepło i  na odwrót. Lista postulowanych rodza-
jów energii ulegała, wraz z  postępami badań, rozszerzeniu. Mó-
wiono m.in. o energii kinetycznej, potencjalnej, chemicznej, o ener-
gii przekazywanej w procesach wymiany ciepła itd. Przez cały ten 
czas zasada zachowania energii była niezwykle płodna, pozwalała 
w licznych przypadkach przewidzieć, ile i jakiej energii wydzieli się 
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w danym procesie. Pod koniec XIX w. odkryto jednak rad, substan-
cję wydzielającą, jak się wówczas wydawało, nieograniczoną ilość 
energii – która nie wiadomo skąd się brała. Poincaré wspomniał 
o jednej z ówczesnych hipotez, zgodnie z którą rad przechwytuje ja-
kieś promieniowanie, przez inne substancje przenikające bez opo-
ru, a energię tego promieniowania zamienia w światło i ciepło. Hi-
poteza ta – choć tłumaczyła zagadkowe własności radu i uzgadniała 
zasadę zachowania energii z  wynikami doświadczeń kaloryme-
trycznych – nie prowadziła jednak do dalszych przewidywań, a na 
dobrą sprawę otwierała pole dla niczym nieskrępowanych spekula-
cji. Właśnie w odniesieniu do sytuacji, w jakiej znalazła się u progu 
XX w. zasada zachowania energii, powtórzył Poincaré w Wartości 
nauki cytowane już stwierdzenie ze swojej pierwszej książki: „jeśli 
zasada przestanie być płodna, doświadczenie, nie zaprzeczając jej 
bezpośrednio, potępi ją jednak” (1905, § 9).

Dalszy rozwój fizyki nie potwierdził tych ocen. Po 1905 r. rela-
tywistyczna teoria pola szybko wyparła mechanikę klasyczną, zaś 
po 1916 r. za podstawową teorię wszechświata powszechnie uzna-
no ogólną teorię względności, w której metryczne własności czaso-
przestrzeni zmieniają się w zależności od rozkładu mas w danym 
obszarze, a tylko przestrzeń pusta (jakiej w naszym świecie nie ma) 
byłaby euklidesowa. Natomiast zasada zachowania energii, wzbo-
gacona o Einsteinowskie równanie E = mc2, wyszła za wspomnia-
nych trudności zwycięsko i do dziś stanowi jeden z fundamentów 
fizyki. Naukę uprawia się jednak metodą prób i błędów i nikomu 
nie wolno czynić zarzutów z tej racji, że jego intuicyjne oceny z per-
spektywy przyszłego rozwoju wydarzeń okazały się chybione.

Czy i w jakim sensie nauka poznaje świat?

Konwencjonalista jest zagrożony popadnięciem w skrajności dwo-
jakiego rodzaju. Pierwsza, metodologiczna, sprowadza się do twier-
dzenia, że skoro zawsze można bronić teorii przed obaleniem 
przez wyniki doświadczeń, to decyzja o jej odrzuceniu w ogóle nie 
zależy od faktów doświadczalnych, a tym bardziej od jakichś 
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praw myślenia (z wyjątkiem może pojęcia grupy i zasady indukcji 
matematycznej), ale wyłącznie od woli uczonych. Sugerowałoby 
to, że konwencjonalizm jest odmianą irracjonalizmu i taką opinię 
tu i ówdzie się spotyka, choć trudno, o czym za chwilę, taki pogląd 
przypisać Poincarému. Skrajność druga, filozoficzna, przechodzi 
od konstatacji, iż formy teoretyczne są produktami naszej wyobraź-
ni twórczej, warunkującymi również sposoby, na jakie postrzegamy 
i opisujemy fakty, do tezy, że nauka nie poznaje świata, a jedynie 
tworzy pewne obrazy, które – biorąc własne wytwory za rzeczy-
wistość – nazywamy światem. Podobnie jak kiedyś zdaliśmy so-
bie sprawę z  tego, iż obrazy mityczne czy religijne nie są obraza-
mi rzeczywistości, tak dziś konwencjonalistyczna filozofia wyzwala 
nas ze złudzenia polegającego na ontologizacji tych form poznaw-
czych, które nazywamy teoriami naukowymi.

Tak zinterpretowany konwencjonalizm znosił, a w każdym ra-
zie znacznie zamazywał, epistemologiczną różnicę pomiędzy na-
ukami przyrodniczymi a  doktrynami religijnymi czy filozoficz-
nymi. Pierre Duhem i  Édouard Le Roy – obaj zaangażowani 
katolicy – rozwijali idee tej filozofii pobudzani nadzieją, że zlikwi-
duje ona, a przynajmniej znacznie osłabi, konflikt pomiędzy nauką 
a wiarą. Prace Duhema, bardzo wnikliwe z dzisiejszej perspekty-
wy, Poincaré z niejasnych powodów ignorował, natomiast w ostat-
nich latach życia zwalczał radykalną wersję konwencjonalizmu, 
jaką głosił bergsonista Le Roy (polemiki ograniczały się do proble-
mów filozofii nauki, bez nawiązywania do zagadnień filozofii religii 
czy poglądów Bergsona). Autor Wartości nauki przypisywał jednak  
Le Roy poglądy, których ten nigdy nie głosił, dlatego bezpieczniej 
będzie usunąć tu ów zwodniczy, polemiczny kontekst. Niezależ-
nie od tamtych nieporozumień argumenty Poincarégo zachowały, 
z uwagi na dalszy rozwój filozofii nauki, wielką wagę.

Zwalczaną przez siebie doktrynę Poincaré charakteryzuje na-
stępująco:

Nauka składa się wyłącznie z  konwencji i  jedynie tej okoliczności 
zawdzięcza ona swą pozorną pewność; fakty naukowe, a  tym bar-
dziej prawa są sztucznymi tworami uczonego; zatem nauka nie może 
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niczego nauczyć nas o prawdzie, może nam tylko służyć jako reguła 
działania (1905, § 10.1).

Jeśli chcemy bronić tezy, że wiedza naukowa posiada wartość lo-
giczną, to prowadzi to nas do pytania, czy prawdziwe lub fałszywe 
są teorie naukowe, czy tylko zdania o faktach. Poincaré twier-
dzi, iż na obu poziomach można odnaleźć zarówno elementy kon-
wencjonalne, pozbawione wartości logicznej, jak i zdania prawdzi-
we lub fałszywe.

Jeśli chodzi o poziom teoretyczny, to jeszcze raz przypomina, że 
gdy w wyniku milczącej umowy między uczonymi podnosimy ja-
kieś prawo do godności zasady, rozbijamy je na zasadę i prawo do-
świadczalne – a to drugie posiada wartość logiczną na mocy zgod-
ności lub niezgodności z rzeczywistością. Tak więc jeśli np. prawo 
grawitacji przekształcimy w  zasadę, pozbawiając je tym samym 
wartości logicznej (lub uznając za niepodważalnie prawdziwe, lecz 
nie na podstawie zgodności z rzeczywistością, tylko na mocy 
wspólnotowej decyzji), to prawdziwe lub fałszywe – w klasycz-
nym tego słowa znaczeniu – stanie się twierdzenie, że grawitacja 
jest jedyną siłą działającą na planety. Nie jest też tak, aby, jak twier-
dził Le Roy, zdanie „fosfor topi się w 44ºC” było po prostu definicją 
fosforu, bo kiedy, podkreśla Poincaré, takie zdanie wypowiadam, 
twierdzę, że każde ciało, mające takie i takie własności – pominąw-
szy w tej charakterystyce punkt topnienia – przejdzie w stan ciekły 
w  temperaturze powyżej 44ºC. Będzie więc można odkryć, że to 
prawo jest fałszywe, a wtedy w pracach chemików przeczytamy za-
pewne „istnieją dwa ciała, brane dotąd za fosfor, a różniące się tem-
peraturą topnienia”.

Jeśli chodzi o poziom obserwacji, to Poincaré podkreśla, iż nie 
ma mowy o tym, aby uczony stwarzał fakt: wszystko, co tworzy on 
w  fakcie, sprowadza się do wyboru języka, w  którym fakt zosta-
je opisany. Gdy już przyjmiemy pewien język, formułowane w nim 
zdania o faktach są prawdziwe lub fałszywe na mocy zgodności lub 
niezgodności z  wynikami doświadczeń. To jest definicyjna cecha 
zdań o  faktach (Poincaré, który notorycznie miesza fakty z  ich 
opisami, pisze w tym kontekście nie „zdania”, a „fakty”): są to te zda-
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nia, których prawdziwość lub fałszywość da się stwierdzić – przy 
przyjętych konwencjach językowych – na podstawie wrażeń.

Można ten sam fakt opisać w różnych językach. Wyobraźmy so-
bie czterech ludzi obserwujących powtórkę omówionego powyżej 
eksperymentu Boyle’a. Proszeni o zdanie sprawy z tego, co widzą – 
zakładamy, że udzielono im wstępnych wyjaśnień przesądzających 
wybór faktu, tak iż żaden z nich nie zaskoczy nas opisem lotu mu-
chy pod sufitem lub ubiorów laborantów – mówią po kolei:

– „w miarę jak dolewamy rtęci do otwartego ramienia szklanej 
rurki poziom rtęci w ramieniu zamkniętym podnosi się”;

– „w miarę jak wzrasta różnica poziomów rtęci w obu ramio-
nach rurki zmniejsza się objętość uwięzionej porcji powietrza”;

– „w miarę wzrostu ciśnienia objętość powietrza maleje”;
– „objętość powietrza maleje proporcjonalnie do wzrostu ciś-

nienia”.
Słysząc takie relacje, pomyślimy zapewne, że pierwszy z  ob-

serwatorów jest ignorantem, drugi, a tym bardziej trzeci, posiada-
ją pewną wiedzę z fizyki, zaś czwarty jest w tym zakresie specjalistą 
(aby stwierdzić odwrotną proporcjonalność ciśnienia do objętości 
trzeba m.in. obliczyć ciśnienie wskazywane przez różnicę pozio-
mów rtęci i dodać do niego jedną atmosferę). Nas interesują w tej 
chwili języki, w jakich sformułowano te relacje. Pierwszy z obser-
watorów użył języka potocznego, zrozumiałego dla ogółu ludzi 
mówiących po polsku. Czwarty posłużył się specjalistycznym ję-
zykiem pewnych teorii fizycznych zrozumiałym dla nielicznych. 
Charakterystyczną cechą coraz bardziej specjalistycznych opisów 
jest to, że stosują się one do coraz większej liczby faktów jednostko-
wych: podczas gdy laik opisze zwykle jednostkowy fakt zachodzą-
cy tu i teraz, to w miarę rosnącego „unaukowienia” opisu zwracamy 
coraz bardziej uwagę na te cechy faktu, które są wspólne wielu fak-
tom pod pewnym względem podobnym, a pomijamy inne. Nauko-
wiec z naszego przykładu nie wspomina już, że rurka była zrobio-
na ze szkła, a użytą cieczą była rtęć, gdyż według przyjętych przez 
niego teorii są to cechy nieistotne dla przebiegu badanego zjawiska.

Na tej podstawie Poincaré odróżnia fakty naukowe i  fak-
ty surowe: te pierwsze to fakty opisane w języku teorii naukowej, 
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drugie to fakty opisane w języku potocznym. (Co, zważywszy uwa-
gi kończące poprzedni akapit, prowadzi do tezy, że na jeden fakt 
naukowy składa się wiele faktów surowych). Po czym stwierdza, iż 
uczeni nie tworzą faktów naukowych swobodnie, ale – po wybo-
rze danego języka – narzucają im je fakty surowe. Te drugie stano-
wią, zdaniem autora wartości nauki, fundament wszelkiej wie-
dzy. Zwolennicy różnych teorii odmiennie opiszą te same zjawiska, 
być może nie użyją ani jednego wspólnego słowa. Czy mamy na tej 
postawie powiedzieć – jak Kuhn, zob. rozdział 5 poniżej – że żyją 
oni w różnych światach i nie są w stanie się porozumieć? Poincaré 
broni zarówno możliwości porozumienia, jak i tego, iż uczeni ci je-
dynie różnie mówią o  jednym i  tym samym. Tym czymś wspól-
nym są właśnie fakty surowe. Możliwy jest mianowicie przekład 
wypowiedzi na temat stosunków między faktami naukowymi na 
wypowiedzi o stosunkach między samymi tylko faktami surowy-
mi. Stosunki między faktami surowymi stanowią „niezmiennik 
powszechny”, to, o czym na rozmaite sposoby mówią różne teorie.

Umożliwia to nam ocenę, która z teorii jest lepsza pod wzglę-
dem poznawczym. Można z uporem twierdzić, że teoria Ptolemeu-
sza nie została obalona przez wyniki obserwacji astronomicznych – 
przecież nadal można było mnożyć epicykle na epicyklach, tak aby 
dopasowywać konsekwencje teorii do danych z tablic astronomicz-
nych. A  zatem, twierdzą niektórzy, wybór pomiędzy systemami 
Ptolemeusza i Kopernika mógł być dokonany jedynie ze względów 
pozapoznawczych, tym bardziej, że faktycznie chodziło o  wybór 
układu odniesienia do opisu ruchów ciał, a ten, jeśli nie wierzymy 
w  istnienie absolutnych położeń, jest dowolny. Poincaré temu za-
przecza. Hipoteza kopernikańska nie tylko wyjaśniała obserwowa-
ne z Ziemi ruchy ciał niebieskich, ale – rozwinięta przez Galileusza 
i Newtona w system mechaniki – w ramach jednego systemu wy-
jaśniała też obrót płaszczyzny drgań wahadła Foucaulta, ruchy at-
mosfery ziemskiej i wód oceanicznych, spłaszczenie Ziemi i wiele 
innych faktów. Natomiast dobudowanie systemu mechaniki do teo-
rii Ptolemeusza okazało się niemożliwe i wspomniane przed chwilą 
zjawiska pozostały z punktu widzenia zwolenników jego teorii nie-
powiązane ze zjawiskami ruchów ciał niebieskich. Nawet jeśli ogra-
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niczymy się do tego, co widać na niebie, to teoria Kopernika (już 
bez pomocy mechaniki) wiąże ze sobą w jednym systemie widocz-
ne ruchy gwiazd i planet z jednej, a zjawiska aberracji i paralaksy 
gwiezdnej z drugiej strony, podczas gdy pozostają one niepowiąza-
ne z punktu widzenia teorii Ptolemeusza. O poznawczej wyższości 
teorii przesądza, zdaniem Poincarégo, to, że odkrywa ona stosun-
ki wiążące większą liczbę bardziej różnorodnych faktów surowych 
(dziś określamy to mianem rosnącej unifikacji wiedzy).

Odkryte stosunki między faktami surowymi – prawa przyro-
dy – stanowią trwały dorobek nauki: odnajdujemy je w różnych ję-
zykowych przebraniach we wszystkich następnych teoriach. Wielu 
z tych, którzy głoszą, że nauka nie odkrywa prawdy, przez „praw-
dę” rozumieją coś, co dotyczyłoby istoty rzeczy. Jeśli zaakceptuje-
my podobny wymóg, to, stwierdza Poincaré, pozostanie nam przy-
znać, że sceptycy mają rację. Nauka jednak z samej swej natury nie 
odpowiada na pytania w  rodzaju „czym jest grawitacja?”, „czym 
jest elektryczność?” itp. Nauka zapoznaje nas ze stosunkami mię-
dzy faktami surowymi – i tylko pod tym względem można mówić 
o prawdziwości jej twierdzeń. Chociaż te stosunki dają się pomy-
śleć jedynie jako ujmowane lub odczuwane przez jakiś umysł, to są 
obiektywne dlatego, że:

[…] to, co nazywamy rzeczywistością obiektywną, ostatecznie jest tym, 
co jest wspólne wielu istotom myślącym i  co mogłoby być wspólne 
wszystkim; tą częścią wspólną […] może być tylko harmonia wyrażona 
prawami matematycznymi (1905, Wstęp).

W ten sposób twórca konwencjonalistycznej filozofii nauki, gdy uj-
rzał wnioski, jakie z jego pierwotnych twierdzeń wyprowadzili inni, 
próbował twierdzenia te osłabić i prawdę, jaką sam niegdyś wygnał 
z  nauki, wprowadzić niejako tylnymi drzwiami z  powrotem. Po-
wstałych przy tym napięć i niekonsekwencji nie zdążył już usunąć, 
a jest wątpliwe, czy w ogóle ich usunięcie jest możliwe.
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O wartości nauki

Na zakończenie podkreślmy jeszcze, że Poincaré nie zgadzał się ze 
zwolennikami poglądu, iż istotą nauki jest dostarczanie nam re-
guł działania, a zatem jej wartość leży w tym, że służy ona ludzko-
ści przez swoje zastosowania techniczne. Wręcz przeciwnie, pozna-
nie naukowe, jak z mocą podkreślał, stanowi wartość samo w sobie, 
a jeśli pobudza rozwój przemysłu, to tym lepiej, gdyż dzięki temu 
zyskujemy środki i psychologiczne pobudki do dalszego rozwijania 
nauki – dla niej samej.

 
Uczony nie bada przyrody dlatego, że jest to użyteczne; studiuje ją dla-
tego, że znajduje w tym przyjemność, a znajduje w tym przyjemność 
dlatego, że jest ona piękna. Gdyby nie była piękna, nie byłaby warta po-
znania, a życie nie byłoby warte, aby je przeżywać (1908, § I,I).

Większość ludzi nie lubi myśleć, a kieruje nimi instynkt mający na 
względzie tylko doraźne potrzeby. Ludzie ci nie pozostawiliby po 
sobie więcej niż pszczoły czy mrówki, gdyby nie nieliczni szaleń-
cy, którzy często marli w biedzie, a nigdy nie myśląc o użyteczności, 
tworzyli naukę i sztukę dla nich samych.

[…] jeśli Grecy pokonali barbarzyńców i jeśli Europa, dziedziczka my-
śli Greków, panuje nad światem, to dlatego, że dzicy lubili krzyczące 
barwy i hałaśliwe dźwięki bębna, które absorbowały tylko ich zmysły, 
podczas gdy Grecy kochali piękno intelektualne, ukryte pod pięknem 
widocznym i  że to właśnie ono daje inteligencji pewność i  siłę. […] 
to bezinteresowne poszukiwanie prawdy dla własnego jej piękna jest 
zdrowe i może również uczynić człowieka lepszym (1908, § I,I).

Jeśli odrzucimy hasła „nauka dla nauki” i „sztuka dla sztuki”, je-
śli uznamy, że obie powinny służyć potrzebom życiowym, to trud-
no będzie uniknąć wniosku, iż „cywilizacja ma na celu dostarcza-
nie alkoholu tym, którzy lubią pić”. Tom Wartość nauki kończą 
w związku z tym słowa:
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Jeśli cywilizacja ma wartość, to jedynie dzięki nauce i sztuce. […] 
 Co tylko nie jest myślą, jest czystą nicością, gdyż jedynie myśl po-
myśleć możemy, a wszystkie słowa, za pomocą których mówimy o rze-
czach, nie mogą wyrażać niczego prócz myśli; jeśli ktoś powiada, że 
poza myślą jest jeszcze coś innego, wygłasza zatem twierdzenie, które 
nie może mieć sensu.
 A przecież – dziwna sprzeczność dla wierzących w czas – histo-
ria geologiczna uczy nas, że życie jest tylko krótkim epizodem między 
dwiema wiecznościami śmierci i że w samym tym epizodzie myśl świa-
doma trwała i  trwać będzie tylko krótką chwilę. Myśl jest tylko bły-
skiem na tle długiej nocy.
 Lecz błysk ten właśnie jest wszystkim (1905, § XI,8).
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rozdział 2
Empiryści logiczni w poszukiwaniu kryteriów...  

empirycznej sensowności

Mniej więcej do 1930 r. filozofowie – również ci odwołujący się do 
nauk przyrodniczych – budowali ogólne teorie poznania, a nie te-
orie poznania specyficznie naukowego. Te drugie formułowali nie-
liczni naukowcy o zacięciu filozoficznym, jak John Herschel, Wil-
liam Whewell, William Jevons (Zasady nauki. Traktat o  logice 
i metodzie naukowej, 1874) , Ernst Mach (zob. poniżej § 1), Henri 
Poincaré, Émile Meyerson (Identité et réalité, 1908), Pierre Duhem, 
Norman R. Campbell (Physics: The Elements, 1908), Percy W. Bridg- 
man (Foundations of Science, 1927) i inni. Były to jednak prace po-
wstające niejako od przypadku do przypadku, nie składały się na 
wyodrębnioną tradycję intelektualną. Filozofia i metodologia na-
uki zaistniały jako wyspecjalizowane dyscypliny w wyniku dzia-
łalności grupy filozofujących naukowców i filozofów mających wy-
kształcenie naukowe, która w 1929 r. określiła siebie mianem Koła 
Wiedeńskiego. A  ich filozoficzny program znany jest jako empi-
ryzm logiczny bądź pozytywizm logiczny, a czasem jako neo-
pozytywizm.

Pierwotne plany były nieporównanie ambitniejsze: członkom 
Koła wydawało się, że dokonują w dziejach filozofii w ogóle prze-
łomu podobnego do tego, jaki w dziejach fizyki kojarzony jest z po-
staciami Kopernika, Galileusza i Newtona. Jeden z liderów ruchu, 
Moritz Schlick, podczas Siódmego Międzynarodowego Kongresu 
Filozoficznego w Oxfordzie mówił:

Wydaje się, że dzięki ustaleniu naturalnych granic filozofii osiągamy 
nieoczekiwanie głęboki wgląd w jej problemy; widzimy je z nowej stro-
ny, co dostarcza nam środków rozwiązywania tak zwanych sporów 
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filozoficznych w sposób absolutnie ostateczny i niepodważalny. Ta de-
klaracja wydać się może śmiała i rozumiem, jak trudno dowieść, iż jest 
prawdziwa, a, co więcej, przekonać kogoś, że odkrycie prawdziwej na-
tury filozofii, które zrodzić ma tak cudowny owoc, zostało już doko-
nane. A jednak żywię głębokie przeświadczenie, iż tak właśnie jest i że 
jesteśmy świadkami narodzin nowej ery filozofii, zaś jej przyszłość bę-
dzie zupełnie odmienna od przeszłości, która tak pełna była żałosnych 
porażek, daremnych wysiłków i próżnych sporów (1930b).

Złudzenie to zaczęło pryskać już w połowie lat trzydziestych, a po-
głębiające się różnice poglądów między niegdysiejszymi członka-
mi Koła Wiedeńskiego i ich sojusznikami sprawiły, iż w latach pięć-
dziesiątych nikt już nie chciał nazywać siebie empirystą logicznym. 
Wreszcie w latach sześćdziesiątych wykazano zasadniczą błędność 
podstawowych założeń całego programu, zaś określenie „logicz-
ny empirysta” zaczęło funkcjonować niemal jako epitet. Pozosta-
ły natomiast sformułowane w Kole problemy, z których centralne 
dotyczyły natury twierdzeń matematycznych z  jednej strony, na-
ukowych z drugiej, a metafizycznych z trzeciej, a także metod ba-
dawczych, które zdecydowały o tym, że nauki przyrodnicze są tym, 
czym są. Przyjrzyjmy się historii ruchu, który wprawdzie poniósł 
porażkę, ale w  trwały sposób przekształcił filozoficzną scenę. Za-
cznijmy od kulturowego tła, na którym powstał. Jak sama nazwa 
wskazuje, łączył on w  sobie tradycje filozoficznego empiryzmu 
(a ściślej pozytywizmu) i matematycznej logiki.

Empiryści, a przede wszystkim Ernst Mach

Spośród klasycznych reprezentantów empiryzmu neopozytywiści 
nawiązywali zwłaszcza do Davida Hume’a (Traktat o naturze ludz-
kiej, 1739–1740), a jeszcze bardziej do empirysty krytycznego Ernsta 
Macha (Analiza wrażeń, 1886).

Mach jako filozof zrazu był kantystą, potem pod wpływem 
Berkeleya i Hume’a odrzucił tezę o istnieniu sądów syntetycznych 
a  priori. Przyjął w  teorii poznania stanowisko skrajnego empiry-
zmu, zgodnie z którym cała nasza wiedza, łącznie z matematyką, 
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wywodzi się z wrażeń. A zaraz potem dodał do tego tezę metafi-
zyczną: wszystko, co istnieje, to wrażenia. Jednak słowo „wraże-
nie” funkcjonuje w języku potocznym w sposób sugerujący istnie-
nie substancjalnego podmiotu, który wrażeń doznaje. Aby takiej 
sugestii uniknąć, Mach posłużył się neutralnym słowem „element”, 
choć pisał też „wrażenie”, „doświadczenie”, „fakt”. Elementy to bar-
wy, dźwięki, zapachy, uczucia ciepła lub zimna itd. Mach nie wy-
jaśnia, czy elementem jest np. sama czerwień, czy plama czerwie-
ni o pewnym kształcie, czy wreszcie kompleks barwnych plam. Tak 
czy inaczej, jak pisze, elementy nieustannie splatają się w  pewne 
konfiguracje, które na niesłychanie złożone sposoby następują jed-
na po drugiej.

Istotą tego złożonego następstwa kompleksów elementów, które 
nazywamy podmiotem lub duszą, jest – tu Mach wyraźnie podąża 
za Schopenhauerem – wola, przejawiająca się w pragnieniu trwania 
i ekspansji. Narzędziem służącym jego zaspokojeniu w przypadku 
zwierząt są szybkie nogi, czujne zmysły, kły i pazury, w przypadku 
człowieka tę funkcję spełnia przede wszystkim rozum. Aby wypeł-
nić swoje zadanie, rozum strumienie elementów opisuje i stara się 
przewidzieć te, które nastąpią. Jednak są one tak złożone i różno-
rodne, że opis pełny byłby w praktyce niewykonalny. Nawet gdyby 
udało się takowy sporządzić, byłby nieprzydatny jako środek dzie-
lenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Dlatego tworzymy po-
jęcia, które określono później mianem „teoretycznych”.

Tworzymy je zgodnie z  Zasadą Ekonomii Myślenia, tak aby 
w możliwie krótki i prosty sposób opisać to, co w konfiguracjach 
elementów i ich następstwach powtarzalne, a następnie móc prze-
kazywać własne doświadczenia innym oraz przewidywać to, co na-
stąpi. Np. słowo „stół” zastępuje niesłychanie, może nieskończenie, 
długi opis tego, co – mówiąc w zwykły sposób – możemy zobaczyć 
czy poczuć dotykiem, chodząc po pokoju, zapalając i gasząc świat-
ło, przesuwając w  różne miejsca tę grupę wrażeń, którą nazywa-
my stołem, przykrywając ją serwetą, podpalając itd. Na bardziej 
zaawansowanym poziomie wymyślamy pojęcia, takie jak „masa”, 
„siła”, „pole elektryczne”, „atom”, a także „myśl”, „popęd”, „dyspo-
zycje” itd.
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Zdrowy rozsądek (a raczej rozpowszechniony przesąd) wyod-
rębnia w konfiguracjach i strumieniach elementów to, co nazywamy 
„umysłem” czy „psychiką” z jednej strony, a z drugiej to, co uważa-
my za świat zewnętrzny wobec naszych umysłów. Badając związki 
elementów drugiego rodzaju, uprawiamy fizykę (w szerokim tego 
słowa znaczeniu), badając związki elementów składających się na 
„nasze ja”, jesteśmy psychologami, a badając oddziaływania między 
jednymi a drugimi, uprawiamy fizjologię. Żadna z tych dyscyplin 
nie jest redukowalna do pozostałych. Jedność nauki polega w ujęciu 
Macha na tym, że wszystkie dyscypliny mają wspólny przedmiot 
badań (konfiguracje elementów i  ich następstwa) i  tę samą meto-
dę (konstruowanie ekonomicznych opisów, skutecznych jako na-
rzędzia przewidywania), a różni je jedynie badany zakres związków 
między elementami.

Część skrótowych ujęć pewnych klas zjawisk tworzymy na eta-
pie przedwerbalnym, na podstawie najbardziej potocznych do-
świadczeń. Tak powstaje wiedza instynktowna, która później, wy-
rażona w formie słownej, jawi nam się jako zbiór pewników (Kant 
zinterpretował je jako sądy syntetyczne a priori). Ale jedynie poczu-
cie pewności, towarzyszące wiedzy logicznej i matematycznej, od-
różnia ją od tych rodzajów wiedzy, które tworzone są świadomie. 
Nie istnieje uniwersalna metoda budowania teorii: w trakcie jej wy-
myślania naukowcy posługują się wszelkimi możliwymi metodami. 
Tak czy inaczej w przypadku teorii tworzonych świadomie zawsze 
możliwe są wątpliwości co do ich prawdziwości, zaś systemy teore-
tyczne bywają różne i często musimy wybrać któryś z nich. Kryte-
riami akceptacji bądź wyboru są, zdaniem Macha, ekonomiczność 
opisu i sukces przewidywań. Jeśli kryteria te są spełnione, to nie tyl-
ko akceptujemy dany system jako narzędzie, ale zaczynamy sądzić, 
że świat jest taki, jakim go opisujemy.

Wiąże się to z odruchowym pytaniem, dlaczego strumienie ele-
mentów nie są chaotyczne, ale w pewien sposób uporządkowane. 
Odpowiadając na nie, próbujemy ów porządek wyjaśnić, a  czyni-
my to, postulując istnienie czegoś, co się za strumieniami elemen-
tów kryje. Niegdyś formułowano wyjaśnienia, odwołujące się do 
bytów czy sił duchowych – dziś w zasadzie porzuciliśmy ten spo-
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sób myślenia. Ale zastąpiliśmy tamte – animistyczne bądź ideali-
styczne – koncepcje wyjaśnieniami postulującymi istnienie pod 
powierzchnią zjawisk atomów, sił, eteru itp. Dokonaliśmy zwodni-
czej ontologizacji naszych form myślenia: to, co stanowi myślowe 
narzędzie, podnieśliśmy do rangi przedmiotu badań. Tak jak kie-
dyś uwolniliśmy się od animizmu czy idealizmu, tak dziś – wzywa 
Mach – trzeba uwolnić się od materializmu, zrozumieć, że „rzeczy 
materialne” są jedynie skrótowymi symbolami myślowymi pew-
nych grup elementów, znakami, które poza naszą myślą nie mają 
odniesień.

Zgodnie z  takim poglądem filozoficznym Mach podjął pró-
bę przeformułowania mechaniki Newtona w celu usunięcia z niej 
pojęć odnoszących się – rzekomo – do bytów nieobserwowalnych, 
przede wszystkim tych występujących w Kantowskich sądach czy-
stego przyrodoznawstwa i  ich najbardziej ogólnych empirycznych 
zastosowaniach. Pojęcia siły pozbyć się łatwo, zastępując wszędzie 
siłę przez iloczyn masy i przyspieszenia. Ale trzeba teraz pozbyć się 
pojęcia masy – Mach dokonuje tego, wskazując na fakt, że w mecha-
nice nie ma mowy o absolutnych wartościach mas, a jedynie o sto-
sunkach mas ciał, zaś stosunki te są równe odwrotności stosunków 
przyspieszeń, jakich te ciała udzielają sobie wzajemnie w pewnych 
warunkach (określenie tych warunków napotyka jednak na trud-
ności o wiele poważniejsze, niż to sobie Mach wyobrażał). Zasady 
mechaniki obowiązują w inercjalnych układach odniesienia, czyli 
takich – wedle ujęcia tradycyjnego – które są nieruchome bądź po-
ruszają się ruchami jednostajnymi po prostych w stosunku do cze-
goś, co Newton określił mianem przestrzeni absolutnej. Obiek-
tywnego jej istnienia miał, zdaniem autora Philosophiae naturalis 
principia mathematica, dowodzić eksperyment z  wirującym wia-
drem z wodą: oddziaływanie tego nieinercjalnego układu z prze-
strzenią absolutną sprawia, że powierzchnia wody staje się wklęsła. 
Jest to, argumentuje Mach, rozumowanie błędne: wiadro porusza 
się ruchem przyspieszonym nie względem rzekomej – niewidzial-
nej – przestrzeni absolutnej, ale względem gwiazd zwanych nie-
gdyś „stałymi” i właśnie spoczynek lub ruch jednostajny względem 
tych – widzialnych – obiektów stanowi kryterium inercjalności 
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układu odniesienia. Zbędne jest też pojęcie czasu absolutnego: czas, 
o jakim mowa w mechanice, jest stosunkiem szybkości, z jaką upły-
wają rozmaite – obserwowalne – procesy. (Stąd pochodzi słynna de-
finicja Einsteina: czas jest tym, co mierzymy za pomocą zegara).

Machowi nie chodziło o to, abyśmy uprawiając naukę, nie po-
sługiwali się pojęciami masy czy siły. Wręcz przeciwnie, formuły 
otrzymane w  wyniku ich eliminacji stałyby się niesłychanie dłu-
gie i skomplikowane. Posługujemy się nimi, gdyż praktyka dowiod-
ła ich ekonomiczności i skuteczności. Mach chciał jedynie pokazać, 
że w zasadzie możemy się bez tych pojęć obyć, zastępując je inny-
mi, odnoszącymi się jedynie do elementów, ich konfiguracji i na-
stępstw. A zatem nie ma powodu, by sądzić, że pojęcia teoretyczne 
oznaczają coś, co istnieje obiektywnie. Innym argumentem Macha 
przeciwko istnieniu takich teoretycznych bytów jest wskazanie na 
fakt, że możliwe są różne, wzajemnie wykluczające się teorie tych 
samych zjawisk; tak np. szereg tych samych faktów ekonomicznie 
opisują oraz przewidują zarówno teoria cieplika (w której ciepło jest 
substancją), jak i teoria korpuskularno-kinetyczna (w której ciepło 
jest ruchem).

Wrogi był natomiast stosunek Macha do pojęć takich, jak eter 
czy – co przyniosło mu szczególną sławę – atom. Nie tylko dowo-
dził, że eter i atomy nie istnieją, ale twierdził też, że nie powinniśmy 
się tymi pojęciami w nauce posługiwać. (W tamtym okresie trwały 
wśród fizyków zaciekłe spory o istnienie atomów, natomiast istnie-
nie eteru praktycznie wszyscy uważali za dowiedzione). Jego argu-
mentacja nie była konsekwentna. Czasem twierdził, iż pojęcia te są 
nieekonomiczne, w innych miejscach jednak, że ich używanie rodzi 
iluzję istnienia bytów nieobserwowalnych i  właśnie z  tego wzglę-
du należy ich unikać. Ale jest chyba inny powód kryjący się za tymi 
atakami.

Argumenty Macha przeciwko istnieniu eteru czy atomów były 
częścią prowadzonej przezeń kampanii przeciw pojęciu materii. Na 
poziomie zdrowego rozsądku przyjmujemy istnienie materii po to, 
aby wyjaśnić porządek panujący wśród wrażeń. Jeśli nie przyjmę, 
że w moim pokoju stoi stół jako rzecz niezależna od doznań, to po-
jawianie się podobnych wrażeń zawsze, ilekroć do pokoju wchodzę, 
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korelacje doznań wzrokowych i  dotykowych, zachowanie wrażeń 
nazywanych książką, które gdy je wypuszczam z  ręki, zatrzymu-
ją się zawsze na powierzchni, którą nazywam stołem itd., stają się 
niezrozumiałe (chyba że np. przyjmę za Berkeleyem, iż te wrażenia 
wytwarza we mnie Bóg, albo za buddystami jogaczary, że świat jest 
wspólnym snem wszystkich istot czujących). Nauki przyrodnicze 
wyjaśniają – na bardziej wyrafinowanym poziomie – ten panujący 
wśród wrażeń porządek, postulując istnienie sił, eteru, atomów itp. 
Decyzja wyrzeczenia się tych wszystkich bytów jest równoznaczna 
z rezygnacją z  jakichkolwiek wyjaśnień. Mach nie tylko do takiej 
rezygnacji się przyznaje, ale twierdzi wręcz, że nauka powinna raz 
na zawsze porzucić próby wyjaśniania czegokolwiek. Jej jedynym 
zadaniem ma być ekonomiczne opisywanie i skuteczne przewidy-
wanie kompleksów elementów i ich następstw.

A co Mach zyskuje dzięki tej rezygnacji? Zyskuje poczucie jed-
ności, którego chyba bardzo potrzebował. Świadczą o tym rozpro-
szone w jego pismach uwagi, że atom nie może myśleć czy postrze-
gać – a zatem pojęcie to jest nieprzydatne w psychologii. Tymczasem 
należy we wszystkich naukach – a raczej w różnych gałęziach jednej 
nauki – używać tych samych pojęć. Wszystkie zaś pojęcia są z języ-
ka nauki eliminowalne z wyjątkiem tych, które odnoszą się do ele-
mentów, ich konfiguracji i następstw. Zazwyczaj rozdwajamy świat 
na nasze „ja”, duszę z jednej strony, a rzeczy materialne z drugiej – 
po czym przeciwstawiamy jedno drugiemu. Ale istnienie zarówno 
materii, jak i naszych „ja”, jest złudzeniem. Byt jest jeden i nauka 
jest jedna – bada ten sam byt pod różnymi względami. Uświado-
mienie sobie tej prawdy nie było dla Macha celem samym w sobie – 
pod koniec słynnego wykładu z 1882 r. wyraził nadzieję, iż w przy-
szłości

 
[…] ciężka przegroda między człowiekiem a światem będzie stopniowo 
zanikać, że ludzie z mniejszym samolubstwem i cieplejszym uczuciem 
zachowywać się będą nie tylko względem siebie, ale również wzglę-
dem całej przyrody organicznej, a także i względem tak zwanej przy-
rody martwej.
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Nowa logika i jej filozofia, a przede wszystkim  
Traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina

Używamy słów, aby o coś spytać bądź poprosić, za coś podziękować, 
wyrazić swe uczucia czy obawy, modlić się, opowiadać dowcipy itd. 
Reguły tworzenia w danym języku poprawnych wypowiedzi rozma-
itego rodzaju badają i  kodyfikują gramatycy. Niekiedy formułuje-
my ciągi słów szczególnego rodzaju, przez gramatyków zaliczane do 
zdań oznajmujących, orzekające, że „to a to jest tak a tak”. Np. „moja 
miotła stoi w kącie”. Nazywa się je często zdaniami w sensie lo-
gicznym. Zdaniem w sensie logicznym jest taki ciąg słów czy zna-
ków, który posiada wartość logiczną, czyli jest prawdziwy bądź fał-
szywy. W klasycznym rozumieniu zdanie jest prawdziwe wtedy, gdy 
o tym, co zachodzi, orzeka, że zachodzi, o tym, co jest takie a takie, 
orzeka, że jest takie a takie – słowem, gdy jest zgodne z rzeczywistoś-
cią. Nie jest to, rzecz jasna, żadna definicja „prawdy”, a wyraz intui-
cji kryjących się za pewnego rodzaju użyciem tego słowa. Używa się 
go też inaczej, mówiąc np. o prawdziwym złocie. W filozofii i nauce 
interesujące jest jednak tylko takie użycie, przy którym prawdziwość 
orzeka się wyłącznie o zdaniach (choć niektórzy wolą mówić o praw-
dziwości myśli bądź sądów wyrażanych przez zdania). W klasycz-
nym ujęciu uważa się, że wartość logiczna przysługuje zdaniu obiek-
tywnie, niezależnie od tego, co ktokolwiek o tym sądzi.

Jeśli o  prawdziwość zdań chodzi, to zachodzą między nimi 
szczególne związki, takie mianowicie, że prawdziwość pewnych 
zdań gwarantuje prawdziwość innych zdań. Jeśli np. praw-
dą jest, że „każdy człowiek jest śmiertelny” i że „Sokrates jest czło-
wiekiem”, to prawdą jest też, że „Sokrates jest śmiertelny”. W takich 
przypadkach mówimy, że dane zdanie, zwane wnioskiem, wynika 
logicznie (lub dedukcyjnie) z tych a tych zdań jako przesłanek. 
Dyscypliną, która takie związki bada, jest logika. Okazuje się, że 
taki transfer prawdziwości między zdaniami zależy od ich formal-
nej budowy – nie tej jednak, jaką badają gramatycy, a od czegoś, co 
bywa nazywane ich formą logiczną.

Pierwszy znany system logiki, kodyfikujący formalne schema-
ty wnioskowań gwarantujących prawdziwość wniosków przy praw-
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dziwości przesłanek, zbudował w  IV w. p.n.e. Arystoteles. W  po-
danych przez niego schematach występują zmienne, w  miejsce 
których podstawia się nazwy ogólne bądź jednostkowe. (Podany 
przed chwilą przykład jest podstawieniem schematu „każde A jest 
B”, „C jest A”, a zatem „C jest B”). Dziś tzw. sylogistyka Arystote-
lesa stanowi niewielki fragment logiki predykatów, zwanej też ra-
chunkiem nazw.

W III w. p.n.e. stoicy zbudowali logikę kodyfikującą rozumo-
wania w rodzaju „jeśli deszcz pada, to jest mokro”, „nie jest mokro”, 
a  zatem „deszcz nie pada”, co jest podstawieniem schematu „jeśli 
p, to q”, „nie q”, a zatem „nie p”. Za zmienne występujące w takich 
schematach podstawia się zdania (w sensie logicznym) – i dlatego 
określa się to wszystko mianem logiki bądź rachunku zdań.

 Później w rozwoju logiki nastąpiła przerwa trwająca ponad dwa 
tysiące lat. Dopiero badania nad podstawami matematyki – zwłasz-
cza nad procedurą dowodzenia, polegającą na wnioskowaniu jed-
nych twierdzeń z drugich – podjęte w połowie XIX w., dały począ-
tek nowym ideom logicznym. Za przełom w drodze do zbudowania 
logiki matematycznej uważa się książkę George’a Boole’a An In-
vestigation of the Laws of Thought (1864). Krok po kroku zastąpiono 
występujące w schematach arystotelesowskich i stoickich potoczne 
słówka w rodzaju „i”, „nie”, „jeśli, to”, „każde”, „niektóre” formal-
nymi symbolami – funktorami prawdziwościowymi i kwantyfika-
torami – o ściśle określonych regułach użycia. A wreszcie powstał 
jeden z głównych – obok formalizmu i intuicjonizmu – nurt w fi-
lozofii matematyki, logicyzm. Zapoczątkował go Gottlob Frege 
w Grundlagen der Arithmetik (1884). Nieco później podobny pro-
gram niezależnie sformułował Bertrand Russell w The Principles of 
Mathematics (1903). Zwieńczeniem tych badań stało się monumen-
talne dzieło Russella i Alfreda North Whiteheada Principia mathe-
matica (1910–1913). Logicyzm to program redukcji matematyki do 
logiki: chodziło o  to, aby najpierw sprowadzić twierdzenia „wyż-
szych” działów matematyki do twierdzeń z  zakresu arytmetyki 
liczb naturalnych, następnie zdefiniować pojęcia arytmetyki za po-
mocą pojęć logicznych, a wreszcie pokazać, że jej twierdzenia wyni-
kają, przy takich definicjach, z praw logiki. Realizowalność całego 
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programu – a przede wszystkim zasadność tych aksjomatów, o któ-
re trzeba było tradycyjnie pojętą logikę rozszerzyć w celu jego prze-
prowadzenia – pozostaje do dziś przedmiotem gorących sporów.

Frege, poczynając od artykułu Über Sinn und Bedeutung (1892), 
a Russell od On Denoting (1905), zapoczątkowali jeszcze jeden pro-
gram badawczy: program analizy logicznej zdań języka potocz-
nego, który miał pozwolić na skodyfikowanie rozumowań, jakie 
prowadzimy na co dzień. Chodziło o znalezienie odpowiedników 
zdań potocznych, wyrażonych za pomocą formalnych symboli logi-
ki matematycznej w celu usunięcia trudności, na jakie napotykamy, 
używając „zwykłych” słów i zdań. Wyjaśnijmy to na słynnym Rus-
sellowskim przykładzie. Wypowiedziany w 1905 r. ciąg słów „Obec-
ny król Anglii jest łysy” był zdaniem w sensie logicznym. Wpraw-
dzie łysina Edwarda VII nie była wówczas zupełna, w  związku 
z czym miałoby się ochotę o tym zdaniu orzec, że było trochę praw-
dziwe, a trochę fałszywe. Z tego typu przypadkami starał się uporać 
Jan Łukasiewicz, inicjując w 1917 r. program budowy logik wielo-
wartościowych. Na razie jednak obowiązywała zasada wyłączo-
nego środka, zgodnie z którą dla dowolnego zdania w sensie lo-
gicznym albo ono samo jest prawdziwe, albo prawdziwa jest jego 
negacja. Ale jak wtedy sklasyfikować zdanie „Obecny król Francji 
jest łysy”? Ma ono dokładnie analogiczną budowę do zdania o królu 
Anglii, a zatem powinno być zdaniem w sensie logicznym, tymcza-
sem ani nie jest prawdą, że obecny król Francji jest łysy, ani że łysy 
nie jest – bowiem Francja w 1905 r. nie miała króla.

Russell rozwiązywał powstały dylemat, stwierdzając, że grama-
tyczna forma zdania często nie odzwierciedla jego formy logicznej. 
Ten, kto na serio wypowiada przytoczone zdanie, milcząco zakła-
da, że istnieje obecnie ktoś, kto jest królem Francji, że ten ktoś jest 
jeden, a wyraźnie stwierdza, że jest on łysy. Przeprowadzając ana-
lizę logiczną, wydobywamy te ukryte założenia na jaw i przedsta-
wiamy rzekomo proste zdanie jako koniunkcję trzech zdań, w któ-
rych dodatkowo „obecny król Francji” nie jest podmiotem (jakby to 
sugerowała jego forma gramatyczna), ale orzeczeniem, a technicz-
nie: predykatem. Formalnie zapiszemy to w postaci x (KFx y 
(KFy → x = y)  Bx), co można w przybliżeniu odczytać jako „istnie-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



91EMPIRYŚCI  LO GICZNI W POSZUKIWANIU KRY TERIÓW.. .

je x będące królem Francji i dla każdego y, gdyby było ono królem 
Francji, to byłoby identyczne z x i to x jest łyse”. Ponieważ pierw-
szy człon koniunkcji jest fałszywy, to na mocy definicji funktora „ ” 
całe zdanie jest fałszywe. Co więcej, tak zapisanego zdania można 
użyć w formalnych schematach wnioskowań.

Języki potoczne są niebywale różne, a każdy, kto próbował tłu-
maczyć z jednego języka na drugi, wie, że często nie da się w prze-
kładzie w  pełni oddać tego, co powiedziano w  języku oryginału. 
Logika matematyczna, podobnie jak matematyka, była jedna. Poja-
wiała się więc nadzieja na stworzenie języka uniwersalnego, a może 
raczej odsłonięcie tego, co leży u podłoża każdego języka – dotarcie 
do samej istoty przedstawiania faktów w zdaniach. Skoro zaś praw-
dziwość zdań polega na ich zgodności z rzeczywistością, to pojawi-
ła się nadzieja na to, że logiczne badania nad językiem ujawnią coś 
z istoty świata. Z takim przekonaniem przystępował do pracy au-
tor pierwszej książki z filozofii logiki matematycznej, Ludwig Witt-
genstein.

Po ukończeniu Principia mathematica Russell przestał raz na 
zawsze pracować nad logiką. Pisał właśnie nad popularnymi Proble-
mami filozofii, gdy w 1911 r. w Cambridge pojawił się Ludwig Witt-
genstein, który przerwał studia inżynierskie z  zamiarem poświę-
cenia się filozofii i  logice. Wcześniej światopogląd Wittgensteina 
ukształtowały zwłaszcza książki Otto Weiningera Płeć i charakter 
(1903) i  Arthura Schopenhauera Świat jako wola i  przedstawie-
nie; wkrótce potem potężne wrażenie wywarły na nim opowiada-
nia Lwa Tołstoja i powieści Fiodora Dostojewskiego. A w między-
czasie przestudiował logiczne prace Fregego i Russella – i przybył 
do Cambridge najwyraźniej z zamiarem ujęcia idei przejętych od 
wspomnianych filozofów życia za pomocą nowych, logicznych me-
tod. Po półtora roku studiów filozoficznych pod kierunkiem Rus-
sella wyjechał nagle do norweskiej wioski. Wśród śniegów Skandy-
nawii, a potem walcząc na ochotnika na frontach I wojny światowej 
(aby w obliczu śmierci „stać się człowiekiem”), pracował nad swą 
pierwszą książką, Traktatem logiczno-filozoficznym.

Cały system Traktatu jest oparty na założeniu, że logiczna 
forma naszych myśli jest identyczna z logiczną formą świata 
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(co staje się mniej osobliwe gdy pojawia się wyjaśnienie: świat jest 
moim światem), co prowadzi do tezy, iż „Cokolwiek da się pomy-
śleć, jest też możliwe” (3.02). Myśląc, przedstawiamy sobie możli-
we fakty (sytuacje), a gdy myślimy prawdziwie, to nasze myśli są 
obrazami faktów, których ogół jest światem.

Myślimy o świecie, nie zdając sobie sprawy z natury owego pro-
cesu. Niekiedy jednak, aby swe myśli utrwalić lub przekazać innym, 
wyrażamy je w postaci zmysłowo postrzegalnej – i wypowiadamy 
bądź zapisujemy znaki zdaniowe. Zdanie zaś to w  terminolo-
gii Traktatu znak zdaniowy wraz z towarzyszącą mu myślą, rozu-
miejącą go i rzutującą na świat (lektury książki nie ułatwia to, że 
Wittgenstein wielokrotnie wstawia „zdanie” tam, gdzie powinien 
być „znak zdaniowy”). W  języku potocznym wyrażamy swe my-
śli w postaci nieprzejrzystej: rozumieniem takich zdań rządzą nie-
zliczone milczące reguły i bardzo trudno się połapać, na czym sens 
zdania polega (sensem jest możliwy fakt, przedstawiany przez zda-
nie). Należy więc zdania poddać analizie logicznej – a jeśli zdołamy 
przeprowadzić ją w pełni, to nasze znaki zdaniowe staną się wierny-
mi podobiznami myśli z jednej, a możliwych faktów z drugiej strony. 
Zasadnicze partie książki wypełniają rozważania nad tym, jaką po-
stać przyjęłyby zdania po przeprowadzeniu ich całkowitej analizy.

Studia nad logiką zdań wiodą Wittgensteina do tezy: „Każ-
de zdanie jest funkcją prawdziwościową zdań elementarnych” (5). 
Chodzi o to, że po dokonaniu analizy logicznej zdanie rozpada się 
na najprostsze ze zdań – zdania elementarne – z których część 
poprzedzona może być znakiem negacji, a które połączone są funk-
torami prawdziwościowymi. Wartość logiczna zanalizowanego 
zdania jest zatem dokładnie określona przez wartości logiczne zdań 
elementarnych. Zdania elementarne, co bardzo istotne, są logicznie 
niezależne: żadne z nich nie wynika z pozostałych, może więc być 
prawdziwe albo fałszywe niezależnie od prawdziwości albo fałszy-
wości wszystkich innych (jest to teza atomizmu logicznego w od-
niesieniu do języka).

Logika predykatów każe pytać o wewnętrzną budowę zdań ele-
mentarnych. Na to Wittgenstein odpowiada zagadkowo: zdanie ele-
mentarne jest splotem znaków prostych, czyli nazw. Jednak nie po-
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daje przykładów nazw, nie wyjaśnia nawet, czy nazwy są wyłącznie 
indywiduowe, indywiduowe bądź ogólne, a może tylko ogólne. Nie 
pisze też nic o  tym, na jakie sposoby nazwy splatają się w zdania 
elementarne. Stwierdza jedynie, że każda z nazw ma pewną formę 
logiczną, określającą jej możliwe połączenia z  innymi nazwami. 
Sposób, w jaki nazwy są faktycznie splecione w danym zdaniu ele-
mentarnym, nazywa jego strukturą logiczną (forma jest możli-
wością struktury).

Skoro całkowicie zanalizowane zdanie ma być, jak twierdzi 
Wittgenstein, wierną kopią wyrażonej myśli, a  myśl i  świat mają 
wspólną budowę logiczną – myśli i wyrażające je zdania są logicz-
nymi obrazami możliwych faktów – to prowadzi to do tez onto-
logicznych o charakterze formalnym. Ontologia Traktatu powstała 
jako odpowiedź na pytanie, jaki musi być świat, aby nasze zdania – 
w ich postaci „rzeczywistej”, ujawnianej w wyniku analizy logicz-
nej – miały sens niezależnie od tego, co w świecie zachodzi, a co nie 
(czy np. Francja ma obecnie króla).

Nazwa, jako znak prosty, odnosi się do prostego składnika 
rzeczywistości, czyli przedmiotu. Przedmioty stanowią substan-
cję świata (są tym, z czego wszystko jest zbudowane, a co nie jest 
zbudowane z czegoś jeszcze innego). Sposób, w jaki nazwy splata-
ją się w zdaniu elementarnym, obrazuje, w jaki sposób splatają się 
przedmioty tworzące elementarną sytuację, czyli stan rzeczy. Je-
śli stan rzeczy się zdarza, tzn. przedmioty splatają się tak, jak ozna-
czające je nazwy, to zdanie elementarne jest prawdziwe. Skoro zda-
nia elementarne są od siebie logicznie niezależne – każde z  nich 
może być prawdziwe albo fałszywe niezależnie od wartości logicz-
nych wszystkich innych zdań – to świat rozpada się na stany rzeczy, 
z których każdy może zdarzyć się albo nie niezależnie od wszyst-
kiego, co jeszcze w świecie się zdarza. Natomiast przedmioty muszą 
być trwałe, bo gdyby któryś przestał istnieć, nazwa straciłaby od-
niesienie (Bedeutung), a zawierające ją zdanie straciłoby sens (Sinn). 
Tymczasem zdanie ma sens niezależnie od swej wartości logicznej, 
a zatem niezależnie od tego, co dzieje się w świecie. Każdy przed-
miot ma też pewną formę, pozwalającą mu na pewne sposoby łą-
czyć się z  innymi przedmiotami w stany rzeczy – i musi być ona 
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taka sama jak forma pozwalająca oznaczającej go nazwie łączyć się 
z innymi nazwami w zdania elementarne.

Wróćmy do zdań złożonych. Są one, jak powiedziano, funk-
cjami prawdziwościowymi zdań elementarnych. Zdanie o postaci  
„p → q” jest prawdziwe, zważywszy na definicję funktora implika-
cji, w trzech przypadkach: gdy zdarzają się stany rzeczy obrazowa-
ne przez p i q, gdy nie zdarza się p a zdarza q oraz gdy nie zdarza się 
p i nie zdarza q. A do czego odnosi się znak implikacji? Do nicze-
go, odpowiada Wittgenstein (i  rozszerza to twierdzenie na wszel-
kie tzw. stałe logiczne). Gdyby funktory prawdziwościowe do cze-
goś się odnosiły, to zdanie o postaci „p → q” miałoby inny sens niż 
zdanie o postaci „~p  q”, tymczasem są one dokładnie równoważ-
ne. Autor Traktatu proponuje w związku z tym notację pozwalają-
cą obyć się bez funktorów: układamy dla danej formuły standardo-
wą tabelę logiczną (taką jaką znaleźć można na pierwszych stronach 
każdego elementarnego podręcznika logiki), w pierwszym nawiasie 
spisujemy znaki wartości logicznych z ostatniej kolumny, a w dru-
gim wyliczamy wszystkie zdania składowe. Obie przytoczone tu 
formuły będą wtedy miały postać: (PFPP)(p,q). Jest to, rzec by moż-
na, logiczny arystotelizm: forma logiczna jest formą przedmiotów, 
do których odnoszą się nazwy, niezmienność praw logiki bierze się 
z niezmienności przedmiotów, nie ma więc faktów logicznych (gdy-
by były, mielibyśmy do czynienia z logicznym platonizmem).

Prawo logiki, np. ((p → q)  ~q) → ~p, zapisane przy użyciu pro-
ponowanej przez Wittgensteina notacji, przybierze postać (PPPP)(p,q), 
a to uzmysławia nam, że prawa te nie są obrazami faktów. Są prze-
cież prawdziwe zawsze, niezależnie od tego, co się zdarza (zaś ich 
negacje, czyli logiczne sprzeczności, są zawsze fałszywe). Skoro sen-
sem zdania nazwaliśmy możliwy fakt przez zdanie obrazowany, to 
prawa logiki i  ich podstawienia są bezsensowne (sinnlos). Bez-
sensowne są też twierdzenia matematyki, łącznie z ich podsta-
wieniami. Prawdziwość praw logiki i twierdzeń matematyki wynika 
z samych definicji terminów, z jakich są zbudowane – a zatem są one, 
w rozumieniu Fregego, zdaniami analitycznymi. (Z drugiej jednak 
strony prawa logiki i twierdzenia matematyki, niczego o świecie nie 
mówiąc, obrazują jego logiczną budowę. W nich ukazuje się to, co 
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wspólne językowi i światu. I gdyby szukać dla nich miejsca w Kan-
towskiej klasyfikacji sądów, to byłyby to zdania syntetyczne a priori. 
Jest to jeden z kluczowych dylematów, na jakie natrafiamy przy pró-
bach interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego: czy jego system 
jest czy nie jest pewną odmianą kantyzmu. Odpowiedzi na to pyta-
nie w tekście nie znajdziemy).

Zdania sensowne są obrazami sytuacji, a to dzięki jedno-jed-
noznacznemu przyporządkowaniu składających się na nie zdań 
elementarnych możliwym stanom rzeczy i  zazwyczaj jedno-wie-
loznacznemu przyporządkowaniu całej funkcji prawdziwościowej 
rozpadającym się na stany rzeczy (możliwym) faktom. Są one praw-
dziwe, gdy zdarza się jedna z możliwości zachodzenia lub niezacho-
dzenia stanów rzeczy, jakie dana funkcja prawdziwościowa dopusz-
cza. Aby wiedzieć, czy dane zdanie sensowne jest prawdziwe, należy 
porównać je z rzeczywistością. Ogół zdań prawdziwych, pisze 
Wittgenstein, stanowi całość nauk przyrodniczych.

Wittgenstein, co istotne dla dalszego rozwoju wydarzeń, nie 
zdołał (a nawet nie próbował) przeprowadzić całkowitej analizy ja-
kiegokolwiek zdania sensownego. Nie podał przykładu zdania ele-
mentarnego, a  tym samym stanu rzeczy, podobnie jak nie podał 
przykładów nazw, a tym samym przedmiotów. Nie powiedział też, 
jak porównuje się zdania elementarne z rzeczywistością.

Na ostatnich stronach podkreślił natomiast, że mamy wciąż do 
czynienia ze znakami zdaniowymi, które są poprawnie gramatycz-
nie zbudowanymi zdaniami oznajmującymi, ale z punktu widzenia 
logiki nie są ani bezsensowne, czyli prawdziwe analitycznie, ani sen-
sowne, gdyż nie da się ustalić ich wartości logicznej przez porówna-
nie z  rzeczywistością (występują w  nich bowiem znaki do niczego 
się nieodnoszące). Są to, po pierwsze, „zdania” etyczne, orzekające 
o czymś, że jest dobre bądź złe, oraz estetyczne, mówiące, że coś jest 
piękne bądź brzydkie. A, po drugie, „zdania” metafizyczne, jakich 
pełno w dziełach klasycznych filozofów próbujących powiedzieć coś 
o „naturze rzeczywistości”, „istocie bytu”, a wreszcie o „sensie życia”. 
Wittgenstein podaje tylko jeden przykład tez metafizycznych – a są to 
tezy Traktatu logiczno-filozoficznego! Te wszystkie „zdania” nie są ani 
prawdziwe, ani fałszywe – są niedorzeczne (unsinnig).
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Mimo tego pejoratywnego określenia Wittgenstein do niektó-
rych przynajmniej niedorzeczności odnosi się z  szacunkiem. Jest 
coś niewyrażalnego – stwierdza na ostatniej stronie książki, nie-
jako podwójnie łamiąc zasady sensownej mowy – mistycznego, 
co decyduje o  sensie ludzkiego życia. Ale to coś nie jest faktem. 
Wszystkie fakty, włączając w to nasze stany psychiczne, z etyczne-
go punktu widzenia są absolutnie bezwartościowe – a raczej przy-
pisanie im jakiejś etycznej wartości byłoby równie niedorzeczne jak 
powiedzenie o  Tarnicy, że jest inteligentna. W  zdaniach sensow-
nych jesteśmy w stanie przestawić dowolny możliwy fakt, w tauto-
logiach albo równaniach przedstawiamy logiczną budowę (moje-
go) świata, ale na tym zdolności języka się kończą. Wszyscy ludzie, 
którzy kiedykolwiek próbowali powiedzieć coś o  wartościach lub 
o tzw. istocie bytu, usiłowali – zwykle nie zdając sobie z tego spra-
wy – przekroczyć granice języka. Wielcy metafizycy, odczuwając 
w pewien sposób to, co mistyczne, próbowali to coś wyrazić – i obi-
jali się o granice języka w beznadziejnej próbie powiedzenia tego, 
czego powiedzieć się nie da. Ponieważ jednak formułowane przez 
nich „zdania” z  gramatycznego punktu widzenia były poprawne, 
to oni i ich czytelnicy ulegali złudzeniom, iż coś zostało powiedzia-
ne. Wszystkie problemy i tezy, jakie tradycyjnie uważano za filozo-
ficzne, są wytworami językowego zamętu. Wittgenstein zakończył 
swą pierwszą książkę stwierdzeniem „O  czym nie można mówić, 
o tym trzeba milczeć” (albowiem, jak wyjaśniał w liście do przyja-
ciela, „Gdy nie usiłujemy wyrazić tego, co niewyrażalne, nic się nie 
zatraca”) – po czym został ogrodnikiem w klasztorze, a następnie 
wiejskim nauczycielem.

Narodziny, rozwój i rozpad empiryzmu logicznego

W 1907 r. w czwartkowe wieczory w jednej z wiedeńskich kawiarni 
zaczęła spotykać się grupa młodych naukowców i filozofów, wśród 
których na plan pierwszy wysunęli się fizyk Philipp Frank (1884– 
–1966), matematyk Hans Hahn (1879–1934) i  ekonomista Otto 
Neurath (1882–1945). Przejęci byli kryzysową sytuacją, w jakiej na 
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początku XX w. znalazła się fizyka, a jeszcze bardziej znaczeniem 
rewolucji w  fizyce zapoczątkowanej ogłoszeniem szczególnej teo-
rii względności. Załamanie się mechanicystycznego obrazu świata, 
stanowiącego od dwóch stuleci wzorzec naukowości, wielu uzna-
ło za klęskę nauki w ogóle: okazała się ona użytecznym technicz-
nie narzędziem, ale nie prawdziwą wiedzą o świecie. Wspomniani 
młodzi myśliciele usiłowali w tej sytuacji sformułować zasady no-
wej filozofii nauki, w której świetle fizyka zachowałaby prawo do 
miana wiedzy, a osiągnięcia Einsteina jawiłyby się jako postęp po-
znawczy w  stosunku do fizyki klasycznej. Źródła inspiracji znaleźli 
w  pismach Macha (krytyka wyjaśniania jako redukcji do proce-
sów mechanicznych, radykalny empiryzm), Poincarégo („Był on 
dla nas niczym Kant uwolniony od pozostałości średniowiecznej 
scholastyki i naoliwiony współczesną nauką”, Frank 1950), Duhema 
(„W fizyce niemożliwe jest experimentum crucis”), Hilberta (ujęcie 
aksjomatów jako „ukrytych definicji”) oraz w filozoficznych i meto-
dologicznych uwagach Einsteina. Żywo dyskutowali też zagadnie-
nia moralne, religijne i polityczne.

Dało to początek nieformalnej grupie, która w 1922 r. zaprosi-
ła do Wiednia Moritza Schlicka (1882–1936), aby objął na uniwer-
sytecie Katedrę Filozofii i Historii Nauk Indukcyjnych. Wkrótce po 
przybyciu Schlick zaczął w czwartkowe wieczory prowadzić semi-
narium, wokół którego w ciągu następnych kilku lat uformowała 
się grupa naukowców o zainteresowaniach filozoficznych i filozo-
fów, którzy w większości mieli pozafilozoficzne wykształcenie. Do 
najaktywniejszych należeli zrazu, obok wspomnianych już Hah-
na, Neuratha i Schlicka, historyk Victor Kraft, prawnik Felix Kauf-
mann, matematyk Kurt Reidemeister i dwóch studentów, Friedrich 
Waismann (1896–1959) i Herbert Feigl (1902–1988). Często przyjeż-
dżał do Wiednia pracujący na Uniwersytecie Praskim wspomniany 
już Frank, luźniej z Kołem związany był matematyk Karl Menger, 
a także słynny później logik Kurt Gödel (1906–1978).

Otto Neurath urodził się w  Wiedniu w  rodzinie żydowskiej. 
Studiował matematykę, by potem przerzucić się na lingwistykę, 
prawo, ekonomię, a wreszcie socjologię. Doktorat uzyskał na pod-
stawie pracy o myśli ekonomicznej w starożytności. Jego pierwsze 
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publikacje dotyczyły ekonomii i polityki, ogłosił też trochę prac lo-
giczno-matematycznych. Dobrze znał pisma Marksa, był człon-
kiem partii socjaldemokratycznej. Po I wojnie światowej włączył się 
do prac socjalistycznego rządu Bawarii, zastąpionego wkrótce przez 
komunistyczno-anarchistyczny rząd Spartakusa. Po reakcyjnym 
przewrocie został aresztowany i skazany na więzienie; po proteście 
rządu Austrii wyszedł na wolność i  (z  zakazem powrotu do Nie-
miec) przybył do Wiednia, gdzie objął stanowisko dyrektora Mu-
zeum Społeczno-Ekonomicznego. Traktował Koło Wiedeńskie jako 
ruch polityczny, w czym pozostał odosobniony, choć prawie wszy-
scy jego członkowie mieli poglądy lewicowe (aktywnym socjalde-
mokratą był też Hahn).

Moritz Schlick pochodził z  bogatej pruskiej rodziny o  nacjo-
nalistycznych tradycjach. Studiował fizykę, doktorat na podstawie 
pracy o odbiciu światła w ośrodkach niejednorodnych, pisanej pod 
kierunkiem Maxa Plancka, uzyskał w Berlinie w 1906 r. Choć jego 
pracę o  czasie i  przestrzeni w  fizyce współczesnej pochwalił sam 
Einstein, zdecydował się porzucić fizykę dla filozofii, którą wykła-
dał na uniwersytetach w Rostocku i Kiel. Jego pierwsza książka filo-
zoficzna była poświęcona poszukiwaniu szczęścia, rozgłos przynio-
sła mu natomiast Allgemeine Erkenntnislehre (1918).

W  1926 r. przybył do Wiednia Rudolf Carnap (1891–1970). 
Przyszedł na świat w rodzinie niemieckich tkaczy. Pracę nad dokto-
ratem z fizyki przerwał mu wybuch wojny, którą spędził jako oficer 
na froncie. Doktorat z filozofii otrzymał w Jenie w 1921 r. na pod-
stawie pracy o przestrzeni we współczesnej fizyce; był w tym czasie 
głęboko poruszony filozoficznym znaczeniem teorii względności. 
Jeszcze przed wojną uczęszczał na wykłady Gottloba Fregego z logi-
ki, studiował też logiczne i epistemologiczne prace Bertranda Rus-
sella. Przed przybyciem do Wiednia oprócz kilku artykułów o cza-
sie, przestrzeni i przyczynowości, napisał ogłoszony parę lat później 
Abriss der Logistik (Zarys logiki matematycznej, 1929). Wkrótce po-
tem ukończył pierwsze ważne dzieło filozoficzne, Logiczna budowa 
świata (1928).

Akurat gdy do grupy dołączył Carnap, Hans Hahn przyniósł na 
jej spotkanie Tractatus logico-philosophicus Wittgensteina, wyda-
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ny w 1922 r. wraz z równoległym przekładem angielskim. Wkrótce 
większość uznała, że w tej książce zostały sformułowane podstawo-
we zasady filozofii, jakiej poszukiwali. Ponoć prowadzone w 1926 r. 
studia nad tekstem przypominały w nastroju egzegezę pism obja-
wionych. Tymczasem Wittgenstein, który przez kilka lat pracował 
jako nauczyciel wiejski w Dolnej Austrii, przeniósł się do Wiednia, 
a Schlickowi udało się w 1927 r. nawiązać z nim kontakt. Przez kilka 
lat Schlick i Waismann spotykali się, początkowo w towarzystwie 
Carnapa i Feigla, z Wittgensteinem – nie były to spotkania dysku-
syjne, raczej ich uczestnicy wysłuchiwali improwizowanych uwag 
autora Traktatu niczym, by użyć określeń ze wspomnień Carnapa, 
dzieła sztuki bądź boskiego objawienia. 

Rychło nawiązano współpracę z założonym w Berlinie w 1928 r. 
Towarzystwem Filozofii Empirycznej. Jego przywódcą był Hans Rei- 
chenbach (1891–1953), który – aby podkreślić pewne różnice poglą-
dów – określał siebie mianem logicznego empirysty, Carnapa i jego 
kolegów nazywając logicznymi pozytywistami. Najwybitniejszą 
postacią wśród berlińskich empirystów okazał się Carl G. Hempel 
(1905–1997), który odebrał wykształcenie z matematyki i fizyki. Do 
grupy należeli też logik Kurt Grelling i zasłużony dla teorii prawdo-
podobieństwa Richard von Mises.

W 1929 r. przyjechał do Warszawy Karl Menger, którego bar-
dzo poruszyły osiągnięcia założonej na przełomie wieków przez 
Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) szkoły lwowsko-warszaw-
skiej w zakresie logiki i metodologii. W rezultacie do Wiednia po-
jechał Alfred Tarski, by w  ramach prowadzonego przez Mengera 
kolokwium matematycznego przedstawić najważniejsze osiągnię-
cia logiczne własne i swych kolegów. Wkrótce potem Kazimierz Aj-
dukiewicz, Leon Chwistek, Kazimierz Leśniewski, Jan Łukasiewicz, 
Tadeusz Kotarbiński, Alfred Tarski i inni nawiązali z wiedeńskimi 
empirystami logicznymi stałą współpracę.

W 1929 r. na cześć powracającego do Wiednia Moritza Schli-
cka (który po wykładach w Stanach Zjednoczonych odrzucił ofer-
ty pracy na tamtejszych uniwersytetach) wydano filozoficzny ma-
nifest: Naukowy światopogląd: Koło Wiedeńskie. Napisany przez 
Neuratha, przy pomocy Carnapa i Hahna, ten niewielki tekst po-
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glądy samego Schlicka przedstawiał w krzywym zwierciadle; część 
członków Koła odniosła się do niego z dezaprobatą. Nigdy więcej 
podobnego manifestu nie sporządzono. (Ogólnie rzecz biorąc, za-
sadniczy podział w Kole Wiedeńskim przebiegał między jego „le-
wym skrzydłem” Neuratha i  Hahna, podkreślającym intersu-
biektywny charakter wiedzy i  społeczną rolę nauki, a  „prawym 
skrzydłem” Schlicka i Waismanna, znajdującym się pod przemoż-
nym wpływem Wittgensteina i nastawionym indywidualistycznie. 
Carnap usiłował czas jakiś godzić oba stanowiska, w końcu skiero-
wał się w lewo).

W manifeście po raz pierwszy użyto nazwy „Koło Wiedeńskie”, 
podano też nazwiska jego czternastu członków. Oprócz już wymie-
nionych Carnapa, Feigla, Franka, Gödla, Hahna, Krafta, Mengera, 
Neuratha, Schlicka i  Waismanna, byli to matematyczka – siostra 
Hahna i druga żona Neuratha – Olga Hahn-Neurath, oraz filozo-
fowie Gustav Bergmann, Marcel Natkin i Theodor Radković. Gdy 
Bergmann i Feigl wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ich miejsca 
zajęli Bela von Juhos i Edgar Zilsel.

W 1930 r. Koło Wiedeńskie rozpoczęło intensywną działalność 
wydawniczą i propagandową. Główną trybuną nowej filozofii stał 
się redagowany przez Carnapa i Reichenbacha kwartalnik „Erkenn-
tnis”. W latach 1928–1937 wydano dziesięć książek w serii „Schrif-
ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung”, m.in. Schlicka Zagad-
nienia etyki (1930), Neuratha Empirische Soziologie (1931), Carnapa 
Logiczną składnię języka (1934), a także Logikę odkrycia naukowe-
go (1934) Karla Poppera (który nie należał do Koła i ani razu nie 
uczestniczył w czwartkowym seminarium Schlicka). Opublikowa-
no też w  latach 1933–1939 dziewięć broszur w  redagowanej przez 
Neuratha serii „Einheitswissenschaft”. Zaczęto organizować kon-
gresy nowej filozofii; pierwszy w Pradze w 1929 r., drugi rok póź-
niej w  Królewcu. W  kolejnych poczęli stopniowo uczestniczyć, 
oprócz Austriaków i Niemców, Polacy, Skandynawowie, Ameryka-
nie i inni. Jeśli chodzi o Amerykanów, to współpracę z Kołem na-
wiązali Charles Morris (1901–1979), Ernest Nagel (1901–1985) i Wil-
lard van Orman Quine (1908–2000). W Anglii empiryzm logiczny 
miał tylko jednego wybitnego przedstawiciela, Alfreda J. Ayera 
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(1910–1989), który po pobycie w  Wiedniu przedstawił – we włas-
nym ujęciu – podstawowe założenia tej filozofii w książce Langua-
ge, Truth and Logic (1936). Bliscy nowej filozofii byli Skandynawo-
wie Jørgen Jørgensen, Eino Kaila, Arne Naess, Åke Petzäll. Kolejne 
kongresy odbyły się w  Pradze (1934), Paryżu (1935), Kopenhadze 
(1936), znów w Paryżu (w ramach Dziewiątego Międzynarodowego 
Kongresu Filozofii, 1937), w Cambridge (1938), a we wrześniu 1939 r. 
w Harwardzie.

Kres działalności empirystów logicznych w  Europie położy-
ła ekspansja niemieckiego faszyzmu. Feigl, Neurath, Reichenbach 
i  Waismann byli bezpośrednio zagrożeni jako Żydzi, dla pozo-
stałych faszyzm był nieakceptowalny. W  1934 r. niespodziewanie 
umarł Hahn. W  1936 r. Schlick został zastrzelony przez umysło-
wo chorego studenta. (Jego zabójca po włączeniu Austrii do Nie-
miec został wypuszczony z więzienia jako członek partii faszystow-
skiej, ponownie uwięziony przez Rosjan wyszedł rychło na wolność 
jako świeżo nawrócony komunista). W tym samym roku Carnap, 
który jeszcze w  1931 r. przeniósł się z  Wiednia do Pragi, wyemi-
grował do Stanów Zjednoczonych (pracował kolejno na uniwersy-
tetach w Chicago i w Los Angeles), gdzie od paru lat przebywał już 
Feigl; dołączyli do nich Gödel, Kaufmann, Menger i  Zilsel. Neu-
rath przeniósł się do Holandii, skąd w 1940 r. zdołał przeprawić się 
do Anglii. Wyemigrował tam też Waismann. Reichenbach w 1933 r. 
opuścił Niemcy i przez pięć lat wykładał na Uniwersytecie w Stam-
bule, później pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los An-
geles. Od 1937 r. w Yale, a potem w Princeton wykładał Hempel. 
W  1938 r., gdy zakazano rozpowszechniania publikacji empiry-
stów logicznych w krajach niemieckojęzycznych, Neurath przeniósł  
„Erkenntnis” do Hagi; wydawał to pismo do 1940 r. pod tytułem 
zmienionym na „Journal of Unified Science”.

Ostatnim wielkim przedsięwzięciem Koła Wiedeńskiego i jego 
współpracowników miała być International Encyclopedia of Uni-
fied Science (Międzynarodowa Encyklopedia Nauki Zjednoczonej). 
Otto Neurath, autor projektu, żywił nadzieję, że odegra ona podob-
ną rolę jak niegdyś Wielka Encyklopedia Francuska. Całość miała 
składać się z 26 tomów, poświęconych kolejno zagadnieniom pod-
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staw nauki zjednoczonej, problemom metodologicznym, przeglą-
dowi aktualnego stanu poszczególnych dyscyplin, a wreszcie omó-
wieniu praktycznych zastosowań wiedzy naukowej. Każdy tom 
zawierałby 10 monografii napisanych przez naukowców i filozofów 
zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, publikowano by je równole-
gle w językach angielskim, francuskim i niemieckim; dziesięcioto-
mowy suplement składałby się z map i wykresów. Byłaby to wielka 
synteza nauk ujętych z perspektywy logicznego empiryzmu. Pro-
jekt został zaaprobowany podczas Pierwszego Międzynarodowe-
go Kongresu Jedności Nauki w Paryżu w 1935 r., w trzy lata póź-
niej ukazały się, pod redakcją Neuratha, Carnapa i Morrisa, dwa 
zbiory artykułów o  charakterze programowym. Ostatecznie seria 
przeobraziła się jednak w zbiór odrębnych prac filozoficznych coraz 
bardziej odległych od ideału jedności nauki. Ostatni, VI Międzyna-
rodowy Kongres Jedności Nauki, odbył się w 1941 r. w Chicago. Jak 
na ironię w ramach Encyklopedii ukazała się w 1962 r. Struktura re-
wolucji naukowych Thomasa S. Kuhna (zob. rozdz. 5), uważana po-
wszechnie za gwóźdź do trumny logicznego empiryzmu.

Jak powiedziano, po II wojnie światowej dawni członkowie 
i  współpracownicy Koła Wiedeńskiego przestali określać siebie 
mianem empirystów czy pozytywistów logicznych. Prawie wszyscy, 
wraz ze swymi uczniami i sojusznikami, prowadzili działalność na 
terenie Stanów Zjednoczonych, ale nie powstał tam żaden jednoli-
ty ruch filozoficzny. Z drugiej strony między ich poglądami zacho-
dziły liczne podobieństwa: łączyły ich zarówno idee odziedziczone 
(w złagodzonej postaci) po Kole Wiedeńskim, jak i nieustanne od-
działywanie wzajemne, co w sumie pozwala określić ich dokonania 
mianem standardowej koncepcji teorii naukowych. (W  li-
teraturze anglojęzycznej używa się zwykle określenia the received 
view of theories). Trybuną tej filozofii nauki stał się założony w 1934 r. 
kwartalnik „The Philosophy of Science”, a  także tomy wydawane 
od 1956 r. w serii „Minnesota Studies in the Philosophy of Science”.

Poniżej ograniczę się do omówienia dziejów empiryzmu lo-
gicznego w wąskim tego słowa znaczeniu, a zatem skończę tę histo-
rię około 1936 r.; skoncentruję się też na poglądach trzech bezdy-
skusyjnie najważniejszych członków Koła Wiedeńskiego, Carnapa, 
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Neuratha i  Schlicka. Nawet przy takich ograniczeniach powstają 
poważne trudności. Nie jest mianowicie jasne, czy w ogóle można 
mówić o jednej filozofii empiryzmu logicznego. Wprawdzie wspól-
nie przyjmowano pewne bardzo podstawowe założenia, ale tylko 
dopóki wyrażano je w sposób ogólnikowy. Gdy dochodziło do kon-
kretów, rozbieżności ujawniały się na każdym niemal kroku. Nigdy 
nie powstała praca będąca uznaną przez pozostałych jego członków 
syntezą poglądów Koła Wiedeńskiego. Co więcej, empiryści logicz-
ni nieustannie zmieniali poglądy. A jednak pewne cele i metody do-
ciekań, a także bardzo podstawowe założenia, powtarzały się w ich 
pracach w różnych odmianach i konfiguracjach. Można więc mó-
wić o zachodzeniu między ich poglądami rozlicznych podobieństw 
rodzinnych – te podobieństwa, powracające motywy, spróbuję te-
raz wydobyć.

Od Macha i Wittgensteina do programu filozofii naukowej

Jeśli na coś członkowie Koła Wiedeńskiego – przy całej rozbieżno-
ści ich poglądów – się godzili, to na to, że ich celem jest stworzenie 
pierwszej w dziejach filozofii zasługującej na miano naukowej (pod 
tym względem, nie zdając sobie z tego sprawy, zmierzali w kierun-
ku dokładnie przeciwnym niż Wittgenstein) – choć nie wszyscy, 
o  czym będzie jeszcze mowa, nadal chcieli nazywać swoje docie-
kania „filozoficznymi”. Podobnie jak nauka, miała być ta filozofia 
dziełem nie tyle genialnych jednostek, co systematycznie pracującej 
wspólnoty. Podczas gdy „zwykli” filozofowie od dwóch i pół tysiąca 
lat spierają się, nie rozumiejąc jedni drugich, filozofia empiryzmu 
logicznego miała być intersubiektywnie zrozumiała. Miała też osią-
gać postęp: podczas gdy filozofowie propagowali swoje systemy, od-
wołując się do rozbieżnych celów i kryteriów, odtąd cele i kryteria 
miały stać się wspólne, co umożliwiłoby systematyczną pracę nad 
starymi i nowo powstającymi problemami, a także wspólny wybór 
proponowanych rozwiązań. Intersubiektywność wiedzy i jej postę-
powy charakter to, wedle rozpowszechnionej opinii, charaktery-
styczne cechy nauki. Warto zapytać, czy nowa filozofia miała mieć 
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jeszcze jedną uderzającą cechę nauk przyrodniczych, a mianowicie 
czy miała być użyteczna praktycznie? Odpowiedź – pozytywną – 
na to pytanie odłożymy na koniec tego rozdziału.

Na razie trzeba przede wszystkim podkreślić, że naukowa filo-
zofia sama nie miała być nauką – nie miała mianowicie dostarczać 
wiedzy o świecie czy o nas samych. Jeśli jakaś wiedza jest dla ludzi 
osiągalna, to zawiera się całkowicie w fizyce, chemii, biologii, psy-
chologii, socjologii i ich rozlicznych odgałęzieniach. Wszelkie pró-
by filozofów czy myślicieli religijnych powiedzenia o rzeczywistości 
czegoś „głębszego” i „ogólniejszego” niż to, co mówią o niej nauki 
przyrodnicze, wiodły dotąd i wieść będą zawsze do „sofisterii i złu-
dzeń”. Złudzenia takie, udające wiedzę a niebędące nią, empiryści 
logiczni określali za Wittgensteinem mianem metafizyki. I jeśli fi-
lozofia naukowa jest do czegoś potrzebna, to dlatego, że wciąż wielu 
ludzi systemy metafizyczne tworzy i wmawia innym, iż mówią one 
coś prawdziwego o rzeczywistości. Jednym z głównych zadań filo-
zofii naukowej jest walka z metafizyką.

Sam program walki z metafizyką zrodził się z syntezy empiry-
stycznej filozofii Hume’a i Macha z jednej, a nowej, matematycznej 
logiki i  jej filozofii sformułowanej przez Fregego, Russella i Witt-
gensteina z drugiej strony. To połączenie odróżnia filozofię empiry-
zmu klasycznego od filozofii empiryzmu logicznego i to trzeba naj-
pierw wyjaśnić.

Klasyczni empiryści twierdzili, że wszelka (prawdziwa) wiedza 
wywodzi się z  danych zmysłowych; w  szczególności twierdzenia  
w ogóle uważali za indukcyjne uogólnienia wyników doświadczeń. 
Indukcję pojmowano czasem jako proces psychologiczny (Hume); 
czasem formułowano normatywne reguły rozumowań indukcyj-
nych (Bacon, Mill), co miało służyć odróżnieniu twierdzeń rzetel-
nych – bo otrzymanych w wyniku poprawnego zastosowania ka-
nonów indukcji – od wytworów nieodpowiedzialnych spekulacji. 
Empiryści logiczni przeczyli istnieniu logiki indukcji jako metody 
odkrywania. Traktowali indukcję jako proces psychologiczny – i jako 
taką nie interesowali się nią zupełnie. Sposób uzyskania twierdze-
nia nie ma wpływu na ocenę jego poznawczej wartości. Nie bada-
li procesów myślowych, ale, za Wittgensteinem, analizowali 
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zwerbalizowane wytwory tych procesów. Nie zadawali pytań 
w rodzaju „Skąd o tym wiesz?”, ale pytali: „Jaki sens mają wypo-
wiadane przez ciebie zdania?”. Zaś odpowiedzi na to ostatnie pyta-
nie miała dostarczyć analiza logiczna. Logika nie ma nic wspólnego 
z psychologią, prawa logiki nie są prawami myślenia, ale – jak powia-
dał Frege – prawami prawdy; pełnią zatem w stosunku do faktycz-
nych procesów myślowych rolę normatywną. (Mówiono w związku 
z tym nie o badaniu faktycznych procedur poznawczych, ale o ich 
racjonalnej rekonstrukcji).

Jak powiedziano, Wittgenstein nie zdołał przeprowadzić anali-
zy logicznej jakichkolwiek zdań – stwierdzał jedynie (z niebywałą 
pewnością siebie), jaką w ogólnym zarysie formę miałyby zdania po 
dokonaniu ich pełnej analizy. Neopozytywiści też analizy logicznej 
zdań nie byli w stanie przeprowadzić, nie potrafili nawet zgodzić 
się co do ogólnych zasad takiej analizy, a jednak i oni z góry prze-
sądzali, jakie będą rezultaty analizy i  wynikające stąd oceny epi-
stemologiczne. Tu szli właśnie za Traktatem logiczno-filozoficznym 
i za tym, co posłyszeli od Wittgensteina w trakcie rozmów. Przej-
mowali mianowicie klasyfikację zdań oznajmujących w sensie gra-
matycznym – jakie znajdujemy np. wertując dostępne książki – na 
tautologie i równania z jednej, zdania sensowne z drugiej, a niedo-
rzeczności z trzeciej strony, a także ogólną charakterystykę każdej 
z tych grup – dodając do tego interpretację w duchu filozofii Macha.

Przede wszystkim znaleziono u Wittgensteina doktrynę, która 
uwalniała, jak się wydawało, empiryzm od jego odwiecznego kło-
potu: od niemożliwości empirystycznego wyjaśnienia natury i ge-
nezy wiedzy logicznej i matematycznej. Problem ten nie tyle roz-
wiązywano, co likwidowano: tezy logiki i twierdzenia matematyki 
są tautologiami, niczego o świecie nie mówią, nie wyrażają żadnej 
wiedzy. Zamęt tradycyjnej filozofii matematyki polegał na tym, że 
pytano o genezę i naturę wiedzy tam, gdzie wiedzy nie ma – a są 
tylko językowe tautologie. (Empiryści logiczni wprowadzili tutaj 
znaczne uproszczenie. Wittgenstein odróżniał tautologie logiki od 
równań matematyki, a choć jedne i drugie klasyfikował jako „bez-
sensy”, to, jak się wydaje, przeczył możliwości redukcji równań do 
tautologii. Oni, inspirowani przez program redukcji matematyki do 
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logiki Fregego i Russella, również twierdzenia matematyczne okre-
ślali mianem tautologii).

Na wiele lat słowo „tautologia” stało się cudownym zaklęciem, 
nie tyle wprowadzającym na niedostępne wcześniej drogi filozoficz-
nego poznania, co otwierającym oczy na fakt, że takich dróg nie 
ma. Wiązało się to z przekonaniem, że logika jest jedna, a odzwier-
ciedlają się w niej struktury logiczne leżące u podstaw wszystkich 
zdań sensownych – różnice między językami występują jedynie na 
poziomie lingwistycznych zjawisk, podczas gdy analiza logiczna 
odsłania kryjącą się za zjawiskami uniwersalną istotę języka. Car-
nap jeszcze w otwierającym 1 tom „Erkenntnis” artykule Die alte 
und die neue Logik pisał w tym duchu o tezach logiki jako tautolo-
giach. Istniały jednak różne systemy geometrii, a konstytuujących 
każdy z nich systemów postulatów nie sposób było uznać za tauto-
logie w takim uniwersalnym sensie. W latach dwudziestych Jan Łu-
kasiewicz i Emil L. Post ogłosili pierwsze systemy logik wielowar-
tościowych, jeszcze wcześniej Clarence I. Lewis zainicjował logiki 
modalne. W rezultacie Carnap, Neurath i inni na początku lat trzy-
dziestych dość niepostrzeżenie przeszli do innego – konwencjo-
nalistycznego – rozumienia tautologii, opartego na uwagach Hil-
berta i Poincarégo. Według tego rozumienia tautologią jest zdanie 
prawdziwe na mocy postulatów konstytuujących dany system, lub – 
skoro postulaty traktuje się zazwyczaj jako utajone definicje wcho-
dzących w ich skład pojęć – na mocy znaczeń terminów, z których 
zdanie to jest zbudowane. We Wstępie do ogłoszonej w 1934 r. Lo-
gicznej składni języka Carnap pisał:

Utrzymuje się tu, że mamy pod każdym względem całkowitą swobo-
dę wyboru formy języka; że zarówno formy konstruowania zdań, jak 
i reguły transformacji (zwane zwykle „postulatami” oraz „regułami in-
ferencji”) można wybierać zupełnie dowolnie. [...] wybór ten – jaki-
kolwiek by był – zdeterminuje znaczenia, które mają być przypisane 
stałym logicznym.

Tym samym tautologiczną prawdziwość zrelatywizowano do arbi-
tralnie skonstruowanego języka, po czym słowo „tautologia” zaczę-
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ło z tekstów znikać, a w jego miejsce pojawiło się „zdanie analitycz-
ne”. Nadal jednak zachowano przekonanie, że twierdzenia logiki 
i  matematyki nie wyrażają żadnej wiedzy: nie wzbogacam prze-
cież wiedzy przez rozszerzenie zdania sensownego o tautologię, np. 
„pada deszcz” mówi o świecie tyle samo, co „pada deszcz i słońce 
świeci lub nie świeci”.

Po drugie, przejęto od Wittgensteina przekonanie, że „zdania” 
metafizyczne są niedorzecznościami, tylko z pozoru o czymś mó-
wiącymi lub coś przedstawiającymi. Rudolf Carnap zaczynał swój 
słynny artykuł Eliminacja metafizyki za pomocą logicznej analizy 
języka (1932) słowami:

Wielu było przeciwników metafizyki od czasów greckich scepty-
ków po empirystów XIX w. Wytaczano wobec niej zarzuty najprze-
różniejszych rodzajów. Wielu uważało, że metafizyczne doktryny są 
fałszywe, ponieważ przeczą naszej wiedzy empirycznej. Inni żywili prze-
konanie, iż metafizyka jest niepewna, na tej podstawie, że jej prob-
lemy przekraczają granice ludzkiej wiedzy. Wielu antymetafizyków 
twierdziło, że zajmowanie się zagadnieniami metafizycznymi jest 
bezpłodne. [...] Rozwój logiki współczesnej umożliwił udzielenie 
nowej i bardziej zdecydowanej odpowiedzi na pytanie o prawomoc-
ność i uzasadnienie metafizyki. Badania logiki stosowanej czy teorii 
wiedzy, zmierzające do rozjaśnienia poznawczej treści zdań nauko-
wych, a  tym samym znaczeń terminów występujących w  tych zda-
niach, wiodą do wyników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 
Wynik pozytywny uzyskano w dziedzinie nauki empirycznej; objaś-
niono różne pojęcia rozmaitych gałęzi nauki; wydobyto na jaw ich 
formalnologiczne i epistemologiczne związki. W dziedzinie metafi-
zyki, włączając w to całą filozofię wartości i teorię normatywną, ana-
liza logiczna dała wynik negatywny: wszystkie rzekome zdania 
w tej dziedzinie są całkowicie pozbawione sensu.

Znaleziono wreszcie u Wittgensteina ogólne kryterium sensowno-
ści zdań: zdanie sensowne jest funkcją prawdziwościową zdań ele-
mentarnych, z których każde jest splotem prostych symboli odno-
szących się do prostych przedmiotów. Wittgenstein, jak już wiemy, 
nie wyjaśnił, czym są przedmioty i zbudowane z nich stany rzeczy. 
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Empiryści logiczni – choć nie wszyscy – zrazu uznali, że przedmio-
tami Wittgensteina są elementy Macha, a stany rzeczy to konfigu-
racje elementów i ich następstwa. Zdania elementarne to opisy da-
nych zmysłowych – „zdania obserwacyjne” lub „protokolarne”.

Nie tylko utożsamienie tautologii i równań, a  także interpreta-
cja zdań elementarnych jako opisów danych zmysłowych, stanowiły – 
w punkcie wyjścia – odstępstwa od tez Traktatu. Faktycznie pozyty-
wiści logiczni – z wyjątkiem Schlicka – nie przyjęli obrazowej teorii 
znaczenia. Zaś na mistycyzm Wittgensteina pozostali głusi i  ślepi.

Pewne ważne odstępstwa należy tłumaczyć faktem, że członko-
wie Koła przejmowali poglądy Wittgensteina nie tylko z (wybiór-
czej) lektury jego książki, ale też z bezpośrednich rozmów z nim. 
On zaś zaczął właśnie zmieniać poglądy, zbliżając się to do em-
piryzmu, to do pragmatyzmu, aby wreszcie po 1933 r. sformuło-
wać zasady zupełnie nowej filozofii języka. (Wittgenstein, czło-
wiek niesłychanie znerwicowany, a  zarazem apodyktyczny, dość 
szybko odmówił kontaktów z Carnapem; jego niemal magnetycz-
ny wpływ na Schlicka, a  jeszcze bardziej na Waismanna, z który-
mi spotykał się przez kilka lat, był w dużej mierze przyczyną ros-
nących w  Kole rozbieżności poglądów. Schlick, nie bardzo chyba 
zdając sobie z tego sprawę, wprowadzał do swych późniejszych prac 
tezy, jakie Wittgenstein zawarł w ukończonej w 1934 r. – lecz ogłoszo-
nej pośmiertnie – Philosophische Grammatik. Tezy te zaś prowadziły 
w zupełnie innym kierunku niż system Traktatu logiczno-filozoficz-
nego. (Zadaniem spisania nowych poglądów Wittgensteina obar-
czony został Waismann – miała w  ten sposób powstać praca ot-
wierająca serię „Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung”. 
Wittgenstein odrzucił jednak wszystkie kolejne wersje tekstu; uka-
zał się on dopiero po śmierci Waismanna pt. The Principles of Lin-
guistic Philosophy (1965), a wspomniana seria pozostała bez nume-
ru pierwszego).

Właśnie w  trakcie jednego ze stenografowanych przez Wais-
manna spotkań Wittgenstein wypowiedział 2 stycznia 1930 r. słyn-
ne zdanie, które – podniesione do rangi zasady ogólnej – miało 
przez parę lat wyrażać samo sedno filozoficznego programu Koła 
Wiedeńskiego: sensem zdania jest metoda jego weryfikacji.
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Zasada weryfikowalności

Tę zasadę ogłosił wkrótce światu Waismann w  zamieszczonym 
w 1 tomie „Erkenntnis” artykule Logische Analyse des Wahrschein-
lichkeitsbegriffs:

Każdy, kto wypowiada zdanie, musi wiedzieć, w jakich warunkach na-
zwie to twierdzenie prawdziwym, a w  jakich fałszywym; jeśli nie jest 
w stanie tego określić, to nie wie, o czym mówi. Zdanie, którego nie da 
się konkluzywnie zweryfikować, w  ogóle nie jest weryfikowalne, po-
zbawione jest po prostu wszelkiego sensu (1930). 

Wkrótce potem Schlick wyjaśniał: „znamy sens sądu, jeśli jesteśmy 
w stanie dokładnie wskazać okoliczności, w których byłby on praw-
dziwy (i, co na jedno wychodzi, które wykazałyby jego fałszywość)” 
(1932a).

Podobną tezę da się znaleźć w Traktacie Wittgensteina: „By móc 
rzec: p jest prawdą (lub fałszem), musiałem już ustalić, w  jakich 
okolicznościach nazywam p prawdą; tym samym zaś ustaliłem sens 
zdania” (§ 4.063). Tam jednak nie pada słowo „weryfikacja” i w ogóle 
nie wyjaśnia się, jak dokonuje się porównanie zdań ze światem. Te-
raz odpowiedziano na to w duchu empirystycznym: jedynym spo-
sobem ustalenia wartości logicznej zdania sensownego jest – bez-
pośrednie lub pośrednie – porównanie go z danymi zmysłowymi 
(wynikami doświadczeń). Weryfikacja miała pierwotnie oznaczać 
dowód prawdziwości zdania; zasada weryfikowalności powiada-
ła więc, iż sensem zdania jest sposób, w jaki moglibyśmy, na podsta-
wie wyników doświadczeń, dowieść, że jest ono prawdziwe.

Wyjściowe intuicje wydawały się oczywiste. Mówiąc „Tarnica 
jest wyższa od Połoniny Caryńskiej”, wypowiadam zdanie sensow-
ne, jeśli bowiem słowa „Tarnica” i „Połonina Caryńska” oznacza-
ją szczyty znajdujące się w miejscach wskazywanych przez standar-
dowe mapy Bieszczadów i jeśli przez „wyższy od” rozumiem to, co 
rozumieją geografowie, to potrafię określić sposób, jakim można 
się posłużyć, aby dowieść prawdziwości tego zdania. Stwierdzając 
(w 1999 r.) „Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Plejad posia-
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da układ planetarny”, również wypowiadam zdanie sensowne, bo 
choć nie dysponujemy dziś żadnymi środkami pozwalającymi na 
wykazanie, iż zdanie to jest prawdziwe, to wiemy, jakie dane do-
świadczalne należałoby uzyskać, aby taki dowód przeprowadzić. 
Mówiąc „Połonina Caryńska jest wyższa od Tarnicy”, też wypowia-
dam zdanie sensowne, mimo że jest ono fałszywe – bo wiem, jakie 
wyniki doświadczeń, gdybym je uzyskał, zweryfikowałyby to zda-
nie. Zdanie jest sensowne niezależnie od swej wartości logicznej, 
a także od tego, czy faktycznie dysponujemy środkami techniczny-
mi pozwalającymi tę wartość ustalić.

Rozważmy zdanie „Bóg jest miłosierny” – czy jest ono sensow-
ne? Otóż zależy to od tego, jak się je rozumie. Jeśli jako twierdzenie, 
że ci chorzy, którzy Boga o to proszą, zostają uzdrowieni, to jest ono 
zdaniem sensownym – choć, co wykazały Statystyczne badania nad 
skutecznością modlitwy sir Francisa Galtona (1872), przy takim ro-
zumieniu byłoby to zdanie fałszywe. Rzecz w tym, że zwykle tak się 
tego zdania nie rozumie: twierdzi się, że Bóg jest miłosierny nieza-
leżnie od tego, co się zdarza (gdyż niedocieczone są Jego wyroki) – 
przy takim rozumieniu, zdaniem pozytywistów logicznych, zdanie 
to żadnych faktów nie przedstawia, pozbawione jest poznawczego 
sensu. Podobnie pozbawione sensu są „zdania” klasycznych filozo-
fów, takie jak „Istnieje tylko materia w ruchu”, „Materia nie istnie-
je, to Bóg wytwarza w naszych duszach wrażenia”, „Istnieją tylko 
wrażenia, nie ma ani materii, ani dusz”. A zatem spory filozoficz-
ne takie jak te wspomniane powyżej, toczone przez Hobbesa z jed-
nej strony, Berkeleya z drugiej, a Macha z trzeciej, w rzeczywistości 
niczego nie dotyczą. Co do faktów – co do danych zmysłowych – 
wszystkie strony tego rodzaju sporów zgadzają się, wszyscy uznają 
np. zdanie, że upuszczony kamień spada na ziemię. Ich (rzekome) 
polemiki dotyczą czegoś, co wykracza poza fakty. Weryfikacyj-
na teoria znaczenia wytycza zatem granice tego, co da się sensownie 
powiedzieć: można sensownie mówić o  faktach, każda próba po-
wiedzenia czegoś, co nie odnosi się do danych zmysłowych, nieod-
miennie wiedzie do formułowania (niejawnych) niedorzeczności.

Od razu pojawiły się wątpliwości, czy zasada weryfikowalno-
ści ma się stosować do zdań czy do sądów? Dwa zupełnie różne 
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zdania mogą wyrażać ten sam sąd (np. „Witkacy popełnił samo-
bójstwo” i „Autor Nienasycenia odebrał sobie życie”), zaś to samo 
zdanie różne sądy w zależności od tego, jak się je rozumie. Schlick 
podkreślał: „tylko w odniesieniu do sądu możemy pytać, czy jest on 
analityczny, czy syntetyczny, a nie w odniesieniu do niezrozumiałej 
serii słów” (1934, § 8); sąd zaś definiował jako „serię dźwięków lub 
innych symboli (»zdanie«) wraz z przynależnymi im regułami 
logicznymi, tzn. z pewnymi zaleceniami odnośnie sposobu uży-
cia zdania. Te reguły, kulminujące w definicji »ostensywnej«, kon-
stytuują »sens« sądu” (1935). Ale sąd z istoty nie może być bezsen-
sowny: jeśli coś przez zdanie rozumiem, to coś przez nie rozumiem. 
Jak więc można stosować zasadę weryfikowalności w celu odróżnie-
nia sensownych sądów naukowych i bezsensownych sądów metafi-
zycznych, skoro sądy pozbawione sensu z definicji nie istnieją? Car-
nap wybrał drugie rozwiązanie: zasada weryfikowalności stosuje 
się do zdań. Jednak zdanie, jako ciąg nic nieznaczących dźwięków 
czy znaków na papierze, nie może być prawdziwe albo fałszywe; nie 
może więc być mowy o jego weryfikacji. Alfred J. Ayer we Wstępie 
do drugiego wydania Language, Truth and Logic (1946) próbował 
odnieść zasadę weryfikowalności ani do zdań (sentences), ani do są-
dów (propositions), ale do twierdzeń (statements):

Proponuję więc, aby każdą gramatycznie poprawną formułę słowną 
uznać za zdanie i aby każde zdanie oznajmujące, niezależnie od jego 
formalnej sensowności, uważać za wyraz twierdzenia. [...] Słowo „sąd”, 
z drugiej strony, zastrzeżone zostanie dla tego, co wyrażają zdania for-
malnie sensowne. Tak więc klasa sądów staje się, przy tym rozumieniu, 
podklasą klasy twierdzeń, zaś jednym ze sposobów opisania zastoso-
wań zasady weryfikacji byłoby powiedzenie, iż dostarcza ona środków 
służących określeniu, kiedy zdanie oznajmujące wyraża sąd, lub, inny-
mi słowy, rozróżnieniu twierdzeń należących do klasy sądów i  tych, 
które do tej klasy nie należą.

To rozwiązanie, niezależnie od jego ewentualnych zalet, prowadzi 
do mnożenia bytów, co w filozofii jest zawsze procedurą podejrza-
ną. Tak czy inaczej wspólnego stanowiska w omawianej kwestii nie 
wypracowano.
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Nie zostało też jasno powiedziane, czy zasada weryfikowalno-
ści ma być definicją sensu, czy kryterium sensowności. Schlick 
skłaniał się do tej pierwszej możliwości:

Kryterium prawdziwości albo fałszywości sądu polega więc na tym, 
że w  szczególnych warunkach (określonych w  definicjach) pojawiają 
się, albo nie pojawiają, pewne dane. Gdy to zostało ustalone, ustaliłem 
wszystko, o czym dany sąd mówi (1932–1933, § 2).

Na przykład Einstein wyjaśniał, co rozumie przez „równoczesność 
zdarzeń”, określając sposób weryfikacji zdania „dwa zdarzenia są 
równoczesne”, a Schlick na tej podstawie stwierdzał, iż w ten sposób 
„ustala się sens w pełni i bez reszty. [...] każde zdanie [...] ozna-
cza jedynie to, co się weryfikuje i absolutnie nic poza tym”. Schlick 
w „sensem sądu jest metoda jego weryfikacji” rozumiał więc słów-
ko „jest” jako znak równości. Gdy w trakcie dyskusji wyszło na jaw, 
że zdania formułowane przez naukowców w większości nie są we-
ryfikowalne (zob. poniżej), zaczęto rozumieć „jest” słabiej: sens 
zdania wykracza poza ogół danych zmysłowych, których pojawie-
nie się dowiodłoby jego prawdziwości, ale możliwość empirycznego 
sprawdzenia (raczej niż weryfikacji) zdania jest kryterium odróż-
niającym zdania poznawczo sensowne od bezsensownych.

Spór o naturę zdań obserwacyjnych

Weryfikacja miała polegać na porównaniu zdania/sądu z  danymi 
zmysłowymi. Ale przecież zdania i wyniki doświadczeń to rzeczy 
odmiennego rodzaju. Można porównać ilorazy inteligencji Einstei-
na i Wittgensteina, ale nie można porównać ilorazu inteligencji Ein-
steina z siłą uczucia Johna Lennona do Yoko Ono (gdy poeci czynią 
takie porównania, to nie w celach poznawczych). A jak porównu-
je się zdanie z faktem? Aby wybrnąć z tych dylematów, zapropono-
wano zastąpienie faktów pewnego rodzaju zdaniami. W rezultacie 
syntaktyczna analiza relacji między zdaniami miała zastąpić se-
mantyczną analizę relacji między językiem a światem. Miejsce da-
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nych zmysłowych miały zająć zdania obserwacyjne (protokolarne). 
Schlick retrospektywnie pisał:

Jak na to sama nazwa wskazuje, przez „zdania protokolarne” począt-
kowo rozumiano te zdania, które w sposób absolutnie prosty, bez ja-
kichkolwiek narzuconych form, zmian czy dodatków przedstawiają 
fakty, których opracowanie stanowi istotę całej nauki i które poprze-
dzają wszelką wiedzę, każde twierdzenie dotyczące świata. Nie ma sen-
su mówić o niepewnych faktach [...], jeśli zatem uda się odtworzyć su-
rowe fakty w sposób zupełnie czysty w „zdaniach protokolarnych”, to 
te ostatnie wydają się stanowić absolutnie niepowątpiewalne punkty 
wyjścia wszelkiej wiedzy. Porzuca się je wprawdzie w chwili, gdy prze-
chodzimy do zdań naprawdę użytecznych w życiu czy w nauce (wyglą-
da to na przejście od wypowiedzi „jednostkowych” do „ogólnych”), ale 
mimo wszystko stanowią one trwałą podstawę, której cała nasza wie-
dza zawdzięcza wszelką osiągalną dla niej prawomocność (1934, § 1).

Zdanie obserwacyjne miało być zbudowane wyłącznie z terminów 
obserwacyjnych, odnoszących się do składników danych zmysło-
wych i  z  terminów logicznych. Natychmiast pojawiało się pyta-
nie, jakie terminy odnoszą się do tego, co widzimy? Czy zadziera-
jąc w pogodny dzień głowę, mam powiedzieć, że widzę „Słońce na 
niebie”, czy że widzę „jasne żółte koło na niebieskim tle”? W pierw-
szym przypadku mówimy o widzianych rzeczach, używając języ-
ka fizykalnego, w drugim o czystych wrażeniach, które opi-
suję w języku fenomenalistycznym.

Tę drugą opcję wybrał Carnap, pisząc Logiczną strukturę świa-
ta (1928). Za punkt wyjścia przyjął ogół doznań, jakie mamy w da-
nej chwili oraz niedefiniowalną relację „pamiętanego podobień-
stwa”, która prowadzi do wyodrębnienia w  strumieniach wrażeń 
elementów, grupowanych w  „kręgi podobieństw”. Kręgi podo-
bieństw pokrywają się częściowo, co umożliwia zdefiniowanie „klas 
cech”. Rozpoznawane podobieństwo między klasami cech prowa-
dziło do pojęcia klas zmysłowych. Dalej miały być wprowadzane – 
co Carnap szkicował coraz bardziej schematycznie – pojęcia miejsc 
w polu wzrokowym, porządku czasowego, przedmiotów fizycznych, 
a wreszcie przedmiotów psychologicznych i kulturowych. Wkrót-
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ce potem Carnap, o  czym już wspomniano, przeszedł od funda-
mentalistycznego do konwencjonalistycznego pojmowania języka, 
w rezultacie kontynuowanie projektu zbudowania systemu konsty-
tucyjnego w stylu (1928) utraciło sens. W to miejsce w I tomie „Er-
kenntnis” Carnap stwierdzał:

Jak wykazała analiza pojęć nauki, wszystkie one, niezależnie od tego, 
czy zgodnie z przyjętą powszechnie klasyfikacją należą do nauk przy-
rodniczych, do psychologii czy do nauk społecznych, spoczywają na 
wspólnych podstawach. Można je zredukować do pojęć źródłowych 
odnoszących się do tego, co „dane”, do treści bezpośredniego doświad-
czenia [...], w podobny sposób każde zdanie nauki może być przetłu-
maczone na zdania o tym, co dane (1930–1931, § 8).

Jest to teza „metodologicznego pozytywizmu”. Zaraz potem Car-
nap formułuje tezę „metodologicznego materializmu”, zgodnie 
z którą wszystkie pojęcia naukowe są redukowalne do pojęć fizy-
kalnych „odnoszących się do zdarzeń w czasie i przestrzeni”. Oba 
systemy konstytucyjne empirysta logiczny może stosować równole-
gle, ponieważ nie opowiada się ani za metafizyczną tezą pozytywi-
zmu (istnieją tylko dane zmysłowe), ani za metafizyczną tezą ma-
terializmu (istnieje tylko materia w ruchu), a interesują go jedynie 
sposoby redukcji pojęć do podstawy wspólnej dla wszystkich nauk.

System pozytywistyczny odpowiada perspektywie epistemologicznej, 
ponieważ dowodzi prawomocności wiedzy przez redukcję do tego, co 
dane. System materialistyczny odpowiada punktowi widzenia nauk em-
pirycznych [...] i umożliwia istnienie wiedzy intersubiektywnej (§ 8).

W nieco późniejszym tekście Psychologie in physikalischer Sprache 
Carnap pisał: 

Niesłychanie ważny dla analizy epistemologicznej jest język pro-
tokolarny, w którym formułuje się pierwotne zdania protokolarne 
szczególnej osoby (w materialnym sposobie mówienia: zdania o tym, 
co bezpośrednio dane), a  także język systemowy, w  którym for-
mułowane są zdania systemu nauki. Osoba S sprawdza (weryfikuje) 
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zdanie systemowe przez wydedukowanie z niego zdań własnego ję-
zyka protokolarnego i porównanie tych zdań ze zdaniami swego fak-
tycznego protokołu. Możliwość takiego dedukowania zdań protoko-
larnych konstytuuje treść zdania (1932–1933a, § 1).

Ale zaraz dalej czytamy, że każde zdanie języka systemowego jest 
wzajemnie przekładalne z  pewnym zdaniem języka fizykalnego. 
Również każde zdanie protokolarne da się przetłumaczyć na zda-
nie języka fizykalnego dotyczące stanu fizycznego osoby, która zda-
nie protokolarne wypowiedziała, a zatem różne języki protokolar-
ne są podjęzykami języka fizykalnego. W Die physikalische Sprache 
als Universalsprache der Wissenschaft Carnap jako przykłady zdań 
obserwacyjnych wymieniał „teraz radość”, „teraz czerwony okrąg” 
i „czerwony sześcian leży na stole”. W tych przykładach z miejsca 
uderza fakt, że w dwóch pierwszych zdaniach mowa jest o wraże-
niach, w trzecim zaś o rzeczach materialnych. Dla Carnapa nie sta-
nowiło to problemu, gdyż w tym okresie uważał – i głosił jako zasa-
dę tolerancji – że mamy swobodę wyboru języka. Jego – wyraźnie 
prowizoryczne – stanowisko wywołało sprzeciwy za strony zarów-
no Neuratha, jak i Schlicka, przy czym szły one w przeciwstawnych 
kierunkach.

Neurath w Protokollsätze (1934) podkreślał przede wszystkim, 
iż nie istnieje „język pierwotny”, stanowiący podstawę innych języ-
ków – a tak Carnap pisał o fenomenalistycznym języku protoko-
larnym. Dziecko nie zaczyna nauki języka od opanowania wyrażeń 
bardziej od innych podstawowych, uczy się od razu zwykłych słów 
i  reguł składni, potem stopniowo tylko wzbogacanych. Za pomo-
cą potocznego języka formułujemy wszystkie nasze zdania, a oczyś-
ciwszy ten język z  metafizycznych naleciałości, otrzymujemy po-
toczny język fizykalny. (Neurath twierdzi, że języki ludów tzw. 
prymitywnych mają, mimo występujących w nich elementów ma-
gicznych, w większym stopniu charakter języka fizykalnego niż po-
toczne języki współczesnych Europejczyków, zanieczyszczone kon-
cepcjami filozoficznymi i  teologicznymi). Jeśli oczyścimy język 
nauki z elementów metafizycznych, to otrzymamy naukowy język 
protokolarny. Zwykle używamy jednocześnie terminów z języka 
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potocznego, z języka naukowego, a wreszcie takich, które występują 
w jednym i w drugim – ta heterogeniczna całość nieustannie ewo-
luuje. Możliwe jest zastąpienie każdego słowa języka potocznego 
terminami języka naukowego, ale też za pomocą fizykalnego języ-
ka potocznego da się wyrazić dowolną teorię naukową. (W języku 
Bantu, podkreślał Neurath, da się wyrazić teorię względności, choć 
nie filozofię Heideggera – chyba że wprowadzi się do języka Ban-
tu te błędne użycia słów, w jakie obfituje współczesna niemczyzna).

„Pominąwszy tautologie, zjednoczona nauka składa się ze zdań 
o faktach. Są to albo zdania protokolarne, albo zdania nieprotoko-
larne”. Zdanie nieprotokolarne o faktach to np. „O godz. 3.15 w po-
koju stał stół” – jest to, według Neuratha, werbalna reakcja osobnika 
znającego pewien język na sytuację, w jakiej się znalazł. Odpowia-
dające mu zdanie protokolarne będzie mieć postać „Protokół Otto-
na z godz. 3.17 (zwerbalizowana myśl Ottona z godz. 3.16 [o godz. 
3.15 w pokoju stał stół postrzegany przez Ottona])”. Zwrot „zwerba-
lizowana myśl” dodaje się po to, aby umożliwić odróżnienie przy-
padków „rzeczywistych” od halucynacji, kłamstw itd. Z przytoczo-
nego zdania protokolarnego nie wynika „O godz. 3.15 w pokoju stał 
stół”. Zdanie to zawiera też liczne nieścisłości, nie powiedziano np., 
kim jest Otto, o jaki stół i o jaki pokój chodzi itd. Można je usuwać, 
dodając kolejne objaśnienia, ale wszystkich nieścisłości usunąć się 
nie da. Nie ma języka idealnego i próżne są wysiłki stworzenia ta-
kowego.

Przede wszystkim Neurath podkreślał, że żadne zdania o fak-
tach, protokolarne czy nieprotokolarne, nie są pewne. Mowa w nich 
jest raczej o rzeczach niż o wrażeniach – a komuś może się wy-
dawać, iż widział stół (zwłaszcza gdy było ciemno, miał za mało 
czasu by się przyjrzeć itd.), może kłamać itp. Istnieją jedynie zda-
nia, które my za prawdziwe uważamy. A dlaczego uważamy? Nie 
dlatego, że są zgodne z rzeczywistością, bo zdania można porów-
nywać tylko ze zdaniami. Sama idea porównywania zdania z rze-
czywistością ma charakter metafizyczny. Rzeczywistości zaś nie da 
się „zastąpić” – wbrew nadziejom Schlicka – przez niepodważalnie 
prawdziwe zdania obserwacyjne. (Rzekome zdania w  języku pry-
watnych doznań byłyby dla innych niezrozumiałe. Języka uczymy 
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się od innych i jest to język z istoty intersubiektywny). Zastępuje-
my rzeczywistość przez niepewne zdania protokolarne. Zdania 
o faktach bywają jednak sprzeczne, tak jak sprzeczne byłyby „Pro-
tokół Kolona... (... [o godz. 3.15 w pokoju był tylko stół postrzega-
ny przez Kolona])” i „Protokół Kolona... (... [o godz. 3.15 w poko-
ju był tylko ptak postrzegany przez Kolona])”. Naukowcy usiłują 
stworzyć niesprzeczny system zdań protokolarnych i nieprotoko-
larnych, dlatego też jeśli nowe zdanie okazuje się sprzeczne z syste-
mem, to odrzucamy je jako „fałszywe”, albo uznajemy za „prawdzi-
we”, zmieniając system tak, aby sprzeczność usunąć. Odrzuca się 
lub modyfikuje dowolne zdania, łącznie z protokolarnymi.

Carnap przyznał Neurathowi rację i od tej pory znikły z  jego 
pism wzmianki o  języku fenomenalistycznym. Zdania proto-
kolarne wyrażane są w języku fizykalnym, w którym mowa jest 
o zdarzeniach umiejscowionych w czasie i przestrzeni – ale Carnap 
nie próbował określić słownika i reguł składni tego języka, nie po-
dawał też żadnych przykładów. Pisał wprawdzie:

Zdania fizyki [...] będą sprawdzane przez wyprowadzenie ich kon-
sekwencji za pomocą reguł transformacji, aż do zdań mających formę 
protokolarnych. Te ostatnie zostaną porównane ze zdaniami proto-
kolarnymi faktycznie ustanowionymi i albo potwierdzone przez nie, 
albo obalone (1934a, § 82).

„Ustanowione” znaczy tu: przyjęte na podstawie wyników doświad-
czeń. Ale ponieważ fizykalne zdania protokolarne nie są pewne, to 
w  razie konfliktu przewidywań i  wyników doświadczeń czasem 
zmienia się system teoretyczny, a czasem odrzuca zdania protoko-
larne (mówiąc, że ulegliśmy złudzeniu, błędnie przeprowadziliśmy 
eksperyment itd.).

Schlick ten zwrot w poglądach Carnapa określił jako „zdradę 
empiryzmu”. Miał rację: choć Carnap i Neurath nadal określali swo-
je stanowiska mianem „empirystycznych”, to dane zmysłowe w ich 
koncepcjach nie pełniły już roli ani pierwotnego źródła, ani osta-
tecznego sprawdzianu wiedzy. Obaj stali się zdeklarowanymi kon-
wencjonalistami. Schlick obrony empiryzmu podjął się w artyku-
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le Über das Fundament der Erkenntnis (1934), a przyjęła ona postać 
sporu o naturę zdań obserwacyjnych – bowiem w decydujący spo-
sób, jak pisał, ulepszono metody empiryzmu, gdy zaczęto szukać 
„nie pierwotnych faktów, ale pierwotnych zdań” (§ 2). W sporze tym, 
co istotne, różne były nie tylko stanowiska, ale i sposoby podejścia 
do zagadnienia. Według Carnapa, zdaniami protokolarnymi są 
zdania, które używający określonego języka naukowiec faktycz-
nie wypowiada w danej sytuacji doświadczalnej lub faktycznie de-
dukuje z przyjętych założeń teoretycznych. Według Schlicka, zdania 
wypowiadane przez naukowców jako raporty doświadczalne należy 
poddać analizie, aby dotrzeć do autentycznych zdań obser-
wacyjnych – których nikt dotąd nie słyszał i na oczy nie oglądał.

Jeśli badacz, na przykład, zapisuje „w takich to a takich okolicznościach 
wskaźnik pokazywał 10,5”, to wie on, że znaczy to „dwie czarne linie 
pokrywają się” i że słowa „w takich to a takich okolicznościach” (któ-
re, jak zakładamy, są tu wymienione) podobnie należy rozłożyć na po-
szczególne zdania protokolarne, które w zasadzie zdołałby też, gdyby 
zechciał, wypowiedzieć dokładnie, choć mogłoby to się okazać nieła-
twe (§ 1).

Poszukiwanie niepodważalnych podstaw wiedzy doprowadzi-
ło Schlicka na granice absurdu. Musiał przyznać, że żadne zapisa-
ne czy wygłoszone przez kogoś innego, a nawet przez nas samych 
w  przeszłości, zdanie nie jest pewne – jest, podobnie jak wszyst-
kie inne zdania nauki, hipotezą (ktoś może nas okłamywać, pa-
mięć może nas zwodzić itd.). Jeśli określimy mianem „protokolar-
nych” raporty faktycznie formułowane przez badaczy, to nie są one 
tym, czego szuka prawdziwy empirysta. Autentyczne zdania obser-
wacyjne muszą być empirycznie sensowne, a zarazem przypominać 
tautologie pod tym względem, że wypowiedzenie ich ze zrozumie-
niem równa się dostrzeżeniu, że są prawdziwe. Nie są one – hipote-
tycznymi – zdaniami protokolarnymi, choć stwarzają okazje do ich 
formułowania.

Zdania o  tym i  tylko o  tym, co bezpośrednio postrzegane, 
określa Schlick mianem konstatacji (Konstatierungen). Nie sta-
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nowią one źródła naszej wiedzy, niczego nie da się z nich wyde-
dukować, nie mogą też stanowić punktu wyjścia procedury induk-
cyjnej. Konstatacje pełnią swoją rolę nie na początku, ale na końcu 
procesu poznawczego: dopełniają akt weryfikacji.

Wiedza pierwotnie służy życiu, podkreśla Schlick w duchu Ma-
cha, ma umożliwić lepsze lub gorsze przystosowanie się do warun-
ków środowiska, a w tym celu musi nam dostarczać przewidywań. 
Gdy wiedza przyjmuje postać wyrafinowaną, naukową – i zrywa, 
o czym za chwilę, z użytecznością – nadal wszystkie składające się 
na nią hipotezy służą przewidywaniu: możemy dedukować z nich 
zdania obserwacyjne mówiące, że w danym czasie, w takich to a ta-
kich okolicznościach, będziemy tego a  tego doznawać. Następnie 
w określonym czasie i miejscu patrzymy (słuchamy, dotykamy itd.) 
i formułujemy konstatację o postaci „tutaj teraz to a to”, przy czym 
owo „to a to” odnosi się wyłącznie do wrażeń. Np. „tu teraz żółte 
koło, a wokół błękit”, „tu teraz ból”. Występujących w konstatacjach 
terminów „tu” i „teraz” nie da się zdefiniować słownie – mają one 
sens jedynie w połączeniu z gestem wskazującym. „Aby zatem zro-
zumieć sens takiego zdania obserwacyjnego, musimy jednocześnie 
wykonać gest, w jakiś sposób wskazać na rzeczywistość” (§ 7). Jeśli 
rozumiemy sens konstatacji, to jej prawdziwość jest dla nas oczywi-
sta – co definitywnie weryfikuje lub falsyfikuje przewidywanie.

Jeżeli prawdziwość konstatacji jest niepodważalna, to tylko 
przez moment – tak że nie ma czasu, aby ją wypowiedzieć czy zapi-
sać. Po chwili słowa „tu” i „teraz” tracą znaczenie, a cała konstata-
cja oczywistość. „Tu teraz błękit” może być prawdą niepodważalną, 
ale zdanie protokolarne „6 kwietnia 1934 r. o 3.15 w tym a tym miej-
scu Moritz postrzegał błękit”, które nieuchronnie zastępuje konsta-
tację, jest hipotezą. Jaką więc rolę pełnią konstatacje w procesie 
rozwoju wiedzy naukowej? W przeciwieństwie do wiedzy potocz-
nej, wiedza naukowa nie jest, zdaniem Schlicka, tworzona w celach 
praktycznych: jest warta posiadania dla niej samej, dostarczane 
przez nią przewidywania są celem same w sobie. Gdy tylko przewi-
dywania się pojawią, cel nauki zostaje osiągnięty: radość, jaką czer-
piemy z  wiedzy, jest radością z  weryfikacji, zachwytem nad tym, 
żeśmy poprawnie odgadli. I to właśnie dają nam zdania obserwa-
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cyjne; w nich nauka osiąga niejako swój cel i dla nich istnieje. Za 
problemem absolutnie pewnych podstaw wiedzy kryje się, by tak 
rzec, pytanie o prawomocność zadowolenia, jakim napełnia nas we-
ryfikacja (§ 6).

Ostateczną podstawę wiedzy znajdował więc Schlick w  zda-
niach, które materialnie nie istnieją! Jego stanowisko budziło jeszcze 
jedną poważną trudność. Uderzającą cechą wiedzy naukowej jest jej 
intersubiektywna zrozumiałość, tymczasem dane zmysłowe są 
z istoty prywatne. Ja mam swoje doznania, ty masz swoje, jak więc 
możemy je porównać i  stwierdzić, że mówimy o  tym samym? To 
przede wszystkim po to, aby zapewnić systemowi konstytucyjnemu 
intersubiektywność, Carnap opowiedział się w końcu za językiem 
fizykalnym jako językiem zdań protokolarnych. Schlick trwał przy 
języku fenomenalistycznym i  musiał jakoś problem intersubiek-
tywności rozwiązać. Rozwiązanie przedstawił już w 1926 r. w arty-
kule Erleben, Erkennen, Metaphysik, a rozwinął w wykładach Form 
and Content wygłoszonych w  Londynie w  1932 r. Treść naszych 
doznań jest niekomunikowalna. Nie wiem, czy ty postrzegasz bar-
wę, którą nazywam „błękitem”, tak samo jak ja: być może widzisz ją 
tak, jak widzę „żółć”. (A ponieważ nie jesteśmy w stanie tego stwier-
dzić, to same tego typu rozważania są pozbawione sensu). Kiedy 
jednak mówię np. „żółte w środku, a dookoła błękit” lub „najpierw 
czerwień, a zaraz potem błękit”, to możemy porównać nasze zda-
nia obserwacyjne i  stwierdzić, czy są zgodne. Jest tak dlatego, że 
zdania te mówią nie o  składnikach wrażeń, ale o  relacjach, jakie 
między składnikami zachodzą. Ogół relacji to struktura – i właś-
nie struktura jest tym, co intersubiektywnie komunikowalne. Me-
tafizycy próbują wyrazić treść, wiedza naukowa dotyczy struktury.

Apogeum sporu o  budowę i  rolę zdań obserwacyjnych przy-
padło na 1934 r. W dwa lata później Schlick nie żył, Neurath zajął 
się czymś innym, a dla Carnapa całe zagadnienie utraciło wagę – co 
trzeba krótko wyjaśnić. We wczesnym Kole Wiedeńskim prowa-
dzono na temat języka rozważania niemal wyłącznie syntaktycz-
ne. Próby mówienia o stosunku zdań do faktów uważano za metafi-
zyczne; w szczególności po macoszemu traktowano pojęcie prawdy. 
W  1935 r. ukazał się niemiecki przekład artykułu Pojęcie prawdy 
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w językach nauk dedukcyjnych, którego autor, Alfred Tarski, twier-
dził, że pojęcie prawdy da się zdefiniować w sposób oddający intui-
cje kryjące się za formułą „prawda jest zgodnością myśli (zdania) 
z  rzeczywistością”. Definicję tę, zrelatywizowaną do interpretacji, 
podaje się jednak nie w języku przedmiotowym – w którym zwy-
czajnie mówimy o świecie – ale w metajęzyku, zawierającym za-
równo rozważany język przedmiotowy, jak i nazwy wyrażeń tego 
języka. W metajęzyku (zdaniem zwolenników tego podejścia) moż-
na mówić o  stosunku języka przedmiotowego do przedstawianej 
w nim rzeczywistości, a zatem prowadzić rozważania semantycz-
ne. Carnap przejął techniki Tarskiego i począwszy od Introduction 
to Semantics (1942) zaczął pisać o  stosunku wyrażeń językowych 
do świata (co Neurath uznał za czystą metafizykę); nie potrzebował 
więc zdań, które by zastępowały fakty.

Ostatecznie żadnego stanowiska jeśli chodzi o  budowę i  rolę 
zdań obserwacyjnych, które mogłoby uchodzić za charakterystycz-
ne dla empiryzmu logicznego, nie wypracowano.

Co ujawnia analiza logiczna tekstów naukowych?

W Manifeście z 1929 r. czytamy:

Metoda analizy logicznej w zasadniczy sposób odróżnia dzisiejszy 
empiryzm i pozytywizm od wersji wcześniejszych, w których przewa-
żało podejście biologiczno-psychologiczne. Jeśli ktoś twierdzi „Istnie-
je Bóg”, „pierwotnym tworzywem świata jest to, co nieświadome”, „ist-
nieje entelechia, siła kierująca rozwojem organizmów żywych”, to nie 
odpowiadamy: „to, co mówisz, jest fałszem”, ale pytamy: „co przez to 
zdanie rozumiesz?”. A wówczas okazuje się, że ostra granica oddziela 
dwa rodzaje zdań. Po jednej jej stronie znajdują się zdania formułowa-
ne przez naukę empiryczną; ich sens da się określić w wyniku analizy 
logicznej, a dokładniej przez redukcję do najprostszych zdań o tym, co 
dane w doświadczeniu. Inne zdania, a wśród nich te przytoczone po-
wyżej – o ile pojmuje się je w sposób zamierzony przez metafizyków – 
jawią się jako pozbawione sensu (§ 2).

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



122 ROZDZIAŁ 2

Ta i  szereg podobnych wypowiedzi o  charakterze programo-
wym zdają się sugerować, że podczas gdy naukowcy formułują zda-
nia/sądy sensowne, to filozofowie bełkocą bez sensu. Pogląd em-
pirystów logicznych nigdy jednak tak prosty nie był: od samego 
początku zgadzano się, iż liczne zdania filozofów mają sens, a wiele 
tekstów uważanych za naukowe jest zanieczyszczonych metafizyką. 
Naukę wolną od metafizyki należy dopiero stworzyć – i to był jeden 
z zasadniczych celów analizy logicznej.

Analiza logiczna nie polegała – o czym trzeba pamiętać – na 
badaniu relacji logicznych między zdaniami takimi, jakie ludzie 
faktycznie formułują. Chodziło o  ustalenie, co się za zdaniami 
faktycznie wypowiadanymi czy zapisywanymi kryje, o  wyraże-
nie wszystkich milczących umów decydujących o  rozumieniu ta-
kich zdań i wszelkich założeń niejawnie przyjmowanych. Należa-
ło dokonać przekładu zdań z  analizowanych tekstów na zdania 
o  przejrzystej budowie logicznej. Dopowiadając to wszystko, co 
zdania zazwyczaj połykają, należało kierować się znajomością całe-
go kontekstu teoretycznego, w jakim pojawiły się analizowane wy-
rażenia, okoliczności ich sformułowania, ewentualne wyjaśnienia 
podane przez autora, a często trzeba było po prostu zgadywać. Ist-
niały dwa podstawowe sposoby prowadzenia analizy. Pierwszy pro-
wadzi do przedstawienia analizowanego zdania jako funkcji praw-
dziwościowej zdań prostszych – w granicy, jak sugeruje powyższy 
cytat, zdań obserwacyjnych. Drugi polega na definiowaniu termi-
nów nieodnoszących się do składników danych zmysłowych – na-
zwanych później terminami teoretycznymi – za pomocą ter-
minów obserwacyjnych, a następnie zastąpieniu w analizowanych 
zdaniach terminów teoretycznych takimi definiensami.

Jeśli chodziło o  język, na który należy dokonać przekładu, to 
w Kole Wiedeńskim rychło doszło do podziałów. Neurath jako ję-
zykiem analizy zadowalał się językiem potocznym i „zwykłym” ję-
zykiem naukowców oczyszczonymi z naleciałości metafizycznych. 
Carnap zaś przystąpił do budowania języków sztucznych, dosko-
nalszych – z punktu widzenia logiki – od tych używanych w ży-
ciu codziennym i w naukach. W każdym razie po dokonaniu ana-
lizy logicznej miało stać się jasne, czy dane zdanie jest analityczne 
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(czyli prawdziwe na mocy przyjętych konwencji językowych), czy 
sensowne (gdyż da się je przedstawić jako funkcję prawdziwościo-
wą zdań obserwacyjnych, bądź – według ujęcia, które pojawiło się 
wkrótce po napisaniu Manifestu – da się dla niego określić metodę 
empirycznej weryfikacji). Jeśli analiza się powiodła, to nie wymaga-
no bynajmniej od naukowców, aby zaczęli posługiwać się zdaniami 
w ich postaciach zanalizowanych – zdania, jakimi ludzie posługu-
ją się w praktyce, są zwykle wygodniejsze – choć radzono pamiętać 
o tym, jak rezultaty analizy wyglądają. Jeśli zaś analiza się nie po-
wiodła, zaczynano podejrzewać, że dany fragment tekstu uchodzą-
cy za naukowy ma charakter metafizyczny – i usilnie radzono na-
ukowcom, aby zrezygnowali z używania danego terminu czy formy 
zdaniowej.

Empiryści logiczni zaczynali więc swoje rozważania od przeko-
nań dwojakiego rodzaju. Z jednej strony była to naszkicowana po-
wyżej filozofia języka. Z drugiej było to przeświadczenie, że choć 
nie zawsze, to niemal zawsze naukowcy formułują zdania albo ana-
lityczne, albo empiryczne. A spośród naukowców czynią tak przede 
wszystkim fizycy: fizykę uważano w Kole Wiedeńskim za najbar-
dziej rozwiniętą z  dyscyplin naukowych i  za (nieco tylko niedo-
skonały) wzorzec naukowości. Do tego wzorca wszystkie inne dy-
scypliny powinny się pod wskazywanymi przez nich względami 
upodobnić, jeśli chcą zasłużyć na miano „naukowych” – i stać się, 
o czym poniżej, częściami jednej nauki. Za wzorzec sensowności 
uważano też, co warto dodać, potoczną wiedzę o zwykłych spra-
wach (a więc po wykluczeniu wiary w Opatrzność itp.). Carnap pi-
sał: „To, co zwykle określa się mianem »nauki«, jest po prostu bar-
dziej systematyczną kontynuacją tych działań, jakie prowadzimy na 
co dzień aby się czegoś dowiedzieć” (1938, § 2); nawet Schlick pod-
kreślał, iż w nauce i w życiu codziennym „Metoda weryfikacji jest 
w  istocie taka sama; jedynie fakty, za pomocą których weryfikuje 
się twierdzenia naukowe, są zwykle trudniejsze do zaobserwowa-
nia” (1932a).

Jeśli chodzi o  próby analizy zdań zaczerpniętych z  tekstów 
naukowych, to prawie ich w  Kole Wiedeńskim nie podejmowa-
no. Neurath podał jeden tylko przykład fragmentarycznej anali-
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zy zdania z języka potocznego: „Skrzypiąca piła przecina niebieski 
drewniany sześcian” (1931–1932, § 2). Carnap pisał: „Celem składni 
logicznej jest stworzenie systemu pojęć – języka – w którym moż-
na będzie ściśle sformułować rezultaty analizy logicznej” (1934a, 
Wstęp), po czym z wielką precyzją skodyfikował dwa języki – drugi 
z nich miał być na tyle bogaty, aby dało się w nim wyrazić wszyst-
kie zdania klasycznej matematyki i klasycznej fizyki – gdy jednak 
przyszło do konkretów, ograniczył się do przedstawienia szczątko-
wych parafraz (i to w języku potocznym, a nie w proponowanych 
językach sztucznych) zdań otwierających słynny artykuł Einsteina 
O elektrodynamice ciał w ruchu (§ 85). Ale już na poziomie takich 
szczątkowych przykładów i  towarzyszących im intuicyjnych roz-
ważań o charakterze ogólnym ujawniły się trudności, które zdecy-
dowały o ewolucji poglądów poszczególnych członków Koła Wie-
deńskiego.

Empiryści logiczni jednomyślnie godzili się, że trzeba z nauki 
usunąć te wszystkie zdania, które z  perspektywy teoriopoznaw-
czej jawią się jako syntetyczne a  priori, a  więc jako prawdziwe – 
choć empirycznie nieweryfikowalne – zdania o rzeczywistości. Je-
śli chodzi o fizykę, to w Manifeście z dużą satysfakcją podkreślano, 
iż sama w dużej mierze uporała się w pierwszych dziesięcioleciach 
XX w. z tym zadaniem. W mechanice klasycznej była mowa o abso-
lutnym czasie płynącym jednostajnie i wszędzie jednakowo, nieza-
leżnie od procesów fizycznych. Tak pojęty czas Kant uznał za formę 
zmysłowości, którą powiązał z  arytmetyką jako systemem twier-
dzeń pewnych – a zatem apriorycznych – i odnoszących się do świa-
ta zjawisk – a zatem syntetycznych. Einstein poprzez swoją defini-
cję czasu jako tego, co mierzymy za pomocą zegara (tak więc to nie 
procesy fizyczne dzieją się w czasie, ale czas płynie, gdyż dzieją się 
procesy fizyczne), nadał twierdzeniom o czasie charakter empirycz-
ny. Podobnie stało się w przypadku geometrii. Za pomocą ekspe-
rymentu z wirującym wiadrem z wodą Newton dowodził, że pusta 
przestrzeń jest nie demokrytejskim niebytem, ale czymś, co istnieje 
niezależnie od istnienia ciał i może w pewnych warunkach na ciała 
oddziaływać (czyniąc powierzchnię wody wklęsłą). Twierdzenia je-
dynej wtedy – euklidesowej – geometrii jawiły się więc jako zdania 
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o własnościach pewnego bytu, a (rzekoma) niepodważalność tych 
twierdzeń zdawała się świadczyć o  ich pozaempirycznym pocho-
dzeniu. Gdy pojawiły się geometrie nieeuklidesowe sytuacja grun-
townie się odmieniła: twierdzenia geometryczne nadal obowiązy-
wały w  sposób niepodważalny, ale tylko w  ramach systemów, do 
których należały. Geometria matematyczna, powiadali boha-
terowie tego rozdziału, jest zbiorem zdań analitycznych, prawdzi-
wych na mocy przyjętych konwencji językowych, i w całości należy 
do czystej matematyki. Geometria fizyczna, której twierdzenia 
są zdaniami syntetycznymi, powstaje z  matematycznej przez do-
danie definicji korelatywnych określających, co w świecie jest od-
powiednikiem geometrycznej linii, odległości itd. Einstein zdefi-
niował odległość jako to, co mierzymy, przykładając do siebie ciała 
sztywne, i w rezultacie przestało być możliwe mówienie o stosun-
kach przestrzennych jako o  czymś niezależnym od istnienia ciał. 
Wreszcie w ogólnej teorii względności niemożliwe stało się oddziel-
ne mówienie o  ciałach z  jednej, a  o  czasie i  przestrzeni z  drugiej 
strony. Własną wersję dziejów rozwoju geometrii Reichenbach, od 
początku krytycznie nastawiony do pewnych aspektów programu 
Koła Wiedeńskiego, podsumowywał w duchu poglądów Neuratha 
i Schlicka:

Nie ma w geometrii zdań syntetycznych a priori; albo geometria jest 
aprioryczna i  wtedy jest geometrią matematyczną i  analityczną, albo 
jest syntetyczna i wtedy jest geometrią fizyczną i empiryczną. Ewolu-
cja geometrii zakończyła się zniesieniem prawd syntetycznych a priori 
(1951, § 8).

Podobny los spotkał dwie najważniejsze kategorie intelektu, które Kant 
wywiódł z fizyki takiej, jaka istniała na przełomie XVIII i XIX w.: sub-
stancji materialnej i związku przyczynowego. W Manifeście pisano:

Substancja materialna znikła w teorii atomowej i teorii pola. Przyczy-
nowości odebrano antropomorficzny charakter „wpływu” lub „związku 
koniecznego” i zredukowano ją do relacji między warunkami, do funk-
cjonalnej koordynaty. Co więcej, miejsce szeregu praw przyrody, uwa-
żanych za ściśle obowiązujące, zajęły prawa statystyczne [...]. Pojęcie 
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prawdopodobieństwa zostało zredukowane do dającego się empirycz-
nie ująć pojęcia względnej częstości. […] W wyniku zastosowania do 
tych problemów metody aksjomatycznej składniki empiryczne 
każdorazowo oddzielają się od składników jedynie konwencjonalnych, 
zdania sensowne od definicji. Nie ma już miejsca dla sądów syntetycz-
nych a priori (§ 3.2).

Nakaz eliminowania zdań syntetycznych a priori – lub wykazywa-
nia, że są w istocie analityczne albo syntetyczne a posteriori – nie 
budził większych sprzeciwów. Wielkie dylematy powstawały wte-
dy, gdy okazywało się, iż dosłownie rozumiane kryterium weryfi-
kowalności prowadziłoby do nakazu eliminowania, a przynajmniej 
radykalnego przeformułowania, większości – a może nawet wszyst-
kich! – zdań składających się, zgodnie z powszechnie podzielanymi 
intuicjami, na system wiedzy naukowej.

Carnap, Neurath i  Schlick zgodnie przyznawali, o  czym była 
mowa powyżej, że zdania protokolarne – jakie faktycznie formułują 
naukowcy – są hipotezami, których prawdziwości empirycznie do-
wieść się nie da. Nawet gdy sformułujemy je w języku fenomenali-
stycznym: empirycznie dowodliwe są tylko niewypowiadalne kon-
statacje, natomiast każdy wypowiedziany sąd, jak przyznawał sam 
Schlick, wykracza poza to, co bezpośrednio dane.

Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy – w języku fizykalnym – mówimy 
o  rzeczach i  ich „materialnych” własnościach. Rzecz zwana „sto-
łem” może wywoływać, w zależności od położenia ciała obserwa-
tora, owej rzeczy, rodzaju oświetlenia, towarzyszących okoliczności 
(np. tego, czy stół jest nakryty serwetą lub akurat płonie), nieskoń-
czenie wiele różnych danych zmysłowych. Schlick przyznawał: 
„sens sądu o  przedmiocie fizycznym wyczerpuje jedynie podanie 
nieskończenie wielu weryfikacji” (1932–1933, § 2), zaś sądy na te-
mat ciał da się przekształcić nie w skończoną koniunkcję zdań ob-
serwacyjnych, ale w „sądy o tym samym sensie dotyczące regular-
ności pojawiania się wrażeń” (§ 3) – tak więc o weryfikacji mowy 
być nie może. Podobnie nieweryfikowalne jest, pisał Carnap, np. 
zdanie P „Ten klucz jest zrobiony z żelaza”. Chociaż z koniunkcji 
P z szeregiem innych zdań, które można uznać (ale na jakiej pod-
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stawie, tego Carnap nie wyjaśnia) za już zweryfikowane, np. pra-
wa „Jeśli przedmiot zrobiony z żelaza umieścimy w pobliżu magne-
su, to przedmiot ten zostanie przez magnes przyciągnięty”, hipotezy 
dodatkowej „Przedmiot A  jest magnesem” i zdania empirycznego 
(w języku fizykalnym) „Ten klucz umieszczono w pobliżu A”, wy-
nika sprawdzalne zdanie obserwacyjne O „Ten klucz zostaje przy-
ciągnięty przez A”, to zweryfikowanie O nie dowodzi prawdziwo-
ści P. (Logika pozwala wszak na to, aby z  fałszywych przesłanek 
wynikały prawdziwe wnioski). Możemy dalej, używając praw che-
mii, optyki czy mechaniki i  szeregu innych zdań jako przesłanek 
dodatkowych, wyprowadzić z  P szereg innych zdań obserwacyj-
nych, ale ponieważ liczba takich możliwych wniosków jest nieskoń-
czona, to nawet w  przypadku potwierdzenia bardzo wielu takich 
przewidywań możemy „osiągnąć stopień pewności dostateczny dla 
wszelkich potrzeb praktycznych, nigdy jednak nie możemy osiąg-
nąć pewności absolutnej” (1935, § 1.1).

Najsilniejsze napięcie powstawało między zasadą weryfikowal-
ności a faktem istnienia praw nauki, które zazwyczaj uważa się za 
zdania ogólne (o postaci warunkowej, np. „dla każdego x, jeśli Ax, 
to Bx”, albo równoważnościowej, np. „dla każdego x, y, xAy wtedy 
i tylko wtedy, gdy xBy”), odnoszące się do nieskończonej (a przynaj-
mniej nieograniczenie wielkiej) liczby przypadków. Niezależnie od 
tego, jak wiele zdań obserwacyjnych wynikających z prawa i innych 
przesłanek zostanie zweryfikowanych, nieskończenie (nieograni-
czenie) wiele innych zweryfikowanych nie zostanie i zawsze będzie 
możliwe, iż następne wynikające z danego prawa zdania obserwa-
cyjne okażą się fałszywe. Prawa nauki nie są weryfikowalne, a za-
tem – jeśli sensem zdania jest metoda jego weryfikacji – są pozba-
wione poznawczego sensu. Konieczna okazywała się zmiana albo 
wyjściowych intuicji dotyczących natury praw nauki, albo wyjścio-
wego kryterium sensowności.

Pierwszą z tych możliwości wybrał Schlick, który wyniki swo-
ich rozważań na ten temat zawarł w artykule Die Kausalität in der 
gegenwärtigen Physik (1931); poniżej połączę, na własną odpowie-
dzialność, zawarte tam uwagi ze schematycznym opisem postępo-
wania w naukach podanym w Über das Fundament der Erkenntnis 
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(1934). Na podstawie zgromadzonych sądów protokolarnych – a nie 
„czystych” zdań obserwacyjnych – naukowcy dokonują induk-
cyjnych uogólnień i  formułują hipotetyczne prawa nauki. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że „Indukcja jest [...] jedynie metodolo-
gicznie ukierunkowanym zgadywaniem, psychologicznym, biolo-
gicznym procesem, którego przebieg nie ma nic wspólnego z  lo-
giką”, a  polega najczęściej na poszukiwaniu najprostszej formuły 
zgodnej ze znanymi wynikami doświadczeń. Pojęcie prostoty ma 
charakter po części pragmatyczny, po części estetyczny, zaś w żad-
nym razie nie logiczny; ale tak czy inaczej „każdy naukowiec, któ-
remu udało się przedstawić ciąg obserwacji za pomocą bardzo pro-
stej formuły (np. funkcji liniowej, potęgowej czy eksponencjalnej), 
od razu nabiera przekonania, że odkrył prawo” (1931, § 5).

Z  prawa wynikają sądy protokolarne wykorzystane wcześniej 
w procesie indukcyjnym, a także nieskończenie wiele innych. Dla 
fizyka decydujące znaczenie ma to, czy równania wyprowadzone 
z  pewnych danych obowiązują również dla nowych danych (nie-
koniecznie nowych w sensie czasowym, ale takich, które nie były 
wykorzystane w  procesie formułowania domniemanego prawa). 
A  zatem oznaką, że odkryliśmy prawo, jest nie jego prostota, ale 
spełnianie się przewidywań. Ponieważ wynikających z  prawa 
zdań obserwacyjnych jest nieskończenie wiele, to „potwierdzenie 
przewidywań nigdy ostatecznie nie dowodzi zachodzenia związ-
ku przyczynowego, lecz zawsze czyni go jedynie prawdopodobnym” 
(§ 7). Prawdopodobieństwo Schlick rozumie, co trzeba szczególnie 
podkreślić z uwagi na dalszy rozwój wydarzeń, zupełnie inaczej niż 
to ma miejsce w  rachunku prawdopodobieństwa: jego (nieliczbo-
wą) miarą jest psychologicznie rozumiana siła przekonania, z jaką 
oczekujemy zajścia pewnych zdarzeń. Sprawdzić można jedynie 
jednostkowe zdania wynikające z praw przyrody, np. „w takich to 
a takich warunkach w tym a tym miejscu na płycie fotograficznej 
pojawi się zaczernienie” – a  ich doświadczalne potwierdzenie jest 
ostateczne i nie poddaje się dalszej analizie (te uwagi powstały nim 
Schlick sformułował ideę konstatacji). „[...] autentyczne twierdzenie 
musi ostatecznie podlegać weryfikacji” (§ 7), tymczasem prawom 
nauki nie można w oparciu o wyniki doświadczeń przypisać praw-
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dziwości, ani nawet prawdopodobnej prawdziwości. Nie można też 
stwierdzić, że są fałszywe, gdyż „prawa nauki są, ogólnie rzecz bio-
rąc, tak konstruowane, iż zawsze da się je utrzymać w mocy za po-
mocą nowych hipotez wprowadzonych ad hoc”. (Schlick dodaje 
ciekawą uwagę, że gdy ratowane w ten sposób prawa stają się zbyt 
skomplikowane, zaczynamy w nie wątpić). Ale przecież prawa na-
uki nie są pustymi ciągami znaków!

W tym miejscu Schlick zauważa, że w praktyce językowej for-
mułujemy wypowiedzi niebędące pustymi ciągami dźwięków, ale 
też nieprzedstawiające żadnej sytuacji, a więc pozbawione wartości 
logicznej. Są to np. pytania i rozkazy. Prawa nauki są właśnie tego 
typu formułami:

[...] prawa przyrody w żadnym razie nie mają charakteru zdań, które są 
prawdziwe albo fałszywe; są to raczej „dyrektywy” kierujące formuło-
waniem takich zdań [...]. Taka dyrektywa nie jest prawdziwa albo fał-
szywa, lecz jest dobra bądź zła, użyteczna bądź bezużyteczna” (Schlick 
1931, § 9).
 

Kierując się prawem nauki na podstawie jednych zdań obserwacyj-
nych, formułujemy inne zdania obserwacyjne. Dzięki temu zyskuje-
my zdolność przewidywania, która z  kolei kieruje naszymi działa-
niami, z czego trzeba zdawać sobie sprawę również dlatego, że nawet 
najprostsze obserwacje nie są wynikiem biernego wystawienia się na 
oddziaływanie otoczenia ale wynikiem naszej aktywności.

Tym samym problem indukcji, tak kłopotliwy dla klasycznych 
empirystów, okazuje się pseudoproblemem. Chodziło w nim o uza-
sadnienie zdań/sądów ogólnych przez skończoną liczbę jednost-
kowych faktów; tymczasem takie ewentualne uzasadnienie byłoby 
bezprzedmiotowe, jako że rzekomo ogólne sądy nie są autentyczny-
mi sądami, ale „przepisami, regułami procedury kierującej orien-
tacją naukowców w  rzeczywistości, prowadzącej do odkrywania 
autentycznych sądów, oczekiwania pewnych zdarzeń” (§ 9). (Trze-
ba jednak dodać, że w tekście z 1935 r. Sind die Naturgesetze Kon-
ventionen? – świadczącym nota bene o bardzo nikłym zrozumie-
niu konwencjonalistycznej filozofii nauki – Schlick pisał o prawach 
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nauki jako o sądach ogólnych, o dziwo nie komentując tej zmiany 
swych poglądów).

Carnap poszedł w stronę przeciwną niż Schlick i napięcie mię-
dzy kryterium weryfikowalności a  faktem istnienia nieweryfiko-
walnych – ale naukowych – praw próbował usunąć przez modyfika-
cję samego kryterium. Stosunkowo rozwinięty – choć o charakterze 
wyraźnie prowizorycznym – pogląd na naturę języka nauki, me-
chanizm ewolucji wiedzy, a w szczególności zmodyfikowane kryte-
rium sensowności terminów i zdań, przedstawił w Logicznej skład-
ni języka, cz. 5 B. Wyraźny był wpływ dość zawsze luźnych uwag 
Neuratha, którego z kolei inspirowały prace Poincarégo i Duhema. 
Neurath podkreślał, że wszystkie sensowne zdania nauki, łącznie 
ze zdaniami protokolarnymi, są uznawane albo odrzucane w wy-
niku decyzji podejmowanych z  powodów pozalogicznych. Nawet 
twierdzenia logiki i matematyki nie są pewne: dziś uważa się je za 
analityczne, ale gdy system się zmieni, mogą zacząć funkcjono-
wać jako syntetyczne. Jedyną normą uniwersalną jest nakaz unika-
nia sprzeczności, a choć często da się to osiągnąć, odrzucając pew-
ne relacje z przebiegu doświadczeń, to empiryzm polega na próbie 
uzgodnienia systemu teoretycznego z maksymalnie wieloma zda-
niami protokolarnymi. Jednak nawet jeśli akceptujemy te same 
zdania protokolarne, to można z nimi uzgodnić wiele różnych sy-
stemów. Niekiedy też w dziejach nauki dwa niezgodne systemy były 
stosowane z równym powodzeniem.

Neurath wprawdzie akceptował propozycję Schlicka, aby prawa 
nauki uważać nie za zdania, a za wskazówki służące wyprowadza-
niu przewidywań na podstawie znanych zdań protokolarnych, lecz 
to Carnapowi w połowie lat trzydziestych nie przeszkadzało. Zgod-
nie ze swoją Zasadą Tolerancji pisał, że kto chce, może przyjąć po-
gląd Schlicka, ale wolno też przyjąć, iż prawa są zdaniami empi-
rycznie sprawdzalnymi (choć oczywiście nieweryfikowalnymi); on 
wybiera tę drugą możliwość jako lepiej odpowiadającą panującym 
zwyczajom językowym.

Język nauki jest określony przez reguły dwojakiego rodzaju. Są 
to reguły logiczne, L-reguły, określające m.in. relacje wynikania 
między zdaniami. L-reguły są zdaniami analitycznymi, niemówią-
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cymi o świecie, a prawdziwymi na mocy przyjętych konwencji ję-
zykowych. Język nauki określony jest też przez reguły fizykalne, 
F-reguły, do których Carnap zalicza przede wszystkim najbardziej 
ogólne prawa przyrody, choć zezwala – zgodnie z Zasadą Toleran-
cji – na uznanie za F-reguły również zdań mniej ogólnych, a nawet 
jednostkowych. W  pierwszym rzędzie F-regułami będą trzy pra-
wa dynamiki Newtona i prawo grawitacji, równania Maxwella itp., 
ale w tej roli mogą też funkcjonować twierdzenia, że ołów topi się 
w temperaturze 327°C, a odległość Marsa od Słońca wynosi ok. 230 
mln km.

Wyniki obserwacji i  eksperymentów naukowcy odnotowują 
w  postaci „ustanowionych” zdań protokolarnych formułowanych 
w – bliżej nieokreślonym – języku fizykalnym. Nie istnieją żadne 
reguły, które rządziłyby formułowaniem nowych F-reguł na pod-
stawie zgromadzonego materiału empirycznego. Jedną z procedur 
praktycznych jest indukcja, niemająca jednak charakteru logiczne-
go. Żadna liczba ustanowionych zdań protokolarnych nie determi-
nuje systemu F-reguł; wiele systemów daje się pogodzić z każdym 
zbiorem danych empirycznych, a o wyborze między systemami de-
cydują jedynie względy praktyczne, takie jak prostota, owocność, 
wygoda itp. Treść logiczna – czyli ogół konsekwencji – prawa zawsze 
wykracza poza jakikolwiek zbiór ustanowionych zdań protokolar-
nych, każde prawo jest więc i  na zawsze pozostanie nieweryfiko-
walną hipotezą. Hipotezami są też wszystkie zdania o procesach 
nieobserwowalnych (np. o budowie atomów) wyjaśniające procesy 
obserwowalne (np. widma atomowe).

Hipotezy naukowe, choć nieweryfikowalne, są jednak empi-
rycznie sprawdzalne przez dedukowanie z nich zdań protoko-
larnych, porównywanych następnie ze zdaniami protokolarnymi 
ustanowionymi. Carnap podkreśla, że zdania protokolarne wypro-
wadza się zazwyczaj nie z  pojedynczych hipotez, ale z  całych ich 
systemów. Aby np. przewidzieć, że w tym a tym miejscu pola wi-
dzenia tak a tak ustawionego teleskopu zobaczymy w danym czasie 
planetę, trzeba użyć kompletu praw mechaniki, praw optyki, a tak-
że licznych założeń dodatkowych. Kryterium sprawdzalności 
brzmiało: hipoteza H jest empirycznie sprawdzalna wtedy i  tylko 
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wtedy, gdy z koniunkcji H i innych hipotez H1, ..., Hn wynikają lo-
gicznie zdania protokolarne O1, ..., Ok, ..., które nie wynikają z samej 
koniunkcji H1, ..., Hn.

To nowe, bardzo złagodzone kryterium rodziło jednak poważ-
ną trudność, która wyszła na jaw w  trakcie dyskusji wywołanych 
drugim wydaniem książki Ayera Language, Truth and Logic (1946). 
Weźmy jako H zasadę typowo – na mocy obiegowych intuicji – me-
tafizyczną „Bóg jest doskonały”, dodajmy do tego przesłankę H1 
„jeśli Bóg jest doskonały, to Tarnica jest wyższa od Połoniny Ca-
ryńskiej”, a otrzymamy, jako logiczny wniosek z H i H1, zdanie ob-
serwacyjne „Tarnica jest wyższa od Połoniny Caryńskiej”, które nie 
wynika z samej H1. W ten sposób dowolne zdanie można uczynić, 
zgodnie z Carnapowskim kryterium, sprawdzalnym empirycznie! 
Ayer próbował w związku z tym m.in. nałożyć odpowiednie ogra-
niczenia na dopuszczalne postacie hipotez dodatkowych, co jednak 
trudności – jak wykazały jego polemiki z Alonzo Churchem – do 
końca nie usunęło.

Nieświadomy jeszcze czyhających trudności Carnap twierdził 
dalej, że w miarę pomyślnego sprawdzania kolejnych wydedukowa-
nych zdań protokolarnych Oi rośnie stopień potwierdzenia H. 
W połowie lat trzydziestych nie mógł się jeszcze zdecydować, czy 
stopień potwierdzenia należy rozumieć w sensie psychologicznym 
czy logicznym. W ważnym artykule Testability and Meaning (1936–
–1937) pisał: 

Nie możemy zweryfikować prawa, ale możemy je sprawdzić, sprawdza-
jąc jego szczególne przypadki, tzn. jednostkowe zdania, które wypro-
wadzamy z tego prawa i z innych zdań poprzednio ustanowionych. Jeśli 
w ciągłej serii takich eksperymentów sprawdzających nie znajdziemy 
żadnego przypadku negatywnego, zaś liczba przypadków pozytywnych 
się powiększa, to nasze zaufanie do prawa krok za krokiem wzrasta. 
Tak więc zamiast o weryfikacji możemy tu mówić o stopniowo rosną-
cym potwierdzeniu prawa. [...] Wydaje mi się, że w chwili obecnej 
jest nadal niejasne, czy pojęcie stopnia potwierdzenia da się zadowala-
jąco zdefiniować jako pojęcie ilościowe (§ 1.3).
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System hipotez, co Carnap podkreślał, odwołując się do prac 
Poincarégo i Duhema, nie może też zostać przez wyniki doświad-
czeń obalony.

Jeśli zdanie, które jest L-konsekwencją pewnych pierwotnych F-zdań, 
przeczy zdaniu ustanowionemu jako protokolarne, to w systemie trze-
ba dokonać jakichś zmian. Na przykład, trzeba zmienić F-reguły w taki 
sposób, aby owe pierwotne F-zdania już nie obowiązywały; można też 
zakwestionować dane zdania protokolarne; można wreszcie zmienić 
L-reguły, którymi posłużono się w dedukcji. Nie ma żadnych ustalo-
nych zasad co do rodzaju zmian, jakich należy dokonać (1934a, § 82).

Dziś ta uwaga przypomina przede wszystkim Feyerabendowską 
(anty)regułę metodologiczną „wszystko ujdzie” (zob. rozdz. 7), ale 
tego typu uwagi miały znacznie poważniejsze konsekwencje filozo-
ficzne, które współdecydowały o rozpadzie empiryzmu logicznego. 
Wyprowadził je najwybitniejszy chyba z uczniów Carnapa, Willard 
van Orman Quine, a  przedstawił w  artykule Dwa dogmaty empi-
ryzmu (1950). Fundamentem całego programu Koła Wiedeńskiego 
było rozróżnienie zdań analitycznych, prawdziwych na mocy kon-
wencji językowych, i zdań syntetycznych, czyli empirycznie spraw-
dzalnych. Ale jak się okazało, konwencjonalny charakter mają też 
prawa przyrody, a ponadto one także mogły być traktowane jako re-
guły językowe. Różnica między zdaniami analitycznymi a  synte-
tycznymi zaczęła się zamazywać. Można było próbować ją ratować, 
mówiąc, że L-reguły przyjmuje się na mocy samych tylko konwencji, 
podczas gdy F-reguły podlegają sprawdzeniu przez porównanie zdań 
protokolarnych, które z nich L-wynikają, ze zdaniami protokolarny-
mi ustanowionymi. Teraz okazywało się, że negatywny werdykt do-
świadczenia może kierować się zarówno przeciwko F-regułom, jak 
i L-regułom. Zdania rzekomo analityczne nabrały charakteru em-
pirycznego, a w każdym razie okazały się w nie mniejszym stopniu 
empiryczne niż prawa nauki, a nawet niż zdania protokolarne!

Carnap pisał dalej tak, jak gdyby tej konsekwencji nie zauważał, 
natomiast Quine otwarcie ogłosił, że podział na zdania analityczne 
i syntetyczne jest złudzeniem:
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Nadal pokutuje przekonanie, że każdemu zdaniu [rzekomo] syntetycz-
nemu odpowiada jednoznacznie określony zbiór możliwych zdarzeń 
zmysłowych, z których każde, realizując się, wzmaga prawdopodobień-
stwo tego zdania, a także określony zbiór możliwych zdarzeń zmysło-
wych, których realizacja obniża to prawdopodobieństwo, [tymczasem] 
nasze twierdzenia o świecie zewnętrznym stają przed trybunałem do-
świadczenia zmysłowego nie indywidualnie, lecz zbiorowo (§ 5).

Prawdziwość zdania zależy zarówno od języka, jak i od faktów ję-
zykowych, ale wszelkie próby wytyczenia granicy między zdaniami 
analitycznymi, „opartymi na znaczeniu i niezależnymi od faktów”, 
i syntetycznymi, „opartymi na faktach”, zawiodły, dlatego „Sugeru-
ję obecnie, że nonsensem, a także źródłem licznych nonsensów, jest 
mówienie o  językowym komponencie i  faktualnym komponencie 
prawdziwości dowolnego pojedynczego zdania”. I dalej:

[…] nauka jako całość podobna jest do pola siły, którego warunki brze-
gowe stanowi doświadczenie. Konflikt z  doświadczeniem na brzegu 
pola powoduje odpowiednie przystosowania w  jego wnętrzu. Prze-
wartościowanie pewnych zdań pociąga za sobą przewartościowanie in-
nych, a  to z  powodu ich logicznych związków wzajemnych [...]. Ale 
pole jako całość jest tak niedookreślone przez swe warunki brzegowe, 
doświadczenie, że istnieje znaczna swoboda wyboru zdań, które wobec 
danego konfliktu z  doświadczeniem mają zostać przewartościowane. 
Żadne poszczególne doświadczenia nie są powiązane z  żadnymi po-
szczególnymi zdaniami we wnętrzu pola [...]. Każde zdanie może obo-
wiązywać niezależnie od doświadczenia, o ile dokonamy dostatecznie 
daleko idącego przystosowania reszty systemu. [...] Proponowano na-
wet rewizję logicznego prawa wyłączonego środka jako sposób uprosz-
czenia mechaniki kwantowej; a jaka zasadniczo różnica zachodzi mię-
dzy taką zmianą a tą, w wyniku której Kepler wyparł Ptolemeusza, lub 
Einstein Newtona, lub Darwin Arystotelesa? (§ 6)

Pewnych zmian dokonać jest prościej, gdyż naruszają one system 
jako całość w mniejszym stopniu – i dlatego zdania, które zmienić 
byłoby w tym sensie łatwiej, nazywamy empirycznymi, a te, których 
zmiana pociągałaby za sobą przeobrażenia wielkiej części aktualnie 
przyjętego systemu, określamy mianem teoretycznych, logicznych 
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czy ontologicznych. O dokonywanych wyborach faktycznie decy-
dują przede wszystkim konserwatyzm i dążenie do prostoty – i to 
one są źródłem iluzorycznych rozróżnień na to, co analityczne, i to, 
co empiryczne. Odrzucając bez reszty to rozróżnienie, pojmujemy 
nareszcie, iż „względy, którymi [człowiek] kieruje się, naruszając 
dziedzictwo nauki dla zharmonizowania go ze swymi doznaniami 
zmysłowymi, mają – o ile są racjonalne – charakter pragmatyczny”.

Carnap nie przyjął propozycji Quine’a. Zamiast tego przystą-
pił na początku lat pięćdziesiątych do prac nad sformułowaniem 
logiki indukcyjnego potwierdzania hipotez i  teorii przez 
ustanowione zdania obserwacyjne. Podstawowa idea była nastę-
pująca. Z  teorii T wynika nieskończenie wiele zdań obserwacyj-
nych Oi, z których sprawdzić doświadczalnie możemy skończenie 
wiele. O weryfikacji T mowy być oczywiście nie może, ale, twier-
dził Carnap, można określić prawdopodobieństwo prawdziwo-
ści T ze względu na ustanowione zdania obserwacyjne O1, ..., Ok, – 
w sensie rachunku prawdopodobieństwa – co oznaczamy jako  
p(T/O1, …, Ok). 

Podstawowy schemat indukcyjnego potwierdzania teorii przez 
fakty miał być następujący:

z T (i warunków początkowych) wynikają logicznie zdania  
obserwacyjne O1, O2, ..., Ok, ...
O1, O2, ..., Ok (na podstawie wyników doświadczeń) są prawdziwe
____________________________________________________
T jest prawdziwa z prawdopodobieństwem p

Jeśli w grę wchodzi pojedyncza hipoteza H, to w ogólnym przypad-
ku zdania obserwacyjne będą wynikać z koniunkcji H i pewnej wie-
dzy towarzyszącej W, możemy więc mówić o prawdopodobieństwie 
prawdziwości H ze względu na W i ustanowione zdania obserwacyj-
ne p(H/W, O1, O2,…, Ok). Idee te, rozwijane na kartach Logical Fou-
ndations of Probability (1950) i The Continuum of Inductive Methods 
(1952), a następnie przez Henry Kyburga (Probability and the Logic 
of Rational Belief, 1961), Jaakko Hintikkę (A Two-dimensional Con-
tinuum of Inductive Methods, 1966) i innych, sformułowane zosta-
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ły jedynie w odniesieniu do pewnych sztucznych języków i niena-
turalnych sytuacji poznawczych; nie przybrały nigdy takiej postaci, 
aby wiadomo było, jak je stosować do hipotez i teorii takich, z jaki-
mi mamy do czynienia w nauce.

Ku nauce zjednoczonej

Usuwanie z nauki elementów metafizycznych było zadaniem o cha-
rakterze negatywnym. Do prac naukowców zmierzających do roz-
wijania wiedzy naukowej empiryści logiczni nie zamierzali się wtrą-
cać. Ale na początku lat trzydziestych pojawił się zarys programu 
pozytywnych badań filozoficznych, których celem było zbudowa-
nie nauki zjednoczonej. Czasem ten program zlewał się w jedną 
całość z  programem walki z  metafizyką: nauka wolna od metafi-
zyki miała niejako automatycznie stać się jedną nauką. W później-
szym okresie prace nad konstrukcją jednego gmachu nauki zaczęły 
być prowadzone niezależnie od zasady weryfikowalności (w postaci 
mocnej lub słabej), a tym samym programy negatywny i pozytyw-
ny oddaliły się od siebie. Twórcą programu budowy nauki zjedno-
czonej był Otto Neurath, który przedstawił jego zarys w artykułach 
Soziologie im Physikalismus (1931–1932) i Einheitswissenschaft und 
Psychologie (1933). Ale nieporównanie bardziej zadowalający wyraz 
nadał programowi Rudolf Carnap w Die Physikalische Sprache als 
Universalsprache der Wissenschaft (1931–1932), Psychologie in physi-
kalischer Sprache (1932–1933), a wreszcie w otwierającym Encyklo-
pedię nauki zjednoczonej artykule Logiczne podstawy jedności na-
uki (1938).

Sytuacja w naukach w pierwszych dziesięcioleciach XX w. była 
(i jest nadal) taka, że istniała jedna fizyka, jedna chemia i jedna bio-
logia, zgadzano się też powszechnie, iż w  tych dyscyplinach i  ich 
odgałęzieniach obowiązują te same metody badawcze, te same 
kryteria oceniania teorii itp. Ale w psychologii i  socjologii istnia-
ło obok siebie wiele konkurencyjnych szkół, których przedstawicie-
le w  mniej lub bardziej odmienny sposób pojmowali cele swoich 
dociekań, stosowali różne metody badań, za pomocą odmiennych 
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kryteriów oceniali własne i  cudze koncepcje teoretyczne. Rozpo-
wszechniony był też wśród przedstawicieli tych dyscyplin oraz an-
typozytywistycznie nastawionych filozofów pogląd, że nauki dzielą 
się w sposób zasadniczy na wyjaśniające przyrodoznawstwo i ro-
zumiejącą humanistykę (Dilthey, Windelband, Rickert, Spranger, 
w latach trzydziestych Szkoła Frankfurcka), a zatem psychologia, so-
cjologia, kulturoznawstwo itd. mają inne niż fizyka czy biologia cele 
poznawcze, powinny je też realizować innymi niż tamte metodami.

W  obu wspomnianych artykułach Neurath zdecydowanie 
przeciwstawiał się temu poglądowi, postulował takie zreformowa-
nie psychologii i socjologii, aby w istotny sposób upodobniły się do 
nauk przyrodniczych – i stały się częściami jednej nauki. Potrze-
bę zbudowania nauki zjednoczonej uzasadniał na dwa sposoby. Po 
pierwsze, dokonywanie przewidywań w rodzaju „pożar lasu zosta-
nie wkrótce ugaszony” wymaga jednoczesnego stosowania praw 
należących do różnych dyscyplin, m.in. praw fizyki, chemii, meteo-
rologii, ale również – aby przewidzieć zachowania ludzi – psycho-
logii i  socjologii. Dlatego też wszystkie prawa należy formułować 
jako części jednego systemu, a na to potrzeba jednolitego języ-
ka o jednolitej składni. Po drugie, używanie rozbieżnej termi-
nologii sprawia, że przedstawiciele różnych szkół psychologicznych 
czy socjologicznych wzajemnie się nie rozumieją, nie są w stanie ani 
prowadzić owocnej krytyki prac konkurentów, ani korzystać z ich 
osiągnięć (różne teorie są więc, by użyć określenia Flecka i Kuhna, 
niewspółmierne; zob. rozdz. 4 i 5). Dzięki wysiłkom empirystów 
logicznych,

Behawioryści, psychologowie postaci, refleksjolodzy, psychologowie 
osobowości i psychoanalitycy wkrótce otrzymają do wglądu swe teorie 
wyrażone w ujednoliconym języku fizykalnym i wreszcie będą w sta-
nie dokonać ich udanego porównania. To w rezultacie wytworzy tę ko-
rzystną atmosferę naukową, jaką znamy z fizyki. A da się to osiągnąć 
bez poświęcania niczego z dorobku dotąd przez psychologię nagroma-
dzonego (Neurath 1933, § 8).
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Program budowy nauki zjednoczonej nie miał, co trzeba szcze-
gólnie podkreślić, zmierzać do wyprowadzenia najpierw praw so-
cjologii z praw psychologii, potem praw psychologii z praw biolo-
gii, a wreszcie praw biologii z praw fizyki. Jeśli taka redukcja jest 
możliwa, to stanowi zadanie dla naukowców, a nie dla filozofów na-
uki. Rzeczą empirysty logicznego jest praca nad językiem, jakiego 
naukowcy używają lub powinni używać. Jeśli chodzi o  język na-
uki zjednoczonej, to koncentrowano się na wypracowaniu właści-
wej terminologii, pomijano zaś (chyba jako niebudzące poważniej-
szych kontrowersji) zagadnienia składni.

Na naukę zjednoczoną, podkreślał Neurath, składają się wszyst-
kie zdania poszczególnych nauk, a  także wszystkie zdania o zda-
niach; ta zaś całość rozpada się na tautologie – czyli logiczne i ma-
tematyczne reguły transformacji – i zdania autentyczne. „Wszystkie 
zdania autentyczne da się zredukować do pewnego podzbioru zbio-
ru zdań autentycznych, a  mianowicie do »zdań protokolar-
nych«: są to zdania zawierające człony »obserwator« i  »obserwa-
cja«” (1933, § 1). Praw nauki Neurath nie uznawał za zdania, ale, 
za Schlickiem, za reguły służące wyprowadzaniu przewidywań na 
podstawie innych zdań obserwacyjnych. A zatem problem termi-
nologii nauki zjednoczonej to problem terminów, z jakich mają być 
zbudowane zdania protokolarne. W ujęciu Neuratha miały to być, 
rzecz jasna, terminy fizykalne – znane zwykłym ludziom i dzie-
ciom – odnoszące się do zdarzeń zlokalizowanych w czasie i prze-
strzeni (a  nie terminy fenomenalistyczne, na podstawie których 
dopiero mają być definiowane pojęcia rzeczy materialnych, czasu, 
przestrzeni itd.).

Psychologia i socjologia jako części nauki zjednoczonej opisują 
(a raczej powinny opisywać) zachowania ludzi w terminach fizykal-
nych. Poszukują korelacji między wielkościami występującymi 
w fizykalnym opisie zdarzeń – gdyż tylko relacje dadzą się wyrazić, 
a nie „istota” rzeczy wziętych w izolacji. Badają więc zachowania 
naszych ciał w zależności od warunków otoczenia, obecności i za-
chowań innych ludzi itd. O duszy można było mówić w terminach 
czasoprzestrzennych dopóty, dopóki pojmowano ją np. jako gazo-
wy obłok przenikający ciało i uchodzący z niego w chwili śmierci; 
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gdy zaczęto ją pojmować jako rzecz nieprzestrzenną, to mówienie 
o duszy trwającej po śmierci ciała przestało mieć sens. 

Socjologia nie jest ani „nauką o duchu” [Geisteswissenschaft], 
ani „nauką humanistyczną” [Geistwissenschaft] (Sombart), 
w  jakiś fundamentalny sposób odmienną od nauk przyrodniczych, 
ale jako społeczny behawioryzm stanowi część nauki zjednoczonej 
(Neurath 1931–1932, § 3).

Odpowiednikiem empatii – wczuwania się w przeżycia innych – za-
lecanej jako metoda badawcza przez zwolenników odrębności hu-
manistyki, w ramach nauki zjednoczonej jest zwykła indukcja po-
legająca na przewidywaniu zachowań innych ludzi na podstawie 
znanego własnego zachowania w podobnych sytuacjach. Indukcja 
zaś – oparta na decyzji – od sensownych zdań o zachowaniu za-
wsze wiedzie do sensownych zdań o zachowaniu; żadna metafizy-
ka w to nie wkracza.

Najbliższa ideałowi socjologii behawioralnej jest, zdaniem 
Neuratha, empiryczna socjologia marksistowska.

Przykład marksizmu pokazuje, jak można badać socjologiczne korela-
cje i ustalać relacyjne prawa. Jeśli próbuje się stwierdzić, jakie zachodzą 
korelacje między sposobem produkcji w kolejnych okresach historycz-
nych a  współczesnymi mu kultami religijnymi, książkami, głoszony-
mi opiniami itd., to bada się korelacje między bytami fizykalnymi. 
[...] Jeśli porównujemy jedną grupę bytów jako „bazę” z inną grupą by-
tów jako „nadbudową” [...], to nieustannie pozostajemy w ramach sy-
stemu pojęciowego społecznego behawioryzmu. Nie ma to nic wspólne-
go z zestawianiem rzeczy „materialnych” i „duchowych” (1931–1932, § 7).

Po czym, w duchu już zupełnie marksistowskim – bez widocznych 
związków z analizą logiczną języka nauki – Neurath przechodzi do 
krytyki tezy Maxa Webera o  wpływie kalwinizmu na rozwój ka-
pitalistycznego sposobu produkcji. Nie świadomość kształtuje byt 
społeczny, ale byt społeczny kształtuje świadomość: nie dlatego 
rozwinął się kapitalizm, że masy przyjęły kalwinistyczną doktrynę, 
ale pewne klasy przyjęły kalwinizm dlatego, że w ówczesnej sytu-
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acji historycznej pozwalał im realizować własne interesy. Korelacje 
między ogólnymi warunkami społecznymi a pewnymi sposobami 
zachowań grup ludzi ustala się, pomijając to, co uczestnicy całego 
procesu na ten temat sądzą.

Przejdźmy do (nieporównanie precyzyjniej wyrażonych) po-
glądów Carnapa. Od początku lat trzydziestych podkreślał on, że 
wszystkie zdania składające się na wiedzę naukową – w tym zda-
nia psychologii i socjologii – mogą zostać sformułowane w języku 
fizykalnym, w  którym jest mowa o  zdarzeniach zlokalizowanych 
w czasie i przestrzeni. Jest tak dlatego, że – mówiąc w sposób po-
toczny – psychologia i socjologia opisują zdarzenia fizyczne, a mia-
nowicie cielesne zachowania ludzi (i innych zwierząt). To zdaje się 
przeczyć oczywistym faktom: psychologowie mówią przecież nie 
o  zachowaniach naszych ciał, ale o  tzw. procesach psychicznych, 
o naszych myślach, pragnieniach, uczuciach itd. Dlatego niezbędne 
są w tym miejscu dość podstawowe wyjaśnienia.

Ogół zdań rozpada się na zdania protokolarne (mówiące o tym, 
co bezpośrednio dane) i  zdania systemu nauki. „Osoba S spraw-
dza (weryfikuje) zdanie systemowe przez wydedukowanie z niego 
zdań własnego języka protokolarnego i  porównanie tych zdań ze 
zdaniami swego faktycznego protokołu” (1932–1933, § 1). Do tego 
czasu Carnap zastąpił już wymóg konkluzywnej weryfikowalno-
ści wymogiem sprawdzalności, rozumiał natomiast w powstającej 
wtedy zasadzie „sensem zdania jest metoda jego sprawdzania” (ni-
gdy wprost takiej formuły nie zapisał) słówko „jest” jako znak rów-
ności: „Zdanie nie mówi niczego więcej ponad to, co jest w związ-
ku z nim sprawdzalne” (§ 3). A zatem, jeśli z dwóch zdań wynikają 
dokładnie te same zdania protokolarne, to mają one ten sam sens, 
można jedno zastąpić drugim i na odwrót, nie tracąc niczego z ich 
treści poznawczej – niezależnie od tego, co na ten temat sądzą użyt-
kownicy języka.

Jedność nauki, zgodnie z  poglądem Carnapa z  początku lat 
trzydziestych, polegała na tym, że „Każdemu zdaniu języka syste-
mowego odpowiada pewne zdanie języka fizykalnego takie, że oba 
zdania są wzajemnie przekładalne” (§ 1). A zatem psychologowie, 
socjologowie lub kulturoznawcy mogą mówić, o czym tylko zechcą, 
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tak czy inaczej – o ile tylko mówią sensownie – wszystkie ich zda-
nia będą przekładalne na uniwersalny i intersubiektywny ję-
zyk fizykalny. W przypadku języka psychologii przybiera to postać 
twierdzenia, że „dla każdego psychologicznego pojęcia (tzn. wyra-
żenia) można skonstruować definicję, która bezpośrednio lub po-
średnio wyprowadza to pojęcie z pojęć fizykalnych”. Carnap dodaje 
do tego mocną tezę, iż definicje takie da się sformułować albowiem 
„już, milcząco, leżą one u podstaw praktyki psychologicznej”.

Jeśli przypisuję ciału pewną własność fizyczną, to twierdzę, że 
w określonych warunkach zachowywałoby się ono w określony spo-
sób. Podobnie jeśli mówię np. „A jest rozdrażniony”, to stwierdzam, 
że A przejawia dyspozycję do pewnego zachowania się w okolicz-
nościach pewnego typu. Gdybym upierał się przy twierdzeniu, że 
rozdrażnienie jest stanem duchowym, który jedynie przejawia się 
w określonych zachowaniach cielesnych, to mówiłbym o czymś, co 
nie podlega empirycznemu sprawdzeniu, a zatem wypowiadałbym 
metafizyczne pseudotwierdzenie.

„Mój pogląd na naturę psychologii, stwierdzał Carnap, z grub-
sza pokrywa się z programem psychologii behawiorystycznej; mnie 
jednak interesują nie metody badawcze, co podstawy epistemolo-
giczne”. Przyznawał, że w  praktyce psychologicznej wykorzystuje 
się metody introspekcyjne, polegające na samoobserwacji włas-
nych stanów psychicznych – a nie zachowań cielesnych – jest to jed-
nak fakt bez znaczenia dla prowadzonych przezeń analiz. 

Wolno nam stosować wszelkie metody badawcze; nie możemy jednak 
dowolnie interpretować otrzymanych zdań. Sens zdania, niezależnie 
od tego, jak je uzyskaliśmy, da się wyraźnie określić w wyniku logicz-
nej analizy sposobu, w jaki się to zdanie wyprowadza i sprawdza (1932–
–1933, § 7).

Niezależnie od tego, czy stwierdzam na podstawie obserwacji: 
„A jest rozdrażniony”, czy też na podstawie samoobserwacji: „Ja je-
stem rozdrażniony”, oba zdania mają ten sam sens, co zdania fizy-
kalne „ciało A (moje ciało) jest fizykalnie rozdrażnione”, co z kolei 
znaczy „w takich a takich okolicznościach pojawią się takie a takie 
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cielesne gesty, grymasy, czyny i słowa”. Gdy zaś psycholog sta-
wia, kierując się nabytą w trakcie praktyki intuicją, diag-
nozę odnośnie do stanu psychicznego pacjenta, to jego słowa należy 
traktować tak, jak traktujemy niski lot jaskółek: jako uwarunkowa-
ną przyczynowo reakcję pozwalającą przewidywać pewne zdarze-
nia fizykalne. A czyjeś słowa „jestem rozdrażniony” nie są – jako 
należące do intersubiektywnego języka nauki – opisem jego sta-
nu wewnętrznego, ale oznaką wskazującą, że „pod wpływem ta-
kich a takich bodźców A powie to a to, uczyni to a to itd.”. (Nale-
ży pamiętać, że nauka języka polega m.in. na rozwijaniu u dzieci 
„nawyku reagowania na pewne określone okoliczności przez wypo-
wiedzenie zdania wyrażającego stan fizykalny obserwowany przez 
kogoś innego [lub wywnioskowany przez kogoś innego na podsta-
wie obserwowanych oznak]” [§ 7]). Nawet gdybyśmy mogli telepa-
tycznie poznawać stany psychiczne innych, nie zmieniłoby to faktu, 
twierdził Carnap, że formułowane w ten sposób zdania odnosiłyby 
się wyłącznie do ich możliwych i  rzeczywistych zachowań cieles-
nych, zlokalizowanych w czasie i przestrzeni.

Interesujące są kryteria wprowadzania do języka nauki ter-
minów deskryptywnych naszkicowane w  Logicznej składni języ-
ka. Terminy takie muszą albo być redukowalne za pomocą łańcu-
cha definicji do symboli występujących w zdaniach protokolarnych, 
albo zostać wprowadzone jako symbole pierwotne za pomocą pier-
wotnych F-zdań empirycznie sprawdzalnych w  sensie naszkico-
wanym w  poprzednim paragrafie. W  ten drugi sposób za pomo-
cą równań Maxwella – z których, w koniunkcji z innymi zdaniami, 
wynikają zdania protokolarne – wprowadza się wektorowe funkcje 
natężeń pól elektrycznego i magnetycznego. Wydawać by się mogło, 
że sens tak wprowadzonych terminów wykracza poza ogół możli-
wych doświadczeń, co w rezultacie podważa tezę o jedności nauki: 
terminy np. psychologiczne można wprowadzać za pomocą praw 
psychologii – jako odnoszące się do czegoś, co wykracza poza za-
chowania cielesne – bez odwoływania się do języka fizykalnego. 
A jednak Carnap podkreślał:
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Teza fizykalizmu głosi, że język fizykalny jest uniwersalnym językiem 
nauki, tj. że każdy język dowolnej dziedziny nauki można bez zmia-
ny sensu przełożyć na język fizyki. Wynika stąd, że nauka jest jedno-
litym systemem, w którym nie występują żadne fundamentalne różni-
ce dziedzin przedmiotowych, nie ma więc też, na przykład, przepaści 
między naukami przyrodniczymi a psychologią. Jest to teza o jednoś-
ci nauki (§ 82).

(Użyto tu zwodniczej terminologii: w innym miejscu Carnap wy-
jaśniał, że „Przez fizykę nie rozumiemy tu systemu znanych obec-
nie praw fizyki, ale raczej naukę charakteryzowaną przez sposób 
tworzenia pojęć, który każde pojęcie wywodzi [...] z systematyczne-
go przyporządkowania wartości liczbowych punktom czasoprze-
strzennym” [1932–1933, § 8]).

W ważnym artykule The Methodological Character of Theoreti-
cal Concepts (1956) Carnap uczynił z naszkicowanego przed chwi-
lą drugiego sposobu wprowadzania terminów naukowych sposób 
podstawowy: terminy teoretyczne (takie jak „natężenie pola 
elektrycznego” w  fizyce, a  „rozdrażniony” w  psychologii) wpro-
wadza się jako terminy pierwotne za pomocą postulatów teore-
tycznych; następnie łączy się je za pomocą reguł koresponden-
cji z terminami obserwacyjnymi, oznaczającymi obserwowalne 
własności. Tezy fizykalizmu i  jedności nauki pozostały bez więk-
szych zmian. Omówienie tych zagadnień wykraczałoby jednak 
poza przyjęte w tym opracowaniu ramy czasowe.

W Logicznych podstawach jedności nauki Carnap dzielił dyscy-
pliny empiryczne na fizykę (włączając w to astronomię, chemię, geo-
logię itp.) i biologię (czyli naukę o przyrodzie organicznej). Jako dwa 
ważne działy biologii wyodrębniał psychologię i socjologię – pod-
kreślając, że granice między nimi są nieostre. Prawa fizyki obowiązu-
ją również w biologii; biolodzy, a następnie psycholodzy i socjolodzy, 
używają jednak, obok terminów i praw fizycznych, terminów i praw 
swoistych dla ich dyscyplin. Jeśli chodzi o prawa, to Carnap stwier-
dzał, że „Na obecnym etapie rozwoju nauki z pewnością nie jest moż-
liwe wyprowadzenie praw biologii z praw fizyki. [...] A zatem nie ma 
obecnie jedności praw” (§ 5). Jest to jednak problem nie dla logików 
nauki, a dla samych naukowców: podejmować go można jedynie na 
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podstawie badań eksperymentalnych i towarzyszących im dociekań 
teoretycznych. Udało się już wyjaśnić cały szereg procesów w organi-
zmach żywych za pomocą praw fizyki i chemii, wyjaśniono też pew-
ne prawa psychologii na podstawie praw socjologii i na odwrót. Tego 
typu badania są niezwykle owocne, ale filozofowie nie powinni się 
w nie wtrącać. Zadaniem logiki nauki jest wykazanie, że nauka wol-
na od metafizyki używa jednego języka.

Znamy znaczenie terminu, jeśli wiemy, w  jakich konkretnych 
przypadkach należy go stosować, a w jakich nie. Może to być wie-
dza praktyczna, intuicyjna, a  może być wyraźna, prezentowalna 
w postaci formuły słownej. Jeśli warunki stosowania terminu a zo-
staną sformułowane za pomocą terminów b, c, ..., to taką formułę 
nazywamy zdaniem redukcyjnym dla a w terminach b, c, ..., a ter-
min a terminem redukowalnym do b, c, ... Dany termin może być 
redukowalny do różnych zbiorów terminów, możliwa jest też redu-
kowalność wzajemna.

Najprostszą postacią zdania redukcyjnego jest definicja. Defi-
nicjami słowa „człowiek” będą np. „x jest człowiekiem wtedy i tyl-
ko wtedy, gdy x jest zwierzęciem i x jest rozumne”, „x jest człowie-
kiem wtedy i tylko wtedy, gdy x jest dwunogie i x jest nieopierzone”. 
Czasem zdanie redukcyjne przybiera postać „jeśli ..., to ..., wtedy 
i tylko wtedy, gdy ...”; np. określamy warunek stosowalności słowa 
„magnes”, mówiąc „jeśli w pobliżu x umieścimy przedmiot z żelaza y, 
to x jest magnesem wtedy i tylko wtedy, gdy x i y przyciągają się”. 
Taką postać przyjmuje zdanie redukcyjne m.in. wówczas, gdy a jest 
terminem dyspozycyjnym, wyrażającym skłonność danej rzeczy do 
reagowania w sposób b na warunki c. Definicja dostarcza zupełne-
go kryterium stosowalności terminu, natomiast zdanie redukcyj-
ne o formie warunkowej, a często dowolnie duża liczba takich 
zdań, podaje kryterium niezupełne.

Dostateczną podstawę redukcyjną dla całego języka nauki sta-
nowią – i tu kryje się sedno wywodów Carnapa – predykaty opi-
sujące obserwowalne rzeczy, których kryteria stosowania nie 
wymagają odwoływania się do jakichkolwiek procedur naukowych. 
Będą to np. „gorący” i  „zimny” (ale nie „temperatura”), „ciężki” 
i „lekki” (ale nie „ciężar”), „czerwony”, „jasny”, „mały” itp.
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Carnap twierdzi, że do takich predykatów da się zredukować 
fizykalne terminy dyspozycyjne (np. „kruchy”, „rozpuszczalny”), 
określenia substancji (np. „woda”, „cukier”), procesów (np. „deszcz”, 
„ogień”) i wszystkie w ogóle terminy języka fizyki. Łańcuchy reduk-
cyjne, jak przyznaje, mogą być bardzo długie, tzn. najpierw definiu-
jemy jedne terminy języka fizyki przez drugie, albo jedne do dru-
gich warunkowo redukujemy, te znów redukujemy do kolejnych itd. 
Jednak „Fizycy nie dopuściliby do swojego języka żadnego termi-
nu, dla którego nie byłaby dana żadna metoda oznaczania za po-
mocą obserwacji” (§ 4) i  dlatego każdy łańcuch redukcyjny musi 
ostatecznie kończyć się na samych predykatach opisujących obser-
wowalne rzeczy.

Podobnie w  przypadku biologii w  węższym sensie: „Dla każ-
dego terminu biologicznego wprowadzający go lub używający bio-
log musi znać empiryczne kryteria jego stosowania”. Dlatego też np. 
termin „mięsień” jest redukowalny najpierw do terminów opisują-
cych reakcje mięśni na pewne bodźce (choć nie jest za ich pomo-
cą definiowalny), a ostatecznie do terminów języka rzeczy. Szereg 
pojęć nadal niekiedy używanych, np. „całość” i „entelechia”, nie da 
się zredukować do predykatów opisujących obserwowalne rzeczy – 
a wobec tego należy je z biologii i jej filozofii wyeliminować.

Jeśli chodzi o  redukcję terminów psychologicznych, to prze-
biegać ona będzie różnie w zależności od stosowanych w psycho-
logii metod. Przy podejściu fizjologicznym redukujemy najpierw 
terminy psychologiczne, np. „złość”, do terminów biologicznych 
opisujących wewnętrzny stan organizmu, a  zwłaszcza stan ukła-
du nerwowego, a te z kolei do terminów języka rzeczy. Przy podej-
ściu behawiorystycznym można redukować „złość” do termi-
nów opisujących zewnętrzne zachowania organizmu obserwowalne 
dla innych organizmów, można łączyć to z redukcją fizjologiczną, 
a wreszcie użyć w  łańcuchu redukcyjnym terminów odnoszących 
się do warunków otoczenia przez organizm obserwowanych, bę-
dących przedmiotem jego pracy, przezeń wytworzonych itd. Usu-
wając podejście fizjologiczne, otrzymujemy podejście behawiory-
styczne w  czystej postaci – tak pojęta behawiorystyczna redukcja 
terminów psychologicznych jest zwykle prostsza od fizjologicznej. 
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Mało tego, fizjologiczne kryterium użycia terminu „złość” nie jest 
dziś znane (gdyby było znane, mogłoby dostarczyć definicji „zło-
ści”), dlatego musimy się zadowolić niezupełnymi kryteriami beha-
wioralnymi o postaci warunkowej – a taki łańcuch redukcyjny koń-
czy się na predykatach opisujących obserwowalne rzeczy.

Używa się, co prawda, w psychologii również metody intro-
spekcyjnej, przy której obserwuje się własną złość bezpośrednio. 
Czy jest to metoda wiarygodna i  teoretycznie poprawna, nie wia-
domo, nam wystarczy, twierdzi Carnap, wykazanie, że zawsze rów-
nolegle z metodą introspekcyjną można stosować metodę behawio-
rystyczną. W  języku psychologii – intersubiektywnym, służącym 
porozumiewaniu się – nie mogą istnieć terminy oznaczające sta-
ny „wewnętrzne” pozbawione jakichkolwiek zewnętrznych symp-
tomów. Dlatego też każdy termin psychologiczny jest redukowalny 
do terminów języka rzeczy.

Jeśli chodzi o socjologię, to tak czy inaczej „każdy termin od-
noszący się do grupy organizmów jest redukowalny do terminów 
odnoszących się do organizmów indywidualnych”. A zatem da się 
wszystkie terminy socjologii zredukować do terminów psychologii, 
biologii i fizyki, a w końcu do predykatów opisujących obserwowal-
ne rzeczy.

Inna sprawa, że Carnap żadnego konkretnego przykładu re-
dukcji terminów fizyki, biologii czy psychologii do terminów języ-
ka rzeczy nie podał.

Co ujawnia analiza logiczna dzieł filozoficznych?

David Hume kończył Badania dotyczące rozumu ludzkiego słynną 
radą, antycypującą program Koła Wiedeńskiego:

Biorąc do ręki jakiś tom, traktujący np. o teologii albo szkolnej metafi-
zyce, zapytujemy się: czy zawiera jakieś rozumowanie dotyczące wiel-
kości lub liczby? Nie. Czy zawiera jakieś rozumowanie oparte na do-
świadczeniu, a dotyczące faktów i istnienia? Nie. A więc w ogień z nim, 
albowiem nie może zawierać nic prócz sofisterii i złudzeń.
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Pozytywiści logiczni, choć powtarzali z nieco zmienionej po-
staci Hume’owski podział zdań na analityczne twierdzenia lo-
giczne i  matematyczne, syntetyczne zdania o  faktach i  teolo-
giczno-metafizyczne „sofisterie i  złudzenia”, nie spieszyli się 
z wrzucaniem książek filozoficznych w ogień.

Przede wszystkim zgodnie sądzili, że w pismach filozofów moż-
na znaleźć twierdzenia naukowe lub takie, które da się przełożyć na 
język naukowy. Jest historycznym faktem, iż niemal wszystkie dy-
scypliny naukowe wyłoniły się z filozofii, nic przeto dziwnego, że 
wiele wypowiedzi Arystotelesa, Kartezjusza, Nietzschego, a nawet 
Platona czy Hegla, to zdania sensowne, które należy jedynie wy-
dobyć z metafizycznego kontekstu i oczyścić z metafizycznych na-
leciałości. Znamienną cechą problemów filozoficznych, podkreślał 
Schlick, jest ich nierozwiązywalność: na każde z pytań filozoficz-
nych udzielano odpowiedzi wykluczających się wzajemnie. Prob-
lemy naukowe przeciwnie, wcześniej czy później zostają rozwiąza-
ne na podstawie wyników doświadczeń. Istnieją pytania – a wiele 
z nich można znaleźć w dziełach filozofów – na które dziś nie da się 
znaleźć odpowiedzi, stosując metody naukowe, gdyż brakuje nam 
odpowiednich urządzeń technicznych lub nasze teorie do tego jesz-
cze nie dojrzały. Auguste Comte jako przykład pytania, na które ni-
gdy nie odpowiemy, podawał pytanie o skład chemiczny gwiazd – 
mylił się, dziś analiza spektralna pozwala nam ten skład określić 
z dużą dokładnością.

Tak więc przeznaczenie wszystkich problemów filozoficznych jest na-
stępujące: pewne z nich znikną gdy wykażemy, iż stawianie ich jest błę-
dem wypływającym z  niezrozumienia naszego języka, o  innych zaś 
stwierdzimy, że są to zwykłe pytania naukowe w przebraniu. Te uwagi, 
jak sądzę, wyznaczają całą przyszłość filozofii (1932a).

Schlick przedstawił interesujący obraz dojrzewania poszczególnych 
nauk w łonie filozofii. Filozofia jest – w rozumieniu empirystów lo-
gicznych, o czym poniżej – działalnością zmierzającą do ustalenia 
znaczeń słów i zdań (czyli pojęć i sądów), nauka natomiast okreś-
la, które zdania są prawdziwe. Nauka poszukuje prawdy, filozo-
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fia poszukuje sensu. Dlatego też działalność filozoficzna musi po-
przedzać pracę naukową: dopóki nie ustalimy sensów zdań – czyli 
metody ich weryfikacji – mamy do czynienia z  pustymi ciągami 
dźwięków czy znaków na papierze żadnej weryfikacji niepodlega-
jącymi. W okresie pracy nad stworzeniem aparatu pojęciowego da-
nej dyscypliny naukowcy są również, a może przede wszystkim, fi-
lozofami:

W starożytności i  aż do czasów współczesnych, gdy filozofia była po 
prostu tożsama z  czysto teoretycznymi badaniami naukowymi do-
wolnego rodzaju, świadczyło to o tym, iż nauka pozostawała w stanie, 
w  którym musiała przede wszystkim dążyć do objaśnienia własnych 
podstawowych pojęć; natomiast w emancypacji poszczególnych nauk 
od ich wspólnej matki, filozofii, znajduje wyraz fakt, że znaczenie pew-
nych podstawowych pojęć stało się dostatecznie jasne, aby dalsza praca 
przy ich użyciu mogła być pomyślnie prowadzona (1930–1931).

W XIX w. wiele nauk osiągnęło niezbędną dojrzałość pojęciową i oder- 
wało się od filozofii, niemniej jednak powracają do niej w okresach, 
które Kuhn określił później mianem kryzysów i rewolucji nauko-
wych (zob. rozdz. 5):

[...] jeśli w pewnej fazie rozwoju dobrze uzasadnionej nauki nagle po-
jawia się konieczność rozważenia na nowo prawdziwych znaczeń pod-
stawowych pojęć i  jeśli wskutek tego sens zostaje głębiej objaśniony, 
to dokonanie to natychmiast odczuwane jest jako filozoficzne. Panu-
je powszechna zgoda np. co do tego, że faktycznie filozoficzny charak-
ter miało dzieło Einsteina, którego punkt wyjścia stanowi analiza sensu 
zdań o czasie i przestrzeni. Możemy tu dodać, że rozstrzygające, epoko-
we dokonania w nauce są zawsze tego rodzaju: sprowadzają się do ob-
jaśnienia sensu podstawowych zasad, a zatem ich autorami mogą być 
jedynie ludzie filozoficznie utalentowani; wielki naukowiec jest więc 
zawsze również filozofem (Schlick 1930–1931).

Pamiętajmy, że to my sami nadajemy naszym słowom i  zdaniom 
sensy. Nawet kluczowej tezie Schopenhauera „świat jest wolą” moż-
na nadać interpretację, przy której nabierze ona sensu empiryczne-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



149EMPIRYŚCI  LO GICZNI W POSZUKIWANIU KRY TERIÓW.. .

go, a tym samym stanie się prawomocną hipotezą naukową, twier-
dził Schlick.

Gdyby bowiem ustalono, że następstwa i współistnienia psychologicz-
nych składników występujących w każdym doznaniu aktu woli podle-
gają pewnej określonej strukturalnej formule, to treścią naukowego po-
jęcia „woli” byłaby odtąd po prostu ta szczególna struktura formalna, 
zaś twierdzenie woluntarysty „wszystko jest wolą” głosiłoby, że w tym 
świecie zdarzają się jedynie fakty opisywalne przez tę właśnie formu-
łę (analogia w fizyce: twierdzenie, iż „cała materia ma charakter elek-
tryczny” znaczyłoby, że „wszystkie procesy materialne da się opisać za 
pomocą podstawowych równań teorii elektryczności”). Jak widzimy 
nie jest to już twierdzenie metafizyczne, ale sąd naukowy, który można 
sprawdzić środkami empirycznymi (Schlick 1926).

Znakomicie te uwagi Schlicka uzupełniają tezy Carnapa z połowy 
lat trzydziestych, choć obaj panowie swoich stanowisk nie uzgad-
niali i  żaden nie skomentował poglądów drugiego w  omawianej 
kwestii. Carnap uważał mianowicie, iż wiele klasycznych twier-
dzeń filozoficznych to nie są zdania przedmiotowe – mówiące, 
że „to a  to jest tak a  tak” (jako przykłady podaje zarówno „Księ-
życ jest kulisty”, jak i „pięć jest liczbą pierwszą”), ale zdania syn-
taktyczne – określające sposób użycia występujących w nich wy-
rażeń w pewnym szczególnym języku. Wyrażane w materialnym 
sposobie mówienia zdania filozofów wyglądają na przedmioto-
we. Twierdzi np. Wittgenstein w  jednej z  tez otwierających Trak-
tat: „świat jest ogółem faktów, nie rzeczy”, co rodzi złudzenie, że 
mówi się tu coś o  istocie świata jako całości. Aby złudzenie pry-
sło, należy przełożyć tę tezę na formalny sposób mówienia, a wtedy 
przeobrazi się ona w zdanie o języku nauki: „Nauka jest systemem 
zdań, nie nazw” (1934a, § 79). Pseudoprzedmiotowe zdanie „pewien 
fakt jest konieczny, ... niemożliwy, ... możliwy” należy dla uniknię-
cia zamętu przetłumaczyć na twierdzenie syntaktyczne: „to zda-
nie jest – w danym języku – analityczne, ... logicznie sprzeczne, ... 
syntetyczne”. Rzekoma teza idealistyczna: „Rzeczy są układami da-
nych zmysłowych”, przy formalnym sposobie mówienia przyjmu-
je postać: „Każde zdanie, w którym występują oznaczenia rzeczy, 
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jest równoznaczne z pewnym zbiorem zdań, w których nie wystę-
pują oznaczenia rzeczy, a jedynie oznaczenia danych zmysłowych”. 
I analogicznie w przypadku tez materialistycznych. Widziane z tej 
perspektywy spory filozoficzne nikną. Gdy używamy materialnego 
sposobu mówienia (który jest zwykle prostszy niż formalny i dlate-
go, o ile nie prowadzi to do zamętu, trzeba go używać), łatwo ule-
gamy złudzeniu, iż różni filozofowie głoszą niezgodne twierdzenia 
o świecie, często o tych aspektach czy rejonach bytu, które nie pod-
legają „zwykłym” badaniom naukowym. Po przetłumaczeniu tych 
twierdzeń na formalny sposób mówienia okazuje się, iż są one po-
stulatami wprowadzającymi różne języki, za pomocą których mó-
wimy o świecie.

Posługiwanie się materialnym sposobem mówienia prowadzi do 
przeoczenia relatywizacji zdań filozoficznych do języka; 
jest to źródłem błędnej koncepcji zdań filozoficznych jako ab-
solutnych. Należy podkreślić zwłaszcza fakt, że tezy filozoficzne re-
prezentują niekiedy [...] nie stwierdzenia, lecz sugestię. Wszelka 
dyskusja o prawdziwości czy fałszywości takich tez jest zupełnym nie-
porozumieniem, jałową walką na słowa: można co najwyżej dyskuto-
wać o  użyteczności danej propozycji lub rozważać jej konsekwencje 
(Carnap 1934a, § 78).

Zdanie jest analityczne albo syntetyczne w obrębie danego języka, 
poza językiem ciąg znaków traci w ogóle charakter zdania. Nie ma 
zaś sensu pytać o prawdziwość języka jako całości. Filozofowie, są-
dząc, że spierają się o prawdę, w rzeczywistości proponują mniej lub 
bardziej oryginalne konwencje językowe. Języki z istoty mogą być 
różne, a wybór między nimi jest kwestią decyzji podejmowanych 
z rozmaitych względów pragmatycznych.

Pozorny jest, twierdzi Carnap, spór między formalistami a logi-
cystami w filozofii matematyki. W istocie nie chodzi o to, czy liczby 
są klasami klas rzeczy czy też szczególnym, pierwotnym rodzajem 
przedmiotów, ale o to, czy wyrażenia liczbowe będziemy uważać 
za definiowalne w pewien sposób w terminach logiki, czy też za wy-
rażenia pierwotne. Wolno nam postępować w  któryś z  tych spo-
sobów lub w  jeszcze inny, ale zupełnym nieporozumieniem jest 
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dyskusja nad prawdziwością wspomnianych tez. Można dyskuto-
wać tylko nad tym, który rodzaj języka jest bardziej odpowiedni do 
pewnych celów.

Jeśli potraktujemy filozofię jako dostarczycielkę języków, któ-
rymi później mogą posługiwać się naukowcy, to jest ona dla rozwo-
ju nauki przydatna, a nawet niezbędna. Same wyniki doświadczeń 
nie wyznaczają formy języka ani nawet teorii w tym języku wyra-
żonej. Dane empiryczne same nie wykażą, czy światem rządzą pra-
wa deterministyczne, czy statystyczne – a filozoficzny spór determi-
nizm kontra indeterminizm traktować należy jako spór nie o istotę 
rzeczy, ale o język, którym mamy się posłużyć do opisu faktów.

Dane empiryczne, jakie uzyskują fizycy w  wyniku swych doświad-
czeń laboratoryjnych, bynajmniej nie dyktują im wyboru pomię-
dzy deterministyczną a  statystyczną formą praw. Ów wybór jest ak-
tem woli, [...] tj. zagadnieniem, które formułować należy w terminach 
składni (Carnap 1935, § 3.6).

A  co ze zdaniami z  dzieł filozofów, których nie da się przełożyć 
na zdania empirycznie sensowne lub wyrazić w  formalnym spo-
sobie mówienia jako konwencji językowych? Te zdania mają cha-
rakter metafizyczny – a  zatem, o  czym już była mowa, jedynie 
z pozoru są zdaniami. Jako ulubione przykłady poglądów o przewa-
dze tez metafizycznych służyły filozofie Platona, Spinozy, Schellin-
ga, Hegla, Schopenhauera, Bergsona, Heideggera, a  także doktry-
ny witalistyczne w biologii i jej filozofii. Intuicyjnie za metafizyczne 
uważano wszystkie zdania odnoszące się, zgodnie z intencjami ich 
autorów, do „istoty bytu” kryjącej się za zjawiskami i niepodległej 
badaniom naukowym (poznawalnej jednak w drodze czystego my-
ślenia czy ponadracjonalnej intuicji), wyrażające prawdy bardziej 
ogólne niż te, jakie mogłyby formułować nauki, dotyczące Absolu-
tu, niematerialnej duszy, a wreszcie wszystkie twierdzenia o war-
tościach ujęte w  formę zdań oznajmujących. Schlick określał me-
tafizykę jako „wiedzę intuicyjną” o tym, co transcendentne (1926); 
w innym miejscu jako wszelką „wiedzę”, która, gdyby istniała, „się-
gałaby poza świat doświadczenia” (1932b). Ale istnienie takiej wie-
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dzy jest złudzeniem, ujawniają to zaś próby analizy logicznej me-
tafizycznych zdań. Choć z  gramatycznego punktu widzenia są 
zbudowane najzupełniej poprawnie, to nie wynikają z nich – przy 
metafizycznym rozumieniu – żadne zdania obserwacyjne, a zatem 
dane doświadczalne nie są w stanie zweryfikować, potwierdzić czy 
obalić jakichkolwiek metafizycznych twierdzeń. Kant uważał takie 
twierdzenia za wykraczające poza granice rozumu ludzkiego – ale 
sądził też, że na pytania o istnienie Boga, powszechny determinizm 
czy nieskończoność przestrzeni i  czasu istnieje prawdziwa odpo-
wiedź, choć my jej nigdy nie poznamy. Pozytywiści logiczni przyjęli 
jako punkt wyjścia zasadę „sensem zdania/sądu jest metoda jego 
weryfikacji (falsyfikacji, potwierdzenia)” i  wykluczyli możliwość 
weryfikacji (falsyfikacji, potwierdzenia) inną niż na podstawie wyni-
ków doświadczeń – a stąd wynikało, że wszystkie twierdzenia me-
tafizyczne są pozbawione sensu. A jeśli na pytania filozoficzne nie 
istnieje sensowna odpowiedź, to bezsensowne są same te pytania. 

Wszystko, co da się wyrazić, jest poznawalne, a o nic innego nie moż-
na sensownie pytać. Dlatego też nie ma pytań, na które z zasady nie da 
się udzielić odpowiedzi, żadnych nierozwiązywalnych problemów. Pyta-
nia dotąd za takowe uważane nie są autentycznymi pytaniami, ale bez-
sensownymi zestawieniami słów, które, co prawda, z wyglądu przypomi-
nają pytania, gdyż zdają się podlegać zwykłym regułom gramatycznym, 
ale faktycznie składają się z pustych dźwięków, gdyż gwałcą głębokie, we-
wnętrzne reguły składni logicznej ujawnione przez nową analizę (1926).

Ze zdaniami metafizycznymi, np. „Bóg jest dobry”, „wszystkie rzeczy 
są cieniami wiecznych idei istniejących poza czasem i przestrzenią” 
łączą się niewątpliwie pewne wyobrażenia – i to one chyba sprawiają, 
że ulegamy złudzeniu, jakoby te ciągi słów były zdaniami syntetycz-
nymi (choć z „wyższego” czy „głębszego” poziomu niż syntetyczne 
zdania nauki). Ale to nie wyobrażenia nadają zdaniu sens.

Nie posiadamy wyobrażenia pola elektromagnetycznego [...]. Nie-
mniej jednak głoszone przez fizyków twierdzenia o tych polach są bez-
sprzecznie sensowne, gdyż możemy z nich dedukować zdania obser-
wacyjne (Carnap 1935, § 1.1).
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Jeśli natomiast nic na temat wyników możliwych doświadczeń 
z danego ciągu znaków nie wynika, to najżywsze nawet wyobraże-
nia sensu mu nie nadadzą. Schlick pisał:

Nasz pogląd, rzecz jasna, całkowicie wyklucza możliwość [metafizy-
ki]. Jakakolwiek bez wyjątku wiedza, którą możemy posiąść na temat 
„bytu”, najskrytszej natury rzeczy, zdobywana jest przez nauki szcze-
gółowe; to one są prawdziwą ontologią i  żadnej innej być nie może. 
Każdy prawdziwy sąd naukowy w pewien sposób wyraża realną naturę 
rzeczy – gdyby tak nie było, to sąd ów po prostu nie byłby prawdziwy. 
Tak więc jeśli chodzi o metafizykę, to nasz pogląd [...] wyjaśnia darem-
ność wszelkich wysiłków metafizycznych, czego przejawem jest bezna-
dziejna różnorodność systemów, walczących każdy przeciwko każde-
mu innemu. Większość tak zwanych sądów metafizycznych to w ogóle 
nie są sądy, ale bezsensowne zestawienia słów; reszta zaś bynajmniej 
nie jest „metafizyczna”, są to po prostu twierdzenia naukowe w prze-
braniu, których prawdziwość albo fałszywość da się ustalić za pomocą 
zwykłych metod eksperymentalnych i obserwacyjnych (Schlick 1930).

W  takim razie należało wyjaśnić z  kolei, dlaczego ludzie syste-
my metafizyczne z  takim uporem tworzą i  tyle energii wkłada-
ją w  ich obronę? Jeśli twierdzimy, że dogmaty teologiczne, np. iż 
Syn jest współistotny Ojcu, a  Duch święty od Ojca i  Syna po-
chodzi, albo tezy filozoficznego materializmu, mają akurat tyle sen-
su, co (aby przywołać przykład Chomsky’ego) „bezbarwne zielone 
idee śpią wściekle”, to co zrobić z faktem, iż podczas gdy to ostatnie 
zdanie (w sensie gramatycznym) budzi co najwyżej lekki uśmiech, 
to w  obronie wymienionych twierdzeń metafizycznych tylu ludzi 
gotowych było cierpieć, a nawet oddać życie? Jeśli ktoś jest gotów 
w obronie kupki zadrukowanych kartek papieru spłonąć na stosie 
czy gnić w murach więzienia, to przecież te teksty coś dla niego 
znaczą!

Próbowano uporać się z  tym problemem, rozróżniając po-
znawczą i ekspresywną funkcję języka. Ciągi słów mogą coś mó-
wić o świecie, ale można też za ich pomocą wyrażać swoje uczucia, 
obawy, tęsknoty – podobnie jak muzyk wyraża to wszystko za po-
mocą serii tonów, a malarz za pomocą barwnych plam. W czystej 
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postaci ekspresywne użycie słów przybiera formę poezji lirycznej, 
zaś w postaci zdegenerowanej formę systemów metafizycznych. 
Oczywiście każdemu wolno dobierać sobie takie środki wyrazu, ja-
kie mu odpowiadają, nieszczęście metafizyka polega na tym, że nie 
mając talentu artystycznego, wybiera się formę wyrazu prowadzą-
cą na intelektualne manowce, sugerującą, iż chodzi nie o przedsta-
wienie naszych lęków, nadziei i pragnień, ale o powiedzenie czegoś 
o istocie rzeczywistości. Carnap ujął to następująco: 

Muzyka stanowi bodaj najczystszą formę wyrazu tego podstawowego 
podejścia [do życia], jest bowiem całkowicie wolna od jakichkolwiek 
odniesień do przedmiotów. Uczucie harmonii, czy harmonijne podej-
ście, które metafizyk próbuje wyrazić za pomocą systemu monistycz-
nego, znajduje najczystszy wyraz w  muzyce Mozarta. A  gdy metafi-
zyk nadaje słowny wyraz swemu dualistyczno-heroicznemu podejściu 
do życia za pomocą systemu dualistycznego, to czyż nie jest tak dlate-
go, że brak mu zdolności Beethovena pozwalających wyrazić to podej-
ście za pomocą środków po temu adekwatnych? Metafizycy są muzyka-
mi pozbawionymi muzycznego talentu. Zamiast tego odczuwają silną 
skłonność do pracy w medium tego, co teoretyczne, do wiązania po-
jęć i myśli. Zamiast, z  jednej strony, uaktywnić te skłonności w dzie-
dzinie nauki, a z drugiej zaspokoić potrzebę ekspresji w sztuce, meta-
fizyk miesza ze sobą jedno i drugie, wytwarzając strukturę, która nie 
osiąga niczego jeśli chodzi o wiedzę, a  jest nieadekwatna jeśli chodzi 
o wyrażenie podejścia. Naszą hipotezę, iż metafizyka stanowi – nieade-
kwatny – substytut sztuki, potwierdza dalej fakt, że metafizyk obdarzo-
ny w najwyższym może stopniu talentem artystycznym, a mianowicie 
Nietzsche, niemal całkowicie uniknął tego zamętu. W dużej części jego 
dzieła przeważają treści teoretyczne. Znajdujemy tam np. historyczne 
analizy szczególnych zjawisk artystycznych lub historyczno-psycholo-
giczne analizy obyczajów moralnych. Ale w tym dziele, w którym naj-
silniej wyraża to, co inni wyrażają przez metafizykę lub etykę, w Tako 
rzecze Zaratustra, wybiera nie zwodnicze formy teoretyczne, ale otwar-
cie formę sztuki, poezji (1931–1932b).

Schlick zaś stwierdzał, że dzieła metafizyczne

[…] to pojęciowe poematy: w całości kultury pełnią faktycznie rolę po-
dobną do roli poezji; wzbogacają życie, nie wiedzę. Należy je cenić nie 
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jako prawdy, ale jako dzieła sztuki. Systemy metafizyczne czasem za-
wierają naukę, czasem poezję, ale nigdy nie zawierają metafizyki (1926).

Schlick bodaj jako jedyny w Kole o metafizyce wyrażał się z pew-
ną dozą życzliwości: postrzegane jako rozprawy teoretyczne – a tak 
się je powszechnie postrzega – dzieła metafizyczne sprowadzają nas 
na manowce. Gdy jednak jasno rozpoznamy, że nie jest to teoria, 
zbiór twierdzeń o świecie, ludziach czy Bogu, ale forma poezji, wy-
raz uczuć, to ujrzymy ukryte w  dziełach metafizycznych piękno. 
Postrzegane w ten sposób będą one „wzbudzać i rozwijać dozna-
nia”, zaś „wzbogacanie doznań jest zawsze zadaniem [...] ze wszyst-
kich najwyższym” (1926).

Pozostaje do rozważenia pytanie, jaka przyszłość czekałaby fi-
lozofię, gdyby empiryzm logiczny odniósł na filozoficznej arenie 
zwycięstwo, a jego program został w pełni zrealizowany?

Neurath udzielił na to odpowiedzi najprostszej: żadna. Niegdyś, 
jak przyznawał, metafizyka pełniła rolę inspirującą. Na przykład, 
Kepler wyprowadził prawa ruchów planetarnych pobudzany pla-
tonizmem i pewnymi koncepcjami teologicznymi; ta metafizyczna 
otoczka jednak rozproszyła się, a prawa pozostały. Dziś już więcej 
metafizyki nie potrzebujemy; np. Einsteina inspirowała nie meta-
fizyka, ale logiczna analiza pojęć czasu i przestrzeni dokonana 
przez Macha. „Wygląda na to, że wchodzimy w okres, w którym [...] 
postęp nauki pobudzany będzie przez takie analizy, a nie przez me-
tafizykę” (1933, § 4). Dziś jedynym zadaniem filozofii jest elimino-
wanie z nauk pozostałości metafizyki i udział w pracy nad zbudo-
waniem nauki zjednoczonej, gdy zaś ta powstanie, filozofia odejdzie 
do lamusa historii.

Carnap filozofię, po oczyszczeniu z metafizyki, chciał sprowa-
dzić do rangi służebnicy nauk: jako analiza języka nauki będzie 
ona dostarczała nauce nowych języków formalnych, będzie też usu-
wała, gdy zajdzie taka potrzeba, zamęt językowy, ale żadnych samo-
dzielnych zadań dla filozofii nie przewidywał.

Najlepszą przyszłość planował dla filozofii Schlick: po usunię-
ciu metafizyki zostanie ona, zgodnie z tradycyjnym pojmowaniem, 
królową nauk. W tej zaszczytnej funkcji filozofia, o czym już była 
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mowa, nie będzie teorią, lecz działalnością, której celem jest 
ustalanie bądź objaśnianie sensów wyrażeń językowych. Słowa de-
finiuje się zwykle za pomocą innych słów, ta procedura wiodłaby 
jednak do regresu do nieskończoności lub do błędnego koła, gdy-
by nie kończyła się na akcie bezpośredniego wskazywania na 
rzeczywistość, czyli na tzw. definicji ostensywnej. Swój artykuł 
Przyszłość filozofii z 1930 r. Schlick kończył słowami:

Zawsze znajdą się ludzie obdarzeni szczególną umiejętnością analizo-
wania ostatecznego sensu teorii naukowych, ale mogą oni nie mieć ta-
lentu do posługiwania się metodami, za pomocą których stwierdza się 
ich prawdziwość bądź fałszywość. Ci ludzie przeznaczeni będą do stu-
diowania i uczenia filozofowania, ale oczywiście będą musieli znać te-
orie równie dobrze jak naukowcy, którzy je wymyślają. W przeciwnym 
razie nie będą w stanie uczynić ani kroku, nie będą mieli nad czym pra-
cować. Dlatego też filozof nieznający niczego oprócz filozofii podobny 
będzie do noża bez ostrza i rękojeści. Dziś profesorowie filozofii bardzo 
często nie potrafią niczego rozjaśnić, a to znaczy, że naprawdę w ogóle 
nie filozofują; po prostu mówią o filozofii i piszą o niej książki. W przy-
szłości nie będzie to możliwe. Wynikiem filozofowania nie będą nowe 
książki napisane o  filozofii, ale to, że wszystkie książki będą pisane 
w sposób filozoficzny. 

Filozof, podkreślał Schlick w innym miejscu, nie będzie posiadał fi-
lozoficznej wiedzy, podobny zaś będzie do sokratejskiego mędrca 
zmierzającego do jasnego pojmowania sensów słów i zdań. Służyć 
będzie społeczeństwu wtedy, gdy w nauce lub w życiu codziennym 
pojawi się pojęciowy zamęt.

Przekonany jestem, że nasz pogląd na naturę filozofii zostanie w przy-
szłości powszechnie przyjęty; a w rezultacie nikt już nie będzie próbo-
wał uczyć filozofii jako systemu. Będziemy uczyć nauk szczegółowych 
i ich historii w prawdziwie filozoficznym duchu poszukiwania jasnoś-
ci, a czyniąc to, ukształtujemy filozoficznego ducha przyszłych poko-
leń. To jest wszystko, co jesteśmy w stanie osiągnąć, ale będzie to wiel-
ki krok w umysłowym rozwoju naszej rasy (1932a).
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Niezależnie od tego, czy nadamy filozofii miano służebnicy, czy 
też królowej nauk, zarówno Carnap, jak i Schlick odmawiali jej pra-
wa do samodzielnego istnienia. Odmowa opierała się na powtarza-
nym wciąż przekonaniu, że istnieją tylko zdania (sądy) analityczne 
i empiryczne, zaś cała reszta jest złudzeniem. W Manifeście czyta-
my: „Podstawowa teza współczesnego empiryzmu polega właśnie 
na odrzuceniu możliwości wiedzy syntetycznej a priori. Naukowy 
światopogląd zna jedynie empiryczne zdania o wszelkiego rodzaju 
rzeczach i analityczne zdania logiki i matematyki” (§ 2). Ten właś-
nie pogląd krytycy Koła Wiedeńskiego zaczęli z różnych stron pod-
ważać.

Rychło postawiono pytanie o status samej zasady weryfikowalno-
ści. Teza „sensem zdania/sądu jest metoda jego weryfikacji” naj-
wyraźniej nie jest zdaniem analitycznym. Gdyby była zdaniem 
syntetycznym, to musiałoby dać się określić, jakie wyniki do-
świadczeń by ją zweryfikowały – a  tego nikt powiedzieć nie był 
w stanie! Czyżby więc teza, na której wzniesiono cały gmach lo-
gicznego empiryzmu, sama była bezsensownym splotem słów? 
Czyżby walka z metafizyką była prowadzona bronią o metafizycz-
nym charakterze?

Twierdząca odpowiedź na drugie z  tych pytań byłaby zgod-
na z duchem Traktatu logiczno-filozoficznego: zdania przedstawia-
ją (możliwe) fakty, ale nie da się w zdaniach przedstawić stosunku 
między językiem a  światem. Ponieważ ta książka usiłuje coś po-
wiedzieć o tym właśnie stosunku, to sama jest zbiorem niedorzecz-
ności: „Tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, 
rozpozna je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie – po nich – 
wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po 
niej się wspiąwszy)” (§ 6.54). Wittgensteinowskie niedorzeczności – 
niczym koany, nad którymi medytują adepci buddyzmu zen – mia-
ły przynieść czytelnikowi rodzaj filozoficznego oświecenia, dopro-
wadzić go do stanu, w którym „ujrzy świat właściwie”, skierować ku 
temu, co niewyrażalne – na co oczywiście w programie empirystów 
logicznych (pozbawionych zarówno uczuć metafizycznych w sensie 
Witkacego, jak i poczucia humoru) nie było miejsca.

Schlick w pewnej mierze podążał jednak za Wittgensteinem:
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Sens sądu może być określony jedynie przez podanie reguły jego do-
świadczalnej weryfikacji [...]. Ten pogląd zyskał miano „eksperymen-
talnej teorii sensu”; ale z pewnością nie jest to żadna w ogóle teoria, 
gdyż terminu „teoria” używa się w odniesieniu do zbioru hipotez doty-
czących pewnego przedmiotu, a nasz pogląd żadnej hipotezy nie zawie-
ra, sprowadza się zaś jedynie do prostego stwierdzenia sposobu, w jaki 
faktycznie przypisujemy sens sądom zarówno w życiu codziennym, 
jak i w nauce (1936b, § 1).

Pojmował więc Schlick dyskutowaną tezę na podobieństwo konsta-
tacji, która jest zarówno sensowna, jak i  niepodważalnie prawdzi-
wa. Konstatacje są w istocie niewyrażalne – i analogicznie, zdaniem 
Schlicka, działalność zmierzająca do objaśnienia sensu kończy się na 
definicji ostensywnej, czyli na wypowiedzeniu objaśnianego słowa 
lub zdania, a potem wskazaniu, już w milczeniu, na rzeczywistość.

Carnap odrzucał podejście zarówno Wittgensteina, jak i Schli-
cka, idąc, podobnie jak w wielu innych przypadkach, za Neurathem. 
Ten ostatni zawsze twierdził, że można za pomocą jednej części ję-
zyka – wybranej stosownie do potrzeb – mówić o innych jego częś-
ciach, w tym o stosunku wyrażeń językowych do rzeczy i faktów, do 
których te wyrażenia się odnoszą. Jeśli chodzi o kryterium weryfi-
kowalności, to Carnap, zgodnie ze swym konwencjonalistycznym 
już podejściem, uznał je za postulat, propozycję, aby za sensowne 
uważać te i tylko te zdania, które da się empirycznie – wprost lub za 
pośrednictwem ich konsekwencji – sprawdzić. W interpretacji Car-
napa zasada weryfikowalności traci jednak swój krytyczny charak-
ter. Odtąd nie prowadzi już do wniosku „zdania metafizyczne są 
pozbawione sensu”, ale do „zdania metafizyczne, zgodnie z przyjętą 
umową, są pozbawione sensu”. Można przyjąć inne umowy, np. że 
sensem zdania są wzbudzane przez nie wyobrażenia, a nawet uczu-
cia, że jest nim wpływ, jaki uznanie danego zdania wywiera na nasz 
sposób życia (a wiara w Boga w oczywisty sposób na nasze postępo-
wanie wpływa) itd. Odpowiednio dobierając kryterium, można do 
rangi wzorca sensowności podnieść chińską Księgę przemian czy 
Heglowską dialektykę, a pozbawić sensu mechanikę Newtona (kry-
terium takie będzie zapewne służyć pewnym celom, ze względu na 
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które zyska uzasadnienie – i nic nie pomoże zastrzeżenie, iż nam 
chodzi o kryterium sensowności poznawczej).

Niektórzy podejrzewali empirystów logicznych o ukryte poglą-
dy metafizyczne. Ci zgodnie podkreślali wprawdzie, że w odróżnie-
niu od dawnych empirystów i pozytywistów nie głoszą np., że „ciała 
są jedynie kompleksami wrażeń”, a twierdzą jedynie, że „sądy do-
tyczące ciał da się przekształcić w sądy o identycznym sensie doty-
czące regularności pojawiania się wrażeń” (Schlick 1932–1933, § 3), 
problem jednak w tym, iż często ich rozważania przebiegały analo-
gicznie do rozważań idealistycznych empirystów – a  jedynie opa-
trywano je zastrzeżeniami, że nie chodzi o świat „sam w sobie”, ale 
o język. I podobnie rozważania tych, którzy za podstawę redukcyj-
ną przyjmowali język fizykalny, trudno było, pominąwszy wtrąca-
ne zastrzeżenia, odróżnić od dociekań materialistów.

Jeśli nawet zgodzimy się, że można zawiesić jakiekolwiek prze-
konania metafizyczne, to nasza ludzka kondycja nie pozwala nam 
wyrzec się przekonań etycznych. Jakoś żyć musimy. Powstaje py-
tanie, czy empiryści logiczni głosili jakąś etykę, a przynajmniej ja-
kąś w swoich dziełach przemycali. Na te pytania, wyjąwszy pewne 
uwagi Neuratha, odpowiedź musi być negatywna – a jednak rzecz 
cała tak prosto nie wygląda. Zacznijmy od ich teoretycznych poglą-
dów na naturę samej etyki.

Schlick, autor Zasad etyki (1930), zmierzał do przeobrażenia za-
równo etyki, jak i estetyki w teorie naukowe. Stanie się tak, gdy jed-
na i druga dyscyplina utracą charakter normatywny, a nabiorą cha-
rakteru wyłącznie opisowego. Etyka będzie „nauką o zachowaniu 
moralnym”, a estetyka „teorią tych ludzkich uczuć i zachowań, któ-
re związane są z pewnymi przedmiotami określanymi jako »pięk-
ne«” (1930).

Carnap, który w ogóle unikał poruszania tego typu zagadnień, 
uznawał istnienie etyki zarówno opisowej, jak i normatywnej. Na 
etykę opisową składają się badania empiryczne nad uwarunkowa-
niami ludzkich zachowań przez rozmaite czynniki. Etyka norma-
tywna nie ma nic wspólnego z badaniem faktów – jest to zbiór wy-
powiedzi, za pomocą których próbujemy wpływać na zachowanie 
innych w sposób odpowiadający naszym pragnieniom. Filozoficz-
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ny zamęt wokół etyki powstaje przede wszystkim wtedy, gdy wypo-
wiadamy normy, używając zdań oznajmujących, np. „Zabijanie jest 
złem”: omamieni gramatyczną formą ludzie ulegają złudzeniu, że 
takie „zdanie” musi być prawdziwe albo fałszywe, że trzeba na jego 
poparcie przytaczać argumenty, zwalczając jednocześnie stanowi-
ska przeciwne itd. Analiza logiczna uświadamia nam, iż:

Ze zdania „Zabijanie jest złem” nie możemy wywieść żadnych zdań, 
które mówiłyby o przyszłych doświadczeniach. Zdanie to nie jest za-
tem sprawdzalne i nie ma żadnego sensu poznawczego; to samo doty-
czy zaś wszelkich zdań o wartościach (1935, § 1.4).

Wszystkie zdania oznajmujące w sensie gramatycznym dotyczące – 
rzekomo – norm mają charakter metafizyczny. O wiele bezpieczniej 
jest używać wyłącznie zdań rozkazujących, mówić np. „Nie zabijaj” – 
wtedy będzie jasne, że do wypowiedzi takich nie stosują się katego-
rie prawdy czy fałszu.

Jedynie Neurath, pisząc o  naukowym światopoglądzie, wtrą-
cał tezy o  charakterze wyraźnie normatywnym – choć próbował 
je ukryć za empirystyczną frazeologią. Etykę, która wcześniej doty-
czyła rzekomych praw moralnych, wrodzonych nam w postaci „ka-
tegorycznego imperatywu” czy też oznajmionych przez Boga, „dziś 
zastępują badania umożliwiające ludziom osiąganie szczęścia. [...] 
Miejsce kapłana zajmują lekarz i  działacz społeczny. Sprawdzany 
jest wpływ określonych warunków na szczęście” (1931c). Szczęś-
cie można intersubiektywnie zdefiniować przez obserwowalne za-
chowanie. Jeśli oczyścimy etykę ze wszelkich składników metafi-
zycznych, to „pozostaną jedynie albo [opisowe] zdania o pewnych 
sposobach ludzkich zachowań, albo polecenia, jakie jedni ludzie 
wydają drugim”, przyznawał Neurath w duchu Carnapa, ale zaraz 
potem dodawał:

Można jednak wyobrazić sobie dyscyplinę, która w  ramach syste-
mu nauki zjednoczonej badałaby w  sposób całkowicie zgodny z  za-
sadami behawioryzmu, jakie reakcje wywołuje pewien sposób życia, 
czy pewne sposoby życia czynią ludzi bardziej lub mniej szczęśliwy-
mi. Można na podstawach behawiorystycznych obmyślić w  pełni 
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empiryczną „szczęściologię”, która mogłaby zająć miejsce tradycyjnej 
etyki (1931–1932).

Szczególne nadzieje na stworzenie takiej naukowej etyki wiązał 
Neurath z marksizmem – „najbardziej dziś udaną teorią społeczną” – 
a w mniejszym stopniu z psychoanalizą.

Można jednak podejrzewać, że u podstaw filozoficznej działal-
ności Koła Wiedeńskiego leżał pewien system milcząco przyjmo-
wanych wartości. Trudno przecież wyjaśnić ogrom pasji i  wysił-
ków, jakie jego członkowie wkładali w  tworzenie i  propagowanie 
nowej filozofii – a przede wszystkim w walkę z metafizyką – chę-
cią polemiki z treściami starych, zakurzonych ksiąg. Chodziło nie 
o filozofię jako taką, ale o życie – choć rzadko pisano o tym wprost. 
W Manifeście z 1929 r. znajdujemy na ten temat kilka krótkich, lecz 
znamiennych uwag.

Postawy [członków Koła Wiedeńskiego] wobec zagadnień życiowych 
również znamionuje godna uwagi zgodność, choć nie stanowią one 
pierwszoplanowych tematów dyskutowanych w  Kole. Albowiem po-
stawy te są o wiele ściślej związane z naukowym światopoglądem, niż 
mogłoby to się zrazu wydawać z czysto teoretycznego punktu widze-
nia. Na przykład, wszelkie wysiłki mające na celu urządzenie na nowo 
stosunków ekonomicznych i społecznych, zjednoczenie ludzkości, re-
formę szkolnictwa i edukacji, znamionuje wewnętrzna więź z nauko-
wym światopoglądem. Wydaje się, że te wysiłki budzą sympatię wśród 
członków Koła, a niektórzy z nich aktywnie je wspierają. [...] Żywot-
ność, jaka znamionuje wysiłki na rzecz racjonalnego przekształcenia 
ładu społecznego i ekonomicznego, przenika też ruch na rzecz nauko-
wego światopoglądu (§ 1.2).

Pod sam koniec tekstu Neurath, Hahn i Carnap stwierdzali, że dziś 
trwa walka między zwolennikami zastanych form społecznych, 
którzy znajdują ideologiczne wsparcie w tradycyjnych formach te-
ologii i metafizyki, a zwolennikami społecznych przemian, którzy 
nadzieję na oświecenie społeczne widzą w naukach empirycznych 
i  współczesnych sposobach produkcji, „pozostawiających coraz 
mniej miejsca dla idei metafizycznych”. Obecnie 
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[...] szerokie masy ludzi rozczarowały się postawą tych, którzy głoszą 
tradycyjne doktryny teologiczne i metafizyczne. Tak więc dziś w wielu 
krajach masy odrzucają te doktryny o wiele świadomiej niż kiedykol-
wiek przedtem, a  przyjmując socjalistyczne postawy, coraz bardziej 
skłaniają się ku trzeźwym poglądom empirystycznym. Wcześniej ten 
pogląd znajdował wyraz w materializmie; w międzyczasie jednak 
współczesny empiryzm wyzbył się szeregu wad i przybrał zdecydo-
waną postać naukowego światopoglądu. [...] Na naszych oczach 
duch naukowego światopoglądu coraz bardziej przenika formy życia 
osobistego i publicznego, edukację, wychowanie, architekturę i coraz 
silniej wpływa na kształtowanie życia ekonomicznego i społecznego 
zgodnie z zasadami racjonalności. Naukowy światopogląd służy 
życiu, a życie go otrzymuje (§ 4).

Walka z metafizyką miała być nie celem samym w sobie, ale jednym 
ze środków wiodących do ulepszenia społeczeństwa. Wprost, 
jak już powiedziano, wyrażał to Otto Neurath, który od Marksa 
przejął przekonanie, że systemy metafizyczne służą utrwalaniu 
społecznych nierówności. Podobny pogląd głosił Hans Hahn, wią-
żący powstanie filozofii empirystycznej, a  później empiryzmu lo-
gicznego, z narodzinami demokracji, szerokiego ruchu społecznego 
wiodącego ku wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Ale 
implicite przekonania tego typu stanowiły motyw działalności filo-
zoficznej większości bodaj pozytywistów logicznych. Ważne i cha-
rakterystyczne są wyznania, jakie poczynił Rudolf Carnap w swej 
Autobiografii:

Wszyscy w Kole Wiedeńskim bardzo interesowaliśmy się wydarzenia-
mi politycznymi w naszym kraju, w Europie i na świecie. Dyskutowa-
liśmy te problemy prywatnie, a  nie w  Kole, które koncentrowało się 
na zagadnieniach teoretycznych. Sądzę, że prawie wszyscy wśród nas 
przyjmowali – jako coś oczywistego, niewymagającego niemal dysku-
sji – następujące trzy poglądy. Po pierwsze, człowiek nie posiada żad-
nych nadprzyrodzonych opiekunów czy wrogów, a zatem wszystko, co 
można uczynić w celu polepszenia jego życia, stanowi zadanie dla nie-
go samego. Po drugie, żywiliśmy przekonanie, że ludzkość jest w stanie 
zmienić warunki swej egzystencji w taki sposób, iż da się uniknąć wie-
lu dzisiejszych cierpień i że można w istotny sposób polepszyć życiową 
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sytuację zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną jednostki, społeczeń-
stwa, a wreszcie ludzkości. Po trzecie, wszelkie rozważne działanie za-
kłada wiedzę o świecie, zaś metoda naukowa stanowi najlepszą z metod 
zdobywania wiedzy; a zatem musimy uważać naukę za jedno z najwar-
tościowszych narzędzi polepszania życia. W Wiedniu nie mieliśmy dla 
tych trzech poglądów nazw; jeśli szukamy w terminologii amerykań-
skiej krótkiego określenia dla kombinacji trzech wymienionych prze-
konań, to najlepszym chyba będzie »naukowy humanizm«” (1963, § 14). 

Można więc zaryzykować twierdzenie, że celem filozoficznej 
działalności Koła Wiedeńskiego była walka z metafizyką 
prowadzona w imię naukowego humanizmu.

Dodatek.  
Nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego

Z dokonań bezpośrednich następców empirystów logicznych omó-
wimy krótko tylko jedno, istotne dla zrozumienia koncepcji me-
todologicznych dyskutowanych w następnych rozdziałach. Chodzi 
o  model wyjaśniania/przewidywania naukowego przedstawio-
ny w 1948 r. przez Carla Hempla i Paula Oppenheima w artykule 
The Logic of Explanation. Nie głosili oni rzeczy nowych, raczej pró-
bowali usystematyzować twierdzenia, jakie można znaleźć w pra-
cach Carnapa i Poppera z lat trzydziestych, ale też u Duhema, Mil-
la, a nawet u Arystotelesa.

Naukowcy nie tylko opisują zjawiska, ale starają się też je wy-
jaśniać, odpowiadać na pytanie, dlaczego tam i wtedy zdarzy-
ło się to a  to. Zwykle jednak nie zdają sobie jasno sprawy z  tego, 
na czym polega poprawna odpowiedź na pytanie „dlaczego”? Mo-
del Hempla–Oppenheima miał ukazać, na czym, z punktu widze-
nia logiki, polega wyjaśnianie w naukach – miała to być racjonal-
na rekonstrukcja tego, co naukowcy czynią faktycznie, choć zwykle 
pod- czy półświadomie.

Ogólny schemat wyjaśniania zjawisk składa się z dwóch części: 
eksplanansu i  eksplanandum. Eksplanandum to zdanie obserwa-
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cyjne opisujące wyjaśniane zjawisko, np. „7 kwietnia 30 r. w Jero-
zolimie nastąpiło zaćmienie Słońca”. Kiedy będziemy mieli poczu-
cie, że rozumiemy, dlaczego opisane zjawisko miało miejsce? Po 
pierwsze, wtedy, gdy podciągniemy je pod ogólne prawa rządzą-
ce zjawiskami danego rodzaju. Nie sposób naukowo wyjaśnić fak-
tu zaćmienia Słońca, jeśli nie zna się teorii (zbioru praw) w rodzaju 
mechaniki klasycznej czy ogólnej teorii względności. Same pra-
wa jednak nie wystarczą: z trzech praw dynamiki Newtona i pra-
wa grawitacji nic nie wynika na temat zaćmień Słońca. Potrzebne są 
jeszcze zdania opisujące pewien układ ciał (składałby się on w na-
szym przypadku co najmniej z Ziemi, Słońca i Księżyca), przypisu-
jące im pewne masy i określające zajmowane przez nie położenia 
i prędkości ich ruchów w pewnej chwili wcześniejszej. Łącznie takie 
zdania określają warunki początkowe (potocznie zwane przy-
czynami zajścia wyjaśnianego zjawiska). Eksplanans adekwatnie 
wyjaśnia eksplanandum wtedy i tylko wtedy, gdy:

– eksplanandum wynika logicznie z eksplanansu;
– eksplanans zawiera co najmniej jedno prawo ogólne, które jest 

niezbędne dla wyprowadzenia eksplanandum (tzn. zdanie obser-
wacyjne nie wynika logicznie z samych warunków początkowych);

– zdania składające się na eksplanans są prawdziwe.
Dwa pierwsze warunki adekwatnego wyjaśnienia mają charak-

ter logiczny, trzeci ma charakter empiryczny. Schematycznie:

P1, P2, …, Pn    prawa ogólne
W1, W2, …, Wm  zdania o warunkach początkowych
_____________
O     zdanie obserwacyjne

Pozioma linia reprezentuje wynikanie logiczne (dedukcyjne).
Ten prosty schemat, co trzeba zaznaczyć, wiąże się z  pewny-

mi ważnymi doktrynami filozoficznymi. Przede wszystkim suge-
ruje się tu, że wyjaśnianie kończy się na podciągnięciu zjawiska 
pod prawa ogólne: w nauce nie ma miejsca na metafizyczne pytania 
o przyczyny ostateczne, racje konieczne i wystarczające itp.
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Można natomiast – w sensie dokładnie analogicznym do omó-
wionego przed chwilą – pytać o wyjaśnienie użytych praw. Miej-
sce zdania obserwacyjnego O  w  powyższym schemacie zajmuje 
wówczas wyjaśniane prawo P, przynajmniej niektóre prawa użyte 
w eksplanansie muszą być bardziej ogólne od P, zaś warunki po-
czątkowe określają rodzaj sytuacji, w  jakich P ma znajdować za-
stosowanie. W ten sposób na podstawie praw mechaniki klasycz-
nej można wyjaśnić Keplerowskie prawa ruchów planet lub prawa 
spadku swobodnego Galileusza. Wyjaśnienia zawsze urywają się na 
najogólniejszych prawach, jakie akurat znamy, choć zawsze może-
my szukać praw jeszcze ogólniejszych.

Ważne jest spostrzeżenie, że z punktu widzenia logiki wyjaś-
nianie i  przewidywanie mają identyczną formę. Różnica mię-
dzy nimi ma charakter jedynie pragmatyczny, a polega na tym, iż 
w  przypadku wyjaśniania najpierw formułujemy eksplanandum, 
a  potem eksplanans, natomiast w  przypadku przewidywania jest 
na odwrót: najpierw na podstawie znanych praw i wyobrażonych 
warunków początkowych dedukujemy zdanie obserwacyjne, a po-
tem poszukujemy w świecie lub sztucznie wytwarzamy odpowied-
nie warunki i porównujemy wydedukowane zdanie z wynikami ob-
serwacji lub eksperymentów.

W ten sposób upada pogląd Macha, iż zadaniem nauki nie jest 
wyjaśnianie, a tylko opis i przewidywanie. Pogląd ten, jak się wy-
daje, był oparty na milcząco przyjętych „metafizycznych” wyobra-
żeniach o naturze wyjaśniania. Gdy jednak przyjmiemy skromny 
pogląd, że wyjaśnianie kończy się na podciągnięciu zjawiska pod 
prawa lub prawa pod prawa bardziej ogólne, to okazuje się nie tyl-
ko, iż nauka jest w stanie wyjaśniać, ale że gdyby nie wyjaśniała, to 
nie byłaby w stanie przewidywać.

Teza o jedności nauki przyjmuje teraz postać twierdzenia, że 
wszystkie dyscypliny naukowe wyjaśniają (powinny wyjaśniać) zja-
wiska, a we wszystkich wyjaśnianie ma (powinno mieć) identyczną 
formę logiczną. Empiryści logiczni stanowczo odrzucali głoszony 
często podział na wyjaśniające nauki przyrodnicze i  rozumie-
jące nauki humanistyczne. (Wiązało się to z wyrażonym w oma-
wianym artykule przekonaniem, iż wyjaśnianie ludzkich zachowań 
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wymaga odwołania się nie do celów, jakie ludzie sobie stawiają, ale 
do – poprzedzających działanie – przekonań i pragnień). Hempel 
i Oppenheim przyznawali, że wyjaśnienia podawane w psychologii 
czy socjologii mają zwykle charakter entymematyczny, a  sformu-
łowanie ogólnych praw napotyka w tych dyscyplinach na ogrom-
ne trudności, ale wyrażali przekonanie, iż w przyszłości pominię-
te przesłanki będzie można uzupełnić, a odpowiednie prawa ogólne 
jasno sformułować.

Wyrażali też nadzieję, że przyszłe badania pozwolą usunąć inne 
braki ich modelu. Dedukcyjno-nomologiczny model stosuje się ści-
śle tylko wtedy, gdy w  eksplanansie występują prawa determini-
styczne (w  szerokim tego słowa znaczeniu). Tymczasem w  fizyce 
i  innych naukach często wyjaśnia się zjawiska na podstawie praw 
probabilistycznych – a wtedy nie ma mowy o logicznym wynikaniu 
eksplanandum z eksplanansu. Usunięcie tych i podobnych trudno-
ści wymagałoby np. uogólnienia pojęcia wynikania. Bardzo poważ-
ne trudności, które dały o sobie znać w  trakcie dyskusji omawia-
nych w następnych rozdziałach tej książki, pojawiły się natomiast 
przy próbie sprecyzowania pojęć użytych w pierwotnym sformuło-
waniu modelu.

Pierwszej z nich Hempel i Oppenheim uniknęli, po prostu po-
mijając milczeniem słynny problem budowy zdań obserwacyjnych 
(w  latach czterdziestych i  pięćdziesiątych dość powszechnie ten 
problem w ramach standardowej koncepcji teorii naukowych igno-
rowano; nabrał on – o czym będzie mowa w rozdziale 5 – na nowo 
ogromnego znaczenia po ogłoszeniu w 1962 r. książki Kuhna). Za-
miast „zdanie obserwacyjne” lub „protokolarne” pisali „opis zjawi-
ska empirycznego” i ani słowem nie wspomnieli, ani w 1948 r., ani 
później, z jakiego rodzaju terminów i jak powiązanych takie opisy 
są zbudowane i w jaki sposób się je tworzy.

Próbowali natomiast jakoś określić, jakie zdanie jest prawem 
nauki: jest nim prawdziwe zdanie prawopodobne. Pojęcie zda-
nia prawopodobnego określili jedynie dla pewnego sztucznego ję-
zyka, z czego nie wypływały sugestie ogólne. Wracając do tego za-
gadnienia w Filozofii nauk przyrodniczych (1966), Hempel odwołał 
się do koncepcji Nelsona Goodmana (1947), zgodnie z którą prawo 
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to takie twierdzenie ogólne, które może uzasadnić kontrfaktycz-
ne okresy warunkowe, czyli twierdzenia o postaci „gdyby zda-
rzyło się A – o którym wiadomo, że się nie zdarzyło – to zdarzyłoby 
się B”. Ogólnej definicji prawa nadal jednak nie był w  stanie po-
dać. (Wokół pojęcia kontrfaktycznych okresów warunkowych roz-
gorzały później wielkie dyskusje).

O dziwo Hempel i Oppenheim wymagali, aby użyte w ekspla-
nansie przesłanki były prawdziwe, choć wszyscy w  owym czasie 
uznawali, że prawa nauki są nieweryfikowalne. Gdyby ten wymóg 
potraktować serio, to trzeba by przyznać, iż nie możemy wiedzieć, 
czy którekolwiek z wyjaśnień, jakie podajemy, faktycznie jest wy-
jaśnieniem! Popper, który w 1934 r. (zob. rozdz. 3) podał analogicz-
ną koncepcję wyjaśniania/przewidywania naukowego, nie tylko 
nie wymagał od praw prawdziwości, ale jawnie dopuszczał użycie 
w wyjaśnieniach zdań fałszywych – o ile tylko nie wiemy, że są fał-
szywe. W (1966) Hempel proponował – jednak bez wyjaśnień – aby 
za prawa uznać zdania ogólne, co do których mamy podstawy, by 
uznać je za prawdziwe; przyznawał ponadto, iż za prawa uznaje się 
też zdania, o których wiemy, że obowiązują jedynie w przybliżeniu 
i w ograniczonym zakresie.

Trudności, jakie rodził wymóg, aby prawa były niezbędne dla 
wydedukowania eksplanandum, były wspomniane na s. 132.

W  sumie, nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania na-
ukowego rodził olbrzymie wątpliwości, wywołał w związku z tym 
wielkie, trwające do dziś dyskusje. Jedni próbowali usunąć ujaw-
nione w modelu trudności, inni usiłowali rozszerzyć zakres jego za-
stosowań, jeszcze inni zaproponowali alternatywne modele wyjaś-
niania. Ale o tym w tej książce nie będzie mowy.
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rozdział 3
Falsyfikacjonizm Karla Poppera

Karl Raimund Popper urodził się w 1902 r. w Wiedniu w protestanc- 
kiej rodzinie żydowskiej. Jego ojciec był adwokatem i znanym libe-
ralnym działaczem społecznym. W gimnazjum Karl czuł, że mar-
notrawi czas; wreszcie latem 1918 r. porzucił szkołę i – by nie być 
ciężarem dla zrujnowanego przez wojnę ojca – podjął pracę fizycz-
ną, najpierw przy budowie dróg, a potem w warsztacie stolarskim. 
Równocześnie jako wolny słuchacz uczęszczał na wykłady na Uni-
wersytet Wiedeński, studiując wszystko po trochu. Marzył o uczci-
wym, skromnym życiu w  egalitarnym społeczeństwie; wyżej niż 
równość cenił jednak wolność, będącą koniecznym warunkiem 
tej pierwszej. Politycznie zbliżył się wówczas do socjaldemokracji, 
a przez trzy miesiące uważał się nawet za komunistę. Jednak po-
czynania partii komunistycznej, łącznie z dogmatyzmem i intelek-
tualną arogancją jej przywódców, sprawiły, że odsunął się od tego 
ruchu, a jego ideologię – marksizm – uznał za pseudonaukę. W wy-
niku doświadczeń związanych z I wojną światową nabrał też odra-
zy do wszelkich przejawów nacjonalizmu. Wielką rolę w jego życiu 
odgrywały muzyka klasyczna i wędrówki po górach.

Po zdaniu w 1922 r. matury rozpoczął studia w Instytucie Pe-
dagogicznym w  Wiedniu. Zdobył uprawnienia do nauczania ma-
tematyki, fizyki i chemii w szkole średniej, nie mogąc jednak zna-
leźć posady nauczyciela, podjął pracę z dziećmi upośledzonymi pod 
kierunkiem znanego psychoanalityka, Alfreda Adlera. Rozmowy 
z tym ostatnim doprowadziły go do wniosku, że psychoanaliza jest 
drugim obok marksizmu przykładem pseudonauki. Wysłuchał na-
tomiast wykładu Alberta Einsteina, który oznajmił (według relacji 
Poppera, którą jednak trudno pogodzić ze znanymi uwagami Ein-
steina na ten temat), że gotów był odrzucić ogólną teorię względno-
ści, gdyby pewne jej przewidywania nie zostały doświadczalnie po-
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twierdzone. Oświadczenie to wywarło na Karla ogromny wpływ: 
oto w przeciwieństwie do pseudonaukowców – marksistów i psy-
choanalityków – wielki naukowiec z góry określa warunki, w któ-
rych uznałby, iż jego teoria jest fałszywa. Podniósł to spostrzeżenie 
do roli naczelnego kryterium odróżniania nauki od pseudonauki, 
którego poszukiwał od 1919 r. W  1928 r. uzyskał na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim doktorat z filozofii na podstawie pracy O problemie 
metody w psychologii myślenia.

Do Koła Wiedeńskiego Popper nie należał i nigdy nie uczestni-
czył w  czwartkowych seminariach prowadzonych przez Schlicka. 
Nawiązał jednak kontakt z niektórymi członkami Koła, zwłaszcza 
z  Kraftem i  Feiglem. Zachęcony przez tego drugiego, spisał swo-
je poglądy na naturę wiedzy i metody racjonalnego uprawiania na-
uki w postaci książki Die beiden Grundprobleme der Erkenntnisthe-
orie (Dwa podstawowe problemy teorii poznania), jednak wydawcy 
odmówili publikacji ze względu na objętość dzieła (ocalały pierw-
szy tom opublikowany został w 1979 r.). Po przeróbkach i skrótach 
praca ukazała się w  1934 r. w  serii książkowej, firmowanej przez 
Koło Wiedeńskie, pt. Logik der Forschung (Logika badań). Książ-
ka pozostała w tamtych latach prawie niezauważona. Doczekała się 
wprawdzie kilku recenzji i polemik, m.in. Carnapa i Neuratha, te 
świadczyły jednak o tym, że rozumiano ją opacznie: jako propozy-
cję nowego kryterium empirycznej sensowności zdań.

W 1936 r. Popper, chroniąc się przed groźbą faszyzmu, wyjeż-
dża wraz z żoną do Nowej Zelandii, gdzie obejmuje pierwsze w ży-
ciu stanowisko akademickie: posadę wykładowcy filozofii w Can-
tenbury College w Christchurch. Krótko przed wyjazdem wygłasza 
referat, w  którym formułuje podstawy swojej filozofii społecznej. 
Pracuje nad nią w  Nowej Zelandii odcięty niemal od środowiska 
filozoficznego i  mając ograniczony dostęp do literatury. Rezulta-
ty swoich dociekań przedstawił w Nędzy historycyzmu (1944–1945; 
wydanie książkowe 1957) i dwutomowym dziele Społeczeństwo ot-
warte i jego wrogowie (1945). Krytykuje w nich przekonanie, że przy-
szłe dzieje ludzkości są, przynajmniej w ogólnych zarysach, prze-
widywalne i że taka wiedza umożliwia nam sterowanie – a nawet 
nakłada obowiązek sterowania – procesem historycznym w  skali 
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globalnej w celu zaprowadzenia ładu społecznego. Oczywiście kry-
tyki takie były wymierzone przede wszystkim w marksizm. Może-
my, twierdzi Popper, poprawiać warunki naszej egzystencji – cze-
go miarą jest minimalizacja cierpień doznawanych przez ogół ludzi 
i ich równy rozkład – ale czynić to należy małymi krokami, wpro-
wadzając drobne reformy; najważniejsze jest, aby bacznie obserwu-
jąc skutki wprowadzonych zmian, być gotowymi do ich odrzucenia 
w razie, gdyby okazały się niepożądane. Groźną utopię globalnych 
inżynierii społecznych zastąpić powinna, pilnie ucząca się na błę-
dach, inżynieria cząstkowa.

W  1946 r. Popper powraca do Europy i  przez następne dwa-
dzieścia trzy lata pracuje jako wykładowca, a od 1949 r. profesor Lo-
giki i Metody Naukowej w London School of Economics. W 1959 r. 
ukazało się anglojęzyczne, znacznie rozszerzone wydanie jego de-
biutanckiej książki; tym razem nosiła tytuł The Logic of Scientific 
Discovery (i stąd tytuł jej polskiego przekładu: Logika odkrycia na-
ukowego). Książka przez wiele lat niedoceniana urasta teraz do ran-
gi dzieła klasycznego. Wokół Poppera powstaje silna szkoła filozofii 
i metodologii nauki, dla której podstawową trybuną stał się wycho-
dzący od 1950 r. kwartalnik „The British Journal for the Philosophy  
of Science” i  tomy wydawane w  serii „Boston Studies in the Phi-
losophy of Science”. Znanymi przedstawicielami szkoły byli Colin 
Howson, Imre Lakatos, Alan Musgrave, Peter Urbach, John Wat-
kins (najbardziej wierny ideom swego mistrza), John Worrall, Elie 
Zahar. Do znanych filozofów nauki, na których Popper wywarł de-
cydujący wpływ, należeli m.in. Joseph Agassi, William W. Bar-
tley III, Paul Feyerabend, Jerzy Giedymin, Czesław Lejewski, Ge-
rard Radnitzky. Dwaj laureaci nagrody Nobla w dziedzinie biologii, 
John C. Eccles i Peter B. Medawar, twierdzili, iż swoje sukcesy za-
wdzięczają w pewnej mierze temu, że kierowali się regułami meto-
dologii Poppera.

Żadnego poza Logiką odkrycia naukowego systematycznego 
dzieła z filozofii i metodologii nauki Popper nie napisał, zadowa-
lając się tworzeniem tekstów komentujących i uzupełniających tezy 
debiutanckiej książki. Najważniejsze uzupełnienia lub zmiany to 
wprowadzenie w artykule z 1960 r. Prawda, racjonalność i  rozwój 
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wiedzy naukowej pojęcia wiedzy towarzyszącej, dodatkowego kry-
terium racjonalności, a przede wszystkim idei zbliżania się nauki 
do prawdy. Ten i  inne artykuły z  tego okresu złożyły się na tom 
w polskim przekładzie noszący tytuł Droga do wiedzy. Domysły i re-
futacje (1963).

W  1965 r. Popper otrzymał z  rąk królowej tytuł szlachecki, 
cztery lata później przeszedł na emeryturę. Do wydanego w 1974 r. 
pod redakcją Paula A. Schilppa tomu The Philosophy of Karl Popper  
napisał intelektualną autobiografię, opublikowaną też oddzielnie  
pt. Nieustanne poszukiwania.

W  tym czasie rozegrał się niesłychanie doniosły filozoficzny 
spór o naukę, zapoczątkowany wystąpieniami Stephena E. Toulmi-
na i Norwooda R. Hansona, a potem Thomasa S. Kuhna i Paula K. 
Feyerabenda. W trakcie polemik zakwestionowano prawie wszyst-
kie centralne tezy Popperowskiej metodologii nauki – i  nawet jej 
obrońcy, a przede wszystkim Imre Lakatos, uznali, że musi ona zo-
stać poddana gruntownym przeobrażeniom. A wtedy Popper przy-
jął postawę przedziwną. Przez całe życie nauczał innych, że isto-
tą racjonalności jest krytycyzm, przede wszystkim w stosunku do 
własnych koncepcji. Racjonalny człowiek stara się sformułować 
śmiałą teorię, a gdy mu się to uda, próbuje następnie znaleźć fak-
ty, które by dowiodły, że owa teoria jest fałszywa. Jeśli poszukiwa-
nia się powiodą, to ochoczo teorię odrzuca i stara się sformułować 
inną, jeszcze śmielszą. Lecz kiedy badania nad historią nauki wyka-
zały, że najznakomitsi naukowcy wcale nie postępują – a wręcz nie 
mogą postępować – zgodnie z regułami jego metodologii, Popper 
nie tylko z własnych poglądów nie zrezygnował, ale z jednej stro-
ny zignorował prace Kuhna, a nawet Lakatosa, z drugiej zaś uparcie 
powtarzał, że jeśli podważa się jego koncepcje, to dlatego, iż ich nie 
zrozumiano. Jego uczniowie podjęli jednak rzucone przez Kuhna 
wyzwania – a wtedy cała szkoła zaczęła ewoluować w stronę, któ-
rej Popper nie potrafił zaakceptować. Ostatecznie pod koniec ży-
cie nikogo nie potrafił uznać za kontynuatora, choćby krytycznego, 
własnych idei. Sam powoływał się na Logikę odkrycia naukowego 
tak, jak gdyby nic po tej książce ważnego w filozofii nauki się nie 
wydarzyło.
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W  późnym okresie życia poświęcił się pracom nad zbudowa-
niem systemu metafizyki. Kluczową rolę w tych jego rozważaniach 
odegrała koncepcja trzeciego świata, ogłoszona po raz pierwszy 
w  1968 r. w  artykułach Epistemologia bez podmiotu poznającego 
i O teorii obiektywnego umysłu, które wraz z innymi tekstami z tego 
okresu złożyły się na tom Wiedza obiektywna (1972). Na tej koncep-
cji oparł teorię jaźni przedstawioną w napisanej wspólnie z Johnem 
Ecclesem książce The Self and Its Brain (Jaźń i jej mózg, 1977, wyd. 
popr. 1981).

Centralna dla metafizycznych rozważań Poppera jest koncep-
cja emergencji, czyli wyłaniania się z niższych poziomów bytu po-
ziomów wyższych, podlegających prawidłowościom nieredukowal-
nym do praw rządzących poziomami niższymi (świat, jak pisał, jest 
światem otwartym). Najpierw ze świata pierwszego, czyli uniwer-
sum rzeczy podległych prawom fizyki, wyłania się świat drugi, czy-
li ogół naszych świadomych i podświadomych procesów psychicz-
nych. Choć procesy te przebiegają pod wpływem świata rzeczy, to 
jednak prawa nimi rządzące nie są redukowalne do praw fizyki, 
chemii, a nawet biologii. Procesy psychiczne stwarzają świat trze-
ci, czyli świat naszych wytworów, a przede wszystkim wiedzy zwer-
balizowanej. Wiedza, choć zrazu pomyślana, odkąd zostaje ujęta 
w  słowa, zaczyna rządzić się własnymi prawami, które nie są już 
prawami myślenia (np. zdanie p wynika logicznie ze zdania q nie-
zależnie od tego, czy tego chcemy lub czy o tym wiemy). Ten auto-
nomiczny świat wpływa następnie na przebieg naszych procesów 
psychicznych (np. zdajemy sobie sprawę z tego, że zdanie p wynika 
logicznie ze zdania q), a wywołując te procesy, wpływa na porusze-
nia naszych ciał, w rezultacie zmieniając świat pierwszy. Właśnie 
te zmiany mają dowodzić obiektywnego istnienia trzeciego świa-
ta: za kryterium istnienia uznaje Popper bycie zwykłym, makro-
skopowym przedmiotem (takim jak kamień czy krzesło) lub tym 
wszystkim, co na takie przedmioty przyczynowo oddziałuje. Pop- 
per głosił też indeterminizm (choć przez całe życie nie cierpiał 
mechaniki kwantowej, zwłaszcza w  jej kopenhaskiej interpreta-
cji); uważał, że nawet mechanika klasyczna nie jest teorią deter-
ministyczną.
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Anglojęzycznemu wydaniu Logiki odkrycia naukowego mia-
ły towarzyszyć obszerne komentarze (The Postscript), choroba oczu 
udaremniła jednak Popperowi te plany. Zachowane teksty, uzupeł-
nione o prace nowsze, ukazały się, pod redakcją W. W. Bartleya III, 
w trzech tomach w latach 1982–1983 jako Wszechświat otwarty: ar-
gument na rzecz indeterminizmu, Quantum Theory and the Schism 
in Physics („Teoria kwantów i schizma w fizyce”) oraz Realism and 
the Aim of Science („Realizm i cel nauki”). Jego ostatnia wydana za 
życia książka, Świat skłonności (1990), ma – o  ironio! – charakter 
zdecydowanie pseudonaukowy.

Sir Karl R. Popper zmarł w 1994 r.

Teorie a zdania bazowe

Popper twierdził, że decydujący wpływ na kształtowanie się jego 
poglądów epistemologicznych wywarł Kant (a  także refleksja nad 
różnicą między „obiektywistycznym” charakterem dzieł Bacha 
a „subiektywną” muzyką Beethovena). Od królewieckiego filozofa 
przejął w każdym razie przekonanie, że wiedzy naukowej nie moż-
na zbudować w oparciu o same wyniki doświadczeń. Podczas wy-
kładów wydawał czasem studentom polecenie: „obserwujcie i no-
tujcie wyniki swoich obserwacji”. Zwykle wywoływało ono zamęt 
i  pytanie: „ale co mamy obserwować?”. Morał brzmiał: „my nie 
mamy obserwacji, my obserwacji dokonujemy”. Żeby obserwować 
trzeba wiedzieć, co i jak obserwować, a przede wszystkim, w jaki 
sposób opisać to, co obserwowane. Próba opisania po prostu tego, 
co w danej chwili postrzegamy, wiodłaby do tekstu straszliwie dłu-
giego, a poznawczo w wielkiej mierze bezużytecznego (w pierwszej 
ławce sali wykładowej siedzi dziewczyna w  czerwonym sweterku 
i o jasnych włosach, dziwnie się uśmiecha, guziki jej swetra są owal-
ne, mają po dwie dziurki, na przegubie dłoni nosi zegarek w pozła-
canej chyba kopercie, wskazówki są czarne, w dłoni trzyma niebie-
ski długopis, którym robi notatki w zeszycie w kratkę itd., itd., itd.). 
W każdym opisie naszych doznań występują terminy ogólne, czer-
piące swe znaczenia z teorii, do których należą, choć są to często te-
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orie bardzo elementarne, a  przywykliśmy do nich tak bardzo, że 
w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, w jak wielkiej mierze warunku-
ją one nasze doznania (tymczasem aby w układzie plam barwnych 
rozpoznać dziewczynę, długopis, zegarek itp. należy już mieć pew-
ną wiedzę o świecie).

Zanim zaczniemy robić doświadczenia, twierdził Kant, musimy 
posiadać system pojęciowy. Sytuacja problemowa, w jakiej znalazł 
się Popper, była jednak odmienna od tej z czasów Kanta i Whewel-
la. Tamci mieli prawo wierzyć, że mechanika klasyczna (a przede 
wszystkim leżąca u  jej podstaw geometria Euklidesa) jest, przy-
najmniej w  ogólnych zarysach, teorią niepodważalnie prawdzi-
wą, w  ramach wrodzonych nam apriorycznych struktur opisu-
jącą świat zjawisk takim, jakim jest. Ogromne sukcesy poznawcze 
mechaniki Kant mógł uznać za oznakę tego, iż podstawowe idee, 
na których jest ona oparta, mają charakter konieczny i  jako ta-
kie stanowią niewzruszony fundament wszelkiej wiedzy godnej 
tego miana. Rewolucje relatywistyczna i kwantowa w fizyce rozbi-
ły tego typu przekonania w pył. W szczególnej teorii względności 
czas i przestrzeń zostały powiązane w nierozłączną całość, a włas-
ności czasoprzestrzeni stały się zależne od wzajemnego ruchu ukła-
dów odniesienia. W  ogólnej teorii względności do opisu świata 
użyto geometrii nieeuklidesowej, zaś własności metryczne czaso-
przestrzeni zostały powiązane z rozkładem mas w świecie. W ten 
sposób systemy pojęciowe, w  których miały w  sposób konieczny 
odzwierciedlać się obie Kantowskie formy zmysłowości, zostały 
z fizyki usunięte. Wśród Kantowskich kategorii intelektu najważ-
niejsze były pojęcia substancji i  przyczynowości. Dla tych z  kolei 
zabrakło miejsca w mechanice kwantowej, opisującej fakty za po-
mocą funkcji falowych i postulującej związek między zdarzeniami 
oparty na pewnego rodzaju statystyce. Okazało się, że ugruntowane 
w innych „ideach podstawowych” teorie znajdują udane zastosowa-
nia tam, gdzie mechanika klasyczna zawodziła, a nawet w dziedzi-
nach, w których odnosiła ona sukcesy, dostarczają wyjaśnień i prze-
widywań dokładniejszych i „głębszych”. Tak więc system pojęciowy 
z kart Krytyki czystego rozumu nie tylko nie jest konieczny, ale na-
wet nie jest najlepszy.
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W wyniku tych historycznych doświadczeń większość naukow-
ców i filozofów nauki przestała wierzyć, że w naszej wiedzy jest co-
kolwiek ostatecznego. A jednak, zdaniem Poppera, Kant miał rację, 
twierdząc, że ogólne idee teoretyczne muszą poprzedzać doświad-
czenie: bez nich ani prowadzenie doświadczeń, ani w ogóle upra-
wianie nauki nie jest możliwe. A  skoro nie są one wrodzone, zaś 
dzieje nauki wykazały, że podlegają wymianie, to pozostawało 
przyjąć, iż teorie są hipotetycznymi wytworami naszej wyob-
raźni. Wyobraźnia twórcza funkcjonuje w sposób niepodległy pra-
wom logiki:

[...] nie istnieje nic takiego, jak logiczna metoda wpadania na nowe po-
mysły lub logiczna rekonstrukcja owego procesu. Stanowisko swe ująć 
mogę mówiąc, iż każde odkrycie kryje „element irracjonalny” albo „in-
tuicję twórczą” w sensie Bergsona (1934, § 2).

W tej fazie dociekania naukowca nie różnią się od twórczej pracy 
artysty czy filozofa. Różnica między tymi dyscyplinami ujawnia 
się wtedy, gdy pytamy o  powody akceptacji bądź odrzucenia da-
nej koncepcji.

Jak wyżej powiedziałem, praca naukowca polega na formułowaniu 
i sprawdzaniu teorii.
 Wydaje mi się, że stadium początkowe, akt powzięcia pomysłu 
czy wymyślenia teorii, ani nie wymaga analizy logicznej, ani się takiej 
analizie nie poddaje. Pytanie, jak się to dzieje, że ktoś wpada na nowy 
pomysł – czy będzie nim temat muzyczny, intryga dramatyczna, czy 
teoria naukowa – może być niezmiernie interesujące dla psycholo-
gii empirycznej, jest jednak bez znaczenia dla logicznej analizy wie-
dzy naukowej. Analiza logiczna nie zajmuje się bowiem pytaniami 
o fakty (Kantowskie quid facti?), ale wyłącznie pytaniami dotyczą-
cymi prawomocności lub ważności (Kantowskie quid juris?). Sta-
wia ona pytania następującego rodzaju. Czy twierdzenie jakieś moż-
na uzasadnić? Jeżeli tak, to w jaki sposób ? Czy jest ono sprawdzalne? 
Czy jest logicznie zależne od pewnych innych twierdzeń? Albo 
może stoi z  nimi w  sprzeczności? Ażeby twierdzenie jakieś można 
było poddać tego rodzaju badaniu logicznemu, musi być nam ono 
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przedtem przedstawione. Ktoś musi je sformułować i przedłożyć do 
analizy.
 Wprowadzę przeto wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem 
rodzenia się nowego pomysłu, a metodami i wynikami jego logicznej 
analizy. Jeśli chodzi o zadanie logiki wiedzy – w przeciwstawieniu do 
psychologii wiedzy – oprę się na założeniu, że polega ono jedynie na 
badaniu metod stosowanych w trakcie systematycznego sprawdzania, 
jakiemu poddać trzeba każdą nową koncepcję, jeżeli mamy ją poważ-
nie wziąć pod uwagę (§ 2).

Procedury sprawdzania wiedzy zwanej „naukową” podlegają anali-
zie logicznej – i to stanowi przewodni temat całej książki.

Pojęcia teorii używa Popper bez bliższych wyjaśnień. Istot-
ne w każdym razie są dla niego dwie cechy teorii naukowych. Po 
pierwsze, zawierają one ogólne prawa, czyli zdania o postaci: „dla 
każdego punktu czasu i przestrzeni jest prawdą, że...”. Po drugie, lo-
gicznie wynikają z nich zdania bazowe, które Popper zamiennie 
nazywa obserwacyjnymi.

Zdanie bazowe jest to egzystencjalne zdanie jednostko-
we o postaci „w tym a tym miejscu i czasie jest (było, będzie) tak 
a tak”. Nie opisuje ono, jak już powiedziano, domniemanych „czy-
stych doznań zmysłowych”, lecz wyniki – możliwych lub faktycznie 
przeprowadzonych – doświadczeń zinterpretowanych teoretycznie. 
Zdania bazowe dotyczą, co Popper specjalnie podkreśla, rzeczy ze-
wnętrznych względem naszych umysłów, a nie doznań czy subiek-
tywnych przeżyć (zdanie bazowe mówi np., że w tej chwili w poko-
ju stoi krzesło, a nie, że ja doznaję pewnego układu barwnych plam, 
uczucia twardości, chłodu itp.). Popper wspomina niekiedy, do cze-
go jeszcze wrócimy, o  jakichś teoriach „mniejszego stopnia ogól-
ności” służących do interpretacji doświadczeń, ale bliżej związa-
nych z tym zagadnień nie wyjaśnia. W każdym razie zdanie bazowe 
wyraża zawsze coś więcej niż to, co jest „dane” naszym zmysłom. 
Na ile opis wykracza poza wrażenia? Rozważmy znany nam już 
przykład. Oto czterech ludzi obserwuje powtórzenie eksperymen-
tu Boyle’a i opisuje jego wynik na cztery różne sposoby (pomińmy 
słówka np. „tu i teraz”, którymi poprzedzić powinni swoje relacje):

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



178 ROZDZIAŁ 3

– „w miarę jak dolewamy rtęci do otwartego ramienia szklanej 
rurki, poziom rtęci w ramieniu zamkniętym podnosi się”;

– „w miarę jak wzrasta różnica poziomów rtęci w obu ramio-
nach rurki, zmniejsza się objętość uwięzionej porcji powietrza”;

– „w miarę wzrostu ciśnienia objętość powietrza maleje”;
– „objętość powietrza maleje proporcjonalnie do wzrostu ciś-

nienia”.
Które z  tych zdań o  rosnącym, rzec by można, stopniu uteo-

retyzowania, nazwiemy bazowym? Gdzie kończy się obserwacja, 
a zaczyna interpretacja teoretyczna? Ale przecież i w pierwsze zda-
nie jest wbudowana interpretacja, umożliwiająca nam mówienie 
o „rtęci” i  „szkle”, a nie o „ciemnej, połyskliwej cieczy” i  „czymś 
przezroczystym”. Popper twierdzi, że nazywamy pewne jednostko-
we zdania „bazowymi” na mocy decyzji. W  pewnym momencie 
przyjmujemy, że wbudowane w opis założenia teoretyczne są wy-
starczająco bezpieczne i można zdanie bazowe uznać za opis tego, 
co jest (było, będzie) faktem.

Wiąże się to wszystko z pojęciem „wiedzy towarzyszącej” (back-
ground knowledge), które pojawia się w pracach Poppera po 1960 r. 
Składają się na nią teorie, które wyszły zwycięsko z szeregu suro-
wych prób obalenia i w danym czasie – prowizorycznie – uznawa-
ne są za niepodważalne. Dziś np. nikt nie kwestionuje faktu, iż gaz 
zamknięty w (niewielkim) naczyniu wywiera to samo ciśnienie na 
wszystkie jego ścianki; odczytując wskazania barometru, zakłada 
się, że w „normalnych” warunkach słupek rtęci o wysokości ok. 76 cm 
wywiera ciśnienie 1 atmosfery itd. Oczywiście zawsze może się zda-
rzyć, iż wiedza towarzysząca okaże się fałszywa, a wtedy zawierają-
ce ją zdania bazowe będą musiały zostać przeformułowane w opar-
ciu o inne, przyjęte na próbę, teorie.

Popper nie podał kryterium pozwalającego na wydzielenie 
z  wiedzy jej części „towarzyszącej”. Można podejrzewać, że jedy-
nym kryterium, jakie dałoby się zastosować, jest odwołanie się do 
intuicji uczonych – a wtedy wyjaśnienie faktu, iż pewnej części wie-
dzy nie kwestionuje się i  że, w konsekwencji, pewne jednostkowe 
zdania uznaje się za bazowe, stanowiłoby zadanie dla psychologii 
czy socjologii wiedzy. Taka interpretacja niszczyłaby jednak sam 
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rdzeń Popperowskiej filozofii nauki. Inną możliwością jest scha-
rakteryzowanie wiedzy towarzyszącej jako wiedzy – w sensie, który 
wyjaśniony zostanie za chwilę – dobrze potwierdzonej; takie kryte-
rium miałoby jednak charakter indukcyjny, na co Popper z pew-
nością nie chciałby, jak się zaraz okaże, przystać.

Kryterium demarkacji

Dociekania wymyślającego nową teorię naukowca opisujemy, uży-
wając określeń w rodzaju „intuicja”, „natchnienie”, „wyobraźnia twór-
cza”. Nie istnieje intuicja swoiście naukowa, a żadna cecha naszych 
intuicji (np. towarzyszące natchnieniu uczucie oczywistości) nie 
gwarantuje prawomocności jej wytworów. Ale przecież istnieje róż-
nica między mechaniką Newtona czy teorią względności a biblijną 
historią stworzenia czy wywodami Hegla – które też są wytwora-
mi wyobraźni twórczej. Jak je od siebie odróżnić ze względów po-
znawczych – oto centralny problem Popperowskiej filozofii nauki.

Problem znalezienia kryterium, pozwalającego na odróżnienie pomię-
dzy naukami empirycznymi z jednej strony, a matematyką i logiką, jak 
również systemami „metafizycznymi” z drugiej, nazywam problemem 
demarkacji (1934, § 4).

Przedmiotem oceny, z uwagi na to, co już powiedziano, jest gotowa 
teoria: jej pochodzenie, a więc czy np. została w jakiś sposób wy-
wnioskowana z wiedzy zastanej, czy od początku do końca wymy-
ślona „z niczego”, a może jej twórca inspirował się jakimś systemem 
filozoficznym bądź religijnym, w żaden sposób o jej naukowym czy 
pseudonaukowym charakterze nie świadczy. Popper odrzuca rów-
nież w Logice odkrycia naukowego przekonanie – i w tym momencie 
radykalnie zrywa ze zdroworozsądkowym pojmowaniem nauki – aby 
kryterium naukowości mogło mieć coś wspólnego z prawdziwością 
teorii, a nawet „prawdziwością w przybliżeniu” lub „prawdziwością 
z  pewnym prawdopodobieństwem”. A  to dlatego, że po pierwsze, 
kryterium łączące naukowość z prawdziwością kazałoby odmówić 
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np. mechanice Newtona miana teorii naukowej – skoro z punktu 
widzenia teorii względności okazała się teorią fałszywą. Po drugie, 
kryterium takie byłoby bezużyteczne, albowiem niczego o prawdzi-
wości (choćby tylko prawdopodobnej) naszych teorii wiedzieć nie 
możemy.

Oczywiście prawdziwości teorii nie da się dowieść: żadne lo-
giczne własności teorii empirycznych nie wykazują ich prawdziwo-
ści, nie dowodzą jej też wyniki doświadczeń, albowiem teorie są 
ogólne, mają nieskończony czasowo i przestrzennie zakres możli-
wych zastosowań. Popper argumentuje dalej, iż w roli kryterium de-
markacji nie da się zastosować kryterium empirycznej sensowności 
rozwijanego przez filozofów Koła Wiedeńskiego. Tak z(dez)inter-
pretowane brzmiałoby ono: teoria jest naukowa, jeśli na podstawie 
pozytywnych wyników doświadczeń można orzec, że jest prawdzi-
wa z pewnym prawdopodobieństwem. (Należy zaznaczyć, że spory 
pomiędzy Popperem a empirystami logicznymi były w dużej mie-
rze pozorne: on rozumiał neopozytywistyczne kryteria sensowno-
ści zdań jako kryteria demarkacji, oni uważali Popperowskie kry-
terium demarkacji za osobliwą odmianę kryterium empirycznej 
sensowności). Takie kryterium miałoby fatalne konsekwencje co 
najmniej dwojakiego rodzaju.

Wszystkie „dobre” teorie naukowe zawierają prawa ogólne, a za-
tem zdań bazowych O1 wynika z nich nieskończenie wiele. Oczy-
wiście wniosków, jakie z teorii wyprowadzili ludzie, jest skończenie 
wiele i  skończenie wiele jesteśmy w stanie porównać z wynikami 
doświadczeń. Na tej podstawie chcemy orzec, że T jest prawdziwa 
z pewnym prawdopodobieństwem (zob. rozdz. 2 powyżej). Praw-
dopodobieństwo to powinno wzrastać w  miarę, jak rośnie liczba 
zweryfikowanych doświadczalnie konsekwencji T. Mowa jest za-
tem o prawdopodobieństwie T ze względu na O1, …, Ok. Twierdze-
nie Bayesa głosi, że prawdopodobieństwo x ze względu na y, p(x/y), 
równa się p(y/x)p(x)/p(y). Podstawiamy za x – T, a za y – O1, ..., Ok. 
Ponieważ O1, ..., Ok wynikają z T, to p(O1, ..., Ok/T) = 1. Otrzymu-
jemy więc p(T/O1, ..., Ok) = p(T)/p(O1, ..., Ok), gdzie p(T) to praw-
dopodobieństwo początkowe T, czyli prawdopodobieństwo, ja-
kie teoria miała przed poddaniem jej jakimkolwiek empirycznym 
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sprawdzianom. Z  punktu widzenia Popperowskiej filozofii nauki 
p(T) musi być równe zeru – T ma przecież orzekać o całym wszech-
świecie, nieskończenie wykraczać w  swych konsekwencjach poza 
to, co należało do naszej wiedzy przed jej sformułowaniem. Poza 
tym, o czym była mowa w rozdziale poprzednim, możliwych teo-
rii zgodnych z wiedzą zastaną jest nieskończenie wiele, tak jak nie-
skończenie wiele jest krzywych, jakie można przeprowadzić przez 
skończony zbiór punktów doświadczalnych. A skoro tak, to praw-
dopodobieństwo to będzie równe zeru zawsze, niezależnie od tego, 
ilu i jak mało prawdopodobnych zdarzeń użyto w celu jej potwier-
dzenia. (Intuicyjnie można to ująć następująco: sprawdzić może-
my skończenie wiele konsekwencji obserwacyjnych teorii, nie-
sprawdzonych pozostanie zawsze nieskończenie wiele, a  stosunek 
dowolnie wielkiej liczby do nieskończoności jest równy zeru). Tak 
więc indukcyjna potwierdzalność w roli kryterium demarkacji pro-
wadziłaby do wniosku, że wszystkie teorie naukowe są – jako nie-
potwierdzalne – nienaukowe. (Chyba że nadamy teorii niezerowe 
prawdopodobieństwo początkowe, co mogłoby jednak nastąpić wy-
łącznie w wyniku arbitralnej, nieuzasadnionej decyzji).

Kryterium takie miałoby też destruktywny wpływ na prakty-
kę naukową. Starając się nadać swoim teoriom niezerowe prawdo-
podobieństwo początkowe, naukowcy odmawialiby formułowania 
teorii ogólnych, a  im mniej wykraczałyby one poza znane fakty, 
tym lepiej (przypomnijmy, że Robert Boyle – prowadzący badania 
jeszcze przed Newtonem – chciał ograniczyć zadanie naukowca do 
sporządzania sprawozdań z wyników doświadczeń). Unikaliby po-
nadto formułowania teorii ścisłych: intuicyjnie rzecz biorąc, po-
czątkowe prawdopodobieństwo teorii dostarczającej przewidywań 
z dokładnością np. do siódmego miejsca po przecinku jest mniejsze 
niż teorii dostarczającej wartości przybliżonych np. do pierwszego 
miejsca, a najlepiej wypadają w tym współzawodnictwie teorie je-
dynie jakościowe. Tymczasem w Einsteinowskiej teorii względności 
uderzyły Poppera jej ogólność i ścisłość przewidywań.

A zatem logika ani nie pozwala nam teorii dowieść, ani nawet 
potwierdzić. Logika (dedukcyjna), twierdzi Popper, pozwala nam 
natomiast na doświadczalne obalenie – falsyfikację – teorii 
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(Popper słów refutation i  falsification używa zamiennie). Jeśli na-
sza teoria powiada np. „wszystkie łabędzie są białe”, to wystarczy 
zaobserwować jednego czarnego łabędzia, aby logicznie dowieść, że 
teoria ta jest fałszywa. Falsyfikacja teorii przebiega zgodnie z pra-
wem logiki zwanym modus tollens: ((p → q)  ~ q) → ~ p.

Z  logicznego punktu widzenia wygląda to tak, że z  teorii – 
w koniunkcji z odpowiednimi warunkami dodatkowymi – wyni-
kają zdania bazowe, opisujące zdarzenia, które – w danych warun-
kach – powinny, zgodnie z  teorią, zajść. A zatem z  teorii wynika 
też, co – w danych warunkach – zdarzyć się nie powinno. Teoria, 
powiada Popper, ma charakter empiryczny, jeśli dzieli klasę możli-
wych zdań bazowych na dwie rozłączne i niepuste podklasy: pod-
klasę zdań bazowych z  nią zgodnych i  podklasę zdań bazowych 
z  nią sprzecznych. Klasa zdań bazowych sprzecznych z  teorią to 
klasa potencjalnych falsyfikatorów teorii. Jeśli zaobserwuje-
my zdarzenie opisywane przez zdanie bazowe sprzeczne z teorią, to 
dowiedziemy tym samym jej fałszywości. Schemat doświadczalnej 
falsyfikacji wyglądałby następująco:

z T (i warunków początkowych) wynikają logicznie zdania bazowe O1, 
O2, ..., Ok, …
 Oi (jak uznajemy na mocy wyników doświadczeń) jest fałszywe
________________________________________________________
T jest fałszywa

Choć nie możemy teorii potwierdzić doświadczalnie, to wystarczy 
jedna obserwacja, która skłoni nas do podjęcia decyzji, iż wynika-
jące z teorii zdanie bazowe jest fałszywe, aby dowieść fałszywości 
teorii. (Gdyż z  fałszywych przesłanek wynikają wnioski zarówno 
prawdziwe, jak i fałszywe, ale fałszywy wniosek nie może wynikać 
z przesłanek prawdziwych). 

Kryterium demarkacji – odróżniające nauki przyrodnicze 
z  jednej strony od matematyki, a  od systemów „metafizycznych” 
z drugiej – brzmi: teoria jest naukowa, jeśli klasa jej poten-
cjalnych falsyfikatorów nie jest pusta. Innymi słowy, teoria 
jest naukowa, jeśli może zostać sfalsyfikowana przez pewne zdania 
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bazowe, przyjęte na podstawie wyników doświadczeń. A  mówiąc 
potocznie: naukowa jest ta teoria, która czegoś zakazuje. Klasę po-
tencjalnych falsyfikatorów nazywa Popper treścią empiryczną teo-
rii i w związku z tym pisze: teoria jest naukowa wtedy i tylko wtedy, 
gdy posiada treść empiryczną.

Śmiałe teorie i surowe sprawdziany

Jeśli możemy czegoś z doświadczenia się uczyć, to możemy uczyć 
się jedynie na błędach. Na tyle bowiem pozwala nam logika (któ-
rej statusu Popper nie próbuje wyjaśniać): możemy formułować hi-
potezy nadające sens naszym doświadczeniom, a następnie elimi-
nować te, które okażą się z wynikami doświadczeń – za ich pomocą 
zinterpretowanych – niezgodne. A zatem im łatwiej eliminowal-
ne – w im wyższym stopniu falsyfikowalne – są nasze hipotezy, tym 
lepiej.

Należy więc – i to jest pierwsza z podstawowych reguł metodo-
logii Poppera – formułować hipotezy śmiałe, takie, które zaka-
zują zachodzenia możliwie wielu zjawisk i które w związku z tym są 
w wysokim stopniu narażone na ryzyko falsyfikacji. W Logice od-
krycia naukowego wymienia trzy warunki śmiałości, czyli wyso-
kiego stopnia falsyfikowalności hipotez.

Warunek pierwszy to szeroki zakres zastosowań, czyli duży sto-
pień ogólności. Im więcej zdań bazowych z danej hipotezy wyni-
ka, tym lepiej, tym więcej bowiem hipoteza ta zakazuje. Każdemu 
twierdzeniu, że w  danych warunkach nastąpi to a  to, odpowiada 
przecież twierdzenie zakazujące, aby w tych warunkach nastąpiło 
coś innego. Teoria T2 jest bardziej ogólna od teorii T1, jeśli z T2 
wynikają wszystkie zdania bazowe wynikające z T1 i jeszcze jakieś 
zdania bazowe z T1 niewynikające. Szczególną rolę wzrost ogólnoś-
ci odgrywa wtedy, gdy zdania bazowe wynikające z nowo zapropo-
nowanej teorii opisują zjawiska, które w świetle wcześniejszej wie-
dzy nie miały ze sobą nic wspólnego. Np. do zakresu zastosowań 
mechaniki klasycznej należały zjawiska ruchów planet, opisywa-
ne wcześniej przez teorię Keplera, zjawiska ruchów wahadeł, po-
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cisków itp., stanowiące przedmiot teorii Galileusza, a ponadto cały 
szereg innych zjawisk, których żadna z tamtych teorii nie wyjaśnia-
ła i nie przewidywała. Obserwacje ruchów planet mogły obalić te-
orię Keplera, ale nie mogły jej obalić obserwacje ruchów pocisków; 
z teorią Galileusza było na odwrót. Natomiast mechanika Newto-
na mogła zostać obalona przez zdania bazowe zdające sprawę z ob-
serwacji zarówno ruchów planet, jak i ruchów pocisków, a ponad-
to np. przez wyniki pomiarów prędkości rozchodzenia się dźwięku. 
To dostarczało racji, aby teorię Newtona – jeszcze przed podda-
niem jej sprawdzianom doświadczalnym – ocenić jako potencjal-
nie wielki postęp w rozwoju wiedzy.

Stopień falsyfikowalności teorii wzrasta też wraz ze wzrostem 
jej ścisłości. Jeśli np. z  teorii T1 wynika, że pewien mierzalny pa-
rametr będzie mieć wartość 10 ± 2, a z T2 wynika, że jego wartość 
wyniesie 10 ± 0,5, to otrzymana na podstawie pomiarów wartość 9 
obali T2, nie obalając T1. Dlatego postęp poznawczy – rozpoznawal-
ny jeszcze przed poddaniem teorii próbom doświadczalnego obale-
nia – stanowi zastąpienie jednej teorii przez drugą, ściślejszą.

Stopień falsyfikowalności teorii wzrasta też ze wzrostem jej 
prostoty. Pojęcie prostoty jest wysoce niejasne i nikomu nie uda-
ło się, jak dotąd, poddać go zadowalającej analizie logicznej, okre-
ślić kryteria, na mocy których jedna teoria jest prostsza od drugiej. 
Popper próbuje wybrnąć z kłopotów, wiążąc stopień prostoty właś-
nie ze stopniem falsyfikowalności teorii. Idea jest mniej więcej taka. 
Dana teoria wymaga, aby falsyfikujące ją, zdanie bazowe określa-
ło jednocześnie wartości n parametrów (było, jak pisze, koniunk-
cją n „względnie atomowych zdań bazowych”) – i ta właśnie liczba 
określa stopień złożoności teorii. Im mniej parametrów trzeba jed-
nocześnie ustalić, aby teorię sfalsyfikować, tym teoria prostsza. Pop- 
per pisze: prostota = szczupłość parametrów = wysokie nieprawdo-
podobieństwo początkowe = sprawdzalność (1934, § 43). Powstają 
jednak wątpliwości, czy tak pojęta prostota zwiększa falsyfikowal-
ność teorii w sensie logicznym, czy tylko pragmatycznym. Popper 
sugeruje odpowiedź pierwszą, powołując się m.in. na twierdzenie 
teorii mnogości, że „zbiory o większym wymiarze są bogatsze w re-
lacje sąsiedztwa”, jednak jego wywody (§§ 38–46) nie prowadzą do 
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jasnych rezultatów. Oczywistym jest natomiast, że im bardziej teo-
ria jest złożona, tym większe są praktyczne możliwości stosowa-
nia – w obliczu „falsyfikujących” faktów – tych wybiegów konwen-
cjonalistycznych, o których będzie mowa poniżej. Ale wyjaśnienie 
tej kwestii trzeba odłożyć na później.

Druga podstawowa reguła metodologii Poppera nakazuje: pod-
dawaj wszystkie hipotezy surowym próbom falsyfikacji. Je-
śli sformułowałeś jakąś hipotezę H lub jeśli uczynił to ktoś inny, to 
uparcie szukaj faktów doświadczalnych, które skłoniłyby cię do przy-
jęcia zdania bazowego sprzecznego z tym, co z H logicznie wynika.

Pojawia się w  tym miejscu pojęcie surowego sprawdzianu 
teorii. Podstawowe intuicje pochodziły z doświadczenia Einsteinow- 
skiej rewolucji w fizyce. Oto szczególna, a potem ogólna teoria względ-
ności, dostarczyły przewidywań szokujących, zupełnie w świetle wcześ-
niejszej wiedzy niewyobrażalnych. Takie właśnie „niezwykłe”, 
„nieoczekiwane” przewidywania pełnią szczególną rolę w procesie 
doświadczalnego sprawdzania teorii (pamiętajmy, że „doświadczal-
ne sprawdzanie” teorii polega zawsze, zdaniem Poppera, na próbie 
jej sfalsyfikowania).

Spróbujmy przyjrzeć się dokładniej, o  co Popperowi chodzi. 
Wyjściowe intuicje są dość jasne. Niezależnie od psychologicznych 
modeli procesu, w wyniku którego dochodzi do sformułowania te-
orii, jest jasne, że gra w nim jakąś rolę wiedza zastana: badacz sta-
ra się, aby teoria zgodna była z faktami już znanymi (choć w świet-
le zaproponowanej teorii fakty te mogą nabrać nowego sensu) 
i z wcześniejszymi teoriami (w tym przynajmniej zakresie, w któ-
rym odnosiły one poznawcze sukcesy). Sprawdzianem wartości no-
wej teorii nie może być więc zgodność wynikających z niej zdań ba-
zowych ze znanymi wcześniej zjawiskami; powinny z niej wynikać 
zdania bazowe opisujące zjawiska nowego rodzaju, które znalazły 
się w zakresie jej zastosowań w sposób przez twórcę niezamierzony. 
Wyjaśnię to na przykładzie. W okresie pracy nad zbudowaniem sy-
stemu mechaniki Newton wiedział, jak poruszają się pociski armat-
nie, wahadła czy planety. Z gotowej już teorii wynikały m.in. rów-
nania, które miały (przy zamierzonej interpretacji) opisywać tory 
pocisków armatnich. Można teraz było bez końca strzelać z armat 
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w nadziei zaobserwowania przypadku, w którym pocisk zachowa 
się inaczej, niż zgodnie z mechaniką klasyczną zachować się powi-
nien. Czujemy jednak, że próby obalenia tej teorii powinny przebie-
gać inaczej. Oto wynikały z niej np. równania opisujące rozchodze-
nie się dźwięku w powietrzu, co było zjawiskiem nowym o tyle, iż 
wcześniej nie obejmował go żaden system mechaniki – a zatem do-
świadczenia akustyczne mogły stanowić sprawdzian surowy. Z te-
orii Newtona wynikało też, że podane przez Galileusza prawa rzą-
dzące ruchem pocisków są tylko przybliżone (gdyż przyspieszenie 
wzrasta, choć w  bardzo niewielkim stopniu, w  miarę jak pocisk 
zbliża się do Ziemi, podczas gdy Galileusz zakładał, iż jest ono stałe) 
i podobnie przybliżone są prawa Keplera (gdyż wzajemne oddzia-
ływania grawitacyjne planet sprawiają, że ich tory nie są dokład-
nie eliptyczne). I jeśli mamy tamte od dawna znane zjawiska wyko-
rzystywać w  roli sprawdzianów nowej teorii, to właśnie poddając 
konfrontacji z wynikami obserwacji wprowadzone przez mechani-
kę Newtona poprawki. Sprawdzać należy to, co w przewidywaniach 
nowe w stosunku do wiedzy wcześniejszej, kierować próby obale-
nia tam, gdzie nastąpił przyrost treści empirycznej teorii w sto-
sunku do teorii wcześniejszych.

Popper próbował później część swoich idei sformalizować. Su-
rowość sprawdzianu polegającego na obserwacji zdarzenia opisane-
go przez zdanie bazowe O równa się różnicy prawdopodobieństwa, 
jakie zajściu O nadaje koniunkcja sprawdzanej teorii T i wiedzy to-
warzyszącej B, i prawdopodobieństwa, jakie zajściu O nadaje sama B:

p(O/T  B) – p(O/B).

Trudno ten wzór uznać za udany, z wyjątkiem nielicznych sytua-
cji, gdy wynikające z T i B przewidywania określają właśnie praw-
dopodobieństwo zajścia O (Popper takimi przykładami swój wzór 
ilustruje). Gdy mamy do czynienia z przewidywaniami jednoznacz-
nymi (choć obarczonymi błędami), surowość testu albo równa się 
jedności (jeśli O wynika z T i B, a zakazane jest przez B), albo zeru 
(jeśli O wynika zarówno z T i B, jak i z B). Jeśli O wynika z B, to nie 
jest w ogóle potencjalnym falsyfikatorem T: przyjęcie nie-O obala B, 
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co dowodzi fałszywości koniunkcji T i  B niezależnie od wartości 
logicznej T. Surowość zaś wszystkich potencjalnych falsyfikatorów 
będzie, dla teorii niestatystycznych, równa 1. Ale choć próba uści-
ślenia pojęcia surowości sprawdzianu nie powiodła się, to chyba 
kryją się za nim jakieś trafne intuicje.

Jeśli (surowe) próby obalenia teorii T nie powiodą się – jeśli do-
starczone przez nią przewidywania (niezwykłych) zjawisk okażą 
się trafne – to na tej podstawie niczego na temat (prawdopodob-
nej) prawdziwości T wnosić nie możemy. I  to niezależnie od licz-
by i  surowości sprawdzianów, przez które T pomyślnie przeszła.  
Popper nazywa taką teorię „potwierdzoną”, co oznacza tylko tyle, 
że należy się nią dalej posługiwać – czyli poddawać kolejnym su-
rowym próbom obalenia. Możemy traktować to jako kolejną, trze-
cią już, regułę metodologiczną: kontynuuj próby sfalsyfikowa-
nia teorii niezależnie od liczby i wagi jej dotychczasowych 
sukcesów. (Reguła ta wydaje się przeczyć poglądowi Poincarégo, 
że naukowcy dobrze potwierdzone prawa podnoszą do rangi zasad 
i od tej chwili ich nie kwestionują. Należy jednak zauważyć, że tezy 
autora Nauki i hipotezy mają charakter opisowy, natomiast autor 
Logiki odkrycia naukowego swoje reguły formułuje jako normy po-
stępowania badawczego. Nie można zatem mówić o  sprzeczności 
ich poglądów; pozostaje raczej stwierdzić, że naukowcy w relacjach 
Poincarégo nie przestrzegają norm ustanowionych przez Poppera. 
Ta negatywna ocena musiałaby ulec złagodzeniu po tym, jak Pop-
per pod koniec lat pięćdziesiątych wprowadził pojęcie wiedzy towa-
rzyszącej i stwierdził, że po długim okresie nieudanych prób oba-
lenia naukowcy, w wyniku metodologicznej decyzji, uznają pewne 
twierdzenia za – tymczasowo – niekwestionowaną podstawę dal-
szych badań).

Czasem zdarza się, że teoria sprawdzianu nie przechodzi i zo-
staje przez wyniki doświadczeń obalona. Wtedy obowiązuje czwar-
ta reguła metodologiczna: teorię obaloną należy odrzucić.

Zacytujmy fragment Logiki odkrycia naukowego podsumowu-
jący dotychczasowe rozważania:

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



188 ROZDZIAŁ 3

Zgodnie z  poglądem, który tu przedstawię, metoda krytycznego 
sprawdzania teorii i dokonywania pomiędzy nimi wyboru, zgodne-
go z wynikami testów, [...] ma charakter dedukcyjny. Z teorii tej dedu-
kuje się pewne zdania jednostkowe – które nazwać możemy „przewi-
dywaniami” – za pomocą innych, uprzednio przyjętych zdań; przede 
wszystkim przewidywania, które są łatwe do sprawdzenia lub zasto-
sowania. [...] Następnie podejmujemy decyzję co do tych (i  innych) 
wydedukowanych zdań, porównując je z wynikami zastosowań prak-
tycznych oraz eksperymentów. Jeżeli decyzja jest pozytywna, czyli je-
śli jednostkowe wnioski okazały się możliwe do przyjęcia, czyli zosta-
ły zweryfikowane, wówczas teoria czasowo przetrwała test: nie ma 
powodu, by ją odrzucić. Ale jeżeli decyzja jest negatywna, czyli innymi 
słowy, gdy wnioski zostały sfalsyfikowane, falsyfikacja wniosków 
falsyfikuje również teorię, z której zostały one logicznie wywiedzione.
 Zauważmy, iż decyzja pozytywna dostarcza teorii poparcia jedy-
nie czasowego, ponieważ każda późniejsza decyzja negatywna może 
ją obalić. Dopóki teoria wychodzi zwycięsko z drobiazgowych i suro-
wych testów i dopóki – za sprawą postępu nauki – inna teoria nie zaj-
mie jej miejsca, możemy powiedzieć, że „okazała hart”, lub że została 
„potwierdzona” (corroborated) przez dotychczasowe doświadczenie 
(1934, § 3).

Przez „została potwierdzona”, co trzeba podkreślić, rozumie Pop-
per tyle, że jak dotąd nie mamy powodu, by teorię, na podstawie 
wyników doświadczeń, odrzucić.

Imre Lakatos (zob. poniżej) zarzucał Popperowi, że nie odróż-
niał obalenia – logicznego dowodu fałszywości – od odrzu-
cenia teorii, czyli psychologicznej decyzji, aby się jej pozbyć. 
Popper odpowiedział, iż faktycznie to odróżnienie zostało w  jego 
pracach przeprowadzone. Rzeczywiście w Logice jest sporo zamę-
tu w tej kwestii, niemniej jednak wiele nieporozumień powstałych 
wokół dyskutowanej teraz metodologii bierze się właśnie z  myle-
nia tych dwóch rzeczy i trzeba tego pomieszania unikać, nawet je-
śli sam Popper się go nie ustrzegł. Wróćmy do programowej uwagi 
z samego początku książki:

Podobnie jak Carnap, Popper określił tam swe dociekania mianem 
„racjonalnej rekonstrukcji” tego, co się robi, uprawiając naukę. Jest to 
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obraz nie nauki takiej, jaką ona faktycznie jest, ale takiej, jaką byłaby, 
gdyby uczeni nie popełniali błędów i nie mieli wad mogących zaburzyć 
procesy poznawcze.

Powstaje jednak pytanie: co właściwie pragniemy zrekonstruo-
wać? Jeżeli rekonstruować mielibyśmy procesy, zachodzące w trak-
cie rozbudzania i słabnięcia inspiracji, wówczas nie zgodziłbym się 
na przyjęcie takiej rekonstrukcji jako zadania logiki wiedzy. Pro-
cesami tego typu zajmuje się psychologia empiryczna, lecz chyba 
nie logika. Inaczej rzeczy się mają, gdy pragniemy dokonać racjo-
nalnej rekonstrukcji późniejszych testów, które pozwolą odkryć 
odkrywczość inspiracji lub dowiedzieć się, iż stanowi ona wiedzę. 
W  tej mierze, w  jakiej naukowiec krytycznie osądza, modyfiku-
je czy odrzuca własną inspirację, wolno nam traktować podjętą tu 
analizę metodologiczną jako pewnego rodzaju „racjonalną rekon-
strukcję” odpowiednich procesów myślowych. Jednakże procesy 
te nie są w ramach rekonstrukcji opisywane w taki sposób, w jaki 
naprawdę zachodzą: przynieść może ona jedynie logiczny szkielet 
procedury sprawdzania. Jest to jednak chyba wszystko, o co cho-
dzić może tym, którzy mówią o  „racjonalnej rekonstrukcji” dróg 
uzyskiwania wiedzy (1934, § 2). 

Nawet jeśli wykluczymy kontekst odkrycia, to również procesy 
akceptacji czy odrzucenia teorii nie przebiegają faktycznie dokład-
nie tak, jakby zgodnie z Popperowskimi normami miały przebiegać. 
W szczególności fakt, że teoria została doświadczalnie obalona, sam 
przez się nie wystarcza, aby naukowcy ją odrzucili. Trywialnym po-
wodem obstawania przy obalonej teorii może być niezrozumienie 
dowodu jej fałszywości. Czasem osobiste ambicje zaburzają ocenę 
sytuacji. Można też obstawać przy teorii dlatego, iż potężne instytu-
cje polityczne, ekonomiczne czy religijne za pewne poglądy nagra-
dzają, a  za inne karzą (z  tego powodu jezuiccy misjonarze jeszcze 
w XVIII w. nauczali w Chinach, że Ziemia tkwi nieruchomo w środ-
ku wszechświata, zaś biolodzy radzieccy obstawali w  czasach sta-
linowskich przy teorii stadialnego rozwoju roślin Trofima Łysen-
ki). Można też obstawać przy teorii dlatego, że mimo niepowodzeń 
w  jednych dziedzinach odnosi ona sukcesy w  innych, co zdaje się 
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przechylać szalę na jej korzyść. Ten ostatni powód, intuicyjnie roz-
sądny, wprowadza nasze rozważania na zupełnie inny poziom.

Reguły antykonwencjonalistyczne

Teorie naukowe – w  odróżnieniu od metafizycznych – mają, co 
stanowi centralne przesłanie Popperowskiej filozofii i metodologii 
nauki, być doświadczalnie obalalne. Ale przecież Duhem i Poincaré 
wykazali, że o żadnym obaleniu teorii przez wyniki doświadczeń 
nie może być mowy. Popper argumenty te nie tylko znał, ale – jako ar-
gumenty o charakterze logicznym – akceptował! W Logice odkry-
cia naukowego wymienił cztery typy wybiegów konwencjonali-
stycznych, którymi można się posłużyć w  celu ratowania teorii 
przed niekorzystnym werdyktem doświadczenia.

Po pierwsze, można uzupełniać zagrożone obaleniem teorie 
o rozmaite hipotezy dodatkowe. Gdy np. odkryto, że planeta Uran 
nie porusza się dokładnie tak, jak zgodnie z mechaniką klasyczną po-
winna się poruszać, zareagowano na to nie odrzuceniem mechaniki, 
ale uzupełnieniem wiedzy zastanej o hipotezę istnienia jeszcze jed-
nej, nieznanej planety – po czym dostrzeżono ją na niebie!

Po drugie, możemy zmieniać definicje ostensywne. Oto np. na-
szą teorią jest Keplerowska teoria ruchów planetarnych, zaś na nie-
bie odkrywamy obiekt, który wprawdzie obiega Słońce, lecz najwy-
raźniej nie po elipsie. Możemy w tej sytuacji trwać przy teorii Keplera 
w niezmienionej postaci, o ile tylko nie zaliczymy nowego obiektu do 
kategorii planet. Podobnie wynik obserwacji białego ptaka, wygląda-
jącego poza tym na kruka, nie przeczyłby zdaniu „wszystkie kruki są 
czarne”, gdybyśmy owego ptaka nie nazwali krukiem.

Po trzecie, możemy wątpić w prawdziwość zdań bazowych zda-
jących sprawę z wyników doświadczeń. Choć np. dysponujemy dziś 
tysiącami relacji o  zjawiskach paranormalnych, to większość na-
ukowców uważa, że są to wytwory złudzeń lub zwykłe oszustwa. 
Podobnie o każdym wyniku doświadczeń można twierdzić, że jest 
wynikiem błędów obserwacyjnych, wpływu jakichś niekontrolo-
wanych czynników, osobliwego zbiegu okoliczności, nie mówiąc 
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już o  przypadkach zwykłego niechlujstwa, nieznajomości tajni-
ków działania aparatury czy o motywowanych dążeniem do sławy 
kłamstwach. Każde zdanie bazowe jest wynikiem teoretycznej in-
terpretacji naszych doznań zmysłowych, a zatem żadne z nich nie 
stanowi niezawodnej podstawy, na której można wznieść gmach 
naszej wiedzy. Była powyżej mowa o  tym, iż akceptujemy zdania 
bazowe nie tylko dlatego, że zgadzają się z tym, co widać i słychać, 
ale też dlatego, iż akceptujemy, na mocy metodologicznej decyzji, 
założenia teoretyczne, jakimi posłużyliśmy się zdania te formułu-
jąc. Część z tych założeń może okazać się fałszywa, a wtedy wyniki 
doświadczeń trzeba przeinterpretować i te, które zdawały się prze-
czyć teorii, mogą zacząć się z nią zgadzać (i na odwrót).

Po czwarte, możemy oskarżać nie teorię, lecz teoretyków. 
Wkrótce po udanym wyjaśnieniu ruchów Urana odkryto, że rów-
nież Merkury porusza się trochę inaczej, niż to z  mechaniki kla-
sycznej wynikało. Ale tym razem wszelkie próby wyjaśnienia tego 
faktu w  ramach mechaniki (hipotezy istnienia planety Wulkan, 
nierównomierności rozkładu masy Słońca i inne) zawiodły. Nadal 
jednak zamiast odrzucać mechanikę klasyczną można było twier-
dzić, że to naukowcy są za mało pomysłowi na to, aby jakoś tę teo-
rię z kłopotliwymi wynikami obserwacji uzgodnić.

Tak, przyznaje Popper, żaden system teoretyczny, na mocy swej 
formy logicznej, nie jest obalalny. Okazuje się zatem, że – wbrew 
temu, co sam Popper pisał parę dziesiątków stron wcześniej – żad-
na teoria empiryczna jako taka nie dzieli klasy możliwych zdań ba-
zowych na dwie niepuste i rozłączne podklasy, z których jedna skła-
da się z jej potencjalnych falsyfikatorów. A jednak, twierdzi Popper, 
możemy się uczyć jedynie na błędach. Jeśli więc nasze teorie same 
przez się nie są obalalne, to należy je takimi uczynić, podejmu-
jąc odpowiednie decyzje metodologiczne. Należy przyjąć reguły 
postępowania badawczego zakazujące stosowania wybiegów kon-
wencjonalistycznych lub przynajmniej możliwości ich stosowania 
ograniczające – a w rezultacie nakazujące nam „obalone” (ale tylko 
w cudzysłowie) teorie odrzucać.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na to, do jak osobliwych 
chwytów erystycznych Popper ucieka się w swojej pierwszej książce. 
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Najpierw usiłuje zdyskredytować idee indukcyjnej potwierdzalno-
ści teorii – głoszone przez trudnych do zidentyfikowania oponen-
tów – wskazując na fakt, że przypisanie ogólnej teorii niezerowe-
go prawdopodobieństwa jest możliwe tylko po podjęciu pewnych 
arbitralnych decyzji, podczas gdy zwykła logika pozwala nam teo-
rię doświadczalnie obalić. Dopiero dalej przyznaje, iż do obalenia 
sama logika i wyniki doświadczeń nie wystarczą i że teoria staje się 
falsyfikowalna jedynie za sprawą pewnych – czyż nie arbitralnych? – 
decyzji metodologicznych. A  możliwości ratowania logiki induk-
cyjnej za pomocą podobnych decyzji Popper już nie rozważa, są-
dząc najwyraźniej, że wcześniej zdyskredytował ją raz na zawsze.

Większość tekstu Logiki odkrycia naukowego i szereg później-
szych prac jej autora dotyczy owych dodatkowych reguł metodolo-
gicznych, które mają uczynić nasze teorie falsyfikowalnymi. Ich li-
sta jest, twierdzi Popper, otwarta. Różne są rodzaje teorii i rodzaje 
doświadczeń, a tylko od naszej pomysłowości zależy, jak wiele ty-
pów wybiegów konwencjonalistycznych będziemy umieli wynaleźć 
i  stosować. Reguła ogólna głosi, że każdemu rodzajowi wybiegów 
konwencjonalistycznych należy przeciwstawić regułę antykonwen-
cjonalistyczną, z której wynikać będzie nakaz, aby w pewnych sy-
tuacjach teorię uznawać za obaloną – i odrzucać. Przytoczmy dla 
przykładu reguły, które Popper przeciwstawia wspomnianym czte-
rem typom wybiegów konwencjonalistycznych.

Niewiele ma do powiedzenia na temat wybiegów trzeciego 
i czwartego rodzaju. Jeśli chodzi o te ostatnie, to po prostu zabra-
nia oskarżania teoretyków o  brak pomysłowości i  twier-
dzenia, że poszukiwane związki logiczne zostaną odkryte w przy-
szłości. Podobnie odnosi się do kwestii poprawności wyników 
doświadczeń: o ile doświadczenia są powtarzalne, uczeni zgadzają 
się co do ich rezultatów i brak jest wiarygodnych kontrprzykładów, 
to należy opisujące je zdania bazowe akceptować. Cisnących 
się w tym miejscu na usta wątpliwości Popper nie próbuje wyjaśnić.

Szczególne kłopoty sprawiają falsyfikacjoniście teorie pro-
babilistyczne. Jeśli np. z T wynika, że częstość wystąpienia cechy 
A w populacji pewnego gatunku roślin wynosi 20%, a przebadawszy 
1000 przypadków, stwierdzamy wystąpienie A u 50 organizmów, to 
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sprzeczności logicznej tu nie ma. Jeśli nie stwierdzimy błędu w me-
chanizmie doboru organizmów poddanych badaniu, to z T i zdań 
bazowych opisujących wspomniane wyniki doświadczeń wynika 
tylko, że mieliśmy do czynienia z mało prawdopodobnym zbiegiem 
okoliczności. (Kłopoty te nabierają szczególnego znaczenia w obli-
czu faktu, że takich właśnie statystycznych wyjaśnień i przewidy-
wań dostarcza panująca dziś prawie niepodzielnie w fizyce mikro-
świata mechanika kwantowa. Generalnie rzecz biorąc, Popper miał 
do mechaniki kwantowej, a  zwłaszcza do jej kopenhaskiej – sta-
tystycznej – interpretacji, stosunek wysoce krytyczny; jednak ar-
gumenty, jakie w  tej kwestii formułował, były dyletanckie). Jeśli 
o sprawdzanie teorii probabilistycznych chodzi, to prosta rada Pop- 
pera jest taka, aby nie dowierzać zbyt nieprawdopodobnym zbie-
gom okoliczności.

O wiele więcej Popper ma do powiedzenia na temat wybiegów 
drugiego rodzaju. Uprawiając naukę, posługujemy się jednocześnie 
teoriami o  różnym stopniu ogólności. Część z  naszych pojęć wy-
stępuje tylko w  teoriach najogólniejszych, część również w  mniej 
ogólnych. Należy przyjąć regułę zabraniającą modyfikowania po-
jęć grupy drugiej. Jej sens nie jest jasny, być może rozumieć ją na-
leży następująco. Popper twierdzi tu i ówdzie, że właśnie teoriami 
mniej ogólnymi posługujemy się, formułując zdania bazowe; mo-
dyfikując zatem należące do nich pojęcia, dopasowywalibyśmy wy-
niki obserwacji do teorii sprawdzanej – i tego omawiana reguła zdaje 
się zakazywać, zezwalając na, ograniczone przez jeszcze inne regu-
ły, dopasowywanie teorii do obserwacji. To prowadzi nas do proble-
mu dopuszczalności wybiegów konwencjonalistycznych pierwsze-
go rodzaju.

Popper zezwala na uzupełnianie teorii o hipotezy dodatkowe – 
ale tylko pod warunkiem, że otrzymana w ten sposób teoria okaże 
się falsyfikowalna w wyższym stopniu niż teoria wyjściowa. 
Teoria T2 jest, jak powiedziano powyżej, falsyfikowalna w wyższym 
stopniu niż teoria T1, jeśli jest od niej ogólniejsza i/lub ściślejsza 
i/lub prostsza.

Popper przyjmuje w związku z tym konwencję terminologicz-
ną, zgodnie z którą teorię zmodyfikowaną – np. przez dodanie hi-
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potezy lub zmianę definicji pewnego pojęcia – należy nazywać 
nową teorią. Nie mówimy zatem, że teorię modyfikujemy, lecz 
że ją odrzucamy i zastępujemy inną. W ten sposób falsyfikacjo-
nizm został ocalony w czystej postaci, ale bodaj nie tyle w wyni-
ku wprowadzenia dodatkowych reguł metodologicznych, co przez 
dziwaczną umowę, aby to, co potocznie nazywa się modyfikacją te-
orii, nazwać odrzuceniem teorii starej i wymyśleniem nowej. Za-
bieg taki wygląda na próbę zmieniania rzeczywistości przez zmia-
nę sposobu mówienia o niej, co więcej, Popper przy okazji utracił 
możliwość metodologicznej analizy najbardziej pospolitych w  hi-
storycznym rozwoju nauki zjawisk. Owszem, można pewien frag-
ment z dziejów fizyki opowiedzieć tak: „Z mechaniki Newtona, na 
którą składały się trzy prawa dynamiki i prawo grawitacji, wynika-
ło, że wszystkie ciała znajdujące się w pobliżu powierzchni Ziemi 
dążą w kierunku jej środka. To śmiałe przewidywanie zostało oba-
lone przez obserwacje skrawków papieru poruszających się w górę 
w kierunku potartego wełnianą tkaniną bursztynu. W obliczu tych 
falsyfikujących doświadczeń fizycy odrzucili mechanikę Newtona 
i wymyślili na to miejsce teorię nową, na którą składały się trzy pra-
wa dynamiki, prawo grawitacji i prawo Coulomba”. Jednak zdrowy 
rozsądek powiada, że niczego w tym przypadku nie odrzucono i że 
między obiema teoriami zachodził związek o wiele głębszy niż tyl-
ko „zewnętrzne podobieństwo” pewnych matematycznych wzorów, 
zaś prawa dynamiki i prawo grawitacji to w obu teoriach te same 
prawa. W ramach metodologii Poppera takie związki nie mogą być 
poddane racjonalnej rekonstrukcji. Wrócimy do tego w rozdziale 6, 
a teraz pora przyjrzeć się rewolucyjnym konsekwencjom, jakie dla 
filozofii nauki miały Popperowskie reguły antykonwencjonalistyczne.

Rozwój wiedzy jako warunek konieczny jej naukowości

Przedmiotem analiz empirystów logicznych były teorie izolowane, 
w takiej postaci, jaką miały w pewnym momencie. Również Poppe-
rowskie kryterium demarkacji w  podanym powyżej sformułowa-
niu zdaje się odnosić do teorii rozważanych w ich „przekrojach cza-
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sowych”: badamy najpierw, czy teoria jest falsyfikowalna, następnie 
czy poddano ją surowym próbom obalenia, a wreszcie czy pomyśl-
nie przez te próby przeszła. Pierwsza – wstępna – ocena ma charak-
ter aprioryczny, druga i trzecia aposterioryczny. Ale po dodaniu an-
tykonwencjonalistycznych reguł metodologicznych wstępnej oceny 
teorii dokonuje się już nie na podstawie samej analizy jej logicznych 
związków ze zbiorem możliwych zdań bazowych, lecz również na 
podstawie relacji teorii ocenianej do jej obalonych poprzedniczek 
i nieobalonych konkurentek. Jeśli wprowadzamy teorię T2 w miej-
sce obalonej teorii T1, to T2 uzyskać może pozytywną ocenę wstępną 
tylko wtedy, gdy jest od T1 ogólniejsza i/lub ściślejsza i/lub prostsza. 
Jeśli ktoś zaproponuje w miejsce T2 inną teorię T3, jeszcze bardziej 
ogólną i/lub ścisłą i/lub prostą od T2, wtedy T3 zostanie uznana za 
lepszą teorię od T2 i na nią powinien paść nasz wybór: T3 powinna 
zostać w pierwszym rzędzie poddana próbom doświadczalnej fal-
syfikacji. Oczywiście jeśli wyniki doświadczeń sfalsyfikują T3, nie 
falsyfikując jednak T2 (którą przed obaleniem ochroni np. mniejsza 
od T3 ścisłość), a nikt w międzyczasie nie zaproponuje innych kon-
kurencyjnych teorii, to na placu boju jako najlepsza z teorii pozosta-
nie T2 i ją powinniśmy teraz próbować obalić.

Warto dodać, że w artykule Prawda, racjonalność i rozwój wie-
dzy naukowej (1960) Popper wprowadził jeszcze jedno kryterium 
naukowości teorii: teoria zasługuje na pozytywną ocenę pod wa-
runkiem, iż choć z niektórych prób doświadczalnego obalenia wyj-
dzie zwycięsko, zostanie przynajmniej parę razy potwierdzona.

Oceny dostarczane przez zmodyfikowane Popperowskie kryte-
rium demarkacji stają się rozmyte: nie ma ostrej granicy pomiędzy 
teoriami naukowymi a nienaukowymi, ale są teorie naukowe bar-
dzo dobre (falsyfikowalne w bardzo wysokim stopniu), dobre, takie 
sobie, kiepskie, a wreszcie zupełnie już na miano teorii naukowych 
niezasługujące. Przy tej okazji Popper rehabilituje metafizykę, któ-
rą tak brzydzili się filozofowie Koła Wiedeńskiego. Nie jest ona bez-
sensownym bełkotem; teorie metafizyczne mają sens, a nawet by-
wają w nauce użyteczne, dostarczając inspiracji do formułowania 
teorii falsyfikowalnych.
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W ten sposób przedmiotem racjonalnej rekonstrukcji sta-
je się nie tyle wiedza, co rozwój wiedzy. We wspomnianym przed 
chwilą artykule Popper pisał:

Twierdzę, że ciągły rozwój jest koniecznym warunkiem racjonalnego 
i empirycznego charakteru wiedzy naukowej; gdy zaś wiedza przestaje 
się rozwijać, charakter ten musi utracić. Nauka jest racjonalna i empi-
ryczna za sprawą sposobu, w jaki naukowcy porównują zalety dostęp-
nych teorii i wybierają lepszą z nich, lub sposobu (jeśli brakuje teorii 
zadowalającej), w jaki podają racje na rzecz odrzucenia wszystkich te-
orii dostępnych, sugerując w  ten sposób niektóre z  warunków, które 
musi spełnić teoria zadowalająca (1963, rozdz. 10, § 1).

Intuicje kryjące się za takim podejściem są dość oczywiste. Wyob-
raźmy sobie, że zwolennicy teorii Keplera na wieść o obserwacjach 
astronomicznych świadczących o tym, że Merkury nie porusza się 
dokładnie po elipsie, jak głosiła wyjściowa teoria TK, formułują TK+1 
zawierającą twierdzenie „wszystkie planety poruszają się po elip-
sie z wyjątkiem Merkurego”. Aczkolwiek TK+1 zgadzałaby się z fak-
tami lepiej niż TK, to przecież czulibyśmy, że mamy do czynienia 
z procesem teoretycznej degeneracji, a zadowolenie się TK+1 nie sta-
nowi objawu racjonalności. Podobnie byłoby w przypadku, gdyby 
w miejsce TK wprowadzono TK+2 z prawem „wszystkie planety po-
ruszają się w  przybliżeniu po elipsach”. Postęp stanowiła nato-
miast teoria Newtona TN, która nie tylko wytłumaczyła odchylenia 
torów planet od eliptyczności, nie tracąc przy tym nic na ścisłości 
przewidywań, ale była też teorią ogólniejszą od teorii Keplera, łą-
cząc zaś teorie Keplera i Galileusza, obraz świata uprościła. Oczy-
wiście TK+1 i TK+2 byłyby falsyfikowalne w niższym stopniu niż TK, 
zaś TN była falsyfikowalna w stopniu wyższym. I dlatego, choć TK 
nie została przed 1687 r. (gdy Newton ogłosił Zasady matematycz-
nej filozofii przyrody) sfalsyfikowana, to było racjonalne porzucić ją 
i zaakceptować w jej miejsce TN.

Znów jednak ścisłe wyrażenie tych chyba trafnych intuicji na-
potyka na trudności, z których choć Popper zdaje sobie sprawę, to 
próbuje je koniec końców bagatelizować. Pojęcie prostoty jest noto-
rycznie niejasne, ma charakter raczej estetyczny niż logiczny (tak 
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twierdzili zarówno Poincaré, jak i Schlick). Trudno też porówny-
wać ścisłość teorii, jest ona bowiem – przynajmniej w przypadku 
nauk zmatematyzowanych, które w rozważaniach Poppera zajmu-
ją miejsce centralne – cechą nie teorii, ale jej konkretnych zastoso-
wań: ścisłość wyjaśnień i przewidywań zależy nie od równań teo-
rii, ale od dokładności, z jaką określimy warunki początkowe, ta zaś 
zależy od natury badanych zjawisk, od użytych przyrządów pomia-
rowych, od naszej cierpliwości itd.

Zasadnicze – ze względu na dalsze dzieje filozofii nauki – zna-
czenie miały trudności ze sformułowaniem kryterium wzrostu 
ogólności teorii. Skoro teorie naukowe są ogólne, to zdań bazowych 
wynika z nich nieskończenie wiele, a  zatem możemy powiedzieć, 
że teoria T2 jest ogólniejsza od T1 tylko wtedy, gdy zbiór zdań bazo-
wych wynikających z T1 jest podzbiorem właściwym zbioru zdań 
bazowych wynikających z  T2. Jeśli oba nieskończone zbiory się 
przecinają, to porównanie stopnia ogólności przestaje być możliwe. 
Tymczasem z takimi właśnie przypadkami mamy do czynienia za-
wsze, gdy dochodzi do zastąpienia obalonej T1 przez T2. T2 nie może 
przecież zakazywać zajścia tych zdarzeń, których zajście obaliło T1; 
z  T2 muszą wynikać opisujące te zdarzenia zdania bazowe, które 
będą sprzeczne z T1. Jeśli podstawowy mechanizm rozwoju wiedzy 
ma polegać na zastępowaniu obalonych teorii przez teorie od nich 
(między innymi) ogólniejsze, to faktu wzrostu ogólności nie będzie 
można w żadnym przypadku rozpoznać ani nawet nadać mu jakie-
goś określonego sensu.

Liczne wybiegi konwencjonalistyczne mogą być stosowane, ze 
względu na specyfikę przedmiotu, w psychologii i socjologii. Pop- 
per poczynił na ten temat jedynie garść rozproszonych uwag, zasły-
nął natomiast, odmawiając miana naukowości dwu wpływowym 
w tych dziedzinach teoriom: marksizmowi i psychoanalizie. O mark- 
sizmie twierdził, że w wersji pierwotnej był śmiałą teorią empirycz-
ną, dostarczającą kapitalnych przewidywań, charakter ten jednak 
utracił, gdy wbrew falsyfikującym wydarzeniom (zwycięstwo rewo-
lucji socjalistycznej nie w krajach, jak przewidywał Marks, najwyżej 
rozwiniętych przemysłowo, lecz w zacofanej Rosji; zatrzymanie się 
procesu rozwarstwienia klasowego w krajach kapitalistycznych itp.) 
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marksiści, zamiast swoją teorię odrzucić i szukać nowej, zaczęli jej 
bronić za pomocą rozmaitych wybiegów konwencjonalistycznych 
(np. Leninowska doktryna najsłabszego ogniwa z jednej, a imperia-
lizmu z drugiej strony). Natomiast psychoanaliza, zdaniem Poppe-
ra, była pozbawiona naukowego charakteru od samego początku: 
żadna z  jej wersji niczego nie zakazywała, każde możliwe do po-
myślenia ludzkie zachowanie można było, postulując takie czy inne 
podświadome mechanizmy, w jej ramach „wyjaśnić”. Opinie takie 
sformułował Popper na podstawie wspomnianego zaangażowania 
w ruch socjalistyczny i praktyki, jaką odbywał pod kierunkiem Ad-
lera. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że zwłaszcza negatywna 
ocena psychoanalizy, nigdy niepoparta logiczną analizą tej teorii, 
jest pochopna i związana, jak się wydaje, z odrzuceniem przez Pop-
pera w roli kandydatów na zdania bazowe zdań warunkowych. Ow-
szem, psychoanaliza wyjaśnić może zarówno fakt, że osobnik A jest 
skąpy, jak i fakt, że osobnik A skąpy nie jest, ale też wiąże powsta-
wanie rozmaitych podświadomych mechanizmów z okolicznościa-
mi życia owego osobnika. Nie każdy typ charakteru może ukształ-
tować się, zdaniem psychoanalityków, w  danych okolicznościach. 
Jeśli okoliczności te opiszemy zdaniem O1, a zachowanie A zdaniem 
O2, to zdania o postaci „O1 i ~O2” będą przez psychoanalizę zaka-
zane.

Cały ten zamęt bierze się stąd, że Popper nie chce w roli zdań 
bazowych – czyli potencjalnych falsyfikatorów – dopuścić impli-
kacji. Tymczasem formuła (p  q) → r jest równoważna formule  
p → (q → r). Jeśli więc z teorii T i warunków początkowych W wy-
nika logicznie zdanie bazowe O, to z samej T wynika zdanie W → O, 
które jest, z  uwagi na definicję implikacji, fałszywe wtedy i  tylko 
wtedy, gdy zajdzie sytuacja opisana przez W, a nie zajdzie ta opisa-
na przez O.

Lektura negatywnych uwag, jakie Popper poczynił pod adre-
sem marksizmu i psychoanalizy, nasuwa pytanie o kluczowym zna-
czeniu: czy właściwym przedmiotem jego rozważań są logiczne 
własności teorii naukowych, czy też postawy badaczy, które ba-
dać może psychologia? Zaczęło się wszystko, w stylu przypomina-
jącym Koło Wiedeńskie, od logiki: teorie są naukowe, jeśli na mocy 
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swej formy logicznej zakazują zachodzenia pewnych obserwowal-
nych zdarzeń. Potem okazało się, że teorie jako takie nie zakazu-
ją niczego lub że to, czego zakazują, samo przez się nie może peł-
nić roli potencjalnych falsyfikatorów. Logika i  doświadczenie nie 
wystarczają, potrzebne są antykonwencjonalistyczne reguły me-
todologiczne, te zaś są przyjmowane lub odrzucane na mocy de-
cyzji. Decyzje rozstrzygają również o  akceptacji „falsyfikujących” 
zdań bazowych. Obok logiki, można by rzec, jest potrzebna jesz-
cze wola. Krytycyzm nie jest ani koniecznością logiczną, ani opi-
sem faktów, jest pewnym systemem wartości, który można przy-
jąć lub odrzucić.

Jeszcze silniej psychologistyczną interpretację sugerują wy-
powiedzi Poppera w  stylu, że próby obalenia teorii powinny być 
szczere, że naukowcy powinni być gotowi do podjęcia ryzyka 
itd. Tu i ówdzie zaś kryterium demarkacji jest wyrażane w posta-
ci: teoria jest naukowa, jeśli jej zwolennicy z góry określą, 
w obliczu jakich to wyników doświadczeń uznaliby swoją 
teorię za obaloną. W artykule Nauka: domysły i refutacje (1957) 
Popper pisał:

Kryteria obalenia muszą być określone z góry: musimy dojść do poro-
zumienia, które z obserwowalnych sytuacji, gdyby je faktycznie zaob-
serwowano, oznaczałyby, że teoria została obalona (1963, § 1, przyp. 3).

W obliczu takich stwierdzeń uprawianie nauki zaczyna przypomi-
nać grę hazardową: gramy, umówiwszy się uprzednio, jaki rozkład 
kart czy rzutów kostką wygrywa, a jaki przegrywa (w jakich sytua-
cjach, których zajścia nie potrafimy przewidzieć, wolno nam stoso-
wać wybiegi ratujące teorię, a w jakich nie).

Wydaje mi się, że najtrafniejsza, mimo wszystkich niejasności 
i niekonsekwencji, jest interpretacja łącząca psychologizm i logikę. 
A mianowicie, metodologicznej ocenie w kategoriach racjonalno-
ści czy irracjonalności poddajemy ludzkie postawy, natomiast 
podstawą do ferowania tych ocen jest logiczna analiza wiedzy, któ-
rą ludzie ci przyjmują w charakterze przypuszczenia lub uznają za 
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obaloną. Szczerość wysiłków, gotowość podjęcia ryzyka itd. rozpo-
znajemy po tym, że naukowcy:

1) przyjmują na próbę teorie, które są ogólniejsze i/lub ściślej-
sze i/lub prostsze niż ich obalone poprzedniczki i nieobalone kon-
kurentki;

2) poddają te teorie surowym próbom obalenia;
3) teorie obalone (a raczej „obalone”) odrzucają.
Słowa „przyjmują”, „poddają”, „odrzucają” określają postępo-

wanie badaczy; „ogólność”, „ścisłość”, „surowy sprawdzian”, „oba-
lenie” to logiczne własności wiedzy zwerbalizowanej. Inna spra-
wa, że logiczna eksplikacja wyrażeń „T2 jest ogólniejsza (ściślejsza, 
prostsza) od T1”, „sprawdzian O jest dla T sprawdzianem surowym”, 
„O  obala T” nie powiodła się, lub co najwyżej dokonana została 
w nader ograniczonym zakresie.

Tak pojmowana nauka jest przedsięwzięciem, które nigdy się 
nie kończy. Nie możemy wykazać prawdziwości teorii, natomiast 
co jakiś czas udaje nam się na podstawie wyników doświadczeń, 
planowanych zgodnie z  wymyśloną wcześniej teorią, wykazać, iż 
ta właśnie teoria jest fałszywa. To zmusza nas do wymyślenia teorii 
nowej, po czym następują kolejne próby falsyfikacji i tak bez koń-
ca. Na ostatnich stronach Logiki odkrycia naukowego znajdujemy 
stwierdzenie:

Nauka nie stanowi systemu pewnych czy dobrze ustalonych zdań, nie 
stanowi też systemu nieprzerwanie zmierzającego ku stanowi ostatecz-
nemu. Nauka nie jest wiedzą (episteme); nigdy nie może rościć preten-
sji do osiągnięcia prawdy lub nawet takiego jej substytutu, jakim jest 
prawdopodobieństwo.
 Nauka jest jednak czymś więcej, niż [...] tylko użytecznym narzę-
dziem. Chociaż nie może osiągnąć ani prawdy, ani prawdopodobień-
stwa, dążenie do wiedzy i poszukiwanie prawdy pozostają ciągle naj-
ważniejszymi pobudkami odkrycia naukowego.
 Nie wiemy: możemy się tylko domyślać. A domysły nasze kierowa-
ne są nienaukową, metafizyczną wiarą w prawa, w prawidłowości, które 
możemy odsłonić – odkryć. Za Baconem naukę nam współczesną opi-
szemy jako „metodę ludzką, jaką zwykle stosujemy w odniesieniu do 
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przyrody”, a na którą składają się „lekkomyślne i przedwczesne antycy-
pacje” oraz „przesądy”.
 Jednakże nasze pełne wyobraźni i odwagi domysły czy „antycy-
pacje” poddawane są starannym i  trzeźwo kontrolowanym, systema-
tycznym testom. Żadnej z wysuniętych przez siebie „antycypacji” nie 
podtrzymujemy dogmatycznie. Przyjęta przez nas metoda badawcza 
nie polega na ich obronie po to, by dowieść, iż mieliśmy rację. Wprost 
przeciwnie, staramy się je obalić. Posługując się wszelkim orężem z na-
szego logicznego, matematycznego i  technicznego arsenału, staramy 
się dowieść fałszywości własnych antycypacji po to, aby w  ich miej-
sce sformułować nowe antycypacje nieuzasadnione i nieuzasadnialne, 
nowe „lekkomyślne i przedwczesne” przesądy [...].
 Postęp naukowy nie bierze się z  faktu, iż w miarę upływu czasu 
gromadzimy coraz to więcej doświadczeń percepcyjnych. Nie bierze się 
również z faktu, iż robimy coraz lepszy użytek ze zmysłów. Z niezinter-
pretowanych doznań zmysłowych nie wydestylujemy nauki, choćby-
śmy je zbierali i porządkowali z największą pracowitością. Śmiałe idee, 
nieuzasadnione antycypacje i spekulacja myślowa, to jedyne środki in-
terpretacji natury: nasz jedyny organon, jedyne narzędzie ujmowania 
przyrody. Musimy zaryzykować i zastosować je, by zdobyć nagrodę. Ci 
spośród nas, którzy nie są skłonni do wystawiania swych idei na ryzy-
ko odrzucenia, nie biorą udziału w grze naukowej (1934, § 85).

O zbliżaniu się nauki do prawdy

Logika odkrycia naukowego jest książką obfitującą w  niejasnoś-
ci. Późniejsze teksty żadnej z ważniejszych wątpliwości nie usunę-
ły. Popper wprowadził natomiast do swoich poglądów jedną ważną 
zmianę, którą trzeba na zakończenie omówić.

Powyżej określiłem konstruktywizm (lub konwencjonalizm 
w  sensie filozoficznym) jako doktrynę, zgodnie z  którą pewne 
ważne składniki wiedzy są wytworami naszej wyobraźni twórczej 
o niekoniecznym charakterze; można je traktować jako zamasko-
wane definicje, które akceptuje się lub odrzuca jako wspólnotową 
konwencję. W  tym sensie system Logiki odkrycia naukowego jest 
oczywiście odmianą konstruktywizmu/konwencjonalizmu. Co Pop- 
per przyznaje, podkreślając, że od francuskich konwencjonalistów 
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różni go to, iż podczas gdy tamci od wspólnotowej decyzji uzależ-
niają akceptację bądź odrzucenie teorii, on uważa, że na mocy de-
cyzji akceptuje się bądź odrzuca zdania bazowe. W tym fragmen-
cie ma on najwyraźniej na myśli konwencjonalizm jako stanowisko 
metodologiczne, zgodnie z którym zawsze dysponujemy mniej-
szą lub większą swobodą wyboru teorii, a wybory faktyczne doko-
nywane są ze względów o charakterze raczej estetycznym czy prag-
matycznym niż logicznym. Jeśli jednak na mocy decyzji uznamy 
pewną część systemu, to tracimy swobodę uznawania lub odrzuca-
nia innych jego części – o tym decydują już, w świetle przyjętych za-
łożeń, wyniki doświadczeń i logika. „Fakty naukowe” według Poin-
carégo mają charakter obiektywny o tyle, że jeśli przyjmiemy jakąś 
teorię, to doznając pewnych wrażeń, jesteśmy zmuszeni do sformu-
łowania określonych zdań „obserwacyjnych”. Według Poppera jest 
na odwrót: jeśli przyjmiemy dane zdania bazowe, to pewne teorie 
stają się obiektywnie fałszywe. Trzeba jednak pamiętać, że forma 
zdań bazowych (choć nie treść) jest warunkowana przez przyjęte 
na próbę teorie – natrafiamy tu na prawdziwy gąszcz zależności, 
w którym trudno się rozeznać.

Wspomniana przed chwilą deklaracja Poppera jest zwodnicza. 
Na mocy decyzji przyjmujemy przecież, jego zdaniem, nie tylko 
zdania bazowe, ale również – i przede wszystkim – reguły metodo-
logiczne, zarówno podstawowe (formułuj teorie w wysokim stopniu 
obalalne, wytrwale próbuj je obalać, teorie obalone odrzucaj), jak 
i  te ograniczające stosowanie wybiegów konwencjonalistycznych. 
Najlepiej chyba byłoby nazwać te drugie „antykonwencjonalistycz-
nymi konwencjami”, a Poppera określić mianem konwencjonalisty 
w odniesieniu do metodologii, a także do zdań bazowych. Umowa 
prowadząca do uznania pewnych zdań bazowych i reguł metodolo-
gicznych może zmusić nas, o ile zostanie wsparta logiką, do odrzu-
cenia teorii.

Jeśli pewne twierdzenie akceptujemy lub odrzucamy na mocy 
decyzji, to nie może być mowy o tym, aby było ono po prostu praw-
dziwe lub fałszywe. Co najwyżej można mówić o prawdziwości zre-
latywizowanej do pewnego systemu, któremu jako całości wartość 
logiczna nie przysługuje. Stąd biorą się endemiczne kłopoty kon-
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struktywistów z pojęciem prawdy – i chyba dlatego Popper zrazu 
wolał go unikać. Gdybyśmy chcieli pojęcie prawdy wprowadzić do 
rozważań Logiki odkrycia naukowego, to byłoby to pojęcie kohe-
rencyjne (zdanie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest zgod-
ne z  przyjętym systemem), ale nie korespondencyjne (zdanie jest 
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest zgodne z rzeczywistością). 
Zapewne dlatego pod koniec swej pierwszej książki stwierdzał:

W zarysowanej tu logice nauki uniknąć można użycia pojęć „prawdzi-
wy” i „fałszywy”. Miejsce ich zajmują rozważania dotyczące relacji wy-
prowadzalności (§ 84).

W 1933 r. ukazała się drukiem praca Alfreda Tarskiego Pojęcie praw-
dy w językach nauk dedukcyjnych. W rok później Popper spotkał się 
na kongresie filozoficznym w Pradze z Tarskim, który przekonał go, 
że można i należy mówić o prawdziwości zdań (tyle że nie w języ-
ku przedmiotowym, ale w metajęzyku). Trudno ustalić, w jaki spo-
sób przebiegała dalej ewolucja poglądów Poppera, tak czy inaczej 
w 1960 r. wygłosił odczyt, którego rozszerzona wersja Prawda, ra-
cjonalność i rozwój wiedzy naukowej została ogłoszona w tomie Do-
mysły i refutacje. Powołując się na semantyczną koncepcję Tarskie-
go, sformułował tam własną koncepcję podobieństwa do prawdy 
(verisimilitude, truthlikeness, niekiedy też approximation to truth).

Co faktycznie przejął Popper od Tarskiego? Przejął deklarację, 
której zasadność jest często kwestionowana, że semantyczna kon-
cepcja stanowi eksplikację intuicji zawartych w  klasycznym, ko-
respondencyjnym pojęciu prawdy. Przejął też pogląd, iż prawdzi-
wość jest własnością zdań i że nie należy mieszać pytania o naturę 
prawdy („co to znaczy, że zdanie p jest prawdziwe?”) z pytaniem 
o kryteria prawdziwości („skąd wiemy, że p jest prawdziwe?”). Na 
tym kończą się zapożyczenia, a zaczyna ciąg nieporozumień. Pop- 
per nigdzie nie korzysta z  formalnych technik Tarskiego, zamiast 
tego w Dodatkach do Domysłów i refutacji wprowadza własny for-
malizm, który trudno uznać za zadowalający. Określa np. treść 
zdania a jako 1 – p(a), gdzie p(a) ma oznaczać prawdopodobieństwo – 
w sensie rachunku prawdopodobieństwa – zajścia zdarzenia opisa-
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nego przez a, czemu w odniesieniu do teorii naukowych nie sposób 
chyba przypisać określonego sensu, a w każdym razie Popper żad-
nych tu reguł nie podał. Podobny charakter mają definicje treści 
prawdziwej (truth content) a jako 1 – p(aP), gdzie aP jest alternaty-
wą a i wszystkich prawdziwych zdań danego systemu językowego, 
a także treści fałszywej a jako 1 – p(a/aP). Popper potrafił zilustro-
wać swoje wywody jedynie zdaniami w rodzaju „rzut rzetelną kost-
ką do gry da w wyniku 4” (co jest niewątpliwie hipotezą śmielszą 
niż przypuszczenie, że wypadnie parzysta liczba oczek), niemający-
mi nic wspólnego z praktyką badawczą nauk przyrodniczych.

Zostawmy te niefortunne formalizmy i przyjrzyjmy się kryją-
cym się za nimi intuicjom. Nasze teorie są albo prawdziwe, albo 
fałszywe. Najprawdopodobniej, twierdzi Popper, wszystkie są fał-
szywe, choć nie wszystkie w  danym czasie już zostały obalone. 
(Gdyby któraś z  ogólnych teorii była prawdziwa, to nigdy byśmy 
się tego nie dowiedzieli). Z drugiej strony choć zdanie „odległość 
z Warszawy do Lublina wynosi 130 km” jest fałszywe, to jest prze-
cież bliższe prawdzie (temu, że odległość ta wynosi ok. 155 km) niż 
„odległość z  Warszawy do Lublina wynosi 80 km”. Jak to będzie 
wyglądać w przypadku teorii naukowych? Gdyby jakaś teoria była 
prawdziwa, to wszystkie zdania wynikające z niej logicznie byłyby 
również prawdziwe. Natomiast z teorii fałszywej wynikają logicznie 
zarówno zdania prawdziwe, jak i fałszywe. Na przykład z fałszywe-
go zdania ogólnego „Wszyscy Polacy są filozofami” wynika zarów-
no – przy oczywistych przesłankach dodatkowych – fałszywe zda-
nie „Lech Wałęsa jest filozofem”, jak i prawdziwe zdanie „Roman 
Ingarden był filozofem”. Treścią prawdziwą teorii nazywa Pop-
per klasę wszystkich jej prawdziwych konsekwencji, zaś treścią 
fałszywą klasę wszystkich jej konsekwencji fałszywych. Po czym 
stwierdza, że jeśli treści prawdziwa i  fałszywa teorii T1 i T2 są po-
równywalne, to powiemy, iż T2 jest bliższa prawdzie niż T1, jeśli 
treść prawdziwa, lecz nie treść fałszywa, T2 przewyższa odpowied-
nie treści T1, lub jeśli treść fałszywa, lecz nie treść prawdziwa, T2 jest 
mniejsza od odpowiednich treści T1. Jeśli jednak klasy odpowiednio 
prawdziwych i fałszywych treści T1 i T2 krzyżują się – a tak na ogół, 
jak już powiedziano, będzie – to nie możemy porównywać ich po-
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dobieństw do prawdy. Gdyby istniała jakaś miara treści, pisze Pop- 
per, moglibyśmy zdefiniować podobieństwo do prawdy Pp(a) zda-
nia lub teorii a jako

Pp(a) = TrP(a) – TrF(a) = p(a/aP) – p(aP),

gdzie TrP(a) i TrF(a) to treści prawdziwa i treść fałszywa teorii wyra-
żone liczbowo. Jak określić odpowiednie miary, tego już Popper nie 
mówi. Podkreśla nieustannie, że termin „prawdopodobieństwo” 
rozumie w sensie rachunku prawdopodobieństwa, choć we wszyst-
kich nietrywialnych przypadkach, do których chciałoby się zasto-
sować jego koncepcję, tak rozumieć się go chyba nie da. Jest też wy-
soce niejasne, co mają znaczyć użyte w przytoczonej przed chwilą 
definicji podobieństwa do prawdy wyrażenia „prawdziwe (fałszy-
we) konsekwencje” zdania lub teorii. Czy oprócz zdań „podobnych 
do prawdy” są jeszcze zdania prawdziwe albo fałszywe w sensie ab-
solutnym? Popper wielokrotnie wytykał wczesnemu Wittgenste-
inowi głoszenie naiwnej, obrazkowej teorii sensu, według której 
zdania są po prostu podobiznami rzeczywistości. Teraz okazuje się, 
że takich zdań sam potrzebuje. A jakie miałyby być to zdania? Prze-
cież nie zdania bazowe, te bowiem przyjmowane są bądź odrzucane 
na mocy decyzji. Wątpliwości związane z Popperowską koncepcją 
podobieństwa do prawdy mnożą się, a piszący te słowa nie znajdu-
je na nie odpowiedzi.

Jeśli naukowcy nie są falsyfikacjonistami,  
tym gorzej dla nich

Jak zobaczymy w rozdziale 5, w ogłoszonej w 1962 r. Strukturze re-
wolucji naukowych Thomas S. Kuhn wykazał, przytaczając liczne 
fakty z historii fizyki i chemii, że badacze w notoryczny sposób ła-
mią reguły metodologiczne – zwłaszcza te antykonwencjonali-
styczne – które zdaniem Poppera miały decydować o naukowym 
charakterze całego przedsięwzięcia. Po pierwsze, gdy natrafiają na 
zjawiska, które zdają się przeczyć panującym teoriom, często do-
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niesienia o nich ignorują bądź odkładają je do wyjaśnienia w przy-
szłości. Po drugie, gdy już są do tego zmuszeni, nie wahają się rato-
wać swych teorii przez dodanie do nich rozmaitych hipotez ad hoc. 
A gdy to się nie uda, raczej winią teoretyków za brak pomysłowo-
ści, niż uznają teorię za sfalsyfikowaną. Mało tego, Kuhn wykazał, 
że takie postępowanie leży u podstaw wielu znakomitych osiągnięć 
poznawczych.

Reakcja Poppera na ujawnione przez Kuhna fakty była zdumie-
wająca. Przez całe życie pouczał innych, że powinni programowo 
poszukiwać faktów niezgodnych ze swymi teoriami, a gdy uda im 
się takowe znaleźć, ochoczo odrzucać teorie i budować nowe. Te-
raz najwyraźniej sam ani z „obalających” faktów historycznych się 
nie cieszył, ani nie zamierzał rezygnować z falsyfikacjonizmu. Za-
miast tego zaadoptował taktykę Hegla (filozofa, którego szczególnie 
nie znosił): jeśli fakty nie odpowiadają twojej teorii, to tym gorzej 
dla faktów. W artykule Normal Science and Its Dangers stwierdzał:

Moim zdaniem „normalny” naukowiec taki, jakim Kuhn go opisuje, 
jest osobą godną pożałowania [...], stał się kimś, kogo nazwać by moż-
na naukowcem stosowanym, w przeciwieństwie do kogoś, kogo na-
zwałbym naukowcem czystym [...]. Przyznaję, że ten rodzaj postawy 
istnieje [...] również wśród ludzi wykształconych na naukowców. Mogę 
tylko stwierdzić, że dostrzegam wielkie zagrożenia, jakie ta postawa, 
a także możliwość, iż stanie się ona normalna, ze sobą niesie [...], zagro-
żenia dla nauki i, co więcej, dla naszej cywilizacji (Popper 1970).

Na szczęście nikt prawie tymi żalami i oskarżeniami się nie przejął, 
co zapewniło filozoficznej refleksji nad nauką znakomity w tych la-
tach rozwój. Zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się teorii na-
uki ogłoszonej równolegle z Logik der Forschung, a zauważonej do-
piero po pół wieku.
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rozdział 4 
Ludwik Fleck o powstawaniu i rozwoju  

faktów naukowych

Urodził się w 1896 r. we Lwowie w rzemieślniczej, niereligijnej ro-
dzinie żydowskiej, dość zamożnej, by jego dwie siostry studiowały 
w Wiedniu i Monachium. Ukończył renomowane polskie gimna-
zjum, w którym część lekcji prowadzono po niemiecku. Studia me-
dyczne, przerwane przez służbę wojskową, odbywał na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza w polskim już Lwowie, w trakcie studiów był 
asystentem znakomitego badacza tyfusu Rudolfa Weigla. W 1923 r. 
ożenił się i założył prywatne laboratorium analiz medycznych, rok 
później przyszedł na świat jego jedyny syn Ryszard. (Często prób-
ki krwi i  moczu do badań przynosił mu, wysyłany przez ojca le-
karza, Stanisław Lem). Jednocześnie kierował laboratorium bakte-
riologicznym w  lwowskim Państwowym Szpitalu Powszechnym, 
a  później w  Miejskiej Ubezpieczalni Społecznej. W  1927 r. odbył 
kilkutygodniową praktykę w  Państwowym Instytucie Seroterapii 
w  Wiedniu. Choć nie miał bezpośrednich związków z  Uniwersy-
tetem, sam i ze współpracownikami prowadził badania medyczne, 
których wyniki zawarł do 1939 r. w około 40 artykułach opubliko-
wanych w periodykach polskich i niemieckich.

Podczas studiów zetknął się z historykami i filozofami medy-
cyny Włodzimierzem Sieradzkim (promotorem jego pracy doktor-
skiej), Władysławem Szumowskim (1935) i  Zygmuntem Ziembic- 
kim, nieco później zaprzyjaźnił się z malarzem i filozofem Leonem 
Chwistkiem, filozofującym psychiatrą Jakubem Frostigiem i słyn-
nym matematykiem Hugo Steinhausem, utrzymywał jakieś kon-
takty z  Kazimierzem Ajdukiewiczem. W  1927 r. ogłosił artykuł 
O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego, niezapowiada-
jący tego, co miało nastąpić już wkrótce – choć znaleźć tam można 
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terminy „styl myślowy” oraz „niewspółmierność”. Czytywał „Die 
Naturwissenschaften”, interdyscyplinarny tygodnik, w którym pi-
sywali m.in. najznakomitsi fizycy, współtwórcy rewolucji kwanto-
wej, a  także empiryści logiczni. W 1929 r. ukazał się tam artykuł 
Flecka Zur Krise der „Wirklichkeit”, inspirowany zwłaszcza prze-
mianami w fizyce, w którym – choć jeszcze bez charakterystycznej 
później terminologii – po raz pierwszy dał wyraz swej epistemolo-
gii. Pod koniec tekstu, odnosząc się do powstania mechaniki kwan-
towej, pisał:

Mamy obecnie szczęście być świadkami spektaklu narodzin, stworze-
nia nowego stylu myślowego. [...] Wcześniej czy później wiele rzeczy 
się zmieni: prawo przyczynowości, pojęcia obiektywności i subiektyw-
ności. Inne będą oczekiwania wobec naukowych rozwiązań, ważność 
uzyskają inne problemy. Wiele rzeczy udowodnionych okaże się nie-
udowodnionych, wiele z nieudowodnionych okaże się zbędnymi. [...] 
Stworzy się nową, przystającą do współczesności rzeczywistość.

We wrześniu 1933 r. Fleck przesłał Moritzowi Schlickowi maszyno-
pis książki Die Analyse einer wissenschaftlichen Tatsache. Versuch 
einer vergleichenden Erkenntnistheorie. Co to był za tekst, nie wia-
domo. W marcu 1934 r. Schlick wyraził gotowość polecenia książki 
do druku, o ile pozytywnie zrecenzuje ją też znawca historii medy-
cyny. Co działo się w ciągu kolejnych miesięcy, nie wiemy. W 1935 r. 
nakładem Benno Schwabe z Bazylei ukazała się książka Entstehung 
und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in 
die Lehre vom Denkstil und Denkkolektiv, która pozostała głównym 
wyrazem Fleckowskiej filozofii i socjologii nauki.

Ogłoszono 19 recenzji książki, w większości pochwalnych, ale 
tylko jedną napisał filozof, Leon Chwistek. Pozostałe opublikowano 
w periodykach medycznych i popularnonaukowych. W  Experien-
ce and Prediction (1938) o książce Flecka wspomniał Hans Reichen-
bach, czyniąc to w sposób świadczący o niezrozumieniu tekstu. (Ta 
wzmianka sprawiła, że książkę, zaintrygowany tytułem, przeczytał 
po latach Thomas Kuhn, zob. rozdz. 5). Fleck – którego właśnie wte-
dy, chyba w związku z antyżydowskimi poczynaniami władz sana-
cyjnych, zwolniono z posady w szpitalu – dodał nieco nowych idei 
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w  dwóch artykułach ogłoszonych w  „Przeglądzie Filozoficznym”: 
O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle (1935) oraz Zagadnie-
nie teorii poznawania (1936). Na krytykę swych poglądów odpowie-
dział tekstem W sprawie artykułu Izydory Dąmbskiej w „Przeglądzie 
Filozoficznym” (1938). Wkrótce potem w artykule Nauka i środowi-
sko zawarł skrajnie antyrealistyczne stanowisko w sprawie przed-
miotów postulowanych przez teorie naukowe, powołując się przy 
tym na książkę psychiatry, historyka i filozofa medycyny Tadeusza 
Bilikiewicza. Bilikiewicz zareagował tekstem broniącym realizmu. 
Oba artykuły, wraz z  polemicznymi odpowiedziami, ukazały się 
w numerze sierpniowo-wrześniowym 1939 „Przeglądu Współczes-
nego”; zdaje się, że Fleck nigdy nie dowiedział się o tych publikacjach.

Po zajęciu Lwowa przez Sowietów utracił prywatne laborato-
rium, mianowano go zaś kierownikiem Miejskiej Pracowni Sani-
tarno-Bakteriologiczej, a  później docentem w  Katedrze Mikro-
biologii Uniwersytetu, noszącego wówczas imię Iwana Franki. Po 
wkroczeniu 30 czerwca 1941 r. do Lwowa wojsk niemieckich zaczę-
ły się pogromy Żydów, hitlerowcy zamordowali też 22 profesorów 
Uniwersytetu, niektórych z rodzinami. Przesiedlony wraz z rodzi-
ną do getta, Fleck kierował laboratorium bakteriologicznym w Szpi-
talu Żydowskim. Wynalazł wówczas, co ogłosił w „Gazecie Żydow-
skiej”, szczepionkę na tyfus produkowaną z moczu chorych. Gdy 
zaczęła się likwidacja lwowskich Żydów, umieszczono go z rodziną 
na terenie zakładów farmaceutycznych Laokoon i zatrudniono przy 
produkcji szczepionki przeciwtyfusowej dla niemieckich żołnierzy. 
W styczniu 1943 r. wraz z żoną i  synem znalazł się w Auschwitz, 
gdzie zrazu pracował przy transporcie zwłok. Później w Instytucie 
Sanitarnym SS prowadził testy medyczne. W grudniu 1943 r. prze-
niesiono go do Obozu Koncentracyjnego w Buchenwaldzie, do utwo-
rzonego tam ośrodka badań nad tyfusem. Grupa więźniów, biologów 
i lekarzy, pod kierunkiem niedouczonego medycznie SS-mana, wy-
twarzała szczepionkę przeciw tyfusowi, starając się sabotować posta-
wione przed nią zadania. (Po wojnie jeden ze współwięźniów oskar-
żył jednak Flecka o pośrednią współpracę z Niemcami).

Obóz w Buchenwaldzie został oswobodzony w kwietniu 1945 r. 
Miesiąc później Fleck odnalazł żonę i syna we Lwowie, skąd szyb-
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ko wyjechali do Polski. W Lublinie objął Katedrę Mikrobiologii na 
Wydziale Lekarskim tworzonego właśnie Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej. Habilitował się w 1946 r., w 1950 r. został profe-
sorem zwyczajnym. W  1948 r. składał zeznania w  Norymberdze 
w sprawie zbrodniczej działalności koncernu I. G. Farben.

Ogłosił jeszcze po polsku dwa artykuły z zakresu filozofii na-
uki, oba w czasopismach popularnonaukowych: Problemy nauko-
znawstwa (1946) i Patrzeć, widzieć, wiedzieć (1947). Nie dodają one 
niczego istotnego do teorii sformułowanej w latach 1930-ch. Wal-
cząc z brakami pomieszczeń, sprzętu, odczynników i ludzi zorga-
nizował laboratorium, w którym prowadzono badania nad zjawi-
skiem zlepiania się leukocytów w stanach gorączkowych i w trakcie 
ciąży, które odkrył w 1942 r., a określił mianem „leukergii”. Temu 
poświęcona była większość z ok. 80 artykułów medycznych, jakie 
ogłosił, sam lub ze współpracownikami, głównie po polsku, ale 
też po angielsku i  po francusku. Wielokrotnie odznaczany, miał 
do dyspozycji samochód służbowy, wyjeżdżał na międzynarodo-
we kongresy, a w 1954 r. został członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Nauk. W 1957 r. w wywiadzie zamieszczonym w komu-
nistycznej „Trybunie Ludu”, mówiąc o swoich pracach, wspomniał, 
że pracuje nad drugim tomem dzieła „o metodologii nauk przyrod-
niczych” – w pozostałych po nim papierach nie odnaleziono jednak 
niczego na ten temat.

Był już poważnie chory, na serce i na raka, gdy jesienią 1957 r. wraz 
z żoną wyemigrował do Izraela. Tęsknił za synem, który mieszkał 
tam od lat, uciekał też przed rosnącą po upadku stalinizmu w Pol-
sce falą antysemityzmu. Parę lat pracował w Instytucie Badań Bio-
logicznych w Ness Ziona, w 1959 r. został profesorem w Zakładzie 
Mikrobiologii Uniwersytetu Hebrajskiego w  Jerozolimie. Napisał 
wtedy, po angielsku, swój ostatni tekst filozoficzny, Crisis in Scien-
ce. Towards a Free and More Human Science, który został odrzuco-
ny przez kilka czasopism filozoficznych. Zmarł 5 czerwca 1961 r. na 
skutek drugiego zawału serca.

Po II wojnie światowej na temat epistemologii Flecka pano-
wało głuche milczenie. W  1962 r. w  przedmowie do najsłynniej-
szej książki z filozofii nauki XX w., Struktury rewolucji naukowych, 
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Thomas Kuhn wspomniał, że wiele z  jego idei antycypował Fleck 
w  Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. 
Co osobliwe, przez kilkanaście lat, podczas ogromnej debaty wy-
wołanej ukazaniem się Struktury nikt na tę wzmiankę nie zwró-
cił uwagi. Dopiero artykuł Wilhelma Baldamusa (1977) i  książka 
jego ucznia Thomasa Schnellego (1982) sprawiły, że filozofia i socjo-
logia nauki mikrobiologa ze Lwowa weszła na rynek idei. W 1979 r., 
z przedmową Kuhna, ukazał się angielski przekład jego książki Ge-
nesis and Development of a Scientific Fact, przekład polski Powsta-
nie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu my-
ślowym i  kolektywie myślowym opublikowano w  1886 r. Książkę 
przetłumaczono też na włoski, hiszpański, rosyjski, szwedzki, fran-
cuski i koreański. Było to za późno, by Fleck mógł oddziałać na ro-
dzący się mocny program socjologii wiedzy, a także inne nurty 
społecznego konstruktywizmu (zob. Zakończenie). Odkrywa-
no jego koncepcje po fakcie, by ze zdumieniem stwierdzić, że na-
dal są świeże i odkrywcze. Wreszcie najważniejszy dziś społeczny 
konstruktywista, Bruno Latour, określił Flecka mianem „założycie-
la socjologii nauki” (2005).

Poprzednicy, a zwłaszcza socjologowie wiedzy

W swej teorii kolektywów myślowych i stylów myślowych Fleck łą-
czył idee rozwinięte przez socjologów wiedzy z doświadczeniami ba-
dacza, refleksjami nad historią medycyny, a wreszcie pewnymi kon-
cepcjami przejętymi od filozofów. Rozważmy te wpływy po kolei.

Przez długie wieki europejscy myśliciele pojmowali człowieka 
jako osobę, tzn. istotę wyposażoną w rozum i wolną wolę. Jeśli za-
chcemy użyć rozumu we właściwy sposób, powiadano, to uzyska-
my prawdziwy pogląd na to, co dla człowieka poznawalne. Jakimi 
zasadami rozum winien się kierować i jakie są granice ludzkiej wie-
dzy – oto były wielkie problemy, z jakimi filozofowie Zachodu zma-
gali się przez długie wieki. Aż Karol Marks zaszokował ich twier-
dzeniem: „Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz, przeciwnie, 
byt społeczny ludzi określa ich świadomość” (Przyczynek do kry-
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tyki ekonomii politycznej, Przedmowa z 1859). Taka była podstawa 
jego teorii ideologii – z natury zwodniczych poglądów na świat, 
ludzi, bogów, wartości itd. To nie wrodzony nam rozum prowadzi 
do powstania takich czy innych poglądów, ale kształtują się one pod 
wpływem szczególnej sytuacji społecznej – rozkładu interesów kla-
sowych związanych z  panującym sposobem produkcji – w  jakiej 
przyszło nam żyć. Nasze myślenie nie jest wolne, jest uwarunko-
wane przez coś, co nie zależy od naszej woli, a z czego zwykle nie 
zdajemy sobie sprawy.

Socjologii wiedzy, dyscyplinie systematycznie badającej związ-
ki między strukturą społeczeństwa a myśleniem jego członków, po-
czątek dali Max Scheler (Problemy socjologii wiedzy, 1926) i  Karl 
Mannheim (Ideologia i utopia, 1929). Fleck najwyraźniej tych prac 
nie znał, przytaczał jedynie artykuł Wilhelma Jerusalema (1924) 
oraz niemiecki przekład książki Lucien Lévy-Bruhla Czynności 
umysłowe w  społeczeństwach pierwotnych (1910). Według ustaleń 
Thomasa Schnellego (1986) socjologię wiedzy znał głównie z lektu-
ry popularnonaukowego artykułu Pawła Rybickiego (1929). Wspo-
minał prace Émila Durkheima i Ludwika Gumplowicza na temat 
przymusów, jakie na myślenie jednostek wywierają struktury spo-
łeczne. Tego ostatniego cytował za Jerusalemem:

Największym błędem indywidualistycznej psychologii jest akceptacja 
tezy, że człowiek myśli. [...] to, co w człowieku myśli, to wcale nie jest 
on sam – ale jego społeczna wspólnota. Źródłem jego myślenia nie jest 
on sam, ale jego społeczne otoczenie, w którym żyje, społeczna atmo-
sfera, którą oddycha, nie może myśleć inaczej, niż to wypływa nieod-
zownie z koncentrujących się w jego mózgu wpływów otaczającego go 
społecznego środowiska (Gumplowicz, Grundriss der Soziologie, 1905; 
cyt. za Fleck 1935a, I,4).

Niemniej, twierdził dalej Fleck, wymienieni myśliciele swe analizy 
społecznych uwarunkowań postrzegania i myślenia prowadzili je-
dynie w odniesieniu do pozanaukowych stylów myślowych. W na-
uce, ich zdaniem, mamy do czynienia z „czysto obiektywną kon-
statacją faktów” i z „czysto teoretycznym myśleniem” wolnym od 
emocji – a zatem niepodległym wyjaśnieniom socjologicznym. Gdy 
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przechodzimy od myślenia mitycznego do naukowego, zaczynamy 
jakoby postrzegać świat „właściwie”, a wiara np. w duchy i demo-
ny, warunkowana społecznie, zostaje, jak twierdzi Lévy-Bruhl, za-
stąpiona „wiedzą o tym, co jest fizycznie możliwe lub niemożliwe”. 
A przecież, ripostuje Fleck, do niedawna fizycy uważali za niemoż-
liwe to, co w świetle falowej teorii materii możliwym się stało. Spo-
soby, na jakie naukowcy myślą o  świecie, podlegają nieustannym 
zmianom. I dlatego 

Każde poznanie jest działaniem społecznym nie tylko wtedy, gdy fak-
tycznie wymaga współpracy, ponieważ zawsze opiera się na wiedzy 
i umiejętnościach przekazanych przez wielu innych. Ma charakter spo-
łeczny, gdyż podczas każdej długotrwałej wymiany myśli pojawia-
ją się i  rozwijają idee i  standardy, których autorstwa nie da się przy-
pisać żadnej jednostce. Powstaje kolektywny sposób myślenia wiążący 
wszystkich uczestników i z pewnością determinujący każdą czynność 
poznawczą. Dlatego właśnie poznanie rozważać musimy jako funkcję 
trzech składników: jest ono relacją między jednostkowym podmiotem, 
pewnym przedmiotem i danym kolektywem myślowym (Denkkollektiv), 
w ramach którego działa ów podmiot; udaje się coś poznać jedynie wte-
dy, gdy używa się pewnego stylu myślowego (Denkstil) powstającego 
w obrębie danego kolektywu (1986).

Nie tylko więc powstawanie ideologii, jako świadomości fałszywej, 
podlega wyjaśnieniom socjologicznym: podlega im też proces ko-
lektywnego wytwarzania wiedzy zwanej „naukową”. To właśnie 
twierdzenie sprawiło, że w  pismach Flecka socjologia wiedzy 
przekształca się w  (konstruktywistyczną) socjologię nauki. 
Natomiast, co warto podkreślić, od socjologów wiedzy przejmował 
on ogólne hasła, a nie szczegółowe koncepcje.

Jako naukowiec, pozostając poza uniwersytetem, Fleck prowa-
dził w latach dwudziestych i  trzydziestych badania o dość margi-
nalnym znaczeniu. Podczas studiów słuchał wykładów o  historii 
i filozofii medycyny, jednak jako historyk był raczej zaawansowa-
nym amatorem niż fachowcem. Zestaw jego lektur filozoficznych 
wygląda na dość przypadkowy. Tu i ówdzie odwołuje się do Berg-
sona, Kanta i Simmela, filozofujących przyrodników Jamesa Clerka 
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Maxwella, Nielsa Bohra i Erwina Schrödingera, parokrotnie wspo-
mina o poglądach Macha, Carnapa i Schlicka, a także konwencjo-
nalistów, ani razu jednak nie odwołuje się do prac Poincarégo (do-
stępnych wówczas w polskich przekładach) czy Duhema. W żadnej 
więc dziedzinie, by użyć jego własnej terminologii, nie należał do 
ściśle ezoterycznych kręgów odpowiednich kolektywów myślo-
wych, niemniej – czerpiąc z unikalnej, multikulturowej atmosfery 
Lwowa – zmieszał różne style myślowe w nader oryginalną całość. 
(Nie musi to zdumiewać. W tym samym czasie Popper, który słabo 
znał zarówno filozofię, jak i nauki przyrodnicze, a w ogóle nie znał 
historii nauki, napisał Logikę odkrycia naukowego, jedną z najbar-
dziej wpływowych książek z zakresu metodologii nauki).

Sam Fleck nie pomaga nam odpowiedzieć na pytanie o swych 
poprzedników, wręcz przeciwnie. Pięć wieków wcześniej, prze-
syłając De revolutionibus wydawcom, Kopernik usunął wzmian-
kę o  swym najważniejszym poprzedniku, Arystarchu z  Samos; 
nie wspomniał też o swych wybitnych i krytycznych wobec syste-
mu Ptolemeusza nauczycielach astronomii, Wojciechu z Brudzewa 
i Dominiku Marii Novarze. Fleck postąpił tak samo: w swoich filo-
zoficznych tekstach ani razu nie wymienił lwowskich historyków 
i filozofów medycyny: Szumowskiego, Sieradzkiego i Ziembickiego, 
a  także lwowskich filozofów: Chwistka (którego koncepcja wielo-
ści rzeczywistości w sztuce, ale i w nauce, pod szeregiem względów 
zbieżna jest z jego poglądami) i Ajdukiewicza (który w tych latach 
był konwencjonalistą, a zatem zmierzał w podobnym jak Fleck kie-
runku). Nie wspomniał też swego przyjaciela Jakuba Frostiga, któ-
ry w 1929 r. pisał: 

Przez [wyrażenie „grupa społeczna”] rozumiemy każdą grupę ludzi 
powiązanych wspólną „intencją”. Tak więc grupa matematyków jest 
grupą o bardzo swoistej, matematycznej mentalności. [...] jeden i  ten 
sam człowiek może [...] należeć do bardzo różnych grup ludzi. [...] ko-
lektywny zasób grupy wciąż się zmienia, a wraz z nim kryteria praw-
dy. [...] Jedynie w odniesieniu do kolektywnych zasobów danej grupy 
możemy określić pewien stan rzeczy jako poprawny bądź jako osobisty 
błąd (Das schizophrene Denken, 1929; cyt. za Schnelle 1986).
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Ten fragment bez zmian mógłby się znaleźć w tekście Flecka! 
Zostawmy dociekania na temat źródeł poszczególnych idei i przyj-
rzyjmy się gotowemu systemowi jego społecznej epistemologii. To 
też nie jest zadanie łatwe, z uwagi na charakter jego pism. Powsta-
nie i  rozwój faktu naukowego rozpada się jakby na dwie odrębne 
części. Pierwsza to rozdział 1, o historii pojęcia kiły i rozdział 2, za-
wierający rozproszone twierdzenia epistemologiczne do tej historii 
nawiązujące. Rozdział 3 opowiada o odkryciu reakcji Wasserman-
na, a rozdział 4 to stosunkowo systematyczny wykład teorii kolek-
tywów myślowych i stylów myślowych. Jednak centralne twierdze-
nia pojawiają się w kolejności dość przypadkowej, tematy powracają 
czasem nie całkiem wiadomo dlaczego, by nagle zniknąć bez wi-
docznego powodu. Książka ma marny wstęp i w ogóle nie ma za-
kończenia. Towarzyszące jej artykuły sprawiają wrażenie serii swo-
bodnych skojarzeń na dany temat. A jednak w tekstach tych wciąż 
napotykamy twierdzenia niesłychanie ciekawe, otwierające nowe 
horyzonty poznawcze, tu i ówdzie przewyższające to, co dziś rozwi-
ja się jako społeczne studia nad nauką i technologią.

Kolektywy myślowe

Fleck przyjmuje dwa założenia konstytutywne dla kantyzmu: (1) za-
nim zaczniemy uczyć się z  doświadczenia, musimy coś wiedzieć 
przed doświadczeniem, gdyż umysł pusty ani by nie spostrzegał, 
ani by nie myślał; (2) założenia a priori pełnią w procesie poznawa-
nia rolę czynną, kształtując – w sposób przez nas nieuświadomiony – 
zarówno nasze postrzeżenia, jak i myśli. Nie poznajemy świata ta-
kim, jakim jest sam w sobie, ale takim, jaki jawi się przez pryzmat 
naszych form i kategorii poznawczych. Jednak narodziny i poznaw-
cze sukcesy mechaniki kwantowej wykazały, że w sądach syntetycz-
nych a priori nie ma niczego koniecznego czy niezmiennego. Skąd 
więc pochodzą przeddoświadczalne składniki naszej wiedzy?

Budowanie systemu epistemologicznego zacząć musimy, pod-
kreśla Fleck, od uznania, że ludzie różnią się poglądami, ale różni-
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ce te występują nie tyle między jednostkami, co między grupa-
mi ludzi: 

[...] istnieją ludzie mogący się ze sobą porozumieć, tj. którzy myślą ja-
koś podobnie, należą niejako do tej samej grupy myślowej, i ludzie, któ-
rzy zupełnie nie mogą się dogadać i porozumieć ze sobą, więc jakby 
należeli do różnych grup (zespołów) myślowych. Przyrodnicy, filologo-
wie, teologowie lub kabaliści mogą się w obrębie swoich zespołów do-
skonale porozumiewać, lecz porozumienie fizyka z filologiem jest trud-
ne, z teologiem bardzo trudne, a z kabalistą lub mistykiem niemożliwe. 
Przedmiot rozmowy nie gra roli decydującej, bo nawet o identycznym 
na pozór przedmiocie, np. w sprawie pewnej choroby lub zjawiska na 
niebie fizyk zrozumie biologa, a nie dogada się z teologiem lub gnosty-
kiem. Będą mówili obok siebie, a nie do siebie: należą do innego zespo-
łu myślowego, mają inny styl myślowy. Co dla jednego jest ważne, na-
wet istotne, dla drugiego jest rzeczą uboczną, niewartą rozważania. Co 
dla jednego jest oczywiste, dla drugiego jest nonsensem. Co dla jedne-
go jest prawdą (ew. „wzniosłą prawdą”), dla drugiego jest „podłym wy-
mysłem” (ewentualnie naiwnym złudzeniem) (1936, § II).

Towarzyszą temu różnice sposobów spostrzegania: patrząc z  tego 
samego miejsca w  tym samym kierunku, członkowie jednej gru-
py zobaczą to samo, ale ludzie z  różnych grup często dostrzegają 
coś innego, bądź tam, gdzie jeden coś dostrzega, drugi nie reaguje.

Poznawanie jest czynnością zbiorową. Człowiek z  samej 
swej natury nie spostrzega i nie myśli w jakiś sensowny sposób – za-
czyna to czynić, gdy poddany zostanie procesowi socjalizacji. Dla-
tego mówienie po prostu, że „osobnik X poznał zjawisko P”, jest 
niekompletne – i mylące. Należy mówić, że „X poznał P w stylu my-
ślowym S z epoki E”. To, co kantyście jawi się jako aprioryczna for-
ma spostrzegania czy aprioryczna kategoria myślenia, jest wytwo-
rem kolektywu myślowego, do którego należy X.

Niemożliwy jest naprawdę izolowany badacz, niemożliwe jest ahisto-
ryczne odkrycie, niemożliwa jest bezstylowa obserwacja. Izolowany ba-
dacz bez uprzedzeń i tradycji, bez działających na niego sił społeczeń-
stwa myślowego i bez wpływu ewolucji tego społeczeństwa byłby ślepy 
i bezmyślny. Myślenie jest czynnością zbiorową jak śpiew chóralny lub 
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rozmowa. Podlega ono swoistym zmianom w czasie, wykazuje histo-
ryczną ciągłość tych przemian. Produktem jego jest pewien obraz, wi-
doczny tylko dla tego, kto w tej czynności społecznej bierze udział, lub 
myśl jasna również tylko dla członków kolektywu. Co myślimy i jak wi-
dzimy, zależy od kolektywu myślowego, do którego należymy (1935b).

Niemożliwe jest ahistoryczne, oderwane od historii poznawa-
nie, podobnie jak niemożliwe jest poznawanie asocjalne, doko-
nywane przez izolowanego badacza. „Umysł pusty” nie postrze-
ga, nie porównuje, nie uzupełnia, nie pogłębia: nie myśli (1936, § VI).

Kolektyw myślowy definiuje Fleck jako wspólnotę ludzi zwią-
zanych wymianą myśli lub wzajemnym oddziaływaniem in-
telektualnym (1935a, § II.4). Członkowie kolektywu nie tylko 
przyswoili sobie pewne sposoby spostrzegania i myślenia, ale nie-
ustannie je przeobrażają – a dzieje się to nie tyle w ich głowach, co 
w przestrzeni między nimi.

Każdy zapewne zaobserwował, że podczas żywej, absorbującej rozmo-
wy kilku ludzi powstaje po pewnym czasie jakiś szczególny stan, któ-
ry powoduje, że uczestnicy wypowiadają myśli, jakich w  innym ze-
spole nigdy tak nie wyrażają. Zjawia się wspólny nastrój intelektualny 
i wreszcie rodzi się z wzajemnego porozumienia, a także z wzajemnych 
nieporozumień swoisty twór myślowy, którego autorstwo nie należy do 
żadnej osoby, lecz tylko do owego kolektywu (1936, § V).

Mowa tu, co warto podkreślić, o rodzeniu się z jednej strony swo-
istego stylu myślowego, a z drugiej pewnego zbiorowego na-
stroju, który wzmacnia więzi grupowe i pcha członków kolektywu 
do określonych zachowań.

Niektóre kolektywy istnieją krótko, w  skrajnych przypad-
kach tyle, ile trwa pojedyncza rozmowa. Gdy społeczne siły wiążą-
ce ludzi działają przez czas dłuższy, powstają kolektywy myślowe 
w postaci ruchów religijnych, tradycji ludowych, sztuki czy nauki. 
W przypadku kolektywów trwałych tworzone są społeczne insty-
tucje umożliwiające i  regulujące włączanie w ramy danego kolek-
tywu kolejnych pokoleń. Są to, po pierwsze, systemy edukacyjne,  
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a, po drugie, społeczne obrzędy towarzyszące przyjmowaniu no-
wych członków do kolektywu. Obowiązują też w jego ramach swo-
iste systemy wartości, systemy nakazów i  zakazów, nagród i  kar, 
sposoby zyskiwania uznania itd.

W  przypadku społeczności etnicznych wszyscy są członkami 
jednego kolektywu myślowego: każdy spostrzega i myśli tak samo, 
każdy też wykonuje takie same lub podobne czynności. W społe-
czeństwach rozwiniętych, z jakimi mamy dziś do czynienia na ca-
łej prawie Ziemi, powstaje mnóstwo różnych kolektywów: religijne, 
artystyczne, naukowe, astrologiczne, kolektywy świata mody, poli-
tyczne, ekonomiczne, lekarskie, znachorskie, sportowe itd., itd. 

Gdy rozwijany i  stosowany przez kolektyw styl myślowy sta-
je się odpowiednio wyrafinowany, kolektyw rozpada się na sto-
sunkowo niewielki krąg ezoteryczny, czyli grono specjalistów, 
„wtajemniczonych”, oraz szerszy krąg egzoteryczny, czyli tych 
wszystkich, którzy poddają się działaniu stylu, ale nie odgrywają 
czynnej roli w jego formowaniu. Ci pierwsi to „wtajemniczeni” – ka-
płani i teolodzy w przypadku danej religii, artyści i krytycy sztuki 
w  przypadku malarstwa czy muzyki, twórczo pracujący naukow-
cy w przypadku nauki itd. Odpowiednie kręgi egzoteryczne stano-
wić będą w wymienionych przypadkach wierni świeccy, miłośnicy 
sztuki, nauczyciele szkolni, inżynierowie czy ludzie ogólnie zainte-
resowani postępami nauk.

Kręgi egzoteryczne mają dostęp do stylu myślowego jedy-
nie za pośrednictwem kręgów ezoterycznych; np. dzięki temu, że 
słuchają kazań wygłaszanych przez kapłanów lub czytają książ-
ki popularnonaukowe. Członkowie kręgów egzoterycznych ufają 
wtajemniczonym. Ale specjaliści też nie są niezależni od kręgów 
egzoterycznych: to „opinia publiczna”, wsparcie ze strony sympa-
tyków czy wiernych uzasadnia działania specjalistów i dostarcza 
im bodźca do działań.

We współczesnych społeczeństwach prawie każdy należy do 
wielu kolektywów jednocześnie, przy czym większość ludzi znajdu-
je się wyłącznie w kręgach egzoterycznych. Nieliczni wchodzą po-
nadto do jakiegoś kręgu ezoterycznego, sporadycznie do więcej niż 
jednego. Np. naukowiec może być też członkiem jakiegoś kościo-
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ła, partii politycznej, klubu wspinaczy wysokogórskich, a ponadto 
każdy należy do szerokiego kolektywu „życia codziennego” dane-
go społeczeństwa.

W  obrębie naukowego kręgu ezoterycznego Fleck wyróżnia 
awangardę, twórczo opracowującą dany problem, grupę zasad-
niczą, czyli „oficjalną wspólnotę”, a wreszcie maruderów (1935a,  
§ IV.4). W  innym miejscu pomija maruderów, odróżnia zaś spe-
cjalistów i fachowców ogólniejszych (1936, § VI). Odpowia-
da temu podział piśmiennictwa naukowego – do czego wrócimy 
poniżej.

Kolektywny nastrój

Jak już powiedziano, wraz z narodzinami stylu myślowego wytwa-
rza się swoisty nastrój zbiorowy, siła łącząca członków kolekty-
wu, a zarazem izolująca ich od kolektywów, których członkowie „to 
samo” postrzegają inaczej i o „tym samym” inaczej myślą.

Ten nastrój wytwarza gotowość do jednako skierowanego postrze-
gania, wartościowania i  użytkowania postrzeganego, tj. wspólny styl 
myślowy. Jest on także źródłem owego poczucia solidarności myślo-
wej wewnątrzgrupowej, [...] owego koleżeństwa swoistego, które stwa-
rza „towarzysza”, „ziomka” „współwyznawcę”, „kolegę” itp. Przeciwień-
stwem jest uczucie wrogości dla „obcego”, dla tego, który czci obce 
bogi, używa obcych słów pozbawionych tajemnego czaru odczuwane-
go wewnątrz kolektywu. Jest on „niemym”, jego zdania są nonsensami 
lub złudzeniami (por. Scheinprobleme nowoczesnych nauk przyrodni-
czych). Wypowiedzi jego, burzące nastrój intelektualny kolektywu, bu-
dzą nienawiść (1936, § V).

Kolektywny nastrój to gotowość do zarówno selektywne-
go odczuwania, jak i odpowiednio ukierunkowanych dzia-
łań. Wytwarza on np. w członkach kolektywów religijnych w pew-
nych sytuacjach współczucie czy litość, a w innych wstręt i święte 
oburzenie, pcha ich zarówno do poświęcenia dla innych, jak i do 
rozpalania stosów, na których płoną innowiercy. Zaś naukowcom 
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każe działać na rzecz oświecenia publicznego, zarazem wzbudzając 
w nich uczucie pogardy dla astrologów, alchemików czy zwolenni-
ków medycyny niekonwencjonalnej.

Nie ma myślenia, podkreśla Fleck, wolnego od emocji – a  te 
mają charakter społeczny. Kryją się już w  języku, jakim posługu-
je się dany kolektyw. Terminy specjalistyczne nie tylko do czegoś 
się odnoszą, ale niosą w sobie pewną specyficzną moc, są nie tyl-
ko nazwami, ale niejako zawołaniami bojowymi. Żaden z  termi-
nów, takich jak „król”, „wróg”, „duch”, „materia”, ale też „gatunek”, 
„atom”, „analiza”, „funkcja”

[...] nie da się bez reszty zastąpić eksplikacją logiczną, bo tradycja da-
nej dyscypliny, jej rozwój historyczny otoczyły ją ową swoistą mocą sa-
kramentalną, przemawiającą do członków kolektywu silniej niż treść 
logiczna. Gdyby nie moc terminu „gatunek”, niemożliwa byłaby walka 
o ewolucjonizm i darwinizm, gdyby nie podobna moc terminu „kwa-
dratura koła”, może nikt by się o nią nie troszczył (1936, § V).

Dlatego wraz z opanowaniem specjalistycznej terminologii pojawia 
się u członków kręgu ezoterycznego poczucie misji, zaś samo przy-
łączenie się do takiego kręgu ma „wartość sakramentu wtajem-
niczenia”.

Jeśli pozycja elity jest silniejsza niż pozycja masy, elita izoluje 
się, a od masy żąda posłuszeństwa. Rozwijają się wtedy dogmatycz-
ne style myślenia, w których sprawdzian poprawności lokowany jest 
zwykle w odległej przeszłości, w mniej lub bardziej mitycznym mi-
strzu czy zbawicielu. Kolektywne życie nabiera w  związku z  tym 
charakteru ceremonialnego, a dostęp do kręgów ezoterycznych jest 
pilnie strzeżony. Panuje konserwatyzm: nie ma miejsca dla zasad-
niczo nowych idei, można jedynie gorzej lub lepiej realizować praw-
dy niegdyś objawione. Taki charakter ma większość kolektywów re-
ligijnych.

Jeśli pozycja masy jest silniejsza niż pozycja elity – a tak dzieje 
się w kolektywach naukowych – elita zabiega o zaufanie i uznanie 
masy, zapewniając, że służy dobru publicznemu. Taki kolektyw ma 
charakter demokratyczny: sprawdzianem poprawności jest „uzna-
nie wszystkich”, a każde twierdzenie może i powinno być dyskuto-
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wane przez każdego. Wszyscy są zachęcani do uczenia się, a każdy, 
kto spełni odpowiednie standardy intelektualne, może stać się, jeśli 
zechce, członkiem odpowiedniego kręgu ezoterycznego. Specyficz-
ny dla naukowych kolektywów nastrój realizuje się

Przede wszystkim jako obowiązek wycofania się osoby badacza, który 
wyraża się także w demokratycznie równomiernym szacunku dla każ-
dego poznającego: wszyscy badacze są zasadniczo uważani za równo-
prawnych i wszyscy, którzy są w służbie ideału, w równym stopniu mu-
szą swoją osobę usunąć w cień. Indywidualne mniemania uważane są 
w nauce za tymczasowe (1935, § IV.5).

Każdy, kto przyswoił sobie styl myślowy – a dostęp do niego jest ot-
warty – ma być w stanie sprawdzić, czy dane twierdzenie jest praw-
dziwe, móc powtórzyć eksperyment wykonany przez innych itd.

Tu pojawia się praktyczny problem nie do rozwiązania. Miano-
wicie ogólne wykształcenie, niezbędne do włączenia się do nauko-
wych kolektywów, nabywa się w szkole przed wejściem w okres doj-
rzałości – a jeśli to się nie uda, jednostka jest praktycznie skazana 
na pozostanie poza kolektywem nauk. W nauce nie ma przejść mię-
dzy niewykształconym ogółem a  gronem specjalistów. Niemniej 
demokratyczny szacunek dla (wyimaginowanego) „każdego” nada-
je naukowym stylom myślowym charakter bezosobowy.

Wyraża się on we wspólnym uwielbieniu pewnego ideału, ideału 
prawdy obiektywnej, jasności i dokładności. Składa się z wiary, że to, 
co wielbione, stanie się osiągalne dopiero, być może, w bardzo odległej, 
może nieskończenie odległej przyszłości. Z gloryfikacji poświęcenia 
się swojej służbie. Z określonego kultu bohaterów i pewnej określo-
nej tradycji (1935a, § IV.5).

Część kolektywnego nastroju powstaje na styku kręgów ezoterycz-
nego i egzoterycznego. Z jednej strony, jak już powiedziano, człon-
kowie kręgów egzoterycznych zazwyczaj ufają fachowcom i podzi-
wiają ich. Z  drugiej strony, kręgi ezoteryczne działają pod presją 
oczekiwań ze strony mas. Gdy wsparcia z zewnątrz zabraknie, dana 
dyscyplina nie odnotowuje tak znaczących osiągnięć. Fleck ucieka 
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się tu do obrazu piasku niesionego przez wiatr. Podczas gdy rzuco-
ny kamień czasem trafia, a czasem nie, to pył wiatrem niesiony nie-
uchronnie gromadzi się w zagłębieniach. Gdy więc presja społeczna 
sprawi, że dostatecznie wielu badaczy przez dostatecznie długi czas 
pracuje nad jakimś zagadnieniem, przy czym otrzymują oni dosta-
teczne wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe, to w końcu do-
chodzą do mniej lub bardziej zadowalających rezultatów. Warun-
kiem sukcesu nie jest rzekoma prawdziwość używanych teorii, ale 
systematyczność badań.

Powstanie i rozwój stylu myślowego, a także powstanie  
i rozwój faktów

Demokratycznie równy szacunek dla każdego każe naukow-
com pisać prace popularne, mające zapoznać laików, na ile to moż-
liwe, z  aktualnym stanem wiedzy. Używają w  nich zrozumiałego 
dla ogółu języka potocznego, pełnego wyrażeń nieścisłych i  me-
tafor. Ponieważ w tekście popularnym trzeba pominąć komplika-
cje, na jakie w swej pracy wciąż napotyka fachowiec, a  jego autor 
zwraca się do laików jako autorytet, to charakterystycznym rysem 
prac popularyzatorskich jest ich dogmatyczny charakter. W miej-
sce zastrzeżeń w rodzaju „wydaje się”, „jak usiłowano wykazać”, ja-
kich pełno w specjalistycznych artykułach, w tekstach popularnych 
zwykle czytamy „jest faktem, że” czy „jak nauka wykazała”. Ma to 
ważne (choć niezamierzone) skutki dla rozwoju samej nauki, gdyż 
ci, którzy w przyszłości staną się badaczami, wchodzą w pierwszy 
kontakt z daną dyscypliną właśnie w wyniku lektury prac popular-
nych. One też kształtują ich wyobrażenia o tym, czym jest nauka 
i jak się ją uprawia. W rezultacie to, co zostało wytworzone przez lu-
dzi, nabiera charakteru bezosobowego, samoistnego, zaczyna jawić 
się jako proste odzwierciedlenie rzeczywistości.

Oddalenie społeczne zamienia autora z  twórcy w  odkrywcę. Rosną-
cy fakt naukowy zmienia się z  tworu myślowego w  przedmiot. Staje 
się nieosobowy, samoistny, staje się rzeczą. [I  tak rodzi się mityczne] 
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pojęcie prawdy jako odwzorowania niezależnej od poznającego rzeczy-
wistości (1936, § VI).

Później przychodzi pora na lekturę podręczników – o których po-
niżej – a  także praktyczne ćwiczenia w  rozwiązywaniu wzorco-
wych problemów teoretycznych i pracy doświadczalnej odbywane 
pod okiem specjalistów. Takie wprowadzenie w daną dziedzinę ma 
nadal charakter dogmatyczny.

Przygotowuje się umysł dla pewnej dziedziny, przyjmuje się go w za-
mknięty w sobie świat, udziela mu się pewnego rodzaju wtajemnicze-
nia. [...] Fachowiec [...] jest specjalnie uformowanym człowiekiem, któ-
ry już nie może ujść swoim tradycyjnym i kolektywnym związkom, bez 
których nie byłby fachowcem (1935a, § III).

Uformowany już specjalista zaczyna się mierzyć z pewnymi zagad-
nieniami badawczymi. Nie czyni tego sam: jest przecież członkiem 
kolektywu, w  którym wszyscy podobnie spostrzegają świat i  po-
dobnie o świecie myślą. I jeśli zagadnienie jest nowe, to szansa na 
sukces istnieje tylko wtedy, gdy w badania zaangażuje się cała grupa 
naukowców. Zwykle badane zjawiska są niebywale skomplikowane, 
zróżnicowane – i trzeba je poodróżniać, posegregować, powiązać, 
uprościć, a to są zadania przerastające siły pojedynczego badacza. 
Tylko zorganizowany zespół naukowców, pracujący przez szereg 
lat, ma szanse stworzenia klarownego obrazu badanych zjawisk.

Nie chodzi jednak tylko o to, że pracy jest za wiele. Jeśli mamy 
do czynienia z takim rodzajem zjawisk, jaki jeszcze nie został za-
dowalająco zbadany, brak nam pojęć, za pomocą których zjawiska 
te można adekwatnie opisać. Nie można też zacząć od gromadze-
nia faktów. Tradycyjnie fakty uważano – i wielu nadal uważa – za 
to, co dane, dostępne za pośrednictwem zmysłów. Nowożytni em-
piryści głosili, że nie ma niczego w umyśle, czego by przedtem 
nie było w zmyśle. Fleck odwraca tę maksymę: nie ma niczego 
w zmyśle, czego by przedtem nie było w umyśle. Aby coś do-
strzec, trzeba przedtem czegoś się nauczyć. Nie jest tak, byśmy zra-
zu dostrzegali barwne plamy w ruchu itd., a dopiero potem składali 
z nich takie czy inne całości. Jest na odwrót:
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Chodzimy po świecie i  nie widzimy wcale punktów, kresek, kątów, 
świateł czy cieni, z których byśmy mieli przez syntezę lub wnioskowa-
nie układać „to co jest”, lecz widzimy od razu dom, pomnik na placu, 
oddział żołnierzy, wystawę z książkami, gromadę dzieci, panią z pie-
skiem: same gotowe postacie (1947, § II).

Ten zespół postaci, jakie wokół siebie spostrzegamy, został wy-
tworzony przez kolektyw myślowy, a jednostce przekazany w pro-
cesie socjalizacji. Gdy wprowadzimy laika do laboratorium naukowe-
go i poprosimy go o opisanie przebiegu eksperymentu, to fachowcy 
od razu stwierdzą, że nie jest on w stanie tego uczynić. Sformułuje 
zapewne opis długi, wymieni mnóstwo nieistotnych bądź przypad-
kowych szczegółów, nie zwróci natomiast uwagi na to, co z punk-
tu widzenia naukowca istotne, na te cechy zjawiska, które akurat są 
przedmiotem badań.

Zupełnie nieobeznany laik nie dostaje żadnego wyniku [obserwacji], 
żadnej uchwytnej postaci, ponieważ przeżywa tylko chaos migoczą-
cych, zmieniających się co chwila wrażeń i nastrojów, sprzecznych ze 
sobą i  niweczących się nawzajem. Gdybyśmy koniecznie chcieli od-
dać słowami jego przeżycie, najlepiej jeszcze odpowiadałoby mu hasło 
„szukam” albo „mam chaos” (1935b).

Fachowiec widzi inaczej niż laik, gdyż przeszedł specjalny proces 
szkolenia, w trakcie którego zapoznano go z licznymi przykładami 
np. objawów danej choroby, a  jednocześnie przykładami objawów 
innych chorób (a więc zarówno z tym, co jest X, jak i z tym, co jest 
nie-X). Równolegle przekazano mu pewien zespół poglądów na to, 
czym jest dana choroba, jak przebiega, jak wpływają na nią warun-
ki zewnętrzne itd. Jeśli ten proces szkolenia zakończy się powodze-
niem, to nowy członek kolektywu ujrzy bezpośrednio to samo, co 
widzą „naocznie” inni jego członkowie. 

„Widzieć” znaczy to: odtwarzać w odpowiednim momencie obraz, wy-
tworzony przez społeczność myślową, do której się należy (1935b).

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



225LUDWIK FLECK O POWSTAWANIU I  ROZWOJU FAKTÓW NAUKOWYCH 

Jednak kiedy specjalista zaczyna badania nad zjawiskami no-
wego rodzaju, jest w sytuacji laika: nie wie, co i jak obserwować, nie 
rozpoznaje określonych postaci, doznaje chaosu, w którym trudno 
uchwycić cokolwiek stałego. Dlatego, jak powiedziano, badacze nie 
mogą zacząć od gromadzenia danych doświadczalnych. Nie istnie-
je też, podkreśla Fleck, spontaniczne wytwarzanie pojęć. Nowe ba-
dania zaczynają się zwykle – choć nie zawsze – od preidei, często 
o charakterze religijnym czy filozoficznym, które istniały przez wie-
ki, nim zyskały charakter naukowy. Np. długo przed Kopernikiem 
pojawiła się preidea systemu heliocentrycznego, mieliśmy przed La-
voisierem preideę pierwiastka chemicznego, przed Daltonem pre-
ideę atomu, a przed Leeuwenhoekiem preideę drobnoustroju.

Te preidee są niejasne, wobec czego nie mogą być traktowane 
jako w  rozumieniu naukowym prawdziwe bądź fałszywe. (Choć 
były prawdziwe dla członków odpowiednich, filozoficznych czy re-
ligijnych, kolektywów myślowych). Mogą natomiast stać się punk-
tem wyjścia dociekań. Nie może tych dociekań prowadzić izolowa-
ny badacz, ten bowiem kręciłby się w kółko, powtarzałby bez końca 
stare formuły. Niezbędne jest, jak powiedziano, uformowanie się ko-
lektywu badawczego, do czego dochodzi, o ile pojawi się odpowied-
ni nastrój, łączący ludzi i pchający ich do pracy. W analizowanym 
(1935a, rozdz. 1 i 3) przypadku badań, które doprowadziły do odkry-
cia reakcji Wassermanna, źródłem nastroju była presja społeczna, 
powszechne domaganie się skutecznych środków walki z  kiłą jako 
chorobą wstydliwą, uwłaczającą. (Kontrowersyjne są twierdzenia  
Flecka, że brak analogicznych sukcesów w walce z gruźlicą związa-
ny był z powszechnym traktowaniem jej jako choroby „romantycz-
nej” – co skutkowało brakiem dostatecznie silnej presji na jej pokona-
nie). To sprawiło, że rząd niemiecki włączył się w organizowanie w tej 
dziedzinie zespołów badawczych; dodatkowo po to, aby dokonania 
naukowców niemieckich przewyższyły to, co osiągnęli inni. „Nastrój 
dał więc siłę popędową, a preidea kierunek” (1934).

Jeśli do pracy badawczej przystąpi grupa ludzi, zaczyna zacho-
dzić osobliwy proces. Każdy mianowicie z członków grupy czytał 
nieco inne teksty, zarówno popularne, jak i  fachowe, brał wcześ-
niej udział w odmiennych pracach eksperymentalnych, przynale-
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ży równocześnie do innych kolektywów myślowych, zarówno na-
ukowych, jak i pozanaukowych. Dlatego gdy zaczynają oni do siebie 
mówić lub czytać swe teksty, dochodzi do serii nieporozumień. Idee 
krążą w kolektywie wzbogacane o wciąż nowe asocjacje, a tym sa-
mym słowa wciąż zmieniają znaczenia – z czego uczestnicy debaty 
nie zdają sobie sprawy. Niekiedy ze znaczeń, jakie te słowa miały dla 
dawnych autorów, nie pozostaje nic. Czasem takie zmiany biorą się 
ze zderzenia różnych preidei – a o tym, że do takich zderzeń docho-
dzi, decydują często czynniki społeczne. Po przeprowadzeniu nie-
zliczonych badań i odbyciu niezliczonych rozmów, po długiej wę-
drówce po omacku, naukowcy wytwarzają wreszcie styl myślenia, 
którego nikt nie zamierzył. Nikt też po fakcie nie wie, kiedy i jak ów 
styl powstał, a jego autorstwa nie da się przypisać żadnej jednostce.

Myśli krążą od jednostki do jednostki, za każdym razem nieco prze-
kształcone, ponieważ inne jednostki tworzą z nich odmienne asocjacje. 
Ściśle biorąc, odbiorca nigdy nie rozumie całkowicie myśli w taki spo-
sób, w jaki nadawca chciał, aby była rozumiana. Po szeregu takich wę-
drówek praktycznie nic już nie zostaje z oryginalnej treści. Czyja to jest 
myśl, która nadal krąży? Jest to właśnie myśl należąca nie do jakiejś jed-
nostki, ale do kolektywu (1935a, § II.4).

Oczywiście ten proces, którego istotnym elementem są nieporozu-
mienia między badaczami, nie podlega rekonstrukcji logicznej.

Równolegle z mutacją idei ma miejsce wyłanianie się nowych 
postaci rozpoznawanych we wrażeniach. Początkowo, obserwu-
jąc zjawiska nowego rodzaju, sięga się do zbioru postaci znanych – 
by stwierdzić, że to, co nowe, czasem i  pod pewnymi względami 
przypomina to, co już znane, a  czasem i  pod innymi względami 
jest odmienne. W tym okresie opisy wyników doświadczeń są peł-
ne porównań z tym, co wcześniej nauczono się dostrzegać, ale też 
zastrzeżeń, że te porównania bywają zawodne. Zawodność porów-
nań objawia się w niepowtarzalności początkowych doświadczeń: 
coś wychodzi inaczej, niż wyszło wcześniej, a my nie wiemy ani dla-
czego, ani co należy zrobić, by następnym razem wyszło to samo. 
Rodzi to niepokój, gotowość do zmiany. Badacz, działając mniej lub 
bardziej po omacku, szuka oporu, przymusu myślowego: 
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Praca badacza polega na odróżnieniu – w  plątaninie i  w  chaosie, 
w  którym się znajduje – tego, co jest jego woli posłuszne, od tego, 
co się samo spontanicznie tworzy i nie poddaje się jego woli. Jest to 
właśnie ten twardy grunt, którego on, jako przedstawiciel kolektywu 
myślowego, wciąż od nowa poszukuje. [...] Fakt powstaje w taki oto 
sposób: najpierw awizo oporu w  początkowym chaotycznym 
myśleniu, potem określony przymus myślowy, w końcu postać, 
która ma być bezpośrednio postrzegana (1935a, § IV.2).

Zmiany sposobu widzenia nie może, jak powiedziano, dokonać jed-
nostka. Opisy doświadczeń krążą natomiast między naukowcami 
i znów, w wyniku serii porozumień i nieporozumień tradycyjne po-
stacie ulegają – z czego uczestnicy całego procesu nie zdają sobie 
sprawy – przekształceniu, niektóre zostają odrzucone, inne połą-
czone w unikalne całości. 

[...] z zapasu tradycyjnych obrazów przymierza się pewne obrazy i ich 
kombinacje, potem odrzuca część, przestylizowuje inne, przechodzi 
pewnego rodzaju walkę z narzucającymi się naprzemiennie obrazami – 
aż wreszcie wytwarza się nowe pogotowie, tj. pogotowie widzenia no-
wej, swoistej postaci (1935b).

Wtedy, co charakterystyczne, w opisach zamieszczanych w artyku-
łach specjalistycznych porównania znikają, a pojawiają się stwier-
dzenia, że obserwowano to a  to. (Tak jak po pewnym czasie ob-
cowania z  alfabetem łacińskim bezpośrednio rozpoznajemy literę 
A, mimo olbrzymiej różnorodności kształtów, w jakich ona wystę-
puje, a zarazem nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na czym to roz-
poznanie polega, co decyduje, że pewien symbol jawi nam się jako  
litera A).

Nie można więc czegoś radykalnie nowego zobaczyć tak po 
prostu, gdyż stoimy naprzeciw takiego a takiego obiektu: najpierw 
musi zostać usunięta przemoc starego stylu myślenia i wyłonić się 
nowy styl, musi się zmienić nastrój kolektywu myślowego – a na to 
trzeba czasu i wspólnej pracy. W miarę trwania wymiany między-
ludzkiej ewoluują pojęcia, a wraz z nimi zmieniają się fakty, co po-
budza do tworzenia nowych pojęć.
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Zmienne są zarówno fakty, jak i myślenie, chociażby dlatego, że zmia-
ny w  myśleniu przejawiają się w  zmienionych faktach i  na odwrót:  
zasadniczo nowe fakty można odkryć tylko dzięki nowemu myśleniu 
(1935a, § II.4).

Niekiedy nowe idee przychodzą z  kierunków zgoła nieoczekiwa-
nych i z samą nauką niemających nic wspólnego. Tak np. Fleck wy-
jaśnia odkrycie plemników, które zbiegło się w czasie z upadkiem 
politycznego absolutyzmu i  rozpowszechnieniem idei indywidu-
alnej wolności pojętej w  pierwszym rzędzie jako swoboda zmia-
ny miejsca pobytu. Nie można było odkryć plemników, po pro-
stu patrząc przez mikroskop. Ale ktoś, kto myślał o wolnej osobie, 
mógł dojrzeć swobodnie poruszające się, czyli „wolne” plemniki. To 
wpływ środowiska wytworzył niespokojny nastrój niezbędny, aby 
szukać czegoś nowego, a nowy sposób myślenia, wytworzony w in-
nej dziedzinie życia, pozwolił to coś dostrzec, wyodrębnić i opisać 
tak, aby pobudzić innych – również uczestniczących w rewolucyj-
nych przemianach społecznych – do refleksji.

Aby nastąpiło wyłonienie się nowych form zmysłowych i my-
ślowych, najpierw musi powstać pewien szczególny niepokój my-
ślowy, zmienić się nastrój kolektywu (1935b). Gdyby ktoś dokonał 
ważnego odkrycia, ale nie towarzyszyłaby temu zmiana społecz-
nych nastrojów, nie znalazłby ludzi, którzy by go wysłuchali i po-
prowadziliby jego badania dalej. Z drugiej strony fakty są powiąza-
ne w pewne całości, wzajem od siebie zależne, a zatem „każdy nowy 
fakt chociażby w  małym stopniu zmienia harmonijnie wszystkie 
poprzednie fakty” (1935a, IV.3). W rezultacie niekiedy okazuje się, 
że obserwacje, od których zaczynano badania, nie należą do tej kla-
sy faktów, jaka się z badań ostatecznie wyłania. (Badania nad zmien-
nością bakterii zapoczątkowały obserwacje dokonane w 1906 r. przez 
Neissera i Massiniego, które dziś uważane są za efekt działania bak-
teriofagów). Czasem też nic nie zostaje z  tych preidei, od których 
zaczynano dociekania i które inspirowały wczesne prace ekspery-
mentalne. (Tak jak preidea zatrutej krwi ma niewiele wspólnego 
z dzisiejszą reakcją Wassermanna). Wreszcie powstaje gmach wie-
dzy, którego nikt nie przeczuwał i nie zamierzał.
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W całym tym procesie nie ma niczego koniecznego, rozmaite 
przypadkowe okoliczności decydują bowiem o tym, które idee sta-
ną się podstawą dociekań i  rozpowszechnią się w  kolektywie, do 
jakich spotkań między naukowcami dojdzie, które badania zyska-
ją społeczne wsparcie, które zostaną przeprowadzone najpierw itd. 
Gdyby np., twierdzi Fleck, swego czasu upowszechniła się obecna 
w pracach Siegla idea podobnych do pierwotniaków struktur wy-
wołujących kiłę, pojęcie tej choroby byłoby dziś odmienne, np. nie-
które z przypadków rozpoznawanych dziś jako kiła uważalibyśmy 
„za ospę lub inną chorobę z  ciałkami wtrętowymi”. I  podobnie 
„w związku z ideą zarazy rozkoszy powstałyby zupełnie inne poję-
cia chorób zakaźnych i jednostek chorobowych. W końcu doszliby-
śmy na tej drodze także do harmonijnego systemu wiedzy, który by 
jednak daleko odbiegał od dzisiejszego” (1935a, § II,4). Natomiast 
w miarę jak dany styl myślenia się rozwija i opanowuje umysły ba-
daczy, alternatywne drogi rozwojowe zostają zamknięte. Podsumo-
wując to wszystko, Fleck stwierdza:

[...] co najmniej trzy czwarte, jeśli nie całość treści nauki jest uwarun-
kowana i może zostać wytłumaczona przez historię myśli, psychologię 
i socjologię myślenia (1935a, § II.1).

Oczywiście seria nieporozumień nie wystarczy, aby powstał jeden 
styl myślowy wiążący wszystkich. Dlatego niezbędna dla istnienia 
danej dyscypliny jest grupa zasadnicza kręgu ezoterycznego, skła-
dająca się z fachowców ogólnych, dobrze przygotowanych do tego, 
by z propozycji awangardy wybrać te najbardziej użyteczne, dopra-
cować je, zastosować, zharmonizować ze sobą. By, jednym słowem, 
ze zbioru prowizorycznych twierdzeń – zawartych w  artykułach 
adresowanych do profesjonalistów – stworzyć system, a następnie 
przekazać go kolejnemu pokoleniu badaczy. „Odkrywa specjalista, 
weryfikuje fachowiec ogólny”, podkreśla Fleck, a  dokonuje się to, 
gdy powstają podręczniki:

[...] sąd o istnieniu lub nieistnieniu jakiegoś zjawiska należy w demo-
kratycznym kolektywie do wieloosobowego kolegium, nie do jednostki. 
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Podręcznik zamienia sąd subiektywny autora w udowodniony fakt. Ze-
spoli go z całym systemem nauki, będzie odtąd uznawany i uczony, bę-
dzie podstawą dalszych faktów, wytyczną tego, co się będzie widziało 
i stosowało, aż póki nowa fala rozwojowa nie spłucze go (1936, § VI).

Społeczna struktura naukowego kolektywu myślowego znajduje 
odzwierciedlenie w rodzajach naukowego piśmiennictwa. Artyku-
ły w czasopismach naukowych pisane są przez naukowców pracu-
jących nad aktualnie ważnymi problemami. Fachowcy ogólni piszą 
podręczniki spajające dany krąg ezoteryczny i służące kształceniu 
jego nowych członków – w czym aktywnie uczestniczą na poziomie 
uniwersyteckim. Do kręgów egzoterycznych adresowane są prace 
popularne. Książki i  artykuły popularnonaukowe – tworzące po-
most między fachowcami a ich społecznym otoczeniem – dopełnia-
ją procesu, w wyniku którego to, co społecznie skonstruowane, za-
czyna być postrzegane jako rzeczywistość:

Książka popularna [...] zrobi ze zgodnego z [aktualnym] systemem na-
uki faktu udowodnionego – postać bezpośrednio postrzegalną. W cień 
ustępuje dowód, działać zaczynają autorytet, magia prostego podania, 
że „uczeni odkryli, iż...” i odpowiednia apoteoza bohaterów nauki. Od-
dalenie socjalne zmienia autora z twórcy w odkrywcę. Rosnący fakt na-
ukowy zmienia się z tworu myślowego w przedmiot. Staje się bezoso-
bowy, samoistny, staje się rzeczą (1936, § VI).

Zwycięstwo stylu myślowego zależy od tego, czy uda się wychować 
nowe pokolenie jego zwolenników, a  zarazem uchronić je przed 
wpływami innych stylów. Trzeba rozpropagować pewne problemy 
badawcze, a usunąć inne. Trzeba wytworzyć wśród adeptów nauki 
swoiste pogotowie myślowe. Jeśli się to uda, wszyscy badacze będą 
„widzieli nową postać wprost, bezpośrednio, naocznie, jak gdyby 
prawdę niezależną od ludzi, jedną, odwieczną” (1935b).

Zwycięstwo stylu myślowego nigdy nie jest ostateczne. Każde 
nowe odkrycie doświadczalne i każda nowa idea teoretyczna mniej 
lub bardziej zmieniają cały system. Choć początkowo widzi się tyl-
ko to, co odpowiada teorii, to po pewnym czasie następują kom-
plikacje i ujawniają się wyjątki, co wcześniej czy później prowadzi 
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do rewizji pewnych pojęć i założeń. Wciąż następują „mutacje” sty-
lu myślowego, podkreśla Fleck, co obecnie (tzn. w  latach 1920-ch 
i 1930-ch) dzieje się w fizyce czy w bakteriologii. Prędzej czy póź-
niej, jak przewiduje, trzeba będzie zmienić prawo zachowania ener-
gii oraz każde inne pojęcie i twierdzenie. W historycznym rozwoju 
nauki nie ma niczego ustalonego raz na zawsze, żadnych niezmien-
ników: zmieniają się zarówno myślenie, jak i fakty.

Czynne i bierne elementy stylu myślowego

Pora przyjrzeć się dokładniej strukturze i  funkcjonowaniu stylu 
myślowego.

Możemy więc definiować styl myślowy jako ukierunkowane po-
strzeganie wraz z odpowiednią obróbką myślową i rzeczową 
tego, co postrzegane. Charakteryzują go specyficzne problemy, któ-
rymi kolektyw jest zainteresowany; sądy, które uważa za oczywiste, me-
tody, których używa jako środków poznawczych (1935a, § IV.3).

To, co wspólnotowo wypracowane, odgrywa w  poznaniu rolę 
czynną: kształtuje sposoby, na jakie spostrzegają i myślą członko-
wie kolektywu myślowego. Jednostka, która dany styl myślowy so-
bie przyswoiła, prowadząc standardowe badania, zachowuje się już 
biernie: rozpoznaje w otoczeniu określone postacie, a z przyswojo-
nych twierdzeń, ewentualnie w koniunkcji z rezultatami badań eks-
perymentalnych, wyciąga określone, takie a nie inne wnioski.

Poznać znaczy więc przede wszystkim – według danych założeń ustalić 
narzucające się siłą rzeczy rezultaty. Założenia odpowiadają czynnym 
powiązaniom i stanowią kolektywną część poznania. Wymuszone re-
zultaty odpowiadają powiązaniom biernym i tworzą to, co odczuwane 
jest jako obiektywna rzeczywistość. Udziałem jednostki jest akt stwier-
dzania (1935a, § II.4).

Pojawienia się elementów biernych nie da się wytłumaczyć socjo-
logicznie. Są one, by tak rzec, wynikiem przyłożenia pojęciowej 
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miary, będącej wytworem złożonych okoliczności historycznych 
i  kulturowych, do wyników doświadczeń – które powstały wraz 
z narodzinami stylu myślowego i wraz z nim się rozwijają.

Fleckowskie elementy czynne stylu myślowego Poincaré na-
zywał „zasadami”, a traktował jako „definicje w przebraniu”. Fleck, 
podobnie jak autor Nauki i hipotezy, podkreśla, że w tego typu defi-
nicjach nie ma niczego koniecznego, zauważa np., że kiłę w XIX w. 
definiowano na wiele sposobów: jako zarazę rozkoszy, jako choro-
bę, którą można leczyć rtęcią, a wreszcie używano rozmaitych po-
jęć eksperymentalno-patologicznych. I stwierdza:

Wolno więc definiować kiłę jako zarazę rozkoszy, a tym samym podcią-
gałoby się pod to pojęcie również rzeżączkę, wrzód miękki itd. [...] De-
finicję można też budować na skuteczności działania rtęci [...]. Z tego 
formalnego punktu widzenia pewne relacje pozostawione są swobod-
nemu wyborowi, inne zaś wynikają z  tamtych w  sposób konieczny 
(1935a, § I).

W obliczu tych samych doświadczeń ten, kto zdefiniował kiłę jako 
chorobę, którą można leczyć rtęcią, wnioskowałby, iż w danym przy-
padku nie miał do czynienia z kiłą. Sprzeciwiał się natomiast Fleck 
poglądowi konwencjonalistów, jakoby wybór definicji był swobodny. 
Nie możemy w stosunku do czynnych założeń stylu myślowego przy-
jąć postawy krytycznej – bo założenia te kształtują sposoby, na jakie 
postrzegamy zjawiska i na jakie o nich myślimy. Definicje rodzą się 
wraz z narodzinami stylu myślowego, a o ich powstaniu decydują za-
równo uwarunkowania kulturowo-historyczne, jak i scharakteryzo-
wany powyżej proces wymiany idei między badaczami. Dojrzały styl 
myślowy jest systemem, w którym definicje wzajemnie się warunku-
ją, a przyjęcie jednych może uniemożliwić przyjęcie innych.

Podział systemu myślowego na elementy czynne i  elementy 
bierne nie jest całkiem jasny. Niektóre przykłady są oczywiste:

Liczba 16 dla ciężaru atomowego tlenu jest niemal całkiem świadomie 
konwencjonalno-arbitralna. Jeśli się dla O przyjmie ciężar atomowy 16, 
to dla H ciężar wynosi z  konieczności 1,008. Stosunek liczbowy obu 
ciężarów jest więc biernym elementem naukowym (1935a, § IV.1).
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Ale jako czynny element wiedzy Fleck wymienia też „użycie al-
koholu do przygotowania wyciągu”, dodając, że „użyteczność tego 
wyciągu jest elementem biernym, z  koniecznością wynikającym 
z  takiego działania”. Pisze też, iż pojęcia pierwiastka chemiczne-
go czy atomu pochodzą ze zbiorowej wyobraźni, ale że użyteczność 
tych pojęć jest w chemii niezależna od poznającego. „Każde twier-
dzenie, każde prawo chemiczne można rozłożyć na część czynną 
i bierną” (1935a, § IV.1), a części tych nie da się oddzielić, ani logicz-
nie, ani historycznie. 

Oba rodzaje elementów da się odnaleźć w  każdym stylu my-
ślowym, również w myśleniu mitycznym czy religijnym. W jednym 
miejscu Fleck zauważa, że podczas gdy mit zawiera niewiele ele-
mentów biernych, to charakterystyczną cechą nauki jest to, że pró-
buje ona włączyć do swego systemu tak wiele elementów biernych, 
jak tylko zdoła. Jednak myśli tej nigdy nie rozwinął, a szkoda, mógł- 
by to być bowiem jego wkład w rozwiązanie Popperowskiego prob-
lemu demarkacji.

W paru miejscach natomiast zauważa coś, co może uzupełnić 
wywody poprzedniego paragrafu: „to, co należało dawniej do ele-
mentów biernych jakiejś nauki, może przejść do czynnych” (1935a, 
§ IV.2) i na odwrót. Znów należy żałować, że ta myśl nie została roz-
winięta, mógłby to bowiem być przyczynek do zrozumienia mecha-
nizmu tych przeobrażeń wiedzy, którym Kuhn nadał miano „re-
wolucji naukowych” (zob. rozdz. następny). Bo w  każdym razie 
sugeruje to, że nie tylko przednaukowe preidee, ale też bierne rezul-
taty uzyskane w ramach starego naukowego stylu myślowego mogą 
służyć za punkt wyjścia przy budowie nowego stylu.

Jak kolektyw myślowy to, co społecznie wytworzone,  
przekształca w „rzeczywistość”?

To, co i  jak widzimy i  o  czym i  jak myślimy, zależy więc od ko-
lektywnie wytworzonego stylu myślenia, który sobie w kontaktach 
z innymi przyswoiliśmy. Ale
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Jednostka nie ma nigdy, lub prawie nigdy, świadomości kolektywne-
go stylu myślenia, który prawie zawsze wywiera bezwzględny przy-
mus na jej myślenie i  wbrew któremu niczego nie można pomyśleć  
(1935a, § II.4).

Co osobliwe, często nie zdają sobie też z  tego sprawy ci, którzy 
uczestniczyli w społecznym wytwarzaniu stylu myślowego. Po la-
tach nie pamiętają, że kiedyś spostrzegali i myśleli inaczej, a prze-
bieg własnych badań wspominają nie jako krętą drogę, pełną 
zwrotów, krążenia po omacku, sukcesów odnoszonych w wyniku 
kompensowania się przypadkowych błędów itd. A przede wszyst-
kim nie zapisują w  pamięci chwil, gdy nowe idee pojawiały się 
w wyniku nieporozumień między badaczami. Fleck analizuje pra-
ce Wassermanna i jego współpracowników z różnych lat, by poka-
zać, że odkrycia sławnej reakcji dokonała nie jednostka, ale meto-
dycznie pracujący kolektyw; że zarówno fakty doświadczalne, jak 
i idee teoretyczne, idąc od głowy do głowy, wielokrotnie zmienia-
ły swą treść; a wreszcie powstał gmach wiedzy przez nikogo nawet 
nieprzeczuwany. Dokonanie Wassermanna porównuje do Kolum-
ba, który szukał Indii, a znalazł Amerykę. Gdy natomiast czytamy 
pisane po latach wspomnienia odkrywcy, natrafiamy na charakte-
rystyczne zjawisko konfabulacji:

Po 15 latach nastąpiła u Wassermanna identyfikacja wyników i zamia-
rów. Zygzakowata linia rozwoju, której etapy na pewno bardzo przeży-
wał, zmieniła się w prostą, wiodącą do celu drogę. [...] Oto więc usta-
lony, a  mogący być zasadą dla wielu odkryć, faktyczny stan rzeczy: 
z fałszywych przesłanek i niepowtarzalnych pierwszych do-
świadczeń powstało, po wielu pomyłkach i manowcach, ważne 
odkrycie. Bohaterowie tego dokonania nie mogą nam powiedzieć, jak 
to się stało: racjonalizują, idealizują przebytą drogę. Jedni spośród na-
ocznych świadków mówią o szczęśliwym przypadku, inni – życzliwi – 
o genialnej intuicji. Stwierdzenia obu stron nie mają znaczenia nauko-
wego (1935a, § III).

Tym bardziej ci, którzy nabyli styl myślowy już wypracowany, nie 
dostrzegają zmian faktów i towarzyszących im zmian pojęć, do ja-
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kich dochodziło w  przeszłości ich dyscypliny. Nie spostrzegając 
świata tak, jak ich poprzednicy, i na podstawie innych założeń czyn-
nych myśląc, nie są w stanie zrozumieć znaczeń słów, które znajdują 
w dawnych tekstach. Nie wiedzą, iż niegdyś nie tyle myślano inaczej 
(bo niepoprawnie) o tym, o czym oni myślą, i inaczej (bo niewłaś-
ciwie) widziano to, co oni widzą, co myślano o czymś innym i spo-
strzegano coś innego. Odruchowo rozumieją dawne teksty zgodnie 
z własnym stylem myślowym i traktują je jako krok wiodący – mimo 
wyraźnych potknięć – w kierunku tego obrazu świata, jaki uważa-
ją za rzeczywistość samą.

Kolejnym aspektem społecznej natury poznania jest to, że 
członkowie kolektywu myślowego utwierdzają się wzajem w prze-
konaniu, iż ich styl myślenia jest prawdziwy. Członkowie wspólno-
ty religijnej, pod wpływem grupowej presji, nie traktują swej wiary 
jako jednej z  wielu, ale jako prawdę ostateczną; zasady postępo-
wania, jakie im ich wiara narzuca, uważają nie za reguły jednego 
z możliwych sposobów życia, ale za trafiające w samą istotę moral-
ności itd. Naukowcy podobnie, tyle że jako członkowie kolektywów 
demokratycznych przekonani są, iż ich styl myślowy jest dziś praw-
dziwy częściowo, natomiast w miarę upływu czasu staje się, dzięki 
wspólnej pracy, coraz prawdziwszy. 

Ale przecież, powie ktoś, przekonanie o  prawdziwości stylu 
myślowego może się rozsypać pod presją przeczących mu faktów, 
a  także w  wyniku konfrontacji z  tymi, którzy myślą inaczej. Do-
tychczasowe uwagi dość już jasno uświadamiają, że tak się nie dzie-
je, niemniej podsumujmy stanowisko Flecka w tych kwestiach (wy-
rażone zwłaszcza w 1935a, § II,3). 

Po pierwsze, styl myślenia zawarty jest już w samych znacze-
niach słów, a te znaczenia traktowane są przez członków kolektywu 
nie jako ustanowione przez ludzi, ale jako „obiektywne”. W rezulta-
cie sprzeciw wobec systemu staje się nie do pomyślenia: ten, kto się 
sprzeciwia, uznany zostaje za tego, kto nie rozumie, co znaczą sło-
wa, których używa.

Po drugie, każdy „przyrząd naukowy, będąc realizacją pew-
nych wyników określonego stylu myślowego, skierowuje automa-
tycznie myślenie na tory tego stylu” (1936, § VI). Gdyby ekspery-
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mentator jakimś cudem uwolnił się spod presji stylu, przestałby być 
eksperymentatorem: wyposażenie jego laboratorium zamieniłoby 
się w skład rupieci zestawionych ze sobą bez sensu, a on nie mógłby 
zaplanować i przeprowadzić żadnego doświadczenia.

Po trzecie, kształtując naszą aktywność poznawczą, nasze wi-
dzenie i myślenie, „Poznanie zmienia poznającego, dopasowując go 
harmonijnie do poznanego” (1935a, § IV.2). Skoro każdy widzi świat 
tak, jak każe mu go widzieć nabyty styl myślowy, to na każdym kro-
ku spostrzega fakty, które owemu stylowi odpowiadają, a nie do-
strzega tych do stylu niepasujących. 

Po czwarte, jeśli nawet niezgodne ze stylem myślowym fakty 
zostają zauważone, to ignoruje się je bądź uznaje za nieważne. Np. 
fizycy przez parę dziesięcioleci wiedzieli, że Merkury nie porusza 
się tak, jak powinien się poruszać w świetle mechaniki Newtona, 
ale przemilczali to przed ogółem. Dopiero dziś, pisze Fleck w 1935, 
omawia się te ruchy dokładnie, gdyż potwierdzają nowy styl myśle-
nia, czyli ogólną teorię względności.

Po piąte, problemy poznawcze, jakie podejmujemy, nie pocho-
dzą z jakiegoś neutralnego zbioru takowych, który istniał przed po-
wstaniem nauk, ale rodzą się na gruncie narzuconego nam stylu 
myślenia – i zwykle znajdują w jego ramach udane rozwiązania. Nie 
podejmujemy zaś problemów, jakie rodzą się w ramach innych sty-
lów – te kolektyw uznaje za niegodne uwagi, nieważne lub bezsen-
sowne.

Po szóste, gdy nie da się anomalnych faktów ignorować, podej-
muje się wysiłki, by pokazać, że nie są one ze stylem myślowym nie-
zgodne. (W dzisiejszej terminologii polega to na dodawaniu do sy-
stemu rozmaitych hipotez ad hoc).

Po siódme, spotykamy czasem opisy doświadczeń, które po la-
tach – przez użytkowników innego stylu myślowego – zostają uzna-
ne za złudzenia. A  jednak dochodzi do tego, że ktoś widzi coś, co 
odpowiada panującym poglądom, zaś inni członkowie kolektywu 
potwierdzają jego doznania. „Bardzo intensywny wspólny nastrój 
może prowadzić do tzw. zbiorowych sugestii i halucynacji” (1936, § V).

Wszystko to sprawia, że nie da się porównać teorii z domnie-
maną rzeczywistością. Owszem, użytkownicy stylu myślowego po-
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dają argumenty na rzecz swoich poglądów, mają one jednak war-
tość ograniczoną, jako że każda próba uprawomocnienia odwołuje 
się do standardów powiązanych z tymże stylem myślowym, który 
ma zostać uprawomocniony.

Uprawomocnienie jest więc możliwe tylko tam, gdzie właściwie już nie 
jest potrzebne, a mianowicie wśród osób o jednakowej, zgodnej z okre-
ślonym stylem myślenia konstytucji psychicznej i mniej więcej tym sa-
mym wykształceniu przygotowawczym (1935a, § II.3).

I  właśnie dlatego „W  naukach przyrodniczych, tak jak w  sztuce 
i w życiu, nie ma innej wierności naturze niż wierność kulturze” 
(1935a, § II.3).

Ale, powie ktoś, poza rzeczywistością są jeszcze inni ludzie, wy-
posażeni w odmienne style myślowe. Czy oni nie mogą przekonać 
nas, że nasz styl myślenia jest wadliwy? Nie, gdyż każdy człowiek 
uważa, iż miarodajni są tylko ci, którzy należą do tego samego ko-
lektywu myślowego co on, podczas gdy inni się nie liczą jako mniej 
lub bardziej „nienormalni”, „grzeszni” itd. Skoro uwaga każdego 
jest skoncentrowana na członkach własnego kolektywu, to na każ-
dym kroku znajduje on potwierdzenie swych poglądów. Dodatko-
wo, podkreśla Fleck, przeświadczenie o tym, że to my posiedliśmy 
prawdę, wzmacniane jest przez przepływ myśli między kręgiem 
ezoterycznym a egzoterycznym: laicy przyjmują opinię specjalisty 
jako objawienie, a gdy ta opinia wraca od laików do specjalisty, ten 
przyjmuje ją jako głos ludu potwierdzający jego osiągnięcia. 

Gdy spotykają się członkowie różnych kolektywów myślowych, 
zachodzi osobliwe zjawisko. We własnym stylu myślowym dostrze-
ga się elementy bierne, podczas gdy to, co czynne, pozostaje niemal 
nieuświadomione. Gdy natomiast dyskutujemy z kimś z innego ko-
lektywu, uwaga pada właśnie na elementy czynne jego myślenia, 
które jawią się jako twory chorej psychiki:

Naiwnie onieśmielonemu przez własny styl myślowy badaczowi obce 
style myślenia przedstawiają się niczym wolne twory wyobraźni, ponie-
waż widzi on w nich tylko to, co aktywne, prawie dowolne. Natomiast 
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własny styl myślowy jawi mu się jako to, co zniewalające, ponieważ, 
jakkolwiek uświadamia on sobie własną pasywność, jego własna ak-
tywność na skutek wychowania, przygotowania naukowego i  uczest-
nictwa w interkolektywnej wymianie myśli staje się oczywista, prawie 
nieświadoma jak oddychanie (1935a, § IV.5).

Skoro bierne rezultaty uzyskane w ramach obcego stylu myślowe-
go jawią się mu jako błędy – bo przecież zbudowane są na „arbitral-
nych”, „fałszywych” podstawach – to nie jest w stanie dostrzec ich 
zalet, nie rozumie, że ludzie inaczej myślący z powodzeniem uży-
wają swego obrazu świata.

Zasady obcego kolektywu odczuwa się – jeśli się je w ogóle spostrzega – 
jako arbitralne, ewentualne uzasadnienie jako petitio principii. Obcy 
styl myślowy wydaje się być mistyczny, odrzucone przez niego pytania 
są często uważane za najważniejsze, wyjaśnienia – za nieprzekonujące 
albo chybione, problemy często są nieważną albo bezsensowną zaba-
wą. Pojedyncze fakty i pojedyncze pojęcia – zależnie od pokrewieństwa 
kolektywów – są uważane albo za swobodne pomysły, których się nie 
bierze pod uwagę (jak np. „fakty spirytystyczne” przez przyrodników), 
albo też – w  przypadku kolektywów mniej dywergentnych – zostają 
inaczej zinterpretowane, tzn. przełożone na język innego myślenia, 
a  następnie przyjęte przez odnośny kolektyw (jak np. spirytystyczne 
fakty przez teologów). W ten sposób nauki przyrodnicze przejęły wiele 
pojedynczych faktów alchemii (1935a, § IV,3).

To prowadzi nas do zjawiska, które Fleck parokrotnie określił mia-
nem „niewspółmierność”.

Niewspółmierność stylów myślowych a problem prawdy

Jak powiedziano, gdy spotykają się ludzie o różnych stylach myśle-
nia, jeden drugiego mniej lub bardziej nie rozumie, a równocześ-
nie uważa za głupca i heretyka. Fleck na przykładach z historii me-
dycyny pokazuje, że taki brak porozumienia występuje nie tylko 
wtedy, gdy dochodzi do rozmowy fizyka z metafizykiem czy z as-
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trologiem, ale również wtedy, gdy dzisiejsi naukowcy czytają prace 
swoich odległych w czasie poprzedników. Fleck, co trzeba podkreś-
lić, nie uważa, iż historia fizyki jako nauki zaczęła się od Galileusza 
i Newtona, a historia chemii od Lavoisiera. Nam poglądy np. uczo-
nych średniowiecza wydają się fantastyczne, nieuzasadnione, bez-
użyteczne – a zatem „nienaukowe”. Ale co by się stało, pyta Fleck, 
gdyby oni mogli czytać nasze „naukowe” rozprawy? Zapewne tak-
że uznaliby je za sztuczne, arbitralne, bezsensowne. Oni dobrze je-
den drugiego rozumieli i wspólnym wysiłkiem rozwijali swe style 
myślenia. Tak jak nasze poglądy pozwalają nam radzić sobie z po-
trzebami życiowymi, tak poglądy „teologiczne” pozwalały naszym 
przodkom organizować życie, dawały im poczucie sensu itd. 

Tu i  ówdzie, zwłaszcza w  (1927) i  (1939a), Fleck pisze o  nie-
współmierności pojęć czy idei. Nigdzie tego zagadnienia nie roz-
wija, łatwo jednak, spoglądając przez Kuhnowskie okulary (zob. 
poniżej, § V.7), wydobyć z jego pism dość dobrze rozwiniętą teorię 
niewspółmierności stylów myślowych. Jej jądro stanowi twierdze-
nie, że w historycznym rozwoju nauki nie ma żadnych niezmien-
ników. 

Zmienia się język, jakim opisujemy to, co członkom danego ko-
lektywu na danym etapie jawi się jako rzeczywistość. Jedne słowa 
znikają, pojawiają się inne, a nawet jeśli słowa zostają, ich znaczenia 
ulegają zmianom. Fleck m.in. cytuje fragmenty pism fizyka Jame-
sa Clerka Maxwela i filozofa Henri Bergsona na temat ruchu i wie-
dzy o nim i konkluduje:

W gruncie rzeczy, prawie wszystkie słowa mają u nich odmienny sens: 
nie tak, aby słowo jednego z nich oznaczało rzecz przez drugiego inaczej 
nazywaną, lecz tak, że pewna rzecz nazwana jakoś przez jednego z nich 
dla drugiego w ogóle nie istnieje. Dlatego wcale nie można dokładnie 
przetłumaczyć mowy jednego z nich na język drugiego (1936, § II).

Możemy podobne przykłady czerpać z pism ludzi, co do których nie 
ma wątpliwości, że byli naukowcami. „Ciepło” w II połowie XVIII w. 
znajdowało się na listach pierwiastków chemicznych, a w XIX w. sta-
ło się ruchem atomów; to więc, co Lavoisier czy Carnot nazywali cie-
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płem, dla Maxwella czy Boltzmanna w ogóle nie istniało, tak jak dla 
tamtych nie istniały atomy w  ruchu. Gdyby więc mogli spotkać się 
i rozmawiać, okazałoby się, że nie tyle wypowiadają niezgodne twier-
dzenia o tym samym, co mówią coś innego o czymś innym. „Nie moż-
na oddać dzisiejszymi słowami treści poglądu odległej epoki, bo po-
szczególne pojęcia tej epoki są niewspółmierne z dzisiejszymi” (1939a).

Nie da się, rzecz jasna, objaśnić komuś spoza naszego kolekty-
wu myślowego znaczeń używanych przez nas pojęć za pomocą de-
finicji werbalnych – bo wtedy definiujemy słowa przez inne słowa, 
których on nie rozumie w równym stopniu, jak słowa definiowa-
nego. Nie da się też objaśnić owych znaczeń ostensywnie – bo ów 
człowiek nie spostrzega w świecie tych przedmiotów, które my spo-
strzegamy jako należące do zakresu danej nazwy. Jedyne, co moż-
na zrobić, to starać się wdrożyć rozmówcę w podstawy naszego sty-
lu myślenia, podobnie jak uczymy dzieci i młodzież. Pierwszy krok 
polega czasem na tym, że za cenę zubożenia treści i pewnych de-
formacji tworzy się platformę częściowego choćby porozumienia 
z członkiem obcego kolektywu – ale to jest nie argumentacja, ale 
propaganda. 

Przy przejściu od jednego stylu myślowego do drugiego w ra-
mach „tej samej” dyscypliny naukowej zmieniają się problemy ba-
dawcze. Obok zysków występują też poznawcze straty. Np. gdy po-
jawiło się współczesne pojęcie kiły, dowiedziano się wiele nowego, 
„ale też zagubiono wiele szczegółów dawnej nauki” (1935a, § I). 
Dawni badacze nie znali wielu znanych nam szczegółów, ale mieli 
więcej niż my do powiedzenia o tym, co według nich miało większą 
wartość. Późniejsi badacze szereg tych problemów, z którymi z po-
wodzeniem borykali się ich poprzednicy, uznają za nieważne bądź 
za bezsensowne. „Wynika z tego swoiste wartościowanie i charak-
terystyczny brak tolerancji: wspólny rys każdej zamkniętej wspól-
noty” (1935a, § IV.3).

To wartościowanie wzmacnia się jeszcze, gdyż przy przejściu od 
jednego stylu myślowego do drugiego mniej lub bardziej zmienia-
ją się metody badawcze i  standardy, na podstawie których ocenia 
się wartość wyników badań. Zmienia się też to, co rzekomo „dane”, 
czyli fakty:
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[...] dwaj obserwatorzy o dość odległych stylach nie mają wspólnych 
przedmiotów obserwacji, lecz każdy z nich obserwuje w zasadzie inny 
przedmiot (1935b).

Uważne studia nad dawnymi pracami uświadamiają nam w koń-
cu, iż

Tamci ludzie myśleli i widzieli inaczej niż my. [...] dla [ich] myślenia 
zbliżony do naszego sposób ujmowania przedmiotów i zjawisk był cał-
kowicie obcy: nasza fizyczna rzeczywistość nie istniała dla tamtych lu-
dzi. Z drugiej strony gotowi oni byli uważać inne rzeczy – dla których 
my już nie mamy zrozumienia – za rzeczywiste (1935a, IV.5).

Wszystko to prowadzi do stanowiska skrajnie antyrealistycznego. 
W pewnym ważnym, a – chciałoby się dodać do wywodów Flecka – 
niewyrażalnym sensie styl myślowy stwarza rzeczywistość.

[...] żadna nauka nie zawiera obiektywnego obrazu świata, nawet 
w znaczeniu jedno-jednoznacznego semantycznego odwzorowania go. 
Nie zawiera nawet żadnej części takiego obrazu. Gdyby tak było, by-
łaby w nauce jakaś część stała, niezmienna, wiedza naukowa rosłaby 
przez prosty przyrost wiadomości, tymczasem doświadczenie uczy, że 
zmienia się ona ustawicznie jako całość. Najbardziej pewne, zasadni-
cze elementy zmieniają się. Każdy fachowiec odróżni stary podręcz-
nik od nowego: jest w całości anachroniczny. Czy to będzie podręcznik 
fizyki, chemii czy bakteriologii z roku np. 1910 lub 1920, poznamy, że 
jest przestarzały nie tylko po braku późniejszych odkryć, ale po całym 
toku podstawowych wywodów. Nie znam stałych, ostatecznych wyni-
ków w mojej dziedzinie, wiem natomiast, że każdy wynik staje się 
prędzej czy później źródłem nowych zagadnień, a skoro się je roz-
wiąże – już te dawne wyniki mają inny sens, niż sam ich autor przy-
puszczał. [...] Tylko przesądy i  zabobony trwają bez zmian przez 
całe wieki, podobne w tym do tautologicznych twierdzeń matema-
tyki lub logiki (1946).

Jeśli dzisiejsza wiedza naukowa wydaje się lepsza niż wiedza sprzed 
stu lat, to nie dlatego, że kreśli jej obraz bliższy „prawdzie obiek-
tywnej”:
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Co do wyższości naszej wiedzy nad wiedzą sprzed 100 lat: Jest nas, 
pracowników nauki, dzisiaj dużo więcej niż było przed stu laty, mamy 
dłuższą historię za sobą, nasz świat zawiera więcej szczegółów, jest za-
wilszy – dlatego nasza nauka jest rozleglejsza, bogatsza w  szczegóły 
i głębsza z powodu większej ilości związków wewnątrznaukowych, ale 
to wszystko. Jeśli „stan ostateczny nauki” nic nie znaczy, czy może być 
mowa o zbliżaniu się do niego? (1946)

To, że pewien pogląd jawi nam się jako prawdziwy, jest oznaką na-
szego wykształcenia, a nie odpowiadania „jakiejś niezależnie istnie-
jącej rzeczywistości” (1938). To, co członkowie danego kolektywu 
nazywają „prawdą”, to z punktu widzenia socjologii poznania „ak-
tualny etap przemian stylu myślowego” (1936, § VI) lub, in-
nymi słowy, „zgodne ze stylem, jedynie możliwe rozwiąza-
nie” (1935a, § IV.3). Zarazem, podkreśla Fleck, prawda nie jest ani 
subiektywna, ani względna:

Jest ona zawsze, lub prawie zawsze, w pełni zdeterminowana w obrę-
bie jakiegoś stylu myślowego. Nie można powiedzieć, że ta sama myśl 
jest prawdziwa dla A, a fałszywa dla B. Jeśli A i B należą do tego same-
go kolektywu myślowego, to myśl jest dla obu albo fałszywa, albo praw-
dziwa. Jeśli natomiast należą do innych kolektywów, to nie jest to ta 
sama myśl, ponieważ musi ona być dla jednego z nich niejasna albo 
jest przezeń inaczej rozumiana. Prawda nie jest także konwencją, lecz 
w  przekroju historycznym: zdarzeniem historyczno-myślo-
wym, natomiast w związku chwilowym: stylowym przymusem 
myślowym (1935a, § IV.3).

O statusie i społecznej roli teorii stylów i kolektywów  
myślowych 

Twierdzenie Flecka, że to, co głoszą teorie naukowe, nie pozosta-
je w żadnej analizowalnej relacji do rzeczywistości istniejącej nie-
zależnie od kolektywnych aktów poznawczych, prowokuje pytanie, 
jaki był, jego zdaniem, status jego własnej teorii? Czy kreślone przez 
nią obrazy praktyki naukowej należy ustawić na jednym poziomie 
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z mitami kreującymi własną rzeczywistość, czy też teoria ta mia-
ła jednak rzucać światło na to, co się faktycznie robi, uprawiając 
naukę? Czy Fleck był relatywistą konsekwentnym, czy też był re-
latywistą w odniesieniu do wszystkiego z wyjątkiem własnej teorii 
poznania? Wszystko, o dziwo, wskazuje na to, że teorię stylów my-
ślowych traktował realistycznie, jako prawdziwy w sensie klasycz-
nym obraz praktyki naukowej i  jej wytworów: chodziło mu o od-
różnienie „marzeń o  nauce od rzeczywistej postaci nauk” (1946). 
Tezy własnej teorii formułował w tonie stanowczym, zaś o poglą-
dach empirystów logicznych czy konwencjonalistów pisał jako 
o błędach – a nie jako o odmiennych stylach myślowych. Negatyw-
nych ocen odmiennych sposobów podejścia do badania nauki i po-
glądów na jej naturę jest u Flecka sporo. Oto parę cytatów.

Cały zasób wiedzy i kolektywna interakcja współdziałają w każdym, po-
jedynczym akcie poznania, który bez nich nie byłby zasadniczo możli-
wy. Każda teoria poznania, która nie uwzględnia tego socjologicznego 
uwarunkowania każdego poznania – jest tylko igraszką (1935a, § II.4).

Problem [rozwoju wiedzy naukowej] jest nierozwiązywalny z punktu 
widzenia indywidualnej teorii poznania. Jeśli jakieś odkrycie ma być 
dostępne badaniom, trzeba je rozpatrywać z punktu widzenia społecz-
nego: tzn. należy je rozpatrywać jako zdarzenie społeczne (1935a, § III).

Niemożliwe jest [...] oderwane od historii poznawanie, podobnie jak 
niemożliwe jest poznawanie [...] dokonywane przez izolowanego bada-
cza. Teoria poznania, która tego nie uwzględnia, jest zabawą (1936, § VI).

Niezależnie od pytania o prawdziwość danej koncepcji, można py-
tać o jej społeczne funkcje. Bada się np., do jakich zachowań indy-
widualnych bądź społecznych prowadzi pewna doktryna religijna – 
i nie ma to nic wspólnego z pytaniem, czy i w jakim sensie jest ona 
prawdziwa. Jakie skutki dla społeczeństwa jako całości, a dla roz-
woju nauki w szczególności, miałoby podniesienie teorii stylów my-
ślowych do rangi powszechnie przejętej ideologii, to niesłychanie 
trudny problem. W  tym miejscu ograniczę się do przedstawienia 
poglądów na ten temat samego Flecka.
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Teoria stylów myślowych, rozwiewając mity klasycznej teorii 
poznania, uczyć będzie tolerancji, obalając – zapewne wraz z ide-
ałem prawdy obiektywnej – „ów zły czar zacietrzewienia, z jakim 
fanatycy własnego stylu zwalczają ludzi odmiennego stylu” (1936, 
§ VI). Odsłaniając zaś mechanizm działania propagandy, „uodpor-
ni przeciw bezwzględnej uległości jej: nauczy, że człowiek stoi po-
nad ideą, bo jest jej twórcą”. Inna korzyść ma mieć charakter świa-
topoglądowy:

[...] rzuca teoria stylów myślowych swoiste światło na stosunek między 
„rzeczywistością” a „poznawaniem”: zanika przepaść między „naturą” 
a „kulturą”, [albowiem uświadamiamy sobie, że] styl myślowy stwarza 
rzeczywistość nie inaczej niż inne twory kultury i zarazem sam prze-
chodzi pewne harmonijne zmiany (1936, § VI).

W pisanym w przededniu II wojny światowej artykule Nauka i śro-
dowisko Fleck szczególnie podkreślał niebezpieczeństwa, jakie nie-
sie ze sobą teza o kulturowym uwarunkowaniu wiedzy naukowej: 
wielu polityków – zwłaszcza naziści i komuniści – głosi na tej pod-
stawie demagogiczne hasła polityczne i społeczne.

Z faktu socjologicznej, zespołowej natury poznania zrobiono naprzód 
polityczne hasło socjalnego, klasowego uwarunkowania wiedzy, a po-
tem konkurencyjny kierunek polityczny stworzył ducha narodu i rasy 
[...]. Ponieważ każda wiedza jest zależna od środowiska, więc trzeba 
proces odwrócić: do zmienionych sztucznie środowisk dorobić odpo-
wiednią wiedzę. Przecież i tak nie ma obiektywnej nauki! Więc co prę-
dzej trzeba „zrobić” lewicową lub prawicową, proletariacką lub naro-
dową fizykę, chemię itd. Do politycznie potrzebnych, z góry przyjętych 
wyników dorobimy dowody. Zaprowadzimy planową gospodarkę my-
ślową, biurokratyczne ośrodki zastąpią wolną twórczość, propaganda 
zastąpi autonomiczne przenikanie społeczeństwa. [...] Nieuk, czy pół-
nieuk, który coś słyszał o  wynikach sztucznej hodowli ras końskich, 
próbuje wyhodować konia ze skrzydłami (1939a).

W tej sytuacji szczególnie potrzebujemy ogólnej socjologii myśle-
nia, aby chroniła nas przez tego typu frazesami i demagogią, broni-
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ła autonomii kolektywów myślowych i naturalnego, a nie politycz-
nie sterowanego, wpływu społeczeństwa na rozwój nauk.

Fleck nie odpowiedział jednak na kilka cisnących się na usta 
pytań. Po pierwsze, w  jaki sposób socjologia wiedzy ma nas bro-
nić przed polityczną manipulacją badaniami naukowymi? Po dru-
gie, dlaczego planowane, polityczne ingerencje, w przeciwieństwie 
do „autonomicznego przenikania społeczeństwa”, mają być dla roz-
woju nauki szkodliwe (dlaczego np. „żywiołowa” presja nacjonali-
styczna zaowocowała odkryciem reakcji Wassermanna, a presja in-
spirowana komunistyczną czy nazistowską ideologią nie miałaby 
prowadzić do dokonań co najmniej równie epokowych)? Po trze-
cie wreszcie – i najważniejsze – dlaczego należałoby w ogóle nauki 
bronić? Skoro nie zawiera ona „obiektywnego obrazu świata, [...] nie 
zawiera nawet żadnej części takiego obrazu”, skoro „stwarza rze-
czywistość nie inaczej niż inne twory kultury”, to czy warto ubo-
lewać, gdy nauka ginie? W imię jakich wartości? Nie sposób prze-
cież wykluczyć, że dominacja naukowego obrazu świata odcina nas 
od tego, co najwartościowsze. Zaś usunięcie z kultury naukowych 
obrazów świata, a przynajmniej ograniczenie ich roli, pobudzi być 
może rozwój innych ujęć, które przyniosą ze sobą nie tyle material-
ny dobrobyt, co zbawienie wieczne.

W tekstach pisanych po II wojnie światowej Fleck szczególnie 
mocno podkreślał pozytywną rolę socjologii myślenia. Na pozio-
mie jednostkowym, ukazując zespołową naturę myślenia, sprawi, że 
umilkną bezsensowne spory „o »materializm« i »idealizm«, o aprio-
ryzm i empiryzm, [...] legendy o tajemniczej intuicji i ucieczka do 
metafizyki lub mistyki”. Jednak zasadnicza misja teorii stylów my-
ślowych ma, jego zdaniem, charakter społeczny. Po pierwsze, wy-
jaśniając mechanizmy narodzin, rozwoju, rozpowszechniania się 
i zaniku stylów myślowych, „da ona możliwość racjonalnego kiero-
wania życiem intelektualnym społeczeństw”. (Co jednak ma ozna-
czać owo „racjonalne kierowanie”, Fleck nie wyjaśnia – a bez tego 
można jego słowa interpretować na rozmaite sposoby). Po drugie, 
„znajdzie sposób uodporniania mas przeciw bezwzględnej propa-
gandzie”. (To z kolei brzmi niczym pobożne życzenie: jest bardziej 
prawdopodobne, że zrozumienie mechanizmów działania propa-
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gandy będzie służyć podniesieniu jej skuteczności, niż uodporni 
przed nią masy). Po trzecie – i najważniejsze – socjologia wiedzy, 

[...] jako nauka porównawcza, będzie przeciwdziałała fanatyzmowi, 
temu wrogowi ludzkości nr 1. Zamiast światopoglądu, który ulega 
ustawicznym zmianom i  jest zależny od chwili i miejsca, da pogląd 
na mechanizm powstawania światopoglądów. Zamiast tego, co ludzi 
dzieli, wskaże im to, co będąc wszystkim wspólne, zbliża ich do sie-
bie (1947).

Brzmi to pięknie, ale tę rolę teoria stylów myślenia będzie pełnić je-
dynie wtedy, gdy zrozumie się ją jako rzeczywisty obraz światopo-
glądów, który nie zależy – w przeciwieństwie do wszystkiego inne-
go – „od czasu i miejsca” i sam nie „ulega ustawicznym zmianom”. 
Parę dodatkowych uwag można znaleźć w pisanym krótko przed 
śmiercią Kryzysie w nauce. Kulturowa misja nauki – znów nie ma 
ani słowa o tym, na czym ta misja miałaby polegać i dlaczego akurat 
nauka ma takową do wypełnienia – jest dziś, twierdzi Fleck, szcze-
gólnie mocno zagrożona, gdyż nauka stała się służebnicą polity-
ki i  przemysłu, co z  kolei powoduje, iż rośnie oportunizm wielu, 
zwłaszcza młodych naukowców. Taką postawę wywołuje rozziew 
między „oficjalnym poglądem na naturę nauki”, zbudowanym wo-
kół ideałów klasycznie pojętej „prawdy” i  „obiektywności”, a  fak-
tycznym postępowaniem badaczy. Epistemologia przywracająca 
jedność teorii i praktyki sprawi, że nauka stanie się czymś więcej 
niż tylko drogą do kariery, którą podąża się zgodnie z zasadą: „nie 
zadawać zbyt wielu pytań i być w dobrych stosunkach z tymi, któ-
rzy są u władzy”. Dzięki socjologii myślenia 

[...] mniej będzie okazji do hipokryzji. Rodzą się nowe ideały: nauki 
przyrodnicze i humanistyczne zbliżają się do siebie, a przyrodoznaw-
stwo staje się bardziej ludzkie. A zatem lojalność naukowców w stosun-
ku do ludzkości wzrośnie. Będzie odtąd można wyjaśnić naukowe kon-
wencje, społeczne zwyczaje kolektywu naukowego. Naukowcy staną się 
skromniejsi, rozumiejąc, jak ograniczoną rolę odgrywa jednostka. [...] 
Porównawcze badania nad stylami myślowymi sprawią, że uczniowie 
staną się bardziej tolerancyjni wobec obcych stylów [...]. Zwolennicy 
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różnych stylów są w stanie cenić się wzajemnie, do pewnego stopnia 
nawet współpracować bez wzajemnego zrozumienia, jeśli wiedzą, że to 
odmienny sposób myślenia, a nie zła wola, stanowi przyczynę różnic. 
[...] Prawda naukowa przeobrazi się z czegoś sztywnego i stacjonarnego 
w dynamiczną, rozwijającą się, twórczą prawdę ludzką (1986).
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rozdział 5
Thomas S. Kuhn o nauce normalnej  

i rewolucjach naukowych

Thomas Samuel Kuhn urodził się w 1922 r. w niereligijnej, lewicu-
jącej rodzinie żydowskiej; jego ojciec był inżynierem wodnym. Stu-
diował fizykę na Uniwersytecie Harvarda. Gdy zaliczał kurs histo-
rii filozofii, ogromne wrażenie zrobiły na nim dociekania Kanta na 
temat apriorycznych warunków wszelkiej wiedzy. Naukę przerwała 
mu służba wojskowa, ostatni rok wojny spędził we Francji jako spe-
cjalista od radarów. Doktorat uzyskał w 1949 r., rok później ogłosił 
na łamach „The Physical Review” dwa artykuły z kwantowej teorii 
ciała stałego, jednak fizyka go nie pociągała. 

W 1947 r. rektor James B. Conant, reformujący system naucza-
nia na Harvardzie, poprosił go o poprowadzenie wykładu z histo-
rii fizyki dla studentów dyscyplin humanistycznych – co miało 
wywrzeć decydujący wpływ na jego losy. Gdy przygotowując wy-
kład, czytał fizyczne rozprawy Arystotelesa, odruchowo porówny-
wał jego twierdzenia z tym, czego nauczył się na studiach – a wtedy 
tezy Stagiryty jawiły mu się jako fałszywe, głupie bądź bezsensow-
ne. Dlaczego wobec tego przez dwa tysiące lat tylu inteligentnych lu-
dzi uważało jego dzieła za szczyt mądrości? By to sobie jakoś wy-
jaśnić, Kuhn z uporem kontynuował swe studia, aż wreszcie zyskał, 
do pewnego stopnia przynajmniej, zdolność myślenia po arystotele-
sowsku, bez towarzyszącego a niekontrolowanego tłumaczenia tez 
Stagiryty na język współczesny. I wtedy docenił też wartość jego fi-
zyki, kosmologii czy zoologii. Jak wspominał po latach:

Historyk czytający stary tekst naukowy napotyka z reguły na zdawało-
by się bezsensowne fragmenty. Doświadczałem tego wielokrotnie, czy-
tając czy to Arystotelesa, czy Newtona, Voltę, Bohra lub Plancka. Zwy-
czajowo tego rodzaju fragmenty bądź pomijano, bądź traktowano jako 
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rezultat pomyłki, niewiedzy, przesądu, co niekiedy okazuje się słusz-
ne. Częściej jednak bardziej wnikliwe ich rozważenie skłania do innej 
diagnozy. Rzekome anomalie w tekście okazują się artefaktami, wyni-
kają z błędnego odczytania. Wobec braku innej możliwości, historyk 
nauki rozumiał słowa i zdania występujące w tekście tak, jakby wystę-
powały one we współczesnym dyskursie. [Ale w tym] zawiera się coś 
więcej niż tylko zmiana sposobu użycia terminów. Ilustrują one to, co 
dawniej miałem na myśli, mówiąc o „niewspółmierności” kolejnych te-
orii naukowych (1989).

Kuhn mianowicie po opanowaniu arystotelizmu doświadczył osob-
liwego „migotania możliwości”. Okazało się, że patrząc z tego sa-
mego miejsca w  tym samym kierunku, można ujrzeć coś innego, 
o  ile wcześniej opanuje się różne teorie – a  różnicy między tymi 
sposobami widzenia nie da się wyrazić słowami. Okazało się też, 
że można o „tym samym” zjawisku myśleć i mówić na różne spo-
soby – przy czym będą to sposoby wzajemnie nieprzetłumaczal-
ne. Połączenie tych doświadczeń z wcześniejszymi rozmyślaniami 
nad epistemologią Kanta uzmysłowiło Kuhnowi, że aby poznawać 
świat, musimy być wcześniej wyposażeni w pewne formy i kate-
gorie – ale mogą one być różne. Nie należy więc próbować oceniać 
dawnych teorii z perspektywy koncepcji późniejszych; należy każ-
dy z systemów myślowych badać na tle epoki, w której on powstał 
i funkcjonował.

Pobudziło to Kuhna do rozmyślań o  naturze wiedzy nauko-
wej i mechanizmach jej rozwoju. Poszukiwania prowadził po oma-
cku, z jednej strony odkrywając prace historyków i filozofów nauki 
z  Francji, zwłaszcza Alexandra Koyré, a  także Emila Meyersona, 
Helène Metzger i  Anneliese Maier, poświęconych dziejom fizyki 
i chemii. (Warto wiedzieć, że historia nauki dopiero w latach 1950-ch 
zaczęła funkcjonować jako dyscyplina akademicka). W latach 1951– 
–1962 opublikował, głównie na łamach „Isis”, około dziesięciu ar-
tykułów na temat dziejów Newtonowskiej koncepcji materii i teorii 
silników cieplnych Sadi Carnota; wydał też książkę Przewrót koper-
nikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli (1957), w której 
w popularnej formie jasno przedstawił zasady pitagorejskich mo-
deli astronomicznych, ale którą trudno uznać za dobre opracowa-
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nie historyczne. Jeszcze w Harvardzie zetknął się z Quine’m, cenił 
zwłaszcza jego Dwa dogmaty empiryzmu (1951). W 1959 r. ogłosił 
dwa artykuły o charakterze po części filozoficznym. W 1961 r. zo-
stał profesorem historii nauki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Berkeley.

W 1962 r. ukazała się jego Struktura rewolucji naukowych. Żad-
na książka w dziejach filozofii nauki nie zdobyła dotąd takiego roz-
głosu (oprócz filozofów szczególnie przejęli się zawartymi w niej te-
zami psycholodzy i socjolodzy). Sprzedano w licznych przekładach 
prawie milion jej egzemplarzy, a w latach 1970-ch była najczęściej 
cytowaną współczesną książką z  zakresu nauk humanistycznych. 
Rozgłos ten jest sam w sobie fascynującym fenomenem. Choć do 
dziś Struktura wywiera duże wrażenie, to przecież przedstawiony 
w niej obraz nauki nie był szczególnie odkrywczy. Wiele jej central-
nych koncepcji można znaleźć w pracach Ludwika Flecka, a Kuhn 
jego książkę wymienia we wstępie jako jedno ze źródeł swych inspi-
racji (jednak w Przedmowie z 1979 r. do angielskiego wydania Ge-
nesis and Development of a Scientific Fact twierdził, że czytając nie-
gdyś niemiecki oryginał, zwracał faktycznie uwagę na to, o czym 
sam już wcześniej pomyślał). Tymczasem na ogłoszoną po nie-
miecku w 1935 r. książkę Flecka przez następnych czterdzieści lat 
prawie nikt nie zwrócił uwagi. Podobne, a precyzyjniej wyrażone, 
idee zawarł Kazimierz Ajdukiewicz w trzech artykułach opubliko-
wanych po niemiecku w latach 1934–1935 na łamach „Erkenntnis”: 
Język i znaczenie, Obraz świata i aparatura pojęciowa oraz Naukowa 
perspektywa świata. I te prace przeszły praktycznie bez echa. Dla-
czego ich nie doceniono, a  tak ogromny rozgłos zdobyła książka 
Kuhna?

Wydaje się, że odpowiedzi trzeba szukać, zważywszy radykal-
ną zmianę klimatu intelektualnego, jaka dokonała się w  kulturze 
Zachodu w  latach sześćdziesiątych. Trzydzieści lat wcześniej do-
minował scjentyzm: wiara, iż nauka dostarcza nam prawdziwych 
obrazów świata, a  jej rozwój przyniesie dobrobyt i oświecenie dla 
wszystkich. Zbrodnie dwudziestowiecznych totalitaryzmów pro-
wadzone z  wykorzystaniem osiągnięć nauki, wizja atomowej za-
głady, zagrożenia ekologiczne, pogłębiająca się przepaść pomiędzy 
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(znerwicowanymi) społeczeństwami bogatymi a  (przeludniony-
mi i głodnymi) krajami trzeciego świata – wszystko to zachwiało 
wiarą w dobroczynne skutki wiedzy naukowej i pobudzanego przez 
nią rozwoju techniki. Lata sześćdziesiąte to okres ruchów kontrkul-
tury, poszukiwania sposobów życia alternatywnych wobec oparte-
go na nauce i technice społeczeństwa konsumpcyjnego. Rodziło to 
z kolei zapotrzebowanie na koncepcje strącające naukę z epistemo-
logicznego piedestału, zrównujące jej poznawczy status ze statusem 
religii, filozofii, a  nawet magii. Dopiero Paul Feyerabend w  poło-
wie lat siedemdziesiątych wygłosił takie twierdzenia wprost, ale już 
w Strukturze rewolucji naukowych wyrażona i nieźle uzasadniona 
została teza, iż teorie naukowe nie zbliżają się do prawdy. Co wię-
cej, nakreślono tam wizerunek naukowców niezgodny z tradycyj-
nym obrazem bezinteresownych miłośników wiedzy.

Niezależnie od kryzysu pozytywistycznej wiary w naukę, w la-
tach pięćdziesiątych radykalnym przeobrażeniom uległa filozo-
fia języka. Wcześniej zasadniczy ton nadawały jej prace Russel-
la i  Traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina. Obaj po I  wojnie 
światowej wycofali się z czynnego życia filozoficznego. Russell, wy-
rzucony z Cambridge za działalność pacyfistyczną i przygnębiony 
krytykami Wittgensteina, zaczął z  drugą żoną prowadzić ekspe-
rymentalną szkołę, a  jego zainteresowania skoncentrowały się na 
kwestiach społecznych. Podjął na nowo problematykę ontologicz-
ną i epistemologiczną w latach II wojny światowej, jednak jego pra-
ce z tego okresu, od An Inquiry into Meaning and Truth (1940) do 
Human Knowledge: Its Scope and Limits (1948), większego wrażenia 
nie wywarły. Wittgenstein, przekonany, że w swojej książce rozwią-
zał problemy filozoficzne w  sposób definitywny i  niepodważalny, 
po 1918 r. pracował jako ogrodnik w klasztorze, wiejski nauczyciel, 
projektant domu dla siostry. Powrócił do Cambridge – i do filozofii – 
w  1929 r., próbując najpierw usunąć ujawnione w  systemie Trak-
tatu trudności, a  od 1933 r. tworząc filozofię języka diametralnie 
odmienną od swoich młodzieńczych koncepcji. Niczego do śmierci 
w 1951 r. nie publikował, ale prowadził wykłady, zaś notatki z nich 
krążyły wśród filozofów angielskich i  amerykańskich. Jego głów-
ne dzieło z  tego okresu, Dociekania filozoficzne, zostało ogłoszo-
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ne, na podstawie nie całkiem ukończonego maszynopisu, w 1953 r.; 
później opublikowano szeregu innych maszynopisów, rękopisów, 
dyktand i  notatek z  wykładów. W  tych tekstach za pomocą serii 
uwag zestawionych w chaotyczny na pierwszy rzut oka sposób, kre-
ślił Wittgenstein obrazy gier językowych, przyporządkowanych 
ludzkim sposobom życia. Słowa traktował nie jako (w ostatecznej 
analizie) nazwy przedmiotów, a zdania nie jako obrazy faktów, ale 
jedne i drugie jako narzędzia określonego użytku. Głosił też, 
że rozmaite języki wyposażają nas w różne i niesprowadzalne do 
siebie obrazy świata, zaś użytkownicy odmiennych systemów poję-
ciowych widzą te same rzeczy na różne sposoby.

Dociekania filozoficzne wywarły ogromny wpływ na trzech wy-
bitnych filozofów nauki, kształtując ich myśli w sposób niewspół-
mierny z  podstawowymi założeniami zarówno pozytywizmu lo-
gicznego, jak i Karla Poppera. Norwood Russell Hanson swą książkę 
Patterns of Discovery (1958) zaczynał od wykładu teorii obserwacji 
naukowej przejętej wprost z części II, § XI Dociekań filozoficznych. 
Stephen E. Toulmin w  Foresight and Understanding (1961) stoso-
wał koncepcję gier językowych do analizy funkcjonowania i  roz-
woju wiedzy zwanej naukową. O  wpływie późniejszego Wittgen-
steina na Feyerabenda będzie mowa poniżej. Feyerabend, również 
zatrudniony w Berkeley, czytał Strukturę rewolucji naukowych jesz-
cze przed publikacją, a wraz ze Stanleyem Cavellem wyjaśniał Ku- 
hnowi zawiłości Dociekań filozoficznych.

Kuhn w Strukturze odwołuje się do Dociekań w związku z kon-
cepcją „podobieństw rodzinnych”. Stamtąd pochodzić też może 
najsłynniejsze Kuhnowskie pojęcie: „paradygmat” (paradigm). 
(Uchodzi to uwadze polskiego czytelnika, jako że tłumacz Do-
ciekań Bogusław Wolniewicz niemieckie Paradigma oddał przez 
„wzorzec”). Przynajmniej pośrednio znał wywody Wittgensteina 
na temat wpływu języka na sposób widzenia świata. Ale chyba nie 
był to wpływ decydujący i o wiele silniej oddziałały nań refleksje 
Benjamina Lee Whorfa na temat wpływu form językowych na po-
strzeganie i myślenie: 
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Kiedy lingwiści zbadali w sposób krytyczny i naukowy wiele języków 
o  zupełnie odmiennych wzorcach, [...] zjawiska traktowane dotych-
czas jako uniwersalne ukazały się w innym świetle [...]. Okazało się bo-
wiem, że system językowego zaplecza (innymi słowy – gramatyka) nie 
jest po prostu pewnym reproduktywnym narzędziem wyrażania idei, 
lecz czynnikiem owe idee kształtującym, programem i przewodnikiem 
aktywności umysłowej, analizy doznań i  syntezy intelektualnej każ-
dego z nas. Proces formułowania myśli nie jest niezależny i racjonal-
ny w  tradycyjnym sensie, lecz stanowi fragment określonej gramaty-
ki i w zależności od niej wykazuje mniejsze lub większe zróżnicowania. 
Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze 
języki ojczyste. Wyodrębniamy pewne kategorie i  typy w  świecie zja-
wisk nie dlatego, że każdemu obserwatorowi rzucają się one w oczy, 
wręcz przeciwnie – rzeczywistość jawi się nam jako kalejdoskopo-
wy strumień wrażeń, strukturę natomiast nadają jej nasze umysły – to 
jest przede wszystkim tkwiące w naszych umysłach systemy językowe. 
Dzielimy świat na części, porządkujemy go za pomocą pojęć, przypisu-
jemy mu sens w określony sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami 
umowy, by czynić to tak właśnie, a nie inaczej; umowy, która obowią-
zuje w naszej społeczności językowej i którą skodyfikowano we wzor-
cach naszego języka. Umowę tę zawarliśmy implicite i nigdy nie została 
ona spisana, ale jej warunki obowiązują bezwzględnie – nie jeste-
śmy w stanie mówić bez zaakceptowania ustanowionych przez nią kla-
syfikacji danych i ich uporządkowania (Whorf 1940).

W Przedmowie Kuhn wymienił jeszcze – obok prac Arthura O. Love-
joya (Wielki łańcuch bytów, 1936), Whorfa, Quine’a, Flecka i Fran-
cisa X. Suttona (absolwenta matematyki z  Princeton, a  socjologii 
z Harvardu, później wysokiej rangi urzędnika Fundacji Forda) – jako 
źródła swych idei prace psychologów postaci i Jeana Piageta (doty-
czące kolejnych obrazów świata dorastających dzieci i  „rewolucyj-
nych” przejść między nimi), a zwłaszcza wspomnianych już francu-
skich historyków nauki.

Niezależnie od zasług Toulmina i Hansona jeśli chodzi o zmia-
nę naszych poglądów na naturę wiedzy naukowej i mechanizmy jej 
rozwoju, dopiero Struktura rewolucji naukowych dokonała przeło-
mu i wywołała filozoficzną burzę. Podczas „An International Col-
loquium in the Philosophy of Science” w 1965 r. w Londynie zapla-
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nowano dyskusję między Kuhnem a Feyerabendem. Choroba tego 
drugiego spowodowała, że debata przerodziła się w starcie między 
autorem Struktury a Popperem i jego uczniem Johnem Watkinsem. 
Wtedy też lingwistka i filozofka Margaret Masterman wykazała, że 
Kuhn używał centralnego w książce terminu „paradygmat” w wie-
lu różnych znaczeniach. W 1970 r. ukazał się tom z tekstami nawią-
zującymi do tamtej debaty Criticism and the Growth of Knowledge, 
zawierający niesłychanie ważne prace Lakatosa i Feyerabenda, któ-
re omówimy w kolejnych rozdziałach tej książki. Kuhn ogłosił tam 
artykuł Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań, a  tak-
że obszerną Odpowiedź moim krytykom. Równocześnie ukazało 
się drugie wydanie Struktury, niezmienione, ale z dodanym Posło-
wiem-1969. Kuhn, uznając trafność analiz Masterman, przestał od 
tego czasu używać słowa „paradygmat” – choć do dziś z nim przede 
wszystkim jest kojarzony! – a w to miejsce wprowadził „macierz dy-
scyplinarną” (disciplinary matrix) i „wzorce” (exemplars). Wkrótce 
i tę terminologię porzucił, niczego już w zamian nie oferując!

Odpierając zarzuty o  relatywizm, poczynając od artykułu 
Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii (1973), zaczął łago-
dzić swe stanowisko metodologiczne przez wprowadzenie pewnych 
ponadteoretycznych kryteriów oceniania teorii. Pozytywnie ocenił 
dokonaną przez Wolfganga Stegmüllera quasi-logiczną eksplika-
cję centralnych pojęć swej filozofii nauki (Zmiana teorii jako zmia-
na struktury. Uwagi o formalizmie Sneeda, 1976), złagodził też ne-
gatywną początkowo ocenę metodologii Lakatosa, przyznając, że 
musi być w  niej coś trafnego, gdyż jej zastosowanie prowadzi do 
owocnych badań historycznych (The Halt and the Blind, 1980). Przy-
gotował do druku zbiór swoich artykułów z lat 1959–1976 pt. Dwa 
bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych (1977), po 
czym znów zajął się historią fizyki.

Z  grupą współpracowników zgromadził materiały dotyczą-
ce okresu narodzin mechaniki kwantowej, skatalogowane w  to-
mie Sources for History of Quantum Physics: an Inventory and Re-
port (1966), zaś wyniki własnych dociekań na ten temat przedstawił 
w książce Black-Body Radiation And The Quantum Discontinuity, 
1894–1912 (1978). Co osobliwe, omawiając tam wczesne stadia rewo-
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lucji kwantowej w fizyce, nie stosuje wypracowanej wcześniej siatki 
pojęciowej, i w ogóle nie nawiązuje do schematów rewolucji nauko-
wych naszkicowanych na kartach Struktury!

W  ostatnich latach życia wrócił do rozważań filozoficznych, 
starając się wyjaśnić centralne, jak podkreślał, pojęcie z kart Struk-
tury: „niewspółmierność”. Pierwsze wyniki przedstawił w serii wy-
kładów wygłoszonych w 1987 r. w Londynie; szkic nowego stano-
wiska na temat natury zmiany pojęciowej ogłosił jako posłowie do 
tomu World Changes, zawierającego referaty z konferencji poświę-
conej jego filozofii nauki, która odbyła się w 1990 r. w Massachu-
setts Institute of Technology. Jego filozoficzne teksty z  ostatnich 
dwudziestu lat życia zebrano w wydanym pośmiertnie tomie Dro-
ga po Strukturze (2000); tamże zamieszczono tekst autobiograficz-
nego wywiadu, jakiego udzielił kilka miesięcy przed śmiercią. Miał 
troje dzieci z pierwszego małżeństwa, drugie pozostało bezdzietne. 
Zmarł na raka płuc 17 czerwca 1996 r.

Thomas Kuhn, najbardziej znany XX-wieczny filozof nauki, nie 
stworzył szkoły. Jego jedyny uczeń, John L. Heilbron, został histo-
rykiem nauki trzymającym się z dala od filozofii. Historyczne pra-
ce Kuhna są średniej jakości, o jego miejscu w dziejach myśli decy-
duje wyłącznie Struktura rewolucji naukowych. Przez trzydzieści lat 
próbował, w szeregu artykułów, udoskonalić nakreślony tam obraz 
nauki, modyfikując terminologię, łagodząc wyjściowe tezy, usuwa-
jąc niejasności itd. Co pewien czas zapowiadał napisanie kolejnej 
książki filozoficznej, ale obietnicy nie dotrzymał.

Jesteśmy więc w  osobliwej sytuacji: wiemy, co Kuhn chciałby 
w swojej słynnej książce zmienić, ale jeśli o konkrety chodzi, mamy 
tylko szereg propozycji ledwie naszkicowanych i o wyraźnie prowi-
zorycznym charakterze. Jego artykuły pisane po 1962 r. nie odegra-
ły w  toczących się debatach o  racjonalności naukowej i realizmie 
naukowym żadnej prawie roli. Ma się wręcz wrażenie, że wielkie 
debaty, jakie wywołała publikacja Struktury rewolucji naukowych, 
odbywały się bez udziału jej autora – a nawet gdy próbował zabrać 
głos, nikt prawie go nie słuchał. Jak zatem przedstawić jego poglą-
dy? Poniżej zrobię to, trzymając się tekstu Struktury, wprowadza-
jąc jednak termin „macierz dyscyplinarna” tam, gdzie, jak sądzę, 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



257THOMAS S .  KUHN O NAUCE NORMALNEJ  I  REWOLUCJACH NAUKOWYCH 

umieściłby go jej autor zgodnie z uwagami zawartymi w Posłowiu – 
1969, a  zostawiając „paradygmat” w  tych miejscach, gdzie on za-
pewne dałby „wzorzec”. (Cytaty ze Struktury podaję, poprawiając 
dość wadliwy przekład Haliny Ostromęckiej i Stefana Amsterdam-
skiego). Wprowadzę też nieco wyjaśnień i  modyfikacji z  później-
szych tekstów.

Ideologia obiegowego scjentyzmu a historia nauki

Struktura rewolucji naukowych jest w  wielkiej mierze polemiką, 
lecz – jak sądzi piszący te słowa – nie tyle z empiryzmem logicznym 
czy falsyfikacjonizmem (które Kuhn znał jedynie fragmentarycz-
nie), co z czymś, co można określić mianem obiegowego scjen-
tyzmu. Chodzi o ideologiczny – zawierający wartościowania – po-
gląd na naturę nauki i mechanizmy jej rozwoju, który choć nigdy 
nie został skodyfikowany, w rozmaitych odmianach jest przekazy-
wany przez uwagi rozproszone w  podręcznikach, tekstach popu-
larnonaukowych, a  także przez wzajemne oddziaływanie na sie-
bie samych naukowców. Z takich źródeł, podczas studiów na fizyce, 
musiał tę ideologię wchłonąć Kuhn. Jej fragmenty przenikają do 
systemów filozoficznych, a  ona sama jest przez filozofię zwrotnie 
kształtowana i  wzmacniana. Oprócz przekonania, że nauka i  tyl-
ko nauka zasługuje na miano wiedzy rzetelnej, a jej rozwój niesie ze 
sobą dobroczynne skutki dla ludzkości, ideologia ta zawiera szereg 
poglądów metodologicznych.

W  zasadzie jest to metodologia indukcjonistyczna: wiedza 
naukowa wywodzi się z wyników doświadczeń i w  faktach empi-
rycznych znajduje swe ostateczne uzasadnienie. Wszelka spekula-
cja – a  tym bardziej myślenie życzeniowe czy wartościujące – są 
w nauce zakazane. Nauka narodziła się w walce ze spekulatywny-
mi koncepcjami, których koronne przykłady stanowią mechanika 
Arystotelesa, teoria cieplika czy teoria flogistonu. Po Wielkiej Re-
wolucji Naukowej, wiązanej w przypadku fizyki z postaciami Ga-
lileusza i Newtona, w przypadku chemii z tlenową teorią spalania 
Lavoisiera, a w przypadku biologii z  teorią ewolucji Darwina, na-
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uka wkroczyła na drogę triumfalnego rozwoju, znaczoną kolejnymi 
odkryciami nieprzerwanie wzbogacającymi skarbnicę naszej wie-
dzy. Jest to rozwój kumulatywny, przebiegający na cztery sposo-
by. Czasem nowe odkrycie doświadczalne zgadza się z przewidywa-
niami sformułowanymi na podstawie panujących teorii – mówimy 
wtedy o  potwierdzeniu teorii przez fakty. Niekiedy na podstawie 
wyników doświadczeń rozwija się teorię, dodając do niej twierdze-
nia i rozszerzając w ten sposób zakres jej zastosowań (np. w poło-
wie XVIII w. dodano do mechaniki klasycznej prawo Coulomba). 
Czasem nowe wyniki sugerują zbudowanie teorii bardziej ogólnej 
niż teorie zastane, przy czym te ostatnie okazują się szczególnymi 
przypadkami teorii nowej. W tego typu przypadkach twierdzenia 
starej teorii wynikają logicznie z twierdzeń teorii nowej i pewnych 
założeń idealizacyjnych – mówimy wtedy o redukcji teorii wcześ-
niejszej do późniejszej (przykładem jest stosunek termodynami-
ki klasycznej do fizyki statystycznej). Czasem wreszcie nowe fakty 
doświadczalne uzmysławiają, iż w pewnym zakresie zastana teoria 
zawodzi, tak jak to w odniesieniu do mechaniki klasycznej miały 
wykazać wyniki eksperymentu Michelsona–Morleya. Inspirowa-
ni tego typu odkryciami naukowcy tworzą teorie nowe, dziedziczą-
ce po swych poprzedniczkach sukcesy, a przezwyciężające ich sła-
bości: teorie wcześniejsze wynikają z nowych jako tzw. przypadki 
graniczne. Taki stosunek między teoriami określa się mianem ko-
respondencji, klasyczny przykład to wynikanie praw mechaniki 
klasycznej z praw szczególnej teorii względności przy założeniu, że 
wchodzące w grę prędkości są bardzo małe w porównaniu z pręd-
kością światła. Zarówno w przypadku relacji redukcji, jak i kore-
spondencji, stare teorie pozostają poprawne, choć tylko w ograni-
czonym zakresie, zaś nowe uważa się, w porównaniu z tamtymi, za 
bliższe prawdy.

Ideologia scjentystyczna zawiera też pochwałę naukowej oso-
bowości: typowy naukowiec, w przeciwieństwie do religijnych czy 
politycznych dogmatyków, w swojej działalności badawczej kieru-
je się bezinteresowną miłością wiedzy. Wybiera te teorie, któ-
re są najlepsze z poznawczego punktu widzenia (a nie np. te, któ-
rych głoszenie przyniesie mu korzyści), zaś natrafiwszy na wyniki 
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doświadczeń przeczące jego teoriom, teorie te odrzuca i poszukuje 
innych. Jeśli nawet od tych – etycznych w istocie – zasad zdarzają 
się odstępstwa (cóż, uczeni są tylko ludźmi), to w każdym razie tego 
typu postawy w środowisku naukowym dominują i dzięki nim na-
uka jest tym, czym jest.

Badania historyczne uświadomiły Kuhnowi, że ów ideologicz-
ny obraz ma niewiele wspólnego z tym, co się faktycznie robi, upra-
wiając naukę. Spostrzeżenie pierwsze:

Im dokładniej studiowano np. dynamikę Arystotelesa, chemię flogi-
stonową czy teorię cieplika, tym bardziej utwierdzano się w prze-
konaniu, że owe niegdyś powszechne poglądy na przyrodę ani nie 
były – jako pewne całości – w sumie mniej naukowe, ani nie stanowi-
ły bardziej niż współczesne wytworu jakichś ludzkich uprzedzeń. Gdy-
byśmy te przestarzałe poglądy mieli nazwać mitami, znaczyłoby to, 
że mit może powstać za pomocą metod tego samego rodzaju i trwać 
może na mocy tego samego rodzaju racji, które współcześnie prowa-
dzą do wiedzy naukowej (1962, § I).

Spostrzeżenie to ma daleko idące konsekwencje metodologiczne. 
Trudno zaprzeczyć, że u podstaw wymienionych tu koncepcji leża-
ły twierdzenia będące wytworem spekulacji wykraczających poza 
wyniki doświadczeń. A  zatem cytowana wypowiedź sugeruje, iż 
spekulatywne składniki stanowią istotne części teorii uznawanych 
za naukowe. Mało tego, takie „metafizyczne” założenia stanowią 
aprioryczną – poprzedzającą badania doświadczalne – podstawę 
uprawiania nauki.

Owocne prace badawcze rzadko kiedy dochodzą do skutku, nim wspól-
nota naukowa dojdzie do przekonania, że osiągnęła już zdecydowaną 
odpowiedź na takie pytania jak np.: Z  jakich podstawowych składni-
ków zbudowany jest świat? W jaki sposób oddziałują one jedne na dru-
gie oraz na nasze zmysły? Jakie dotyczące ich pytania można zasadnie 
formułować i jakich technik używać w poszukiwaniu na nie odpowie-
dzi? [...] Nauka normalna, tj. działalność, której większość uczonych 
nieodmiennie poświęca swój czas, opiera się na założeniu, że wspólno-
ta naukowa wie, jaki jest świat (1962, § I).
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Popper wprawdzie też twierdził, że teorie naukowe są wytworami 
(śmiałych) spekulacji, jednak popełniał, z punktu widzenia rozwa-
żań Kuhna, szereg poważnych błędów. Zdawał sobie sprawę z tego, 
że teorie znajdują się niejako na innym poziomie niż wiedza do-
świadczalna: teorie to formy, które wypełniamy materią wrażeń 
zmysłowych. Sądził jednak, że wyniki doświadczeń mogą zostać 
wzniesione na poziom form – i wykazać ich fałszywość. Wznosi je 
tam logika wsparta odpowiednimi decyzjami metodologiczny-
mi. Takie decyzje są aktami o charakterze psychologicznym, a ich 
podejmowalność zakłada, że naszymi teoriami możemy dyspono-
wać: choć teorie są formami, w  obrębie których myślimy o  świe-
cie, to możemy zająć wobec nich pozycję obserwatora i poddać je 
krytycznej ocenie. Pod tym względem Popper nie szedł za Kantem: 
zdaniem tego ostatniego nie możemy ustawić się poza wrodzonym 
nam systemem form oraz kategorii i poznawać bez nich, ani też nie 
możemy nimi dysponować. Kuhn też uważa, że systemy teoretycz-
ne, stanowiące aprioryczną (choć tymczasową) podstawę wszelkich 
badań i stwierdzeń, nie są czymś, co możemy zmieniać w sposób 
dowolny.

Od Whorfa, a  może też od Flecka i  późnego Wittgensteina, 
przyjął Kuhn tezę o czynnej roli języka w poznaniu. Jak język 
ojczysty dla Whorfa, tak teorie dla Kuhna nie są środkiem wyraża-
nia myśli czy opisu danych zmysłowych. Teorie kształtują nasze 
sposoby myślenia i postrzegania świata. Nie możemy ich po 
prostu odrzucić i w teoretycznej próżni budować nowych – pozba-
wieni teoretycznych koncepcji nie bylibyśmy w stanie w sensowny 
sposób postrzegać, myśleć i działać. Skąd się te aprioryczne formy 
biorą i jaką postać przyjmują?

Nauka normalna i uprawiające ją wspólnoty naukowe

Odpowiadając na to pytanie, Kuhn idzie za Fleckiem; w rezultacie po-
między jego tezami a podejściem Poppera otwiera się przepaść. Au-
tor Logiki odkrycia naukowego był metodologicznym indywidua-
listą, zakładającym najwyraźniej, że to izolowany badacz wymyśla 
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teorię, tworzy ją od podstaw i  niejako z  niczego. Później pojawiło 
się u Poppera pojęcie trzeciego świata, który jest naszym wspólnym 
dziełem, jednak chyba nigdy nie przeszedł on do tezy, że nasze po-
strzeganie i myślenie jest kształtowane przez społeczność, do której 
należymy. Kuhn buduje całą swoją filozofię nauki na założeniu, że 
każdy z nas przejmuje sposoby postrzegania świata i system kategorii, 
w ramach których o świecie myślimy, od społeczności, w której wyra-
sta. Dotyczy to światopoglądu, religii, a także nauki.

Wiedza naukowa, podobnie jak język, jest z istoty wspólną własnością 
grupy i niczym innym być nie może. Aby ją zrozumieć, trzeba poznać 
specyficzne cechy tych grup, które ją tworzą i jej używają (1970a, § 7).

Każda z dyscyplin naukowych ma swoją prehistorię i historię właś-
ciwą. Zaczyna się – o czym Kuhn prawie niczego do powiedzenia 
nie ma – od tego, że pewnego typu zjawiska zaczynają budzić za-
interesowanie, a  uczeni „zwykle rozwijają wiele spekulatywnych 
i  niedookreślonych teorii” (1962, § VI) wzajemnie niezgodnych 
(a dokładniej, o czym poniżej, niewspółmiernych). Różnice poglą-
dów dotyczą nie tylko teoretycznych wyjaśnień, ale są widoczne też 
w  doborze faktów: z  jednej strony niedookreśloności teorii towa-
rzyszy dość chaotyczny dobór zjawisk, które próbuje się wyjaśnić, 
z drugiej różni teoretycy różne zjawiska uznają za istotne, charak-
terystyczne dla danej dyscypliny lub do niej nienależące. Odmien-
ne są pojęcia o tym, co można uznać za właściwie postawiony prob-
lem bądź poprawne wyjaśnienie – czego wyrazem są toczone w tym 
okresie poważne debaty na temat uprawnionych metod badawczych 
czy kryteriów rozwiązań. Ponieważ każda prezentacja własnych 
poglądów wymaga w takiej sytuacji przedstawienia ich od podstaw, 
to charakterystyczną dla okresu przedparadygmatycznego formą 
publikacji są książki, które może ze zrozumieniem czytać ogół lu-
dzi wykształconych. Śledząc dzieje dyscypliny w tym początkowym 
stadium, nie mamy poczucia, że ma ona charakter naukowy. Kuhn 
określa go mianem okresu przedparadygmatycznego.

Historia nauki we właściwym tego słowa znaczeniu – historia 
nauki normalnej – rozpoczyna się wtedy, gdy ukazuje się dzieło, 
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które zyskuje akceptację grona badaczy tak licznego, że przejmu-
je ono kontrolę nad systemem kształcenia przyszłych naukowców.

Termin „nauka normalna” w tej książce oznacza badania mocno ugrun-
towane w jednym lub szeregu takich osiągnięć naukowych przeszłości, 
które dana wspólnota uczonych uznaje za fundament swej dalszej prak-
tyki [...]. Fizyka Arystotelesa, Almagest Ptolemeusza, Principia i Opty-
ka Newtona, Elektryczność Franklina, Chemia Lavoisiera czy Geologia 
Lyella – te i  liczne inne dzieła niezauważalnie określały przez pewien 
czas uprawnione problemy i metody badawcze w danej dziedzinie dla 
kolejnych pokoleń uczonych. Mogły to robić, gdyż miały dwie istotne 
wspólne cechy. Prezentowały osiągnięcia na tyle niezwykłe, aby odwró-
cić uwagę stabilnej grupy zwolenników od konkurencyjnych sposobów 
uprawiania nauki. Jednocześnie dorobek ten był na tyle otwarty, że po-
zostawiał tak przedefiniowanej grupie praktyków najrozmaitsze prob-
lemy do rozwiązania (1962, § II). 

Takie wzorcowe osiągnięcia – pokazujące, przez analogię, na czym 
polega problem naukowy i jego poprawne rozwiązanie – to para-
dygmaty.

Kuhn nie odpowiada na narzucające się w tym miejscu pytanie, 
dlaczego dochodzi do zapanowania w środowisku naukowym jed-
nomyślności. (Proces narodzin nauki normalnej w  jakiejś mierze 
przebiega podobnie jak proces rewolucyjnych przeobrażeń wiedzy 
opisany poniżej, tak więc do poruszanych teraz zagadnień jeszcze 
powrócimy). Nadmienia, że aby teoria mogła zostać powszechnie 
uznana za podstawę dalszych badań, musi być lepsza od swych 
konkurentek, bez żadnych jednak wyjaśnień, na czym by owa „lep-
szość” miała polegać. Pisze tu i ówdzie, że na ocenę teorii mają m.in. 
wpływ ścisłość, liczba i  różnorodność udanych przewidywań, ale 
podkreśla też, iż zaakceptowana teoria nie musi wyjaśniać wszyst-
kich faktów, z jakimi można ją porównać – i faktycznie zazwyczaj 
nie wyjaśnia. Paradygmaty zyskują powszechną akceptację, gdyż 
są skutecznymi rozwiązaniami problemów uznanych przez grono 
praktyków za szczególnie ostre – ale dlaczego pewne zagadnienia 
zyskują w danym czasie na znaczeniu, na to już Kuhn ogólnej od-
powiedzi nie udziela. Ważna jest uwaga, że zaakceptowane zosta-
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ją te koncepcje, które choć nie rozwiązują wszystkich zagadnień, to 
rodzą nadzieje na dalsze sukcesy. Uczeni muszą spodziewać się, że 
postępowanie według danych wzorców doprowadzi ich do udanych 
wyjaśnień oraz przewidywań – i  zapewni uznanie środowiskowe, 
środki na badania itd. Najważniejsze są jednak uwagi Kuhna – do 
których wrócimy poniżej – iż jednomyślność we wspólnocie nauko-
wej zapanowuje w wyniku eliminacji inaczej myślących.

Wspólnotę naukową – grupę uczonych podzielających pew-
ne przekonania i pozostających pod wzajemnym wpływem intelek-
tualnym – uznał Kuhn, zwłaszcza w pracach pisanych pod koniec 
lat sześćdziesiątych i później, za podstawową jednostkę filozoficz-
nej refleksji nad nauką.

Gdybym teraz pisał swoją książkę zacząłbym ją od omówienia wspól-
notowej struktury nauki [...]. Jednostkę analizy stanowiliby praktycy 
danej specjalności, ludzie, których łączą wspólne elementy odebrane-
go wykształcenia i  praktycznej nauki zawodu, którzy znają wzajem-
nie swoje prace, utrzymują względnie pełne kontakty zawodowe i  są 
względnie jednomyślni w swoich zawodowych poglądach (1970c, § 4).

Ponieważ, jak powiedziano, zasadniczy zbiór przekonań członków 
wspólnoty naukowej jest jeden i nie trzeba wszystkiego od początku 
powtarzać, to podstawową formą publikacji staje się artykuł ogła-
szany w czasopismach specjalistycznych. Jeśli naukowcy „normal-
ni” piszą książki, to jedynie podręczniki, których opanowanie sta-
je się wstępnym warunkiem zostania członkiem danej wspólnoty. 
Dlatego też nauka normalna ma, szczególnie dla niej znamienny, 
ezoteryczny charakter: przyrodnicy adresują swoje prace tylko do 
innych członków własnej wspólnoty, którzy jako jedyni są w stanie 
te prace zrozumieć i ocenić.

Wspólnoty naukowe można identyfikować na podstawie badań 
empirycznych – np. śledząc listy uczestników konferencji, obieg fa-
chowej korespondencji, cytowania – a więc niezależnie od znajomo-
ści koncepcji teoretycznych podzielanych przez ich członków. Wspól-
noty mają złożoną strukturę. Można wyróżnić globalną społeczność 
wszystkich przyrodników, dalej wspólnoty fizyków, biologów, geo-
logów itd. Rozpadają się one na główne podgrupy, np. fizyków ciała 
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stałego, fizyków cząstek elementarnych, radioastronomów, a dalej na 
wspólnoty jeszcze bardziej wyspecjalizowane, liczące niekiedy mniej 
niż stu członków. Najbardziej utalentowani badacze często należą 
do kilku takich najmniejszych wspólnot, kolejno lub równocześnie. 
A teraz przejdźmy do ogólnej charakterystyki przekonań, podziela-
nych przez członków danej wspólnoty naukowej.

Macierz dyscyplinarna i jej podstawowe składniki

Grupa, która przejęła kontrolę nad kształceniem kolejnych pokoleń, 
standaryzuje system kształcenia, eliminując z programów alterna-
tywne sposoby myślenia o świecie.

W stopniu niespotykanym w większości innych dyscyplin, [członkowie 
wspólnoty naukowej] odebrali podobne wykształcenie i wtajemnicze-
nie zawodowe; w trakcie tego procesu przyswoili sobie tę samą literatu-
rę techniczną i mniej więcej tego samego się z niej nauczyli. Zazwyczaj 
granice tej standardowej literatury oznaczają granice dziedziny badań 
naukowych, a każda wspólnota najczęściej ma swą własną dziedzinę. 
Istnieją w nauce szkoły, to znaczy wspólnoty ujmujące tę samą dzie-
dzinę z różnych, wykluczających się wzajemnie punktów widzenia. Ale 
zdarza się to o wiele rzadziej niż w innych dyscyplinach; takie szkoły 
współzawodniczą ze sobą, a to współzawodnictwo zwykle dość szybko 
się kończy. W rezultacie członkowie wspólnoty naukowej postrzegają 
siebie jako ludzi ponoszących wyłączną odpowiedzialność za dążenie 
do pewnych wspólnych celów, włączając w to szkolenie swych następ-
ców – i tak też są postrzegani przez innych. W obrębie takich grup za-
chodzi względnie pełna komunikacja, a profesjonalne oceny są stosun-
kowo jednomyślne (1970a, § 1).

Tak bezprecedensowa jednomyślność osiągana jest bez towarzy-
szących jej „rozpraw o metodzie” czy „badań dotyczących rozumu 
ludzkiego”. Osiąga się ją dzięki zapoznawaniu się z obowiązującymi 
w  danej wspólnocie paradygmatami. Terminem „paradygmat”, 
w analogiczny sposób, posłużył się Wittgenstein w Dociekaniach fi-
lozoficznych. Chodziło mu o to, że rodzimego języka uczymy się nie 
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przez opanowywanie reguł gramatycznych, ale przez obycie z licz-
nymi przykładami użycia słów w  pewnego typu okolicznościach. 
Szczególną rolę odgrywają przy tym przypadki wzorcowe – paradyg-
matyczne – w których członkowie danej wspólnoty językowej nie 
mają wątpliwości, że danego słowa użyto poprawnie. Jeśli np. cho-
dzi o szczególnie nas w tej książce interesujące słowo „nauka”, to dla 
wszystkich (zdrowych na umyśle) wykształconych ludzi współczes-
nych jest oczywiste, iż teoriami naukowymi są mechanika Newto-
na i teoria względności; jest też oczywiste, że naukowego charakte-
ru nie posiadają biblijna historia stworzenia i astrologia. O użyciu 
danego słowa decydują, w praktyce posługiwania się językiem, „po-
dobieństwa rodzinne” zachodzące między danym przypadkiem 
a przypadkami paradygmatycznymi. Podobieństwa takie są czymś, 
co użytkownicy języka dostrzegają, nie uświadamiając sobie natu-
ry tego procesu i nie będąc w stanie powiedzieć, na czym dokład-
nie one polegają. Kuhn formułuje ideę analogiczną: zdobywamy na-
ukową wiedzę o świecie – a także zyskujemy wyobrażenia o tym, 
czym jest nauka i jak należy ją uprawiać – nie przez opanowywa-
nie ogólnych teorii, a następnie naukę reguł łączących abstrakcyj-
ne teorie z doświadczeniem; zdobywamy wiedzę – i uczymy się ją 
zdobywać – opanowując pewien zbiór przykładów, pewną klasę  
teoretycznych obrazów zjawisk sporządzonych według danego pla-
nu, połączonych ze standardowymi eksperymentami.

Wie o tym każdy, kto uczył się np. fizyki klasycznej. Od pierw-
szych stron podręczniki informują, jak i  dlaczego ciała spadają 
w kierunku Ziemi, jak i dlaczego poruszają się pociski i wahadła, co 
to jest ruch jednostajny po okręgu i dlaczego planety krążą wokół 
Słońca; potem pojawia się analiza ruchów falowych, zderzeń ciał 
itd. Ten zbiór paradygmatów jest wspólny ogółowi fizyków klasycz-
nych. Istnieją paradygmaty, które można znaleźć w każdym kursie 
podstawowej teorii naukowej, takiej jak mechanika klasyczna czy 
teoria kwantów, a zatem znane są one ogółowi fizyków (chemików, 
biologów itd.) danego czasu. Podręczniki specjalistyczne wprowa-
dzają paradygmaty, które studiują tylko adepci danej specjalności, 
np. fizycy ciała stałego czy cząstek elementarnych. Opanowując pa-
radygmaty, jednocześnie zyskujemy umiejętność stosowania języ-
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ka danej dyscypliny naukowej, postrzegania i opisywania zjawisk 
w  pewien sposób, a  także określone wyobrażenia o  tym, jaki jest 
świat i jak należy go badać.

Z paradygmatów wyabstrahowuje się twierdzenia, które moż-
na wyrazić w postaci „dla każdych x, y, z, ... f(x, y, z, ...)”, które Kuhn 
w tekstach z 1970 r. i nieco późniejszych określa mianem symbo-
licznych uogólnień. Należące do mechaniki klasycznej symbo-
liczne uogólnienia to trzy prawa dynamiki, prawo grawitacji czy 
prawo Coulomba.

Zgodnie z poglądem obiegowym paradygmaty logicznie wyni-
kają z symbolicznych uogólnień, np. w fizyce są to szczególne roz-
wiązania ogólnych równań teorii. Jeśli więc paradygmatyczny opis 
ruchu pocisku ma w mechanice klasycznej (o ile pominiemy opór 
powietrza i dokonany paru innych przybliżeń) postać:

x(t) = v0t cos α
y(t) = v0t sin α – gt2/2,

gdzie v0 – prędkość początkowa pocisku, α – kąt, pod jakim go wy-
strzelono, g ≈ 9,81 m/s2, to funkcje te są rozwiązaniem, przy zada-
nych warunkach dodatkowych, równań

F = md2r/dt2

FG = GmMr/r3 .

Mówiąc w  tym przypadku o  wynikaniu, pomijamy jednak nie-
zwykle ważny składnik procesu uprawiania nauki. Aby z symbo-
licznych uogólnień wyprowadzić jakiekolwiek wnioski, należy 
wiedzieć, w  jaki sposób w  danym przypadku teorię stosować, ja-
kich podstawień dokonać, aby otrzymać np. podane przed chwi-
lą równania ruchu – a  o  tym same prawa nie informują. Nie ist-
nieją ogólne reguły rządzące konstruowaniem zastosowań. Adepci 
zyskują takie umiejętności właśnie w wyniku studiowania paradyg-
matów, co prowadzi ich w końcu (o ile są dostatecznie uzdolnieni) 
do dostrzegania podobieństw między paradygmatami a danym za-
gadnieniem. Dopóki nie opanujemy tej umiejętności, symboliczne 
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uogólnienia pozostają dla nas pustymi schematami. Nie ma innego 
sposobu na zostanie naukowcem, jak – w przypadku fizyki – prze-
śledzenie rozwiązań setek zadań zgromadzonych w podręcznikach 
i  rozwiązanie setek innych samodzielnie, dzięki niewyrażalnemu 
w słowach chwytaniu podobieństw między nimi.

Dostrzegłszy podobieństwo, uchwyciwszy analogię pomiędzy dwoma 
lub większą liczbą odmiennych problemów, [uczeń] może powiązać ze 
sobą symbole i odnieść je do przyrody na takie sposoby, jakie okazały 
się efektywne w przeszłości. Szkic prawa, powiedzmy F = ma, funkcjono-
wał jako narzędzie, informując ucznia, jakich podobieństw szukać, syg-
nalizując, w jakiej postaci należy postrzegać daną sytuację (1970a, § 3).

Kuhn z  aprobatą wspominał w  tym kontekście prace Michaela 
Polanyi’ego, który dowodził, że warunkiem udanych prace nauko-
wych jest „milcząca wiedza” zyskiwana dzięki praktycznemu na-
uczaniu na przykładach, a nie dzięki ogólnym objaśnieniom – i któ-
rej sami uczeni nie są w stanie wyraźnie wypowiedzieć.

Symboliczne uogólnienia zwykle określa się mianem praw na-
uki. Kuhn wybiera inny termin, gdyż identycznie brzmiące formuły 
(jak zauważył niegdyś Poincaré, o czym autor Struktury nie wspomi-
na) funkcjonują raz jako prawa, a raz jako definicje. Prawo Ohma 
można traktować jako prawo, a więc twierdzenie, że – jak pokazały 
wyniki doświadczeń – natężenie prądu jest proporcjonalne do przy-
łożonego napięcia, a odwrotnie proporcjonalne do oporu; jako takie 
będzie ono podlegać rewizji w  obliczu kolejnych faktów doświad-
czalnych. Ale tej samej formuły używa się często jako (częściowej) 
definicji któregoś z występujących w niej terminów, np. określając 
opór jako stosunek napięcia do natężenia prądu. Definicji z  istoty 
rzeczy żadne wyniki doświadczeń nie potwierdzają i  nie obalają.

Następnym rodzajem przekonań podzielanych przez członków 
wspólnot naukowych są modele (w  Strukturze rewolucji nauko-
wych określane jako „paradygmaty metafizyczne” lub „metafizycz-
ne części paradygmatów”). Przybierają one formę ontologicz-
ną lub heurystyczną, dostarczając uczonym analogii i  metafor. 
Przykłady modeli w postaci ontologicznej: „ciepło jest energią ki-
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netyczną składowych części ciał”, „wszystkie postrzegalne zmysło-
wo zjawiska są wywołane oddziaływaniami pozbawionych jakości 
atomów w próżni”, albo – alternatywnie – „materii i sił” czy „pól”. 
A w postaci heurystycznej: „obwód elektryczny można uważać za 
wolny od perturbacji system hydrodynamiczny”, „cząsteczki gazu 
zachowują się niczym poruszające się chaotycznie sprężyste kule bi-
lardowe” (1970a, § 2).

Z przyjętymi paradygmatami wiąże się system wartości. Zwo-
lennicy koncepcji teoretycznych wskazują na pewne ich zalety. Oto 
grupa paradygmatów – powiązanych wspólnymi symbolicznymi 
uogólnieniami – opisuje zjawiska w sposób dokładny, inną zna-
mionuje ogólność, w tym zwłaszcza sensie, że ujawnia ona wspól-
ną naturę zjawisk, które wcześniej uważano za różnego rodzaju (tak 
jak teoria Newtona wykazała wspólną naturę ruchów planet z jed-
nej, a  ciał w  pobliżu powierzchni Ziemi z  drugiej strony). Grupa 
paradygmatów może też być owocna, tzn. może sugerować podej-
mowanie badań doświadczalnych, o podjęciu których nikt z tymi 
paradygmatami nie obeznany by nie pomyślał, a  wiodących do 
ważnych odkryć. Ważnymi zaletami mogą być skuteczność prze-
widywań, praktyczna użyteczność wiedzy, prostota itd. Ła-
two w przynajmniej niektórych Kuhnowskich wartościach rozpo-
znać to, co tradycyjnie określa się mianem kryteriów racjonalnej 
akceptacji, odrzucania lub wyboru teorii, tym bardziej, że kryteria 
te również mają charakter normatywny. Zachodzą jednak między 
tradycyjnymi kryteriami racjonalności a Kuhnowskimi wartościa-
mi zasadnicze różnice.

Po pierwsze, podczas gdy od dawnych kryteriów często oczeki-
wano, iż w odpowiednich warunkach będą dostarczać jednoznacz-
nych wskazówek odnośnie do akceptacji czy wyboru teorii, to Kuhn 
podkreśla, że jego wartości do żadnych algorytmicznych ocen nie 
prowadzą. Po drugie, co o wiele ważniejsze, kryteria racjonalności 
w  rozumieniu Carnapa czy Poppera są uniwersalnymi normami 
obowiązującymi każdego, kto chce zyskać wiedzę godną miana na-
ukowej, a stosują się w ten sam sposób do oceny każdej teorii. Jako 
uniwersalne poprzedzają pojawienie się jakiejkolwiek teorii, a teo-
ria jest w ich świetle obiektywnie dobra lub zła, naukowa bądź nie-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



269THOMAS S .  KUHN O NAUCE NORMALNEJ  I  REWOLUCJACH NAUKOWYCH 

naukowa, niezależnie od tego, co ktokolwiek, łącznie z samymi na-
ukowcami, o  tym sądzi. Tymczasem w  wartościach poznawczych 
Kuhna nie ma niczego uniwersalnego, są one czymś, co faktycz-
nie wyznaje pewna grupa uczonych. Ustalenie wartości przez daną 
grupę akceptowanych stanowi zadanie dla historyka, a nie dla fi-
lozofa nauki. Wartości poznawcze rodzą się wraz z paradygmata-
mi, a dzieje się to tak, że, że swoiste cechy danego zbioru paradyg-
matów ich zwolennicy podnoszą do rangi kryteriów powszechnie 
obowiązujących. W rezultacie „każdy paradygmat lepiej lub gorzej 
spełnia te kryteria, które sam ustanawia, a nie jest w stanie spro-
stać tym ustanowionym przez jego konkurenta” (1962, § IX). Sy-
tuacja jest analogiczna jak w przypadku sporów politycznych. Oto 
np. ustrój społeczny A  sprzyja maksymalizacji dochodu narodo-
wego, kosztem jednak sprawiedliwości społecznej, ustrój B zapew-
nia sprawiedliwość kosztem efektywności ekonomicznej, zaś ustrój 
C nie jest ani wydajny, ani sprawiedliwy, lecz za to, zgodnie z pa-
nującą religią, sprzyja osiąganiu zbawienia wiecznego. Zwolennicy 
A będą argumentować, że ich ustrój jest najlepszy z tych trzech – bo 
ekonomicznie najefektywniejszy, ale analogiczne argumenty, opar-
te o uznanie sprawiedliwości czy zbawienia duszy za wartości nad-
rzędne, sformułują zwolennicy B i C. Skoro brak jest jakiegokolwiek 
uniwersalnego kryterium wartości, to rozstrzygnięcie sporów mię-
dzy tym trzema grupami będzie, za pomocą środków czysto inte-
lektualnych, niemożliwe; ich członkowie będą się uciekać do środ-
ków perswazyjnych, a czasem „rozstrzygną” spory siłą. Jakie to ma 
konsekwencje dla rozwoju nauki, opowiemy poniżej.

Trzeba jednak w tym miejscu przyznać, że empiryczne uogól-
nienia Kuhna mają też, pod pewnym istotnym względem, charak-
ter normatywny. W późniejszych komentarzach podkreślał, że opis 
i normy są w jego rozważaniach splecione:

[...] naukowcy postępują tak a tak; te sposoby postępowania (tu wkra-
cza teoria) spełniają następujące istotne funkcje; jeśli brak sposobu al-
ternatywnego, który by pełnił te same funkcje, to naukowcy – o ile 
zamierzają doskonalić wiedzę naukową – powinni przestrzegać istot-
nych zasad obecnego sposobu postępowania (1970c, § 2).
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Z drugiej strony Kuhn, w przeciwieństwie do Poppera, Lakatosa czy 
Feyerabenda, powstrzymuje się od wypowiedzi na temat wartości na-
uki jako takiej. Ani nie twierdzi, że nauka jest najszlachetniejszym 
wytworem ludzkiego ducha, ani że jest zwodnicza i szkodliwa. O tyle 
też normy sugerowane przez wyniki jego dociekań należy wyrażać 
w postaci warunkowej: jeśli chcesz osiągnąć rezultaty danego typu, to – 
o ile nie znasz innego, lepszego sposobu – postępuj tak a tak.

Aczkolwiek z  paradygmatów wyabstrahowuje się zazwyczaj 
ogólne reguły, to wzorcowe przypadki mogą kierować badaniami 
również przy nieobecności reguł. Znów przypomina to wywody 
Wittgensteina o grach językowych: z paradygmatycznych przypad-
ków użycia słów i zdań da się wyabstrahować mniej lub bardziej ści-
słe reguły gramatyczne, ale gdy zaznajomimy się z odpowiednio ob-
szernym zbiorem wzorców, zaczynamy poprawnie używać języka, 
nie myśląc o regułach, a czasem nawet nie podejrzewając ich istnie-
nia. Kuhn stwierdzał:

Uczeni opierają się w swoich badaniach na modelach, które poznali w pro-
cesie kształcenia się, a następnie korzystania z literatury, nie zdając so-
bie często, a nawet nie musząc sobie zdawać sprawy z  tego, jakim to 
cechom te modele zawdzięczają swój status wspólnotowych paradyg-
matów. A ponieważ tak postępują, to nie potrzebują pełnego zestawu 
reguł. Spójność tradycji badawczej, w której uczestniczą, nie musi na-
wet implikować istnienia takiego zespołu reguł i założeń, jakie w przy-
szłości ujawnić mogą dodatkowe badania historyczne czy też filozo-
ficzne (1962, § 5).

Warto w tym miejscu wskazać na głębsze jeszcze analogie pomię-
dzy poglądami Kuhna i późniejszego Wittgensteina. Dla autora Do-
ciekań filozoficznych język jest z istoty zjawiskiem społecznym: nie 
ma „języka prywatnego”, a jeśli gra językowa jest rządzona przez ja-
kieś normy poprawności, to dlatego, że gramy w nią wspólnie; ten, 
kto nie przestrzega danych norm, nie gwałci domniemanej „istoty” 
języka, ale po prostu nie należy do danej wspólnoty językowej. Dla 
autora Struktury rewolucji naukowych zjawiskiem społecznym jest 
nauka: jeśli istnieją jakieś normy uprawiania nauki, to dlatego, że 
naukę uprawiamy wspólnie; a człowiek nieprzestrzegający da-
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nych reguł nie jest nieracjonalny, ale po prostu nie należy 
do danej wspólnoty naukowej.

Całość złożoną z  – akceptowanych przez członków pewnej 
wspólnoty naukowej – paradygmatów, symbolicznych uogólnień, 
modeli i  wartości poznawczych, Kuhn nazywa macierzą dyscy-
plinarną (zaznaczając, że na tym lista jej składników się nie wy-
czerpuje). Badania prowadzone w oparciu o wspólnie akceptowaną 
macierz to badania normalne.

Nauka normalna i jej problemy

Czym zajmują się „normalni” naukowcy? Rozwijają, krok po kroku, 
własną macierz dyscyplinarną.

Ich praca nie polega na modyfikowaniu podstaw, przeciwnie, 
uznany zbiór paradygmatów wraz z odpowiadającymi im prawami/ 
/definicjami, modelami i wartościami poznawczymi stanowi odzie-
dziczone tło, bez którego nie istnieją problemy naukowe, sposo-
by ich rozwiązywania i kryteria oceny proponowanych rozwiązań. 
Natomiast obraz badanej dziedziny jawi im się przez cały czas jako 
niekompletny.

Paradygmaty uzyskują swój status, ponieważ okazują się bardziej sku-
teczne od swych konkurentów w  rozwiązywaniu niektórych proble-
mów uznanych przez grono praktyków za palące. Nie znaczy to jednak, 
że są całkowicie skuteczne, jeśli chodzi o  jakiś pojedynczy problemu 
czy, tym bardziej, większej ich ilości. Sukces paradygmatu – czy to bę-
dzie Arystotelesowska analiza ruchu, Ptolemeuszowe obliczenia poło-
żeń planet, zastosowanie wagi przez Lavoisiera czy też matematyzacja 
pola elektromagnetycznego przez Maxwella – to początkowo przede 
wszystkim obietnica sukcesu, na jaki liczy się, mając do dyspozycji tyl-
ko wybrane i niepełne przykłady. Nauka normalna urzeczywistnia tę 
obietnicę, rozszerzając wiedzę o faktach, które dany paradygmat uka-
zuje jako szczególnie ważne, poszerzając zakres zgodności między tymi 
faktami a formułowanymi na gruncie paradygmatu przewidywaniami 
oraz uściślając sam paradygmat (1962, § III). 
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Liczba „wykończeniowych” prac – wypełniających większości na-
ukowców prawie całą karierę – jest zawsze ogromna. W  porów-
naniu z okresem przedparadygmatycznym radykalnie zmienia się 
charakter badań. Podczas gdy wcześniej uczeni borykali się z prob-
lemami „wielkimi”, dotyczącymi niejako istoty rzeczy, a nawet sen-
su istnienia świata czy ludzi, po zapanowaniu paradygmatu pra-
ce badawcze zyskują charakter przyczynkarski. Chodzi o  to, aby 
włączać kolejne zjawiska w  ramy wypracowywanego wspólnoto-
wo obrazu świata, badając je z  zastosowaniem takich samych lub 
podobnych metod eksperymentalnych, jakie dotąd z powodzeniem 
stosowano, i wyjaśniając w sposób analogiczny do udanych wyjaś-
nień skonstruowanych dotąd w ramach tej samej macierzy dyscy-
plinarnej.

Celem nauki normalnej nie jest bynajmniej szukanie nowych rodzajów 
zjawisk; raczej nie dostrzega ona tych, które nie mieszczą się w jej goto-
wych szufladkach. Również uczeni nie starają się zazwyczaj wynajdywać 
nowych teorii i są często nietolerancyjni wobec tych, które sformułowali 
inni. Badania w ramach nauki normalnej dążą do uszczegółowienia tych 
zjawisk i teorii, których dostarcza paradygmat (1962, § III). 

Jeśli o badania doświadczalne chodzi, to ich dziedzina ulega, w po-
równaniu z  okresem przedparadygmatycznym, znacznemu ogra-
niczeniu: zamiast gromadzić dane na temat wszelkich faktów, któ-
re zdają się mieć coś ze sobą wspólnego, uczeni zaczynają badać 
o wiele węższe grupy zjawisk, istotnych z punktu widzenia danej 
macierzy dyscyplinarnej. Inne zjawiska zostają bądź z zakresu ba-
dań wykluczone, bądź uznane za nieistotne, bądź wreszcie za zbyt 
skomplikowane, by zajmować się nimi już teraz. Ogromna więk-
szość normalnych badań doświadczalnych koncentruje się na fak-
tach trojakiego rodzaju.

Pierwszy rodzaj to zjawiska, które – przez analogię z uznany-
mi paradygmatami – zdają się w  sposób szczególny ujawniać na-
turę rzeczy. Odkąd np. chemicy stwierdzili, że pierwiastki łączą się 
w związki w stałych proporcjach, podstawowym zadaniem stało się 
poszukiwanie jak największej liczby takich reakcji i coraz precyzyj-
niejsze określanie stosunków wagowych.
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Drugi rodzaj to fakty, które można bezpośrednio porównać 
z przewidywaniami wynikającymi z teorii. Dlatego np. po ogłosze-
niu przez Einsteina ogólnej teorii względności tyle wysiłków włożo-
no w obserwację położeń gwiazd widocznych podczas całkowitego 
zaćmienia Słońca w pobliżu jego tarczy czy ruchu Merkurego. Zja-
wiska tego rodzaju są nieliczne: ogromna większość jest zbyt skom-
plikowana, a  gromadzenie danych na ich temat opiera się na tak 
wielu założeniach, że trudno uznać, aby mogły one daną teorię po-
twierdzić lub obalić. (Na omawiany rodzaj składają się zatem fakty 
„bardzo proste” i „bezpośrednio obserwowalne”, choć trudno do-
kładnie powiedzieć, co te określenia znaczą).

Trzeci i  najważniejszy rodzaj badań doświadczalnych stano-
wią prace podejmowane w celu artykulacji teorii paradygmatycz-
nej, usunięcia niektórych z  jej wieloznaczności i  pozwalające na 
rozwiązanie problemów, na które zwróciła ona uwagę. Chodzi, po 
pierwsze, o możliwie dokładne wyznaczenie występujących w teo-
rii stałych, np. stałej grawitacji czy ładunku elektronu. Po drugie, 
o  określenie praw ilościowych, takich jak prawo Coulomba. Pra-
ce tego rodzaju zależą ściśle od panującej macierzy dyscyplinar-
nej: Coulomb dlatego szukał wyrażenia na siłę, że właśnie pojęcie 
siły odgrywało centralną rolę w newtonowskiej macierzy; w opar-
ciu o zastane prawa i paradygmaty zaplanował swój układ doświad-
czalny i  zinterpretował wyniki. Badania tego typu mają na celu 
zastąpienie praw jakościowych ilościowymi, określenie granic obo-
wiązywalności danego prawa itd.

Prace teoretyczne prowadzone w ramach nauki normalnej rów-
nież rozpadają się na trzy rodzaje, odpowiadające trzem rodzajom 
badań doświadczalnych. Prowadzi się coraz dokładniejsze rozwa-
żania na temat coraz większej klasy zjawisk uznanych za istotne, 
wyprowadza się przewidywania, które można bezpośrednio po-
równać z faktami i dąży do doskonalenia macierzy dyscyplinarnej 
drogą uściślania pojęć, planowania eksperymentów mających wy-
jaśnić wątpliwości lub prowadzić do uzupełnienia macierzy o nowe 
symboliczne uogólnienia.

Są to wszystkie podstawowe rodzaje badań prowadzonych 
w  ramach nauki normalnej. Widać stąd, że badania normalne 
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nie zmierzają do odkrycia czegoś zasadniczo nowego. Jeśli 
nawet szuka się nowych praw, substancji czy procesów, to tylko zna-
nych wcześniej rodzajów. Problemy, z jakimi borykają się „normal-
ni” naukowcy, są dostarczane przez przyjętą macierz dyscyplinar-
ną, rozwiązuje się je za pomocą oferowanych przez nią środków, 
a wartość rozwiązań ocenia się na podstawie swoistych dla niej kry-
teriów. Nauka normalna, pisze Kuhn, zajmuje się rozwiązywa-
niem łamigłówek (angielski termin puzzle-solving można tłuma-
czyć jeszcze dosadniej: układanie puzzli).

Gdy dyscyplina przechodzi w  stan nauki normalnej, zmianie 
ulegają nie tylko problemy, metody czy kryteria, kształtują się tak-
że specyficzne motywacje członków naukowej wspólnoty. Można 
prowadzić dociekania w celu rozwikłania Tajemnicy Istnienia czy 
zmiany świata na lepsze.

Niemniej jednak, jednostka zaangażowana w prace nad normalnym 
problemem badawczym niemal nigdy nie czyni czegoś takiego. 
Gdy już się zaangażowała, jej motywacja ulega zasadniczej zmianie. Do 
pracy pobudza ją przekonanie, że jeśli jest dość utalentowana, to zdoła 
rozwiązać łamigłówki, których nikt dotąd nie rozwiązał lub nie rozwią-
zał równie dobrze (1962, § IV).

Faktycznym motywem prac „normalnego” naukowca jest zdobycie 
środowiskowego uznania. (Jest to, co warto dodać, cecha ogólno-
ludzka: każdy z nas dąży do tego, aby zdobyć dobrą i trwałą pozy-
cję w obrębie grupy, zwanej w socjologii „grupą odniesienia” bądź 
„grupa pierwotną”). Uznania zaś nie zapewnią metafizyczne speku-
lacje, a tylko konkretne – choć skromne – osiągnięcia.

Normalny naukowiec nie jest w stanie, o czym już była mowa, 
kwestionować teoretycznych podstaw swoich badań, gdyż one – by 
sparafrazować Wittgensteina (1953, s. 570) – wiodą go do badań 
i  badania te ukierunkowują. Przyswojona macierz dyscyplinarna 
wyznacza łamigłówki do rozwiązania, a zatem ten, kto jej nie opa-
nował, nie stawia sobie problemów, które w danym czasie uchodzą 
za naukowe. Teraz pojawia się innego rodzaju powód dla bezkry-
tycznej akceptacji macierzy: daje ona naukowcom poczucie bezpie-
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czeństwa psychicznego, dostarcza bowiem kryteriów wyboru prob-
lemów, które – o ile jest zasadna – muszą mieć rozwiązanie. 

W ogromnej mierze są to jedyne problemy, które wspólnota uzna za 
naukowe i do których podjęcia zachęca swych członków. Inne proble-
my, a wśród nich wiele takich, które poprzednio miały charakter stan-
dardowych, są odrzucane jako metafizyczne, jako należące do innej 
dyscypliny, a czasem jako po prostu zbyt zagadkowe, by warto było po-
święcać im czas. [Macierz dyscyplinarna] może z tego powodu nawet 
odizolować wspólnotę od tych społecznie doniosłych problemów, któ-
re nie dają się sprowadzić do postaci łamigłówki, bowiem nie można 
ich ująć za pomocą narzędzi pojęciowych i  instrumentalnych, jakich 
dostarcza (1962, § IV).

Anomalie i reakcje na nie

Kuhn zaczyna rozdział 6 swej książki od paradoksu:

Nauka normalna nie szuka nowych faktów czy teorii, a gdy odnosi suk-
cesy, to takowych nie znajduje. A jednak badania naukowe wciąż odsła-
niają nowe i nieoczekiwane zjawiska, a naukowcy raz za razem wynaj-
dują radykalnie nowe teorie (1962, § VI).

Jak to wytłumaczyć? Zacznijmy od nieoczekiwanych odkryć doświad-
czalnych. Każde użycie instrumentów obserwacyjnych czy pomia-
rowych jest oparte na jakichś założeniach teoretycznych – i może 
się nieoczekiwanie okazać, że instrument nie działa lub działa ina-
czej, niż się spodziewano. Czasem wyniki doświadczeń nie zgadzają 
się z przewidywaniami. Albo natrafiamy na fakty, dla których w za-
stanym obrazie świata w ogóle nie ma miejsca – i okazuje się, że ist-
nieje coś, czego istnienia macierz dyscyplinarna zabrania. Wszelkie 
zaś próby uporania się z tego typu trudnościami za pomocą posia-
danych środków teoretycznych nie przynoszą zadowalających re-
zultatów: różne kawałki układanki albo zdają się pasować do kilku 
miejsc jednocześnie, albo nie pasują nigdzie, gdy zaś udaje się uło-
żyć jeden kawałek obrazka, to kosztem niszczenia innych fragmen-
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tów. Otrzymane rozwiązania okazują się poprawne ze względu na 
część przyjętych kryteriów, a niepoprawne ze względu na pozosta-
łe. I tak dalej.

Mowa jest w tej chwili o tych odkryciach doświadczalnych, któ-
rych metodolog popperowski nakazuje naukowcom szukać, a zna-
lezione witać z radością: one właśnie, obalając zastane teorie, są mo-
torem postępu wiedzy. Tymczasem Kuhn na licznych historycznych 
przykładach wykazywał, że naukowcy – również ci uważani za wy-
bitnych – wcale nie postępują tak, jak wedle kryteriów racjonalności 
Poppera postępować powinni. Wcale nie poszukują faktów, które 
by panujące teorie obaliły. Jeśli je znajdują, to dlatego, że koncen-
trując się na wybranych grupach zjawisk, nieustannie zwiększają 
ścisłość pomiarów z jednej strony, a dokładność obliczeń teoretycz-
nych z  drugiej, a  także dlatego, że rozszerzają zakres zastosowań 
macierzy dyscyplinarnej powoli wprawdzie, ale tak, aby niczego po 
drodze nie przegapić. Tak więc postawa krytyczna bynajmniej nie 
sprzyja odkrywaniu faktów „przeczących” teoriom, sprzyja mu zaś 
postawa dogmatyczna, a zarazem wiodąca do badań prowadzonych 
w sposób bezprecedensowo systematyczny.

Co więcej, panująca macierz dyscyplinarna stanowi apriorycz-
ną podstawę badań, a nie coś, co można kwestionować. Odrzuce-
nie po prostu, w obliczu kłopotliwych faktów, macierzy dyscypli-
narnej byłoby równoznaczne z  porzuceniem zawodu naukowca. 
Przyjęte przez wspólnotę naukową paradygmaty kształtują sposo-
by, w jakie jej członkowie postrzegają świat, a zatem ich świadome 
odrzucenie pogrążyłoby ich w chaosie bądź prowadziłoby do pod-
jęcia metodycznych wysiłków, aby ujrzeć świat w  nowy sposób – 
a tego właśnie, co Kuhn szczególnie mocno podkreśla w Posłowiu 
1969, nie są w stanie uczynić. Nie możemy ustawić się poza naszy-
mi teoriami i porównać ich ze światem – bo bez teorii nie jesteśmy 
w  stanie w  sensowny sposób myśleć. Oczywiście Popper też zda-
wał sobie sprawę z tego, że same wyniki doświadczeń nie mogą teo-
rii obalić, ale uważał, iż podejmując odpowiednie decyzje metodo-
logiczne, dobrzy naukowcy teorie falsyfikują (a raczej „falsyfikują”). 
Kuhn przytoczył jednak szereg przykładów historycznych świad-
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czących o tym, iż naukowcy, stojąc w obliczu kłopotliwych faktów, 
nagminnie łamią Popperowskie reguły antykonwencjonalistyczne.

Przede wszystkim, bez żadnych uchwytnych ograniczeń (zwią-
zanych np. z  wymogami wzrostu ogólności, ścisłości czy prosto-
ty) formułują hipotezy pomocnicze/ad hoc, mające panujące te-
orie uzgodnić z  wynikami kłopotliwych doświadczeń. Gdy ruch 
Ziemi, wbrew wynikającym z  fizyki klasycznej przewidywaniom, 
okazał się nie mieć wpływu na przebieg zjawisk elektromagnetycz-
nych, a w szczególności optycznych, próbowano te fakty wyjaśnić 
za pomocą szeregu hipotez, np. że gęstość eteru światłonośnego 
jest większa we wnętrzu ciał przezroczystych niż w próżni (Fresnel 
1817), że otaczający Ziemię eter, przypominający konsystencją ki-
siel, porusza się wraz z nią (Stokes 1845), że ma miejsce jakaś kom-
binacja obu możliwości (Lorentz 1886), że ciała ważkie skracają się 
w kierunku ruchu (Fitzgerald 1889, Lorentz 1892) itd. Żaden zaś fi-
zyk w tym okresie, mimo znanych faktów, które z naszego punk-
tu widzenia świadczą o nieistnieniu podległego prawom mechani-
ki eteru, w jego realność nie wątpił. (Wątpił Mach, ale jako filozof, 
nie jako fizyk).

Podobne hipotezy można było mnożyć bez końca i nie widać 
powodu, dla którego miano dojść wreszcie do wniosku, iż błąd leży 
po stronie teorii, a nie że teoretykom brak pomysłowości. Fakty hi-
storyczne przytoczone przez Kuhna świadczą o  tym, iż – wbrew 
jednej z reguł Poppera – w obliczu niepowodzeń wspólnota nauki 
normalnej właśnie naukowców obwinia o brak talentu. Uczony

[...] często sprawdza domniemane rozwiązania swej łamigłówki, roz-
wiązania, które podpowiada mu jego pomysłowość. Ale sprawdza on 
tylko własną hipotezę. Jeśli wynik jest niepomyślny, zakwestionowa-
ne zostają jego umiejętności, nie zaś trzon wiedzy dotąd akceptowa-
nej (1970b).

Gdy ktoś łamigłówki nie rozwiązał, nie przyjmuje się jego artykułu 
do druku lub nie nadaje się mu stopnia naukowego. Niepowodzenia 
badań normalnych obciążają nie macierz dyscyplinarną, lecz pra-
cujących w jej ramach uczonych.
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Wreszcie Popper nakazywał ufać wynikom intersubiektywnie 
sprawdzalnych, „obalających” doświadczeń. I znów fakty historycz-
ne świadczą o tym, że naukowcy normalni postępują często wbrew 
tej regule. Czasem kłopotliwym wynikom nie ufa się, twierdząc, iż 
są rezultatami błędów doświadczalnych, szczególnego zbiegu oko-
liczności, że eksperymentator z pewnością coś przeoczył itd. Często 
wyniki te ignoruje się, uznaje za nieistotne, niekiedy wręcz ma miej-
sce proces wyparcia kłopotliwych faktów ze świadomości. Wresz-
cie, gdy niezwykłe wyniki doświadczeń zostają uznane (gdyż np. 
eksperymentator cieszy się powszechnym autorytetem lub podob-
ne rezultaty uzyskuje niezależnie wielu badaczy), to zwykle odkła-
da się je na później jako problemy, które mogą poczekać. Naukow-
cy mają przecież dość innej pracy, zaś zajmowanie się kłopotliwymi 
faktami pociąga za sobą ryzyko zawodowej porażki.

Nie należy tego wszystkiego traktować jako oznaki nieracjonal-
ności uczonych. Wyniki doświadczeń nie mogą przecież dowieść 
fałszywości teorii, stają się jedynie, w obliczu panującej teorii, źród-
łem problemów. Możemy wiedzieć tylko tyle, iż problem jak dotąd 
nie został rozwiązany, mimo że w jego rozwiązanie włożono tyle to 
a tyle wysiłków.

Kłopotliwe fakty nazywa Kuhn anomaliami. Anomalie towa-
rzyszą każdej macierzy dyscyplinarnej przez cały czas jej panowa-
nia w nauce: nigdy nie było tak, iż potrafiono teoretycznie wyjaśnić 
wszystko, o czym z doświadczenia wiedziano, że zachodzi. Właści-
wie każda łamigłówka nauki normalnej może zostać potraktowana 
jako anomalia: jest to przecież przypadek, który jeszcze nie docze-
kał się rozwiązania, a nigdy z góry nie wiadomo, czy rozwiązanie 
jest – w ramach danej macierzy dyscyplinarnej – możliwe. Histo-
ryczne doświadczenie uczy, iż duża część łamigłówek/anomalii zo-
staje w końcu wyjaśniona zgodnie z przyjętym poglądem na świat 
i  prawomocne metody badania go. Gdy Herschel odkrył Urana, 
okazało się, że ta planeta nie porusza się tak, jak zgodnie z prawa-
mi mechaniki i wiedzą o budowie Układu Słonecznego poruszać się 
powinna. Kilkadziesiąt lat później Adams i Leverrier znaleźli wy-
jaśnienie w ramach mechaniki klasycznej, postulując istnienie jesz-
cze jednej planety – zaobserwowanej kilka miesięcy później przez 
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Gallego (1846). Wkrótce potem, dzięki udoskonaleniu metod obli-
czeniowych z jednej, a obserwacyjnych z drugiej strony, zdano so-
bie sprawę, że Merkury też nie porusza się zgodnie z tym, co wy-
nikało z praw mechaniki i wiedzy o budowie Układu Słonecznego. 
Leverrier i inni przez pół wieku traktowali to jako łamigłówkę, któ-
rej jednak nie udało im się rozwiązać w ramach mechaniki klasycz-
nej i zgodnie z właściwymi jej kryteriami. Wreszcie po publikacji 
ogólnej teorii względności (1916) to, co uważano wcześniej za ła-
migłówkę, zaczęto traktować jako jedną z  zasadniczych anomalii 
„obalających” mechanikę klasyczną. Nie możemy z góry wiedzieć, 
czy uda się wyjaśnić dany fakt w  ramach danej teorii – i dlatego 
nie ma sensu mówić, że fizycy na przełomie XIX i XX w. byli nie-
racjonalni, skoro żaden nie uznawał ruchu Merkurego za zjawisko 
świadczące przeciwko klasycznej teorii grawitacji.

Przyjrzyjmy się temu z  nieco innej perspektywy. Spostrzega-
my świat w  sposób wybiórczy: gdy już opanujemy pewien język 
(Whorf) lub pewną macierz dyscyplinarną (Kuhn), to uwaga na-
sza automatycznie koncentruje się na tych faktach czy procesach, 
które potrafimy nazwać i opisać zgodnie z przyswojonymi wzorca-
mi. A nawet gdy widzimy coś odmiennego, to czasem klasyfikuje-
my to jako egzemplarz któregoś z rodzajów wcześniej już znanych. 
Tak więc nie wystarczy zobaczyć coś nowego, aby to odkryć: jeśli 
jest to rzeczywiście nowe, to odkrycie następuje dopiero wtedy, gdy 
wypracujemy system pojęć pozwalających nam to coś opisać, a tak-
że rozwiniemy techniki eksperymentalne, które umożliwią nam 
wyizolowanie tego, co nowe, z tła zjawisk innego rodzaju, z zakłó-
ceń itd. Wróćmy do wspomnianego przed chwilą odkrycia Urana. 
Herschel nie odkrył go, zobaczywszy w marcu 1781 r. przez teleskop 
nieznaną planetę. Zobaczył coś, co w powiększeniu – w odróżnie-
niu od gwiazd – wyglądało jak tarcza. Zaintrygowany zaczął obser-
wować ów obiekt noc po nocy – i stwierdził jego ruch na tle gwiazd. 
Wyraził przypuszczenie, że odkrył kometę. Próby dopasowania wi-
docznego ruchu obiektu do teorii doprowadziły w kilka miesięcy 
później Lexella do stwierdzenia, iż porusza się on w sposób typowy 
dla planet. Dalsze obliczenia i poszukiwania w tablicach astrono-
micznych ujawniły, że tę planetę, nazwaną Uranem, obserwowano 
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wcześniej co najmniej kilkanaście razy, odnotowując jej położenie, 
ale uznając za jedną z gwiazd. Proces odkrycia Urana trwał więc co 
najmniej kilka miesięcy, a jego skutkiem było przeinterpretowanie 
niektórych danych zgromadzonych wcześniej.

Początkowo nawet w okolicznościach, w których później obserwuje się 
anomalie, doświadcza się tylko tego, co oczekiwane i zwykłe. Dalsze ro-
zeznanie rodzi jednak świadomość, że coś jest nie w porządku lub że 
uzyskany wynik wiąże się z czymś, co było nie w porządku wcześniej. 
Uświadomienie sobie anomalii otwiera okres dopasowywania kategorii 
pojęciowych, aż to, co pierwotnie było anomalią, stanie się czymś ocze-
kiwanym. Wtedy właśnie odkrycie zostaje doprowadzone do końca. 
Wszystkie podstawowe nowości naukowe pojawiły się, jak to już pod-
kreślałem, na zasadzie takich właśnie lub bardzo do nich zbliżonych 
procesów. Skoro poznaliśmy już ten proces, możemy wreszcie zrozu-
mieć, dlaczego nauka normalna, która nie jest nastawiona na poszuki-
wanie nowości i która początkowo nawet je tłumi, może mimo to tak 
skutecznie je wywoływać (1962, § VI).

Kryzys i badania nadzwyczajne

Anomalie teorii nie obalają i obalić nie mogą, ani same przez się, 
ani po dodatkowym przyjęciu jakichś uniwersalnych reguł meto-
dologicznych. Niekiedy natomiast wywołują kryzys.

Kuhn nie udziela jasnej odpowiedzi na pytanie, co powoduje, że 
„normalne” anomalie – które zwykle ignoruje się, odkłada na póź-
niej, próbuje włączyć do zakresu udanych zastosowań macierzy dy-
scyplinarnej przez dodanie do niej odpowiednich hipotez ad hoc, 
a jeśli się to nie uda, to za niepowodzenie wini się nie teorię, lecz 
teoretyków – nabierają niekiedy znaczenia, zaczynają przyciągać 
uwagę uczonych. Przyznaje wręcz, że nie jest w stanie natury tego 
procesu zrozumieć. Czasem, co sugerują jego uwagi, decydujące 
okazują się czynniki pozanaukowe, jak zapotrzebowanie ze strony 
przemysłu czy wpływowych instytucji na wyniki badań tych aku-
rat zjawisk, z którymi panujące teorie nie mogą się uporać. Niekie-
dy powody kryzysu są wewnątrznaukowe. Może się np. zdarzyć, że 
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nie sprawdzą się przewidywania uznane za szczególnie istotne, albo 
że następuje długi okres, w którym w pewnej dziedzinie przewidy-
wania częściej zawodzą, niż prowadzą do sukcesów.

Ponieważ anomalie mają one charakter nie tylko doświad-
czalny, ale i teoretyczny, to objawem kryzysu jest nie tylko ros-
nąca liczba – uświadomionych – dziwnych wyników doświadczeń, 
ale też mnożenie się konkurencyjnych wersji teoretycznych w  ra-
mach tej samej macierzy dyscyplinarnej. Jak powiedziano, zawsze 
można dopasować teorię do anomalii, uzupełniając ją o odpowied-
nie hipotezy. Czasem hipoteza pomocnicza, pozwalając wyjaśnić 
pewne fakty, będzie też dostarczać udanych wyjaśnień faktów in-
nego rodzaju; a  czasem przeciwnie, usunięcie trudności w  jednej 
dziedzinie będzie wytwarzać anomalie w  innej: ze zmodyfikowa-
nej teorii będą wynikać liczne nieudane przewidywania. Pojawią 
się w rezultacie konkurencyjne modyfikacje, a żadna z nich może 
nie być zadowalająca. 

Pierwsze próby zmierzenia się z opornym problemem dość ściśle prze-
strzegają paradygmatycznych reguł. Gdy jednak opór trwa, coraz licz-
niejsze próby wiążą się z mniejszymi bądź większymi uszczegółowie-
niami paradygmatu, a każda jest inna, każda częściowo skuteczna, lecz 
żadna skuteczna na tyle, by grupa uznała ją za paradygmat. Wskutek 
mnożenia się tych rozbieżnych uszczegółowień (coraz częściej opisywa-
nych jako poprawki ad hoc) reguły nauki normalnej stają się coraz mniej 
wyraźne. Choć paradygmat wciąż trwa, niewielu praktyków w pełni zga-
dza się co do tego, na czym on polega. Nawet standardowe wcześniej 
rozwiązania problemów teraz są kwestionowane (1962, § VIII). 

Dyscyplina naukowa osiąga wtedy stan przypominający okres 
przedparadygmatyczny – choć rozbieżne wersje teoretyczne budo-
wane są w ramach tej samej macierzy, a w rezultacie cechuje je więk-
sza jednolitość. Ich zwolennicy będą argumentować na rzecz swoich 
koncepcji, powołując się na różne dane doświadczalne (które uda-
ło im się wyjaśnić), pozostałe uznając za nieistotne lub wyjaśnia-
jąc za pomocą sztucznych wybiegów ad hoc. Pojawią się mniej lub 
bardziej odmienne reguły uprawiania nauki, w rezultacie niejasne 
staną się kryteria poprawności rozwiązań. Powstaną wątpliwości, 
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które łamigłówki rozwiązywać, w jaki sposób to czynić i które roz-
wiązania są poprawne. Taka sytuacja, w połączeniu z niepowodze-
niami doświadczalnymi, jeszcze pogłębi poczucie kryzysu.

Kryzys, w sensie Kuhna, nie oznacza stanu wiedzy zwerba-
lizowanej, który podlegałby racjonalnej rekonstrukcji w  sensie 
Poppera. Kryzys jest stanem, w jakim znajdują się umysły uczo-
nych – jest to stan psychologiczny porównywalny ze stanami 
depresji czy załamań nerwowych. Nie dostarcza racji na rzecz od-
rzucenia teorii, ale staje się przyczyną pewnego rodzaju zachowań, 
o których za chwilę.

Naukowcy normalni są dogmatykami, nie tylko niekwestio-
nującymi teoretycznych podstaw własnych badań, ale wręcz tępią-
cymi nowatorów, odrzucającymi odmienne koncepcje teoretyczne 
nie dlatego, iż są ze względów poznawczych złe, ale dlatego, że są 
inne. Kryzys – stan psychologicznej niepewności, zwątpienia – osła-
bia to dogmatyczne podejście, sprawia, iż przynajmniej niektórzy 
naukowcy stają się otwarci na nowe propozycje teoretyczne. (Po-
dobnie jak ludzie w  stanie rozpaczy stają się gotowi do nawróce-
nia religijnego. Ale jak można przeżyć nawrócenie, nie znajdując się 
wcześniej w stanie depresji, tak – co Kuhn przyznał pod koniec lat 
sześćdziesiątych – kryzys nie jest warunkiem koniecznym rewolucji 
naukowych, choć faktycznie poprzedza je prawie zawsze).

Nowe propozycje teoretyczne pojawiają się niekiedy, w posta-
ci mniej lub bardziej zalążkowej, jeszcze przed wystąpieniem kry-
zysu – lecz wtedy zwykle ignoruje się je, a  ich twórcy nie zostają 
dopuszczeni do zamkniętych kręgów wspólnot nauki normalnej. 
Ale też wypracowanie nowego zbioru paradygmatów i związanych 
z nimi reguł, na tyle skutecznych, aby mogły zostać zaakceptowane 
jako nowa podstawa badań, nie jest zadaniem prostym. Dlatego po-
jawianie się konkurencyjnych wersji teoretycznych poprzedza, jak 
stwierdza Kuhn na podstawie badań historycznych, globalne re-
wolucje naukowe zwykle o dwadzieścia do trzydziestu lat. Dopóki 
nowa macierz się nie pojawi, nie można odrzucić starej: prowadze-
nie badań bez żadnych wzorców w ogóle nie jest możliwe. Rezulta-
ty doświadczeń są anomaliami ze względu na daną teorię – gdyby-
śmy teorię odrzucili, te same wyniki utraciłyby wszelkie znaczenie, 
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stracilibyśmy bodziec do dalszych badań i moglibyśmy jedynie po-
grążyć się w słodkim marazmie. Dlatego też

[...] teoria naukowa, która uzyskała już status paradygmatu, uznawana 
jest za nieprawomocną jedynie wtedy, gdy dostępna jest inna, mogą-
ca ją zastąpić. Historyczne badania rozwoju nauki nie ujawniły nicze-
go, co by jakkolwiek przypominało metodologiczny stereotyp falsyfi-
kacji przez bezpośrednie porównanie z przyrodą. Uwaga ta nie znaczy, 
że uczeni nie odrzucają teorii naukowych albo że obserwacja i ekspe-
ryment nie odgrywają w  tym istotnej roli. Znaczy to natomiast – co 
okaże się sprawą zasadniczą – że akt oceny, który prowadzi uczonych 
do odrzucenia poprzednio akceptowanych teorii, oparty jest zawsze na 
czymś więcej niż tylko na porównaniu tej teorii ze światem. Decyzja 
odrzucenia jednego paradygmatu jest zawsze zarazem decyzją, by za-
akceptować inny, a ocena prowadząca do tej decyzji wymaga porów-
nania obu paradygmatów z przyrodą oraz między sobą (1962, § VIII). 

Uczeni w  stanie kryzysu podejmują badania, które Kuhn określa 
mianem nadzwyczajnych. W odróżnieniu od normalnych, nad-
zwyczajne są prowadzone w dużej mierze po omacku. Obok formu-
łowania konkurencyjnych wersji teorii, planuje się i przeprowadza 
doświadczenia mające na celu ustalenie, jakie zjawiska i w  jakich 
warunkach prowadzą do powstawania trudności. Część dotknię-
tych kryzysem badaczy zaczyna czytać, a  niekiedy tworzyć, pra-
ce filozoficzne. Naukowcy normalni od refleksji filozoficznej, a na-
wet metodologicznej, stronią. Nie jest im potrzebna: do odnoszenia 
sukcesów wystarczy intuicyjne naśladowanie paradygmatów. Kie-
dy jednak przyjęte wzorce zaczynają prowadzić w rozbieżnych kie-
runkach, a cele badań rozpływają się we mgle, pojawia się potrzeba 
skodyfikowania reguł. Skoro zaś jednolitego zbioru reguł nie spo-
sób już wywieść z konkretnych zastosowań, próbuje się to uczynić 
na podstawie ogólnych, filozoficznych rozważań.

Wreszcie pojawia się konkurencyjny paradygmat. Kuhn nicze-
go na temat procesu jego wymyślania nie ma do powiedzenia.

Pytanie o  naturę tego ostatniego stadium – w  jaki sposób jednostka 
wynajduje (lub stwierdza, że wynalazła) nowy sposób uporządkowania 
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zgromadzonych danych – tutaj musi pozostać bez odpowiedzi i  być 
może na zawsze takim pozostanie. Zauważmy na ten temat tylko jed-
no. Prawie zawsze ludzie wynajdujący od podstaw nowy paradygmat 
byli albo bardzo młodzi, albo od niedawna pracowali w dziedzinie, któ-
rej paradygmat zmieniali. I być może nie trzeba tego nawet wyraźnie 
zaznaczać, jasne jest bowiem, że ludziom, którzy w niewielkim stopniu 
przez wcześniejszą praktykę przywiązani są do tradycyjnych reguł na-
uki normalnej, o wiele łatwiej zauważyć, iż te reguły nie określają już 
gry, którą dałoby się rozgrywać i obmyślają inny zestaw, który mógłby 
je zastąpić (1962, § VIII).

Pierwszych zwolenników nowe paradygmaty też zyskują zwykle 
wśród młodych badaczy, natomiast starzy często okazują się nie-
zdolni do przyjęcia nowych wzorców i nie są w stanie pojąć znacze-
nia przemian, jakie się na ich oczach dokonują.

Problem w  tym, że zmianie ulegają nie pojedyncze twierdze-
nia na temat tych czy innych zjawisk, ale cały system: zmieniają się 
jednocześnie modelowe wyjaśnienia, prawa, reguły metodologicz-
ne i ontologia. Owszem, aby paradygmat zyskał wstępne uznanie, 
musi uporać się z częścią anomalii, które doprowadziły do kryzy-
su. Ale obie macierze dyscyplinarne są niewspółmierne – i teraz 
trzeba objaśnić sens tego rozsławionego przez Kuhna (i Feyeraben-
da, zob. poniżej) terminu.

Niewspółmierność macierzy dyscyplinarnych

Niewspółmierność macierzy dyscyplinarnych ma wiele aspektów. 
Jednym z nich jest nieistnienie „powszechnego niezmiennika” w sen-
sie Poincarégo, a zatem niemożliwość przekładu twierdzeń jednej 
z  konkurencyjnych teorii na język drugiej. Za wspólną podstawę 
nie może służyć język potoczny, Whorf stwierdził przecież, że ję-
zyki takie są niewspółmierne w równym stopniu, co teorie nauko-
we. Nie powiodły się też próby sformułowania neutralnego teore-
tycznie języka obserwacyjnego i wszystko wskazuje na to, iż jest to 
zadanie niewykonalne. Wyobraźmy sobie, że arystotelik i Galileusz 
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patrzą na zawieszony na sznurze, kołyszący się ciężar i  formułują 
dotyczące go twierdzenia. Nie da się po prostu powiedzieć, że twier-
dzenia Galileusza są prawdziwsze, gdyż trafnie uchwycił on zależ-
ność okresu drgań od długości linki, a niezależność od ciężaru, cze-
go nie dostrzegł lub co błędnie przedstawił jego arystotelesowski 
konkurent. Jedynie Galileusz bowiem dostrzega w kołyszącym się 
ciężarze wahadło, czyli układ, który przy nieobecności sił opo-
ru odtwarzałby swój ruch w nieskończoność i tylko dla Galileusza 
podstawowymi miarami zjawiska są okres wahań i długość lin-
ki. Arystotelik dostrzegłby tu utrudnione spadanie: ciężar, dzię-
ki swej naturze, dąży ku środkowi świata, lecz skrępowany linką 
osiągnie stan spoczynku w najniższym punkcie dopiero po dłuż-
szym okresie wymuszonych (przez powietrze, a w innej wersji przez 
impetus) drgań; podstawową miarą zjawiska byłoby dla niego po-
równanie wysokości, na jakie ciało uniesiono, jego ciężaru i cza-
su, jaki upływa do chwili ustania wahań – a obserwacja potwierdzi-
łaby przewidywania wynikające z teorii Arystotelesa.

Kuhn, podobnie jak późniejszy Wittgenstein, twierdził, że 
przyjęte paradygmaty kształtują nie interpretację danych zmy-
słowych, ale sam sposób widzenia. Patrząc na znany z psychologii 
postaci rysunek, jedni widzą zająca, drudzy kaczkę – choć spoglą-
dają na te same linie. Sytuacja naukowca w okresie badań normal-
nych różni się od sytuacji ludzi patrzących na nasz rysunek tym, 
że podczas gdy jeden i ten sam człowiek dość szybko uczy się po-
strzegać raz kaczkę, a raz zająca, to naukowiec nie ma wyboru: wi-
dzi świat tak, jak każą mu widzieć przyjęte teorie i nie jest w stanie 
widzieć inaczej.

Kuhn odróżnia bodźce i wrażenia. Wiemy na pewno, pisze, że 

[...] bardzo różne bodźce mogą wytworzyć te same wrażenia; iż ten sam 
bodziec może wytworzyć bardzo różne wrażenia; a wreszcie, że dro-
ga od bodźca do wrażenia jest częściowo uwarunkowana przez edu-
kację. Jednostki wychowane w różnych społecznościach zachowują się 
w pewnych sytuacjach tak, jak gdyby widziały różne rzeczy. [...] dwie 
grupy, których członkowie, odbierając te same bodźce, w  systema-
tyczny sposób doznają odmiennych wrażeń, w pewnym sensie żyją 
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w  różnych światach. Zakładamy istnienie bodźców, aby wyjaśnić 
nasze postrzeżenia świata, zakładamy też ich niezmienność, aby unik-
nąć zarówno jednostkowego, jak i  społecznego solipsyzmu. [...] Nasz 
świat zaludniony jest jednak nie tyle przez bodźce, co przez przedmio-
ty naszych wrażeń, które dla różnych jednostek i dla różnych grup nie 
muszą być te same. Oczywiście w stopniu, w jakim owe jednostki należą 
do tej samej grupy, a zatem ich edukacja, język, doświadczenie i kultu-
ra są wspólne, mamy wszelkie podstawy by przypuszczać, że ich wraże-
nia są takie same. Jakże inaczej moglibyśmy zrozumieć fakt, iż tak do-
skonale się rozumieją i że takie same są ich reakcje na środowisko? [...] 
Ale gdy mamy do czynienia ze zróżnicowaniem i specjalizacją grupo-
wą, nic podobnego nie świadczy o niezmienności wrażeń (1970a, § 4).

Jednostki są uczone określonego sposobu widzenia na przykła-
dach. Starsi objaśniają dziecku, że ma do czynienia z sytuacją dane-
go typu, a te objaśnienia powtarzają tak długo, aż dziecko zaczyna 
postrzegać pewne rzeczy czy zdarzenia jako należące do tej samej 
rodziny. Podobnie uczeń jest zapoznawany z paradygmatycznymi 
przykładami sytuacji, do których stosują się pewne symboliczne 
uogólnienia, np. F = ma, jeśli zaś zacznie postrzegać nowe sytua-
cje jako sytuacje podobnego typu, a odmienne od tych, do których 
stosują się np. prawa termodynamiki, to zyskuje szansę na zostanie 
członkiem odpowiedniej wspólnoty naukowej. Ci, których w proce-
sie kształcenia nauczono postrzegać fakty i myśleć o nich w ramach 
odmiennych macierzy dyscyplinarnych, 

[w] pewnym sensie, którego nie jestem w stanie już jaśniej wytłuma-
czyć [...], uprawiają swój zawód w różnych światach. W jednym z nich 
mamy do czynienia z utrudnionym spadaniem, w drugim – z wahad-
łami permanentnie odtwarzającymi swój ruch. W jednym roztwory są 
związkami chemicznymi, w drugim – mieszaninami fizycznymi. Jeden 
jest zanurzony w płaskiej przestrzeni, drugi – w zakrzywionej. Ucze-
ni pracujący w  różnych światach, spoglądając z  tego samego punktu 
w tym samym kierunku, dostrzegają coś innego (1962, § 12). 
 Interpretacja zaczyna się tam, gdzie kończy się percepcja. Są to 
dwa różne procesy, a to, co percepcja pozostawia interpretacji do uzu-
pełnienia, w ogromnej mierze zależy od natury i ilości wcześniejszych 
doświadczeń i przebytego treningu (1970a, § 4).
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Ale interpretacja też jest dokonywana zgodnie z przyswojonym sy-
stemem pojęć i  ich związków. O ile Whewell i Popper uważali się 
za kontynuatorów Kanta, to obaj zamazywali różnicę między Kan-
towskimi formami zmysłowości i kategoriami intelektu. Występu-
je ona natomiast w pewnej postaci u Kuhna. Najpierw, w zależno-
ści od przyswojonych paradygmatów kształtują się nasze wrażenia, 
a potem interpretujemy owe wrażenia, korzystając ze środków do-
starczanych przez macierz dyscyplinarną.

Jeśli przejdziemy teraz na poziom symbolicznych uogólnień, 
to Kuhn odrzuca pogląd, jakoby między kolejnymi teoriami za-
chodziły relacje redukcji lub korespondencji. Owszem, można np. 
z  praw szczególnej teorii względności i  założenia, że wchodzą-
ce w grę prędkości są dużo mniejsze od prędkości świata, wypro-
wadzić, jako przypadki graniczne, twierdzenia identyczne w  for-
mie z odpowiednimi prawami mechaniki klasycznej. Jest to jednak 
identyczność pozorna, występujące w tych twierdzeniach terminy 
oznaczają relatywistyczną, a  nie klasyczną, odległość, czas, masę 
itd. Na przykład, masa klasyczna jest niezmienną wielkością cha-
rakteryzującą dane ciało, masa relatywistyczna zaś jest wielkością 
zmienną i równoważną energii. W mechanice klasycznej suma mas 
ciał tworzących dowolny układ izolowany jest stała, a pęd i energię 
mogą mieć tylko ciała posiadające masę; w teorii względności masa 
może powstać z energii i może w energię się obrócić, a pęd i energię 
posiadają też obiekty o masie zerowej. Mamy tu do czynienia z róż-
nicą analogiczną do odmienności sposobu widzenia: tam dwaj ba-
dacze, patrząc na to samo, ujrzą i opiszą coś innego, tu wypowia-
dając identycznie brzmiące słowa, coś innego przez nie rozumieją. 
Była już mowa o tym, że te same symboliczne uogólnienia raz słu-
żą jako prawa, a raz jako (częściowe) definicje pojęć. Jeśli rewolu-
cja naukowa zmienia symboliczne uogólnienia, to właśnie jako de-
finicje, a nie jako prawa. W jej wyniku zmienia się język, a nie 
wyrażane w ramach tego samego języka twierdzenia. Einstein nie 
tyle wykazał, że masa zmienia się wraz z prędkością, a równoczes-
ność zdarzeń jest względna, co zmienił pojęcia masy i równoczes-
ności. Zmiana ta jest nieuchwytna, nie da się jej wyrazić słowami, 
brak bowiem języka wyższego rzędu, który by obejmował oba ję-
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zyki konkurencyjne. Ujawniają ją dopiero nieporozumienia, do ja-
kich dochodzi, gdy pracujący na podstawie różnych paradygmatów 
uczeni próbują wymieniać poglądy lub dyskutować.

Tak więc na niewspółmierność systemów pojęciowych składa 
się zmiana sposobu widzenia na poziomie obserwacyjnym, a zmia-
na definicji na poziomie teoretycznym. Ale jest jeszcze trzeci aspekt 
niewspółmierności, a  jest nim zmiana kryteriów prawomocności. 
Paradygmaty, o czym już była mowa powyżej, nie tylko przedsta-
wiają pewne fakty, ale służą też jako wzorce tego, co ich zwolen-
nicy uważają za poprawnie postawiony problem, prawidłowy opis 
wyników doświadczeń czy należyte wyjaśnienie. Kartezjanie usi-
łowali wyjaśnić zjawiska przyrody za pomocą modeli czysto me-
chanicznych, w których rozciągłe rzeczy oddziałują jedynie przez 
bezpośrednie pchnięcie. Nie przeczyli, że teoria Newtona dostar-
cza wspaniałych narzędzi matematycznych dla obliczania ruchów 
ciał, ale twierdzili zarazem, że niczego nie wyjaśnia – skoro Newton 
wprowadził tajemniczą siłę działającą na odległość wskroś pustej 
przestrzeni. Akceptacja Newtonowskich wyjaśnień jako paradyg-
matów wymagała więc zmiany kryteriów naukowej poprawno-
ści. Zmiana taka faktycznie nastąpiła (choć nie w wyniku podjętej 
świadomie decyzji, a  wskutek przyzwyczajenia) i  fizycy klasyczni 
po pewnym czasie przestali poszukiwać mechanicznych wyjaśnień 
działania grawitacji. Sto lat później Coulomb i  jego współcześni, 
wzorując się na przyjętych już newtonowskich paradygmatach, od 
razu badali siły elektryczne jako działające na odległość. Każdy pa-
radygmat w okresie badań normalnych spełnia kryteria, jakie sam 
sobie stawia, a nie spełnia przynajmniej części kryteriów związa-
nych ze stanowiskami konkurencyjnymi – i na odwrót.

O mechanizmie rewolucji naukowych

A teraz wróćmy do naszkicowanej powyżej sytuacji badań nadzwy-
czajnych. Oto stara macierz dyscyplinarna od paru dziesiątków lat 
stoi w obliczu wielu anomalii, wzrasta liczba formułowanych w jej 
obrębie niezgodnych ujęć teoretycznych, reguły rządzące bada-
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niami rozpadają się, zaś udręczeni tą sytuacją naukowcy popadają 
w stan psychologicznego kryzysu. Pojawił się też nowy zbiór para-
dygmatów i związana z nim macierz, która wyjaśniwszy szereg fak-
tów dla swej poprzedniczki anomalnych, zyskała grono (młodych 
zazwyczaj) zwolenników. Prowadzi to do sporów między członka-
mi obu wspólnot naukowych o to, kto ma rację i którą macierz wy-
brać. Jakiego typu argumentów obie strony użyją?

Na podstawie tego, co już powiedziano, jest jasne, że argu-
menty mają bardzo ograniczony zasięg. Członkowie obu wspólnot 
na poparcie swych stanowisk odwołują się do faktów, ale są to czę-
sto inne fakty – również wtedy, gdy jedni i  drudzy patrzą na „te 
same” rzeczy. Chwalą się rozwiązaniami pewnych problemów – ale 
listy problemów zasadnych czy ważnych, jakie skonfliktowane stro-
ny przedstawiają, są mniej lub bardziej rozbieżne. Zwolennicy róż-
nych macierzy zarzucają sobie wzajemnie, że ich koncepcje teore-
tyczne nie spełniają pewnych kryteriów naukowości – lecz kryteria 
te są związane z własnymi punktami widzenia, a oponenci ich nie 
akceptują. Ale nie tylko o brak akceptacji tu chodzi: obie strony 
na dobrą sprawę wzajemnie się nie rozumieją. Jak powiedziano, 
uczymy się systemów pojęciowych, opanowując wzorcowe przykła-
dy, a potem tworząc zastosowania analogiczne. A zatem, jeśli nie 
włączymy się w praktykę używania pewnych słów i zdań, nie ujrzy-
my świata takim, jakim nam go system pojęciowy ukazuje, to nie je-
steśmy w stanie tych słów i zdań zrozumieć.

W Strukturze rewolucji naukowych Kuhn najwyraźniej skłaniał 
się ku skrajnej wersji tezy o braku zrozumienia między zwolenni-
kami różnych teorii. Potem złagodził ten pogląd. Przyznał, że ucze-
ni pracujący w ramach różnych macierzy dyscyplinarnych doznają 
jednak wspólnych bodźców, a zatem przynajmniej częściowo mogą 
porozumieć się na temat wyników doświadczeń. Co więcej, pod-
stawowe dziedzictwo historyczne członków obu grup jest – wyjąw-
szy ostatnie przemiany – wspólne, co dostarcza pewnych podstaw 
do dyskusji.

Powiada się, odwołując się do historii nauki, że spory między 
zwolennikami konkurencyjnych teorii zostają rozstrzygnięte 
i w końcu lepsze teorie wygrywają. Oba te przekonania, twierdzi 
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Kuhn, są błędne, należą do ideologicznego obrazu dziejów przy-
rodoznawstwa, systematycznie zniekształcającego historię rzeczy-
wistą – i  tu wskazuje na analogie między rozwojem naukowym 
i  politycznym. Okres panowania danego systemu politycznego to 
odpowiednik nauki normalnej: problemy społeczne rozwiązuje 
się wtedy zgodnie z przyjętym wzorcami postępowania, z których 
częściowo wyabstrahowuje się reguły prawa. W pewnych okresach 
prowadzi to do postępu społecznego – tyle że kryteria postępu są 
właściwe dla tegoż systemu, który w  ich świetle podlega ocenie. 
Wcześniej czy później nadchodzi jednak okres, w którym część lu-
dzi, zwłaszcza młodych, zaczyna czuć, że system nie potrafi rozwią-
zywać problemów społecznych, które po części sam wytworzył. To 
z kolei prowadzi do kryzysu i „nadzwyczajnych” poszukiwań no-
wych rozwiązań. Problem w tym, że radykalni reformatorzy pro-
ponują podjęcie działań, które zgodnie z panującymi zasadami są 
„nielegalne” i  „szkodliwe”. Proponowane przez nich nowe wzor-
ce życia społecznego wiążą się też zwykle z nowymi wyobrażenia-
mi o tym, kim jest człowiek, a czym społeczeństwo, jakich metod 
używać, organizując nasze wspólne życie, a wreszcie z nowymi sy-
stemami wartości. Dlatego dyskusja między zwolennikami starego 
systemu politycznego i „buntownikami” nie jest możliwa. Czasem 
próby przewrotu zostają skutecznie stłumione (tak jak anomalie 
bywają wyjaśniane w ramach starej macierzy dyscyplinarnej), cza-
sem jednak kryzys społeczny się pogłębia, co osłabia dotychczaso-
we struktury władzy.

Coraz większa liczba ludzi wyłącza się z życia politycznego i zrywa z do-
tychczasowymi zwyczajami. Gdy kryzys się pogłębia, wielu z nich opo-
wiada się za jakąś konkretną propozycją przebudowy społeczeństwa 
w ramach nowej struktury instytucjonalnej. Społeczeństwo dzieli się na 
dwa wrogie obozy, dwie partie, z których jedna stara się bronić stare-
go porządku, a druga próbuje wprowadzić nowy. Z chwilą gdy następu-
je taka polaryzacja, polityczna debata załamuje się. Ponieważ obie 
partie różnie zapatrują się na to, w obrębie jakiej macierzy instytucjo-
nalnej należy przeprowadzić zmiany i oceniać je, ponieważ nie uznają 
żadnej wyższej instancji, w ramach której można by uzgodnić dzielące 
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je różnice, uwikłane w rewolucyjny konflikt partie muszą ostatecznie 
uciec się do technik perswazyjnych, a często do użycia siły (1962, § IX).

Rewolucje naukowe – polegające na odrzuceniu przez przeważają-
cą część naukowców starej macierzy dyscyplinarnej i przyjęcia w to 
miejsce nowej – dokonują się w  sposób analogiczny do rewolucji 
społecznych. Analogiczny, jak powiedziano, charakter mają rewo-
lucje naukowe – tyle że nie rozstrzyga się ich w  wyniku rozlewu 
krwi.

Jedynym historycznym procesem, który rzeczywiście doprowadza do 
odrzucenia poprzednio akceptowanej teorii lub do przyjęcia nowej, jest 
współzawodnictwo między odłamami wspólnoty naukowej (1962, § I).

Kuhn przy okazji wyjaśniał, że „rewolucje” w rodzaju zwycięstwa 
teorii Łysenki w stalinowskim Związku Radzieckim nie są rewolu-
cjami naukowymi, gdyż to nie walka między grupami naukow-
ców rozstrzyga o ich wynikach. Ale również w przypadku współ-
zawodnictwa między wspólnotami naukowymi skupionymi wokół 
konkurencyjnych macierzy liczą się nie tyle argumenty, co zdoby-
wanie zwolenników za pomocą środków mających w  ostatecznej 
analizie charakter perswazyjno-propagandowy. Na wahających się 
szczególne wrażenie wywiera zwykle wskazywanie na sukcesy no-
wej macierzy, jeśli chodzi o wyjaśnianie tych faktów, które stanowią 
najpoważniejsze anomalie dla macierzy wcześniej panującej w na-
uce. Dużą wartość perswazyjną mają też udane przewidywania zja-
wisk, które były nie do pomyślenia na gruncie poprzedniej macie-
rzy. Jednocześnie przemilcza się niepowodzenia własnego systemu 
i obiecuje sukcesy, do jakich doprowadzą przyszłe badania. Szcze-
gólnie ważne jest to w  przypadku systemów jeszcze słabo rozwi-
niętych. Uczeni wybierający macierz dyscyplinarną we wczesnych 
stadiach jej rozwoju postępują tak, lekceważąc niejednokrotnie jej 
słabości. Raczej wierzą w to, iż nowa macierz upora się z wieloma 
problemami, przed jakimi stoi, wiedząc na razie tylko tyle, że stara 
z niektórymi uporać się nie zdołała. Przekonującym „argumentem” 
są nie tyle dotychczasowe osiągnięcia, co nadzieje na przyszłe zyski.
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Nie znaczy to, że argumenty, oparte o wyniki doświadczeń i re-
guły logiki, nie odgrywają w okresie przełomu żadnej roli. Na przy-
kład (do czego jeszcze wrócimy pod koniec tego tekstu) ważne jest 
wskazanie na liczbową zgodność wynikających z  teorii przewidy-
wań z rezultatami pomiarów. Ale nie jest to żaden dowód i dlate-
go zmiany panującej macierzy dyscyplinarnej nie dadzą się w peł-
ni wyjaśnić racjonalnie, trzeba je też wyjaśniać przyczynowo, 
odwołując się do badanych przez psychologię i socjologię mechani-
zmów uznawania i odrzucania przekonań, wzajemnego wpływu lu-
dzi na siebie itd. 

Aby wykryć, w  jaki sposób dokonują się rewolucje naukowe, zbadać 
musimy zatem nie tylko wpływ przyrody i logiki, ale również technik 
perswazyjnych skutecznych w obrębie dość szczególnych grup, z któ-
rych składa się wspólnota uczonych (1962, § 9).

Najdobitniej Kuhn wyraził swe stanowisko w artykule Logika od-
krycia czy psychologia badań:

[...] wyjaśnienie musi mieć w  ostatecznym rachunku charakter psy-
chologiczny lub socjologiczny. Znaczy to, że musi ono być opisem sy-
stemu wartości, ideologii, a zarazem analizą instytucji, za których po-
średnictwem system ten jest przekazywany i narzucany. Możemy mieć 
nadzieję, iż wiedząc, co cenią uczeni, zrozumiemy, jakie będą podej-
mować problemy i  jakich wyborów będą dokonywać w  określonych 
okolicznościach. Wątpię, czy można znaleźć inną odpowiedź na te py-
tania (1970b).

Kuhn poprzestał na przekazaniu zadania wyjaśnienia przemian 
wiedzy naukowej psychologom i  socjologom – sam tego typu ba-
dań nie podjął. Otwarcie wyznawał, że wielu kluczowych kwestii 
związanych z naturą rewolucji naukowych nie rozumie. Sformuło-
wał jedynie garść uwag, które miały wskazywać możliwe kierunki 
poszukiwań. Ważnych jest parę wzmianek na temat natury rewo-
lucyjnej zmiany poglądów na poziomie jednostkowym. Jak powie-
dziano, oceny związane z przyjętymi wartościami poznawczymi są 
niedookreślone. W czasach nauki normalnej, gdy badania przebie-
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gają zgodnie z oczekiwaniami, będą one na tyle jednoznaczne, że 
członkowie wspólnoty, pozostający pod wzajemną presją, dokony-
wać będą ocen niemal identycznych. Gdy anomalie zaczynają się 
mnożyć i pojawia się szereg teorii konkurencyjnych, oceny stają się 
niekonkluzywne. Indywidualni badacze sami muszą zdecydować, 
które z wartości poznawczych i pod jakim względem cenią bardziej, 
a o wyborach współdecydować będą czynniki osobowościowe. Peł-
ni to rolę wysoce pozytywną: nie mogąc czekać na wyrok historii, 
członkowie wspólnoty naukowej muszą szukać po omacku, a szan-
sa na sukces zwiększa się, gdy szukają w różnych kierunkach.

Nie lubię używanego przez Lakatosa terminu „decyzja”, pisał 
Kuhn, sugeruje on bowiem, że wyboru fundamentalnej teorii doko-
nuje się świadomie. Tymczasem dopóki nie zacznie się pracy w ra-
mach nowego systemu i nie ujrzy się świata w jego kategoriach, do-
póty nie można go zrozumieć. Faktycznie dzieje się to jakoś tak, że 
uczeni – np. zaaferowani udanym przewidywaniem dokonanym na 
podstawie nowego systemu – zaczynają go studiować, zrazu bez za-
miaru zaakceptowania go – i nagle stwierdzają, że patrzą na świat 
przez pryzmat systemu i myślą o  faktach w  jego kategoriach. Dla-
tego przyjęcie systemu pojęciowego czy teorii ma zawsze charakter 
nawrócenia, analogicznego do przyjęcia nowej religii czy ideologii.

Ludzie, którzy długo pracowali na podstawie starego zbioru 
paradygmatów, zwykle nie są do takiego nawrócenia zdolni i dla-
tego, jak pisał w swojej Autobiografii cytowany przez Kuhna Max 
Planck: „nowa prawda naukowa nie odnosi triumfu dzięki temu, 
że przekonuje swych przeciwników i  sprawia, aby dojrzeli świat-
ło, ale raczej wskutek tego, że oponenci w końcu wymierają i wzra-
sta nowe pokolenie obeznanych z nią badaczy” (1962, § XII). Re-
wolucja naukowa zwycięża więc stopniowo, w miarę jak zmniejsza 
się liczba oponentów, a rośnie liczba zwolenników nowego sposo-
bu widzenia, myślenia i  działania. Proces przechodzenia na jego 
stronę jest przyspieszany przez pewnego rodzaju dodatnie sprzę-
żenie zwrotne: w  miarę, jak rośnie liczba uczonych pracujących 
w  ramach nowej macierzy dyscyplinarnej, jest ona doskonalona, 
w rezultacie wzrasta liczba jej sukcesów, coraz więcej powstaje też 
opartych o  tę macierz przyrządów, artykułów i  książek, co jesz-
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cze bardziej wzmacnia jej atrakcyjność. Tradycjonaliści nadal będą 
modyfikować swoje teorie w celu uporania się z anomaliami – i nie 
ma podstaw, aby zarzucać im nieracjonalność. Trudno precyzyjnie 
określić jakieś limity, ale za ostatecznie dokonaną można uznać re-
wolucję wtedy, gdy zwolennicy poprzedniego zbioru paradygma-
tów przestają być uważani za naukowców. (Podobnie jak przed wy-
stąpieniem kryzysu za naukowców nie uważa się zbyt śmiałych 
nowatorów).

Jeszcze ważna uwaga. Podstawową jednostkę analiz stanowi dla 
Kuhna wspólnota naukowa – i ona też określa, czy mieliśmy do czy-
nienia ze zmianami rewolucyjnymi. Rewolucje społeczne bywają 
wielkie, obejmujące całe społeczeństwo, i małe, zmieniające sposo-
by życia czy przekonania niewielkich grup. Podobnie zdarzają się, 
choć z rzadka, globalne rewolucje naukowe, zmieniające sposób wi-
dzenia, myślenia i działania ogółu fizyków czy biologów, a nawet 
wszystkich przyrodników; niemal na co dzień mamy natomiast do 
czynienia z  rewolucjami lokalnymi, obejmującymi jedynie przed-
stawicieli danej specjalności. Gdy więc zadajemy pytanie, czy dane 
osiągnięcie 

[...] było „normalne czy rewolucyjne”, musimy najpierw zapytać: „dla 
kogo?”. Czasem odpowiedź jest łatwa: astronomia kopernikańska była 
rewolucją dla wszystkich; odkrycie tlenu było rewolucją dla chemików, 
ale nie np. dla matematycznych astronomów o ile, jak Laplace, nie in-
teresowały ich też zagadnienia chemiczne i cieplne. Dla członków tej 
drugiej grupy tlen był po prostu jeszcze jednym gazem, a jego odkrycie 
jedynie wzbogaciło ich wiedzę (1970c, § 4).

Często na pytanie „normalne czy rewolucyjne?” nie potrafimy, przy-
znawał Kuhn, udzielić jasnej odpowiedzi, brak nam bowiem do-
statecznej wiedzy historycznej, a ponadto struktura wspólnot na-
ukowych bywa niekiedy złożona. Na przykład, na początku XIX w. 
szkoły francuskich i brytyjskich elektryków były niemal całkowicie 
rozłączne, tak więc odkrycie, które dla jednych było rewolucyjne, 
dla drugich mogło stanowić normalne rozszerzenie wiedzy.
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A może jednak kryteria racjonalności?

W  dziesięć lat po opublikowaniu Struktury rewolucji naukowych 
Kuhn począł wyraźnie łagodzić swe stanowisko jeśli chodzi o me-
chanizm rewolucji naukowych, a zwłaszcza o rolę intersubiektyw-
nie rozumianych i akceptowanych argumentów w całym procesie. 
Zwiastował to wygłoszony w  1973 r. wykład Obiektywność, sądy 
wartościujące i wybór teorii. Właściwie nie jest jasne, czy tekst ten 
zawiera nowe poglądy: kiedy znając go, czyta się jeszcze raz Struk-
turę, łatwo znaleźć w  dwóch ostatnich rozdziałach idee podob-
ne. Niemniej jednak nacisk kładziony tam był na fakt, że „wraz 
ze zmianą paradygmatu zazwyczaj w istotny sposób zmieniają się 
kryteria wyznaczające uprawnione problemy i rozwiązania” (1962,  
§ IX). W  tekście z  1973 r. Kuhn podkreśla natomiast, że istnieją 
kryteria wyboru teorii (używa teraz terminu „teoria”, a nie „pa-
radygmat” czy „macierz dyscyplinarna”) o charakterze uniwersal-
nym, wspólne dla wszystkich koncepcji, które określamy mianem 
„naukowych”. Są to dokładność (wynikające z teorii konsekwen-
cje powinny dobrze zgadzać się z  wynikami doświadczeń), spój-
ność (niesprzeczność wewnętrzna, zgodność z  innymi akcepto-
wanymi w danym czasie teoriami itp.), ogólność (szeroki zakres 
różnorodnych zastosowań), prostota (cecha o charakterze chyba 
estetycznym), owocność (udane przewidywania nowych faktów). 

Te pięć cech: dokładność, spójność, ogólność, prostota i owocność – 
stanowią powszechnie stosowane kryteria oceny adekwatności teorii. 
[...] Wraz z innymi jeszcze kryteriami tego rodzaju stanowią one wspól-
nie uznawaną podstawę dokonywanych wyborów.

Jako przykład innych kryteriów Kuhn wymienił praktyczną uży-
teczność wiedzy – i  pozostawił ich listę otwartą. Są to kryteria 
wyboru, a nie oceny izolowanej teorii, nie można bowiem odrzu-
cić teorii, nie przyjmując jednocześnie na jej miejsce teorii alterna-
tywnej.

Kuhn szczególnie podkreślał niedookreśloność ocen sugerowa-
nych przez te kryteria. Żadne z nich nie jest ścisłe, a oceny dokony-
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wane na podstawie różnych kryteriów mogą przeczyć jedna dru-
giej. Teoria może być dokładna w jednym zakresie, a niedokładna 
w  innym, może być dokładna, ale mieć wąski zakres zastosowań 
i nie dostarczać udanych przewidywań. Kiedy trzeba było dokonać 
wyboru między astronomicznymi teoriami Ptolemeusza i  Koper-
nika, okazywało się, że obie są równie dokładne, za teorią Ptole-
meusza przemawiało kryterium spójności (była zgodna z panują-
cą wówczas fizyką Arystotelesa), a za teorią Kopernika kryterium 
prostoty. W takich sytuacjach, o czym już była mowa, o wyborze 
współdecydują czynniki osobowościowe, czasem też powody o cha-
rakterze pozanaukowym (do powszechnej akceptacji teorii Darwi-
na w XIX-wiecznej Anglii przyczyniły się ponoć panujące w  tym 
kraju nastroje społeczne). Dlatego też kryteria wyboru „funkcjonu-
ją w  nauce nie jako determinujące wybór reguły, lecz raczej jako 
wywierające nań wpływ wartości”.

Do pewnego stopnia Kuhn podtrzymał pogląd o zmianie kry-
teriów wyboru wraz ze zmianami teorii. Wprawdzie „takie warto-
ści, jak dokładność, ogólność i owocność, są stałymi wyróżnikami 
nauki”, ale sposób ich stosowania do pewnego stopnia zmienia się 
zależnie od przeobrażeń wiedzy teoretycznej. Zmiany kryteriów 
następują jednak wolniej i w mniejszym stopniu niż zmiany 
teorii – i dlatego mogą wywierać wpływ na dokonywane wybory.

W 1973 r. Kuhn nadal twierdził:

[...] istnieją istotne granice, w których możliwa jest komunikacja mię-
dzy zwolennikami różnych teorii. [...] jest rzeczą bardzo trudną, a może 
nawet niemożliwą, by jednostka opanowała myślowo [konkurencyjne] 
teorie naraz i mogła je konfrontować ze sobą i z rzeczywistością.

Ale przyznawał, że niektóre ze wspomnianych kryteriów stanowią 
podstawę intersubiektywnej dyskusji. Stosowanie kryteriów spój-
ności czy prostoty jest silnie uwarunkowane przez przyjęte teorie, 
ale kryteria dokładności i owocności mają charakter w zasadzie po-
nadteoretyczny. Choć zwolennicy starej teorii są mniej lub bardziej 
niezdolni do zrozumienia zaproponowanej właśnie teorii konku-
rencyjnej, to można im wskazać udane odkrycia, do których do-
prowadziło stosowanie nowej teorii i  na zgodność wynikających 
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z niej konsekwencji z wynikami doświadczeń – a to powinno skło-
nić przynajmniej część uczonych do zbadania przyczyn sukcesów. 
W tym celu zaczną czytać prace nowatorów, a wtedy de facto będą 
przyswajać sobie nowy system. Niektórzy, o czym wspomniano po-
wyżej, analizując tekst Struktury, 

[...] w trakcie uczenia się nowego języka stwierdzą, że przestali już nań 
przekładać ze starego, a zaczęli się nim po prostu posługiwać jak rodzi-
mi użytkownicy. Nie nastąpiło tu nic takiego jak akt wyboru, ale zaczęli 
już uprawiać nową teorię (1973).

Po latach będzie to wyglądało tak, jakby podjęli decyzję o odrzuce-
niu starej macierzy i akceptacji nowej, oceniwszy jedną i drugą na 
podstawie uniwersalnych kryteriów racjonalności. Tymczasem ta-
kie „kryteria” – a raczej wartości poznawcze – jedynie zachęciły ich 
do zapoznania się z nową teorią. Ci, którym udało się ją przyswoić, 
nie zdając sobie z tego sprawy, zaczęli – podobnie jak niegdyś Tho-
mas Kuhn czytający Arystotelesa – widzieć zjawiska i myśleć o nich 
w nowy sposób. I tyle.

Dlaczego naukowy obraz świata nie staje się  
coraz prawdziwszy?

Wskazana powyżej analogia między rewolucjami naukowymi i spo-
łecznymi wyjaśnia, zdaniem Kuhna, skąd bierze się złudzenie, iż 
zwycięskie teorie są bliższe prawdy w klasycznym tego słowa zna-
czeniu, a wynikiem rewolucji jest postęp wiedzy. Grupa, która wy-
grywa w  rewolucji społecznej, korzystając ze zdobytych środków 
przekazu informacji, głosi też, że (historyczna) racja była po jej 
stronie, a w wyniku rewolucji dokonał się postęp społeczny. Po 
rewolucji na nowo pisze się książki historyczne dostarczające od-
powiednio do interesów grup panujących zdeformowanego obra-
zu dziejów (choć nie zawsze czyni się to w złej wierze, a nawet świa-
domie). Rozpowszechnia się obraz walki sił postępu społecznego 
z  tym, co wsteczne, zabobonne czy niesprawiedliwe. Pewne fakty 
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w takich relacjach zostają przemilczane, inne wyolbrzymione, jesz-
cze inne zmyślone. Są to sprawy znane, szok wywarło natomiast 
twierdzenie Kuhna, że w podobny sposób fałszowana jest historia 
nauki. Mało tego: uczeni czynią to w stopniu jeszcze większym od 
innych (choć zwykle nie zdają sobie z tego sprawy). 

Pokusa tworzenia historii wstecz jest wszechobecna i  trwała. Uczeni 
jednak podlegają jej bardziej niż inni, częściowo dlatego, że wyniki ba-
dań naukowych nie wykazują jawnie zależności od historycznego kon-
tekstu, w jakim zostały uzyskane, a po części dlatego, że – z wyjątkiem 
okresów rewolucji i  kryzysów – pozycja uczonego wydaje się dzięki 
temu bezpieczna (1962, § XI).

W  rezultacie „członek dojrzałej społeczności naukowej jest – po-
dobnie jak bohater Orwellowskiego Roku 1984 – ofiarą historii po-
prawionej przez tych, którzy są u władzy” (§ 13). Przyjrzyjmy się bli-
żej procesowi fałszowania historii nauki przez jej uczestników.

Podczas gdy teologowie czy filozofowie kształcą się, czytając 
prace swych poprzedników, to adepci nauk przyrodniczych studiu-
ją jedynie najnowsze podręczniki. Podręczniki, a  także prace po-
pularnonaukowe, pisane są po zwycięskiej rewolucji naukowej na 
nowo. Ich autorzy wybierają z prac dawnych naukowców jedynie te 
fragmenty, które

[...] łatwo jest potraktować jako przyczynki do sformułowań i rozwią-
zań paradygmatycznych problemów przedstawionych w danym tekście. 
Częściowo metodą selekcji, częściowo w  drodze wypaczeń, przedsta-
wia się uczonych epok minionych tak, jakby mierzyli się z tym samym 
zespołem niezmiennych problemów i opierali się na tym samym zbio-
rze niezmiennych kanonów, którym ostatnia rewolucyjna zmiana teo-
rii i metod nadała status naukowy. Nic dziwnego, że po każdej rewolucji 
naukowej podręczniki i sugerowana przez nie tradycja historyczna mu-
szą zostać spisane na nowo. Nic też dziwnego, że gdy już spisane zosta-
ną, to nauka znów zdaje się być procesem kumulacji wiedzy (1962, § XI).

Na przykład, w typowej wzmiance z podręcznika o Koperniku nie 
ma ani słowa o  wpływie filozofii neoplatońskiej na przebieg jego 
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dociekań czy o  systemie deferentów i  epicykli z  kart De revolu-
tionibus – wmawia się młodym fizykom, że Kopernik patrzył na 
świat tak, jak dzisiejsi uczeni, podobnie jak oni pojmował zadania 
i metody nauki, a zamiast przedstawić jego koncepcje, zmyśla się 
w to miejsce takie, jakie by on miał, gdyby patrzył na zjawiska as-
tronomiczne i myślał o nich tak, jak my patrzymy i myślimy. We 
wzmiankach o odkryciu równań elektrodynamiki przez Maxwella 
nie wspomina się o konstruowanych przezeń modelach eteru – co 
uniemożliwia zrozumienie problemów, przed jakimi stali teoretycy 
w połowie XIX w., a które wcale nie były takie, jak to sobie wyob-
rażają ludzie, których nauczono posługiwać się pojęciem pól elek-
trycznego i magnetycznego.

Przyszedł czas, pisze Kuhn, abyśmy to, co dotąd uchodziło za 
skutki, rozpoznali jako przyczyny. Nie dlatego wspólnota naukowa 
wybiera macierz dyscyplinarną, że stanowi ona postęp w stosunku 
do swych konkurentek, ale macierz osiąga postęp dlatego, że została 
wybrana. To, co uchodzi za pierwszą fazę postępu, jest iluzją opar- 
tą na wspomnianych zmyśleniach historycznych, faktycznie bo-
wiem rewolucja naukowa zrywa ciągłość rozwoju wiedzy. Przejście 
od dotkniętej kryzysem macierzy dyscyplinarnej do macierzy no-
wej, z której wyłania się odmienna tradycja nauki normalnej, nie 
jest procesem kumulatywnym, rozszerzeniem dawnych osiągnięć 
o  nowe dokonania. Raczej cała dyscyplina zostaje przebudowana 
na nowych podstawach, co zmienia najbardziej podstawowe uogól-
nienia teoretyczne – te, które funkcjonują jako milczące definicje 
pojęć – a także wzorcowe metody, zastosowania i kryteria popraw-
ności. Później, w okresie nauki normalnej, faktycznie jest osiąga-
ny postęp – zgodny z obowiązującymi w tym szczególnym kontek-
ście kryteriami.

Istnieje rozpowszechniony mit, że nauka i tylko ona dokonuje 
postępu, podczas gdy np. filozofowie jedynie zmieniają swoje kon-
cepcje. Ale w obrębie poszczególnych szkół myślowych filozofowie 
też osiągają postęp. Tyle że nie dysponują sposobami, aby określo-
ny styl myślenia narzucić pozostałym filozofom – a zatem to, co jest 
osiągnięciem dla jednych, nie zostanie za takowe uznane przez dru-
gich. (Jednomyślność w środowisku filozoficznym bywała wpraw-
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dzie narzucana przez instytucje religijne czy polityczne, ale przez 
analogię z tym, co Kuhn pisał o „rewolucji” Łysenki, należałoby po-
wiedzieć, iż rezultat takich ingerencji zewnętrznych nie będzie za-
sługiwał na miano „filozofii”). Natomiast instytucjonalna natura 
nauki zapewnia osiągnięcie – najpierw dzięki eliminacji ze wspól-
noty naukowej osób inaczej myślących, a następnie monopolizacji 
przez zwycięską grupę procesu kształcenia młodych badaczy – 
jednomyślności. Nie ma więc ludzi, którzy mogliby kwestionować 
podstawowe założenia, na których opierają się badania normalne – 
a  przy braku opozycji każde rozwiązanie łamigłówki, spełniające 
wewnętrzne kryteria poprawności, musi jawić się jako postęp.

Macierz dyscyplinarna ogranicza zakres podejmowanych przez 
badaczy problemów do tych, które – o ile przypadkiem nie natra-
fimy na upartą anomalię – są w danym czasie rozwiązywalne. To, 
w połączeniu z koncentracją wysiłków wielu ludzi na wąskiej gru-
pie zagadnień, sprawia, że zwykle liczba sukcesów znacznie prze-
wyższa liczbę niepowodzeń. Inna ważna przyczyna postępu leży 
w „niemającej sobie równej izolacji dojrzałej wspólnoty naukowej 
od wymogów laików i życia codziennego”, dzięki czemu przyrod-
nik – w przeciwieństwie do inżynierów, lekarzy, większości teolo-
gów, a także przedstawicieli nauk społecznych – „nie musi kierować 
się w doborze problemów palącą potrzebą ich rozwiązania, nieza-
leżnie od dostępnych narzędzi”, może zaś „koncentrować swą uwa-
gę na problemach, co do których ma słuszne powody by przypusz-
czać, że potrafi je rozwiązać” (1962, § XIII).

Pod sam koniec Struktury rewolucji naukowych Kuhn podkre-
ślał, że w ogóle nie używał w tekście słowa „prawda”. Jest ono, gdy 
mówimy o wiedzy naukowej i jej przemianach, zbędne. Co więcej, 
pojęcie prawdy jest zwodnicze, prowadzi nas do myślenia o nauce 
jako o  działalności zmierzającej do domniemanego celu – pełne-
go, obiektywnie prawdziwego obrazu przyrody – co uniemożliwia 
zrozumienie historii przyrodoznawstwa. Dalej wyjaśniał, że termin 
„prawda” ma zastosowanie wewnątrzteoretyczne, ale nie ma sen-
su o teorii jako całości mówić, że jest prawdziwa albo fałszywa. Ze 
względu na kryteria dokładności przewidywań, liczbę rozwiąza-
nych problemów i szereg innych,
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[...] rozwój nauki, podobnie jak rozwój biologiczny, jest jednokierun-
kowy i  nieodwracalny. Późniejsze teorie naukowe, często w  zupełnie 
odmiennych sytuacjach, w  jakich się je stosuje, lepiej niż wcześniej-
sze służą rozwiązywaniu łamigłówek. To nie jest relatywizm i w takim 
właśnie sensie głęboko wierzę w postęp naukowy (1962, § XIII).

A jednak mój pogląd, podkreślał Kuhn, w istotny sposób różni się 
od poglądu obiegowego, zgodnie z którym

Teoria naukowa uważana jest zwykle za lepszą od swych poprzedni-
czek nie tylko w tym sensie, że stanowi lepsze narzędzie wynajdywania 
i rozwiązywania łamigłówek, ale również dlatego, że lepiej przedstawia 
to, czym naprawdę jest przyroda. Często słyszy się, że kolejne teorie 
nieustannie, coraz bardziej i bardziej, zbliżają się do prawdy. Tego typu 
uogólnienia najwyraźniej dotyczą nie rozwiązań łamigłówek i  kon-
kretnych przewidywań wyprowadzonych z  teorii, ale raczej jej onto-
logii, tzn. przyporządkowania bytów, którymi teoria zapełnia przyro-
dę i tego, co „naprawdę istnieje”. Być może jest jakiś inny sposób, aby 
mimo wszystko stosować pojęcie „prawdy” do całych teorii, ale ten się 
nie nadaje. Nie ma, jak sądzę, niezależnego od teorii sposobu rekon-
struowania zwrotów w  rodzaju „naprawdę istnieje”; pojęcie przypo-
rządkowania ontologii teorii i  jej „rzeczywistego” odniesienia wydaje 
mi się z zasady zwodnicze. Poza tym, jako historyka, uderza mnie nie-
wiarygodność takiego poglądu. Nie wątpię np., że mechanika Newto-
na jest lepsza od Arystotelesowskiej, a mechanika Einsteina lepsza od 
Newtonowskiej jako narzędzie rozwiązywania łamigłówek. Ale nie do-
strzegam w tej serii teorii żadnego konsekwentnego kierunku rozwoju 
ontologicznego. Przeciwnie, pod pewnymi ważnymi względami, choć 
nie pod każdym względem, ogólną teorię względności Einsteina i  te-
orię Arystotelesa więcej łączy ze sobą niż którąś z nich łączy z teorią 
Newtona (1970a, § 6).

W  tekstach pisanych pod koniec lat sześćdziesiątych, co widać 
w  przytoczonym właśnie fragmencie, Kuhn kładł szczególny na-
cisk na to, że w wyniku rewolucji naukowych dochodzi do zmia-
ny związanych z teoriami ontologii. Tak np. przejście od mechaniki 
klasycznej do relatywistycznej oznaczało nie tylko zmianę formuł 
matematycznych, ale też radykalną zmianę bytów, z których, zgod-
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nie z  obiema teoriami, miał składać się świat: obraz sił działają-
cych na odległość między ciałami zastąpił obraz pól rozciągniętych 
w przestrzeni i przekazujących oddziaływania niejako z punktu do 
punktu. Polemizując z koncepcją podobieństwa do prawdy Poppe-
ra, Kuhn pisał:

Powiedzenie, na przykład, o teorii pola, że „bardziej zbliża się do praw-
dy” niż starsza teoria materii i sił, znaczyłoby – o ile nie używa się słów 
w dziwny sposób – że ostateczne składniki przyrody bardziej przypo-
minają pola niż materię i  siły. Ale w  tym ontologicznym kontekście 
jest zupełnie niejasne, jak stosuje się zwrot „bardziej przypomina”. Po-
równując historyczne teorie, nie mamy poczucia, iż ich ontologie zbli-
żają się do pewnej granicy: pod pewnymi istotnymi względami teo-
ria względności Einsteina bardziej przypomina fizykę Arystotelesa niż 
Newtona (1970c, § 5).

Naukowcy pracujący w  ramach różnych macierzy dyscyplinar-
nych nie tyle wypowiadają mniej lub bardziej niezgodne twierdze-
nia o tym samym, co – w sposób niemożliwy do oddania słowami – 
mówią coś innego o czymś innym.
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Metodologia naukowych programów badawczych 

Imre Lakatosa 

Urodził się w 1922 r. na Węgrzech jako Imre Lipschitz, w rodzinie 
ściśle przestrzegającej żydowskich tradycji. Wojnę, podczas której 
jego matka i babka zginęły w Oświęcimiu, przeżył – zaangażowa-
ny w komunistyczny ruch oporu – pod aryjskim nazwiskiem Mol-
nár. W latach 1940–1944 studiował w rodzinnym Debreczynie ma-
tematykę, fizykę i filozofię, pozostawał wtedy pod silnym wpływem 
marksistowsko-heglowskiej filozofii Györgya Lukácsa. Po wojnie, 
jako wysoki urzędnik Ministerstwa Oświaty, zmienił nazwisko raz 
jeszcze, tym razem na pospolite: Lakatos.

Wykształcenie dopełnił na Uniwersytecie Eötvösa w Budapesz-
cie. W 1947 r. złożył na Uniwersytecie w Debreczynie pracę doktor-
ską A természettudományos fogalomalkotás szociológiájáról („O so-
cjologii tworzenia pojęć w naukach przyrodniczych”). Egzemplarze 
pracy w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęły, o jej treści mo-
żemy wnosić na podstawie dwóch ogłoszonych w tym czasie arty-
kułów: A  fizikai idealizmus birálata („Krytyka idealizmu fizycz-
nego”, 1946) i  Modern fizika, modern társadalom („Współczesna 
fizyka, współczesne społeczeństwo”, 1947). W obu Lakatos stosuje 
zasady materializmu historycznego, w wersji Lukácsa, do oceny sy-
tuacji we współczesnej fizyce. Twierdzi, że panujący w danej epoce 
naukowy obraz świata jest kształtowany przez szczególny zbiór po-
jęć, których powstanie warunkują istniejące sposoby produkcji. Fi-
zycy żyjący we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym nie 
są w stanie wytworzyć pełnego, spójnego i użytecznego społecznie 
obrazu przyrody. W  szczególności kapitalizm może posłużyć się 
wyzwoloną właśnie energią jądrową jedynie jako narzędziem znisz-
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czenia, podczas gdy socjalizm wykorzysta ją dla pożytku ludzko-
ści. Dlatego też 

Fizyk stworzył warunki do dokonania jednego z najważniejszych prze-
łomów w dziejach ludzkości, warunki do zaistnienia społeczeństwa bez 
klas; [tymczasem] wytwór jego pracy stał się bronią w wojnie przeciw-
ko bezklasowemu społeczeństwu, orężem napuszonej fortecy kapita-
lizmu (1947; ten i dwa kolejne cytaty dzięki uprzejmości dra Gábora 
Kutrovátza). 

Lakatos wyraźnie lawiruje między przejętym od Lukácsa relaty-
wizmem poznawczym, przypominającym późniejszy relatywizm 
Kuhna, a Leninowskim obiektywizmem:

[...] jako jedyna teza materializmu pozostaje nieskończenie szeroki 
Leninowski aksjomat postulujący byt niezależny od naszego umysłu, 
a który umysł nasz odzwierciedla coraz bardziej i bardziej, nigdy go nie 
wyczerpując.

Z drugiej strony:

Rozwój pojęciowy nie jest rozwojem ilościowym, który wytwarzałby 
coraz to obszerniejsze, koncentryczne kręgi ścisłości. Nie jest on też 
„logiczny”, rozwój pojęciowy zmienia bowiem również logikę. [...] 
Czyż sfera socjologiczna nie przenika w samo tworzenie pojęć nauko-
wych? [...] Tak czy inaczej nie ulega jednak wątpliwości, że badanie su-
biektywnych, socjologicznie zdeterminowanych aspektów naukowego 
tworzenia pojęć może jedynie utwierdzić nas w przekonaniu, iż aspek-
ty obiektywne odgrywają wciąż rosnącą rolę w rozwoju nauki; przyro-
da niezależna od ludzkiego umysłu odzwierciedlana jest coraz i coraz 
pełniej, we wciąż rozszerzającej się dziedzinie ludzkiej praktyki, w na-
szym „świecie fizycznym”.

Po doktoracie przez rok studiował na Uniwersytecie Moskiew-
skim. Aresztowany w 1950 r. za nakłonienie podczas wojny zagro-
żonej aresztowaniem rumuńskiej komunistki do samobójstwa – co, 
znając realia stalinizmu, było raczej pretekstem niż rzeczywistym 
powodem – spędził trzy lata w więzieniu. Po wyjściu na wolność 
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pracował jako tłumacz prac matematycznych; wielkie wrażenie wy-
warły na nim wówczas rozważania węgierskiego matematyka i filo-
zofa matematyki, George Pólya’i. Gdy zaczęły się na Węgrzech wy-
darzenia 1956 r., brat jego drugiej żony nie wytrzymał konfrontacji 
z wypuszczonymi z więzień ofiarami jego donosów – i popełnił sa-
mobójstwo. Wkrótce potem jego rodzina, a wraz z nią Imre, opuś-
ciła Węgry.

W 1958 r. zaczął pisać w Cambridge, pod kierunkiem R. B. Braith- 
waite’a, pracę doktorską z filozofii matematyki pt. Essays In the Logic 
of Mathematical Discovery („Szkice z logiki odkrycia matematycz-
nego”); jako główne źródła swych idei wymienił we wstępie dialek-
tykę Hegla, heurystykę Pólya’i i falsyfikacjonizm Poppera. Dokto-
rat uzyskał w 1961 r., a swe zasadnicze koncepcje ogłosił drukiem 
jako słynne Dowody i  refutacje (1963–1964). Była to próba wyka-
zania, że matematyka rozwija się zgodnie z regułami analogiczny-
mi do Popperowskich reguł rozwoju nauk przyrodniczych. Zasad-
nicza idea była taka, iż formalnym teoriom matematycznym – które są 
śmiałymi hipotezami – towarzyszą teorie nieformalne, dostarczają-
ce kontrprzykładów, zmuszających następnie matematyków „czy-
stych” do ujawniania ukrytych założeń leżących u podstaw teorii 
i zastępowania ich innymi, lepszymi. Ta koncepcja – na omówienie 
której zabrakło miejsca w poniższym opracowaniu – sprawiła, że 
Lakatos nawiązał bliską współpracę z Karlem Popperem i skupio-
ną wokół niego grupą filozofów. W 1969 r. został profesorem logi-
ki w The London School of Economics (nigdy jednak nie otrzymał 
brytyjskiego obywatelstwa).

Był jednym z organizatorów Międzynarodowego Kongresu Fi-
lozofii Nauki, który odbył się w Londynie w  lipcu 1965 r. Doszło 
wtedy do debaty między Kuhnem a Popperem i jego uczniami. Od 
tego czasu Lakatos porzucił filozofię matematyki (powrócił do niej 
jeszcze w ostatnich miesiącach życia) i zaczął tworzyć własną me-
todologię naukowych programów badawczych. Przedstawiał 
ją jako obronę pewnej wersji metodologii Poppera przed zarzuta-
mi Kuhna, ale faktycznie miała ona niewiele wspólnego z  falsyfi-
kacjonizmem. Jej podstawowe zasady wyłożył w artykule Criticism 
and the Methodology of Scientific Research Programmes (1968), któ-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



306 ROZDZIAŁ 6

rego poprawiona i znacznie rozszerzona wersja z 1970 r. Falsyfikacja 
a metodologia naukowych programów badawczych pozostała jedyną 
w miarę całościową prezentacją tych jego koncepcji. W rok później 
w artykule Historia nauki a jej racjonalne rekonstrukcje wyłożył za-
sady metametodologii, czyli kryteria oceniania konkurencyjnych 
metodologii nauki.

Podobnie jak w  latach czterdziestych, Lakatos traktował swo-
ją filozofię nauki jako oręż w walce politycznej – tyle że teraz słu-
żył nowym panom. Niegdyś głosił, iż jedynie w socjalizmie nauka 
uzyska optymalne warunki do dalszego rozwoju i będzie służyć do-
bru ludzkości. Teraz w  imię postępu wiedzy i  jej humanitarnych 
zastosowań wzywał do walki z  ekspansją komunizmu. Co cieka-
we, za głównego przeciwnika ideologicznego uważał nie – obowią-
zujący wówczas w krajach realnego socjalizmu – Engelsowsko-Le-
ninowski obiektywizm, ale Marksowsko-Lukácsowski relatywizm 
poznawczy. Może należy to tłumaczyć własnym niegdyś zaanga-
żowaniem Lakatosa po stronie historycystycznej socjologii wiedzy 
(„Wielkim osiągnięciem współczesnej fizyki jest wprowadzenie hi-
storyzmu do nauk przyrodniczych”, pisał w 1947), a może tym, że 
relatywizm kulturowy legł u podstaw doktryn Nowej Lewicy, któ-
ra w  latach sześćdziesiątych zdobyła szerokie wpływy na uniwer-
sytetach Zachodu. Za najgroźniejszego dziś ideologicznego wroga 
wolności (która dla Poppera stanowiła konieczny warunek istnie-
nia jakichkolwiek innych wartości) uznał Lakatos socjologię wie-
dzy. Jeśli wszelka wiedza ludzka, z naukami przyrodniczymi włącz-
nie, jest uwarunkowana społecznie, skoro tak czy inaczej nie ma 
i być nie może wiedzy obiektywnej, to łatwo stąd przejść do żąda-
nia, aby naukowcy na zlecenie panującego kościoła czy partii poli-
tycznej sformułowali chrześcijańską astronomię, proletariacką na-
ukę dialektyczną czy aryjską fizykę. A  naukowcy nie będą mogli 
bronić swoich teorii, wskazując na ich zgodność z  wynikami do-
świadczeń, gdyż jedynym zasadnym pytaniem, jakie z perspektywy 
socjologii wiedzy można zadać w odniesieniu do danej koncepcji, 
jest: komu ona służy? Autonomię nauk przyrodniczych – których 
rozwojem rządzą niezmienne kryteria racjonalności, niepodległe 
ani naszym indywidualnym pragnieniom i  lękom, ani historycz-
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nie zmiennym układom interesów politycznych i ekonomicznych – 
uznał Lakatos za ostoję wolności. Niesłychanie charakterystyczna 
jest pod tym względem odpowiedź, jakiej udzielił w 1970 r., w trak-
cie dyskusji o społecznej odpowiedzialności nauki, jednemu z przy-
wódców akademickiej Nowej Lewicy:

Moim zdaniem, nauka jako taka nie ponosi społecznej odpo-
wiedzialności. Moim zdaniem, to społeczeństwo ponosi odpowie-
dzialność – odpowiada za zachowanie niezależnej, apolitycznej tradycji 
naukowej i za to, aby nauka mogła szukać prawdy w sposób określony 
jedynie przez jej wewnętrzne życie. Oczywiście naukowcy, jako obywa-
tele, odpowiedzialni są, tak jak wszyscy inni, za dopilnowanie, aby na-
ukę stosowano dla realizacji słusznych społecznie i politycznie celów. 
[...] Moim zdaniem, jedną z najważniejszych rzeczy, za jakie odpowie-
dzialni są angielscy obywatele, jest użycie nauki w  obronie wolności 
tego kraju. Według mnie, osiągnąć to można jedynie poprzez zacho-
wanie wysokiego społecznego prestiżu fizyków jądrowych pracujących 
dla armii. A czego oczekuje od inżynierów brytyjskich dr Ravetz: stwo-
rzenia nuklearnego parasola wolności czy chamberlainowskiego para-
sola niewoli? (1978d).

Człowiek, który dwadzieścia lat wcześniej pomstował, że kapitali-
styczni fizycy używają swych teorii do konstruowania narzędzi za-
głady, teraz sam zachęcał społeczeństwa Zachodu do zbrojeń ato-
mowych – wymierzonych w obóz krajów socjalistycznych!

Imre Lakatos zdążył jeszcze napisać kilka artykułów, w których 
pod różnymi względami rozwijał lub modyfikował swoje koncep-
cje; część z  nich ogłoszono pośmiertnie na podstawie rękopisów. 
Chorował tak poważnie, że w latach 1971–1972 musiał przestać wy-
kładać. Tekst jego wykładów na temat metody naukowej wygłoszo-
nych w London School of Economics od stycznia do marca 1973 r., 
a  wydany po latach na podstawie nagrań magnetofonowych, po-
został jego filozoficznym testamentem, gdyż do chwili przedwczes-
nej śmierci na wylew krwi do mózgu 2 lutego 1974 r. nie był w sta-
nie choćby zacząć zapowiadanej od paru lat książki The Changing 
Logic of Scientific Discovery. Przyjrzyjmy się teraz Lakatosowskim 
kryteriom racjonalności, które miały zapewnić naukom przyrod-
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niczym autonomiczny, wolny od nacisków politycznych czy religij-
nych, rozwój.

 

Kryteria racjonalności a historia nauki

Podczas gdy Popper, jak powiedziano, na historyczne ustale-
nia Kuhna zareagował lamentem i złorzeczeniami, Lakatos zacho-
wał pozytywistyczny szacunek dla faktów i ustalenia te zaakcepto-
wał. Od Poppera zaś przejął koncepcję trzeciego świata, którą 
ten głosił na wykładach od początku lat sześćdziesiątych. Chodziło 
zwłaszcza o podkreślenie faktu, że logiczne relacje między zdania-
mi – choć zdania te są naszymi wytworami, a każde z nich jest od-
woływalne – zachodzą niezależnie od tego, czy o tym wiemy lub czy 
tego chcemy. Pewnego rodzaju związki logiczne mają decydować 
o naukowym charakterze teorii, a logiczne kryteria naukowo-
ści nie zmieniają się – jak twierdził Popper już w 1934 r. – wraz ze 
zmianami, jakim podlega wiedza naukowa czy kultura jako całość. 
Wynikało stąd dalej, że teorie są dobrymi, takimi sobie lub złymi 
teoriami naukowymi, a czasem w ogóle na takie miano nie zasługu-
ją, niezależnie od tego, co ktokolwiek, łącznie z samymi badaczami, 
na ten temat sądzi. Teoria może być znakomitą teorią naukową choć 
nikt jej nie akceptuje, a nawet nikt jej nie rozumie, a może być teorią 
złą również wtedy, gdy wszyscy uważają ją za znakomitą. Według 
programu Poppera i Lakatosa przedmiotem analiz metodologicz-
nych jest wyłącznie wiedza zwerbalizowana – traktowana jako 
zbiór zdań – i to nie wiedza w swych „czasowych przekrojach”, ale 
jej rozwój. O naukowym charakterze wiedzy decyduje bowiem nie 
postać, jaką przybiera ona w danym okresie, ale sposób, w jaki ko-
lejne teorie zastępują swe poprzedniczki. Metodolog sam nie 
angażuje się w badania naukowe, lecz poddając formułowane przez 
naukowców koncepcje analizie logicznej – przeprowadzając racjo-
nalną rekonstrukcję wiedzy zwerbalizowanej – dokonuje ich 
metodologicznej oceny.

Wiedza zwerbalizowana jest, jak powiada Lakatos, jedynie 
wierzchołkiem góry lodowej; leżące pod powierzchnią procesy psy-
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chiczne pozostają ukryte. Jednak to właśnie w trzecim świecie wie-
dzy wyrażonej w  języku kryje się zagadka naukowej racjonal-
ności. Eliminując zagadnienia drugiego świata – świata naszych 
procesów psychicznych – z  zakresu swych rozważań, pozostawił 
poza zakresem metodologicznych analiz zagadnienia tworzenia no-
wych koncepcji teoretycznych. Przyjmował, jak się wydaje, za Pop-
perem, że nasza wyobraźnia twórcza dostarcza mnóstwa hipotez, 
ale dopiero po ujęciu w słowa i opublikowaniu mogą one być pod-
dane metodologicznej ocenie.

Taki program uwalniał go od potrzeby wyjaśnień, w jaki spo-
sób sam sformułował metodologię naukowych programów badaw-
czych. Najwyraźniej dociekania Lakatosa opierały się, po pierwsze, 
na uznaniu prawidłowości rozwoju nauki ustalonych w  wyniku 
badań historycznych przez Kuhna, a, po drugie, na założeniu, że 
za tymi schematami kryją się reguły naukowej racjonalności. Je-
śli więc Kuhn stwierdzał, na przykład, że naukowcy nagminnie 
ignorują fakty, które w  sensie Poppera są faktami „obalającymi” 
(na mocy metodologicznych decyzji, co Lakatos podkreśla uży-
ciem cudzysłowu) teorię, to według metodologii naukowych pro-
gramów badawczych ignorują je oni dlatego, że to właśnie zazwy-
czaj jest, w opisywanych przez Kuhna sytuacjach, racjonalne. Jeśli 
Kuhn stwierdzał, że naukowcy zwykle ratują zagrożone przez wy-
niki doświadczeń teorie za pomocą rozmaitych hipotez pomocni-
czych, to Lakatos zakładał, że tak właśnie najczęściej postępować 
należy. I tak dalej. Pozostawało ustalić ogólne reguły racjonalności, 
w których świetle to, co fizyce czy chemicy faktycznie czynią, jest 
najczęściej tym, co czynić powinni. Oto konstytutywne założe-
nie dla wszystkich metodologicznych rozważań Lakatosa: naukow-
cy (zwłaszcza ci wybitni) są zazwyczaj racjonalni, w szczególno-
ści zazwyczaj akceptują (odrzucają) te koncepcje teoretyczne, które 
powinno się, ze względu na ogólne kryteria racjonalności, zaakcep-
tować (odrzucić).

Gdybyśmy jednak spytali samych naukowców, jakie to kryte-
ria oceniania teorii stosują, to albo niewiele będą mieć na ten temat 
do powiedzenia, albo wygłoszą opinie wzajemnie niezgodne (prace 
z filozofii nauki pisane przez naukowców w równym stopniu prze-
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czą jedna drugiej, co te pisane przez profesjonalnych filozofów). Po-
dobnie gdy ktoś propaguje koncepcje (niemal) jednomyślnie uzna-
ne przez środowisko naukowców za pseudonaukowe bzdury, to 
wcale nie jest łatwo powiedzieć przyrodnikom, w oparciu o  jakie 
to uniwersalne kryteria należałoby je – właśnie jako pseudonauko-
we – odrzucić. Lakatos zakładał więc, że choć naukowcy zazwy-
czaj stosują się do ogólnych reguł racjonalności, to nie w pełni zdają 
sobie sprawę z  tego, co czynią. Centralnym zadaniem metodolo-
gii nauki jest więc rekonstrukcja uniwersalnych kryteriów, 
jakie wielcy naukowcy stosowali pod- czy półświadomie, 
oceniając poszczególne teorie, „zestawienie podstawowych są-
dów wartościujących w ogólne, koherentne schematy” (1974a, § 1d).

Założenie o co najwyżej półświadomym stosowaniu przez (do-
brych) naukowców uniwersalnych kryteriów ocen wiedzy Lakatos 
przejął bodaj od Michaela Polanyi’ego (1958). Zdaniem autora Per-
sonal Knowledge naukowcy, prowadząc badania, kierują się „mil-
czącą wiedzą”, nabytą w trakcie procesu edukacji i praktyki badaw-
czej wprawą, która ze swej istoty jest niewerbalizowalna. Korzysta 
się z niej, nie mogąc wyrazić (i zwykle nie uświadamiając sobie) me-
chanizmu jej funkcjonowania. (Tak jak nie sposób powiedzieć, co 
odróżnia wielkie dzieło sztuki od kiczu, choć zaczyna się to widzieć 
lub słyszeć po przejściu odpowiedniego procesu edukacji artystycz-
nej). Dlatego tylko naukowa elita może rozstrzygać, co jest nauko-
we, a co nie; laik, w podobną milczącą wiedzę (lub wyrobiony gust 
muzyczny) niewyposażony, nie jest w stanie pojąć, dlaczego aku-
rat takie oceny sformułowano – pozostaje mu w milczeniu przysłu-
chiwać się opiniom geniuszy i z pokorą uznać wydany przez nich 
werdykt. W  tym miejscu Lakatos przeciwstawia się Polanyi’emu: 
uniwersalne kryteria racjonalności są werbalizowalne, na ich pod-
stawie również laik, wyposażony w  potrzebne dane, może doko-
nać oceny teorii. (Tu i ówdzie Lakatos podkreśla, że wyposażając 
nienaukowców w  narzędzia oceniania teorii propagowanych jako 
naukowe, wzmacnia demokrację). Pozostaje te kryteria zwerbali-
zować. Zanim przejdziemy do omówienia jego propozycji, wyjaś-
nijmy jeszcze dwie kwestie.
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Po pierwsze, metodologia naukowych programów badawczych 
ma charakter nie opisowy, a normatywny. Jeśli jest wywiedziona 
z faktów, to dlatego, że zakłada się, iż dobrzy naukowcy faktycznie 
postępują na ogół tak, jak postępować powinni. W tym sensie jest 
ona aksjologią opisową praktyki badawczej. Ale na podstawie raz 
wywiedzionych – na podstawie analizy wybranych epizodów histo-
rycznych – kryteriów dokonuje się później ocen innych przypad-
ków, a werdykt może wypaść negatywny: może okazać się, że dany 
naukowiec, nawet uznany za znakomitość, postąpił nieracjonalnie. 
Sam Lakatos niekiedy formułował negatywne oceny (zgodne za-
zwyczaj z opiniami Poppera). Jako przykłady pseudonauki wymie-
niał XIV-wieczną teorię impetusu, XX-wieczny marksizm, psycho-
analizę, środowiskowe teorie inteligencji, niezidentyfikowane bliżej 
tradycje współczesnej psychologii, psychologii społecznej i socjolo-
gii, teorię cząstek elementarnych; mianem „obskuranckiej” określał 
zasadę komplementarności i związaną z nią kopenhaską interpre-
tację mechaniki kwantowej. Tak użyte zasady metodologii, prowa-
dzące czasem do wniosków przeciwstawnych ocenom środowiska 
naukowego, przybierają postać aksjologii normatywnej.

Po drugie, założenie, że dobrzy naukowcy postępują na ogół 
w sposób racjonalny, dostarcza kryteriów oceny samych metodo-
logii (czyli metakryteriów w stosunku do założonych kryteriów ra-
cjonalności naukowej). Lakatos sformułował je we wspomnianym 
już artykule Historia nauki a  jej racjonalne rekonstrukcje. Analo-
gicznie do tez jego metodologii, które omówimy poniżej, owe meta-
kryteria mają charakter porównawczy: system metodologiczny M2 
jest lepszy od systemu M1, jeśli w świetle M2 więcej decyzji faktycz-
nie podjętych przez dobrych naukowców jawi się jako racjonalne 
niż w świetle M1. Zastrzeżenie, że mają to być dobrzy naukowcy, 
nie prowadzi do błędnego koła (dobra metodologia chwali dobrych 
naukowców, a dobrzy naukowcy to ci, których chwali dobra meto-
dologia), albowiem wyodrębnia się ich na podstawie intuicyjnych 
ocen dokonywanych przez środowisko naukowe. Alternatywna po-
stać metakryterium jest następująca: system metodologiczny M2 
jest lepszy od M1, jeśli oceny metodologicznych decyzji podejmowa-
nych w dziejach nauki dostarczane przez M2 lepiej zgadzają się z ich 
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intuicyjnymi ocenami dokonywanymi przez naukowców, uważa-
nych w środowisku za dobrych, niż oceny dostarczane przez M1.

Program badawczy: twardy rdzeń, pas ochronny, heurystyka

Jeśli metodologia ma dostarczać ocen wiedzy zwerbalizowanej, to 
powstaje najpierw pytanie, co stanowi jednostkę podlegającą oce-
nie. Nie może nią być izolowana hipoteza, wtedy bowiem, twierdzi 
Lakatos, nawet Hegla trzeba by uznać za naukowca, skoro bełkotał 
coś o związku czasu i przestrzeni. Jednostką podlegającą ocenie nie 
może też być pojedyncza teoria, której wyniki doświadczeń nie są 
w stanie ani potwierdzić (co wykazały analizy Poppera), ani obalić 
(co wykazały historyczne badania Kuhna).

Tak czy inaczej, musimy jednak zacząć od pojedynczej teo-
rii, którą ktoś w  danym czasie sformułował w  celu wyjaśnienia 
czy choćby uporządkowania pewnych danych doświadczalnych. 
Z tymi danymi teoria będzie zgodna: opisujące je zdania obserwa-
cyjne będą, przynajmniej „z dobrym przybliżeniem”, z teorii logicz-
nie wynikać. Może będzie wynikać też z niej szereg innych prawdzi-
wych – zgodnych z danymi – zdań obserwacyjnych. Każda teoria 
stoi jednak, zdaniem Lakatosa, w obliczu pewnej liczby faktów do-
świadczalnych, które należą do zakresu jej zamierzonych zastoso-
wań, a z którymi uporać się nie potrafi, czyli w obliczu anomalii. 
Nasze teorie zawsze, powiada Lakatos, pływają w morzu anomalii; 
te jednak, niezależnie od ich liczby, nie mogą teorii obalić, tzn. do-
wieść jej fałszywości.

Przede wszystkim, teoria może być sprzeczna nie z  faktami, 
które same nie mają charakteru językowego, a ze zdaniami obser-
wacyjnymi, w  których te fakty zostały opisane. Sposób opisu za-
leży zawsze od przyjętych teorii. Lakatos nie wyjaśnia, czy przyj-
muje ten pogląd w  łagodniejszej, Popperowskiej wersji, w  której 
o sposobie opisu faktów decyduje przyjęta wiedza towarzysząca, 
czy w  bardziej radykalnej wersji późnego Wittgensteina i  Kuhna, 
według której nie tylko sposób opisu, ale i sam sposób widzenia 
świata jest uwarunkowany przez ogół przyswojonych koncepcji te-
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oretycznych. W ogóle nie poświęcił temu zagadnieniu specjalnych 
rozważań, ale tak czy inaczej uznawał, że od poczynionych założeń 
teoretycznych – które zawsze mają charakter hipotetyczny – zależy, 
które z naszych wrażeń opiszemy, na jakie obserwowalne własności 
zwrócimy uwagę, co z czym porównany itd. A zatem zdania „ob-
serwacyjne” (Lakatos zaznacza teoretyczne uwarunkowanie obser-
wacji za pomocą cudzysłowu) mają charakter hipotetyczny – i moż-
na kwestionować ich prawdziwość, a nie prawdziwość teorii, której 
rzekomo przeczą. Zawsze możemy też, uznając istnienie anomalii, 
uzupełniać zagrożone obaleniem teorie o rozmaite hipotezy ratun-
kowe, o czym dokładniej będzie mowa za chwilę.

Skoro nie istnieje możliwość obalenia teorii przez wyniki do-
świadczeń, to żadne obserwacje nie mogą zmusić nas do tego, aby 
teorię odrzucić. Natomiast niezgodność wynikających z  teorii 
zdań obserwacyjnych z rezultatami doświadczeń niekiedy skłania 
naukowców do tego, aby teorię zmodyfikować. Nic ich do doko-
nywania takich modyfikacji nie zmusza. Jak wykazały historyczne 
badania Kuhna, stwierdza Lakatos, „Anomalie są odnotowywane, 
ale odkładane na bok, w nadziei, że przekształcą się, we właściwym 
czasie, w potwierdzenia programu” (1970, § 3b). Nie może być ina-
czej: gdyby anomalie uważano za kontrprzykłady w  sensie Pop-
pera, to wszystkie teorie należałoby odrzucać natychmiast po ich 
sformułowaniu (rodzą się one „obalone” i „obalone” umierają, pisze 
Lakatos), co w ogóle uniemożliwiłoby uprawianie nauki. Najistot-
niejszą z punktu widzenia metodologii naukowych programów ba-
dawczych cechą badań naukowych jest to, że naukowcy niekiedy 
próbują niektóre anomalie wyjaśniać (Lakatos wyjaśnianie rozu-
mie w sensie modelu Hempla–Oppenheima) – a wtedy modyfiku-
ją swoje teorie. Właśnie rezultaty tych modyfikacji podlegają meto-
dologicznym ocenom.

Wyjściowa sytuacja jest taka, że z  teorii T1 będącej pewnym 
zbiorem zdań – w  tym praw, czyli zdań czasoprzestrzennie ogól-
nych – logicznie wynika zdanie obserwacyjne On. Doświadczenie 
skłania nas jednak do przyjęcia sprzecznego z On zdania obserwa-
cyjnego On . Jeśli nie odrzucimy On  – jako np. błędu obserwacyjne-
go – to możemy uzupełnić T1 o hipotezę dodatkową H (Lakatos czę-
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sto nazywa takie hipotezy „ratunkowymi”) taką, że z koniunkcji T1 
i H wynika On . H może być nowym prawem, nowym warunkiem 
dodatkowym, stwierdzeniem fałszywości którejś z przesłanek nale-
żących wcześniej do T1 itd.

Zmodyfikowanie, w celu wchłonięcia anomalii, teorii T1 prze-
kształca ją w T2; dalsze modyfikacje dokonane w obliczu kolejnych 
anomalii przeobrażają T2 w  T3, T3 w  T4 i  tak dalej. Z  punktu wi-
dzenia metodologii Poppera, o czym była mowa powyżej, jawi się 
to jako ciąg śmiałych teorii i surowych obaleń, nowych teorii i no-
wych obaleń, natomiast treściowe związki pomiędzy kolejnymi 
teoriami, o ile takowe zachodzą, są metodologicznie obojętne. La-
katos w  miejsce Popperowskiego terminu „obalenie” wprowadza 
termin „modyfikacja”, albowiem badania historyczne przywiodły 
go do wniosku, że najważniejsze tego typu serie teorii charakte-
ryzowała pewna ciągłość; zaś refleksje epistemologiczne skłoniły go 
do uznania, iż analiza związków – treściowych i metodologicznych – 
pomiędzy kolejnymi teoriami w serii stanowi klucz do rozwiązania 
zagadki racjonalności naukowej.

Każda z kolejnych teorii jest koniunkcją hipotez H1, ..., Hn: praw, 
warunków dodatkowych, a wreszcie klauzuli ceteris paribus CP. Ta 
ostatnia stwierdza, że żadne inne poza uwzględnionymi czynniki 
nie mają, w granicach błędów doświadczalnych, wpływu na prze-
bieg badanego zjawiska. Jeśli wynikające z takiej koniunkcji zdanie 
„obserwacyjne” On okaże się, w obliczu wyników doświadczeń, fał-
szywe – i jeśli nie zakwestionujemy tych wyników – to wynika stąd 
z kolei, że któreś z przesłanek (jedna lub więcej) są fałszywe. 

z H1  H2  …  Hn  CP wynika On
On (jak uznajemy na mocy wyników doświadczeń) jest fałszywe
___________________________________________________
~H1  ~H2  …  ~Hn  ~CP

A zatem, że fałszywe są któreś z praw, któreś z warunków dodatko-
wych, bądź że na przebieg badanego zjawiska wywarły wpływ ja-
kieś czynniki nieuwzględnione w rozważaniach. Nie wiemy jednak, 
gdzie lokalizować powody niezgodności. Można, jak twierdził cy-
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towany powyżej w rozdziale 2 Quine, kwestionować dowolne prze-
słanki – nawet te o charakterze (rzekomo) analitycznym, a jeśli za-
kwestionujemy klauzulę ceteris paribus, to wcześniejszą koniunkcję 
hipotez trzeba będzie uzupełnić o hipotezy nowe.

Badając historyczny rozwój fizyki i  chemii – zwłaszcza helio-
centryzmu w astronomii, programów badawczych Williama Prouta 
i Nielsa Bohra – Lakatos stwierdził, że naukowcy, stojący w obliczu 
anomalii, bynajmniej nie kwestionują każdej ze swych hipotez. Gdy 
powstaje wspomniany ciąg teorii, z których każda formułowana jest 
w odpowiedzi na pojawienie się anomalii, stwierdzamy, że pewien 
zbiór hipotez powtarza się w każdej z nich. I choć sami naukowcy 
nie całkiem zdają sobie z tego sprawę – stosując się do zasad racjo-
nalności czynią to, jak powiedziano, pod- lub półświadomie – bro-
nią tego zbioru przed obaleniem przez wyniki doświadczeń. Mody-
fikują wszystko inne, ale nie ten zbiór. Lakatos określa go mianem 
twardego rdzenia, a  ciąg teorii o  wspólnym twardym rdzeniu 
nazywa programem badawczym. Centralne pytanie brzmi, pod 
jakimi warunkami taki program zasługuje na miano naukowego 
programu badawczego? Niestety, o procesie kształtowania się twar-
dego rdzenia Lakatos nie ma nic do powiedzenia, jego jedyna na ten 
temat uwaga niczego nawet nie próbuje wyjaśnić:

Twardy rdzeń programu nie wyłania się faktycznie w pełni uzbrojony, 
niczym Atena z głowy Zeusa. Rozwija się powoli, w trakcie długiego, 
przygotowawczego procesu prób i błędów. W tym artykule proces ten 
nie będzie omawiany (1970, § 3a, przyp. 163).

Aż by się prosiło, by uzupełnić wywody Lakatosa o  uwagi Poin-
carégo o tym, jak to naukowcy podnoszą niektóre – „potwierdzo-
ne” przez wyniki doświadczeń – twierdzenia do rangi zasad i od 
tej pory nie kwestionują ich prawdziwości (one zaś zaczynają fak-
tycznie, choć „w przebraniu”, funkcjonować jako definicje). Lakatos 
przy okazji stwierdza, że jego metodologia jest odmianą konwen-
cjonalizmu i  to bardziej jeszcze radykalnego niż konwencjona-
lizmy Poincarégo z  jednej, a  Poppera z  drugiej strony. „Aprobuję 
w pewnym stopniu konwencjonalizm Le Roy w odniesieniu do teo-
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rii, a konwencjonalizm Poppera w odniesieniu do zdań bazowych” 
(1970, § 3d4). Natomiast gdy pisze, iż w odróżnieniu od konwencjo-
nalizmu Poincarégo jego twardy rdzeń „może w pewnych warun-
kach się rozsypać” (§ 3a), to jakby zapomina o uwagach autora Na-
uki i hipotezy, iż wyniki doświadczeń mogą „potępić” zasady. Da się 
natomiast traktować metodologię naukowych programów badaw-
czych Lakatosa jako ważne uzupełnienie wywodów Poincarégo, 
a mianowicie jako eksplikację warunków, w których doświadczal-
ne anomalie prowadzą do strącenia zasad – czyli hipotez twardego 
rdzenia – z epistemicznego piedestału.

Skoro naukowcy normalnie nie kwestionują prawdziwości 
twardego rdzenia, a  gdy pojawiają się anomalie, bronią go przed 
„obaleniem”, to faktycznie – choć rzadko czyniąc to świadomie – 
przestrzegają zasad heurystyki negatywnej. Heurystyka nega-
tywna zabrania, w przypadku niezgodności przewidywań i wyni-
ków doświadczeń, kierować modus tollens na hipotezy twardego 
rdzenia H1, …, Hk. Powyższy schemat rozumowania przybiera wte-
dy postać: 

z H1  …  Hk  Hk+1  …  Hn  CP wynika On
On (jak uznajemy na mocy wyników doświadczeń) jest fałszywe
H1, …, Hk (na mocy zasad heurystyki negatywnej) są prawdziwe
___________________________________________________
~Hk+1  …  ~Hn  ~CP

A zatem stojący w obliczu anomalii kwestionują tylko część hipotez, 
a jeśli wybór padnie na klauzulę ceteris paribus, to próbują wymy-
ślić hipotezę kolejną, która pozwoliłaby zamienić anomalię w przy-
padek „potwierdzający”. Stosownie do tego tę nieustannie zmienia-
jącą się pod presją anomalii część programu badawczego nazywa 
Lakatos jego pasem ochronnym.

Teoretycy, zdaniem Lakatosa, ani nie dokonują przypadkowe-
go wyboru anomalii do wyjaśnienia, ani hipotez, o których orze-
kają, że zostały doświadczalnie „sfalsyfikowane”, ani wreszcie, gdy 
ich wybór padnie na CP, nie wymyślają hipotez „ratunkowych” na 
ślepo. Zabieg ratowania twardego rdzenia przed falsyfikacją doko-
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nywany jest zgodnie z regułami – znów stosowanymi pod- czy pół-
świadomie – heurystyki pozytywnej. 

Heurystyka negatywna określa „twardy rdzeń” programu, który jest 
„nieobalalny” na mocy decyzji metodologicznej jego zwolenników; 
heurystyka pozytywna składa się z częściowo wyartykułowanego zbio-
ru sugestii lub wskazówek, w jaki sposób zmieniać, rozwijać „obalalne 
wersje” programu badawczego, jak modyfikować, udoskonalać „obalal-
ny” pas ochronny (1970, § 3b).

Niestety, jeśli chodzi o heurystykę pozytywną Lakatos poprzestaje na 
takich ogólnikach. Jakby mało było tych niejasności dodaje, że heu-
rystyka pozytywna jest „bardziej giętka od negatywnej” i niekiedy 
ulega zmianom w ramach tego samego programu badawczego.

Kolejnych trudności interpretatorom przysparza fakt, że Laka-
tos dopuszcza istnienie twardych rdzeni o bardzo różnym zakresie 
zamierzonych zastosowań. Można więc mówić o programie badaw-
czym mechaniki Newtona, na którego rdzeń składają się trzy prawa 
dynamiki i prawo grawitacji, ale też o jego podprogramie, zmierza-
jącym do wyjaśnienia ruchów planet, na którego rdzeń składać się 
ponadto będą niekwestionowane w danym czasie twierdzenia doty-
czące budowy Układu Słonecznego. Podobnie Lakatos pisze o pro-
gramie starej teorii kwantów, a także o programie Bohra zmierza-
jącym do wyjaśnienia widma wodoru. W ten sposób metodologia 
naukowych programów badawczych dostarcza narzędzi do rekon-
strukcji zarówno globalnych rewolucji naukowych, zmieniających 
najbardziej podstawowe wyobrażenia o  świecie (podzielane przez 
ogół naukowców w  danej dziedzinie), jak i  rewolucji lokalnych, 
w wyniku których zmieniają się jedynie przekonania szczegółowe 
(charakterystyczne dla niewielkich wspólnot specjalistów w  pew-
nym zakresie).

Lakatos nie wyjaśnił też niczego, jeśli chodzi o reguły akcep-
towania albo odrzucania zdań obserwacyjnych. Zdaje się, że po-
przestał na milcząco przyjętej zasadzie Poppera, iż należy akcep-
tować wyniki intersubiektywnie sprawdzalnych eksperymentów. 
Ale narzucających się w tym miejscu wątpliwości nawet nie próbo-
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wał przedyskutować (podobnie jak nie próbował ich wyjaśnić Pop-
per). Tak czy inaczej, uznanie zdania obserwacyjnego niezgodnego 
z tym, co wynika z ostatniej w danym czasie teorii w ciągu, stanowi 
(niekiedy) pobudkę do modyfikowania pasa ochronnego.

Lakatos w § 3a czyni szereg uwag na temat programu badaw-
czego Newtona zmierzającego do wyjaśnienia ruchów planet. (Do-
kładniej omawia w  § 3c przypadek programu Bohra; obie rekon-
strukcje są bardzo podobne). Heurystyka pozytywna w jego ujęciu 
miała mieć postać „zasady metafizycznej”: planety są w istocie gra-
witującymi, wirującymi bąkami o  z  grubsza sferycznym kształcie. 
Do twardego rdzenia należały trzy zasady dynamiki i  prawo gra-
witacji. Jednak dla pierwszej, w rekonstrukcji Lakatosa, teorii New-
tona T1 okazuje się, że trzecia zasada dynamiki do twardego rdze-
nia nie należy (sic!): teoria ta rozpatruje ruch planety jako punktu 
materialnego wokół nieruchomego Słońca. Dopiero w T2 bierze się 
trzecią zasadę pod uwagę i Słońce zaczyna się w związku z tym po-
ruszać: krąży wraz z  planetą wokół środka masy całego układu.  
T3 wprowadza inne planety, ale bez oddziaływań między nimi; T4 za-
stępuje punkty materialne kulami; T5 nadaje tym kulom ruchy wiro-
we; T6 uwzględnia siły grawitacyjne, jakimi planety działają na siebie. 
Problem w tym, że wszystkie wymienione modyfikacje wytwarzają-
ce serię T1, ..., T6 wynikały albo z trzech zasad dynamiki i prawa gra-
witacji (przejścia od T1 do T2 i od T5 do T6), albo z tego, co skądinąd 
wiedziano już o rozważanym układzie. Anomalie doświadczalne nie 
odgrywały w całym procesie żadnej roli. Przykład ten nie dotyczy 
modyfikacji pasa ochronnego w  obliczu anomalii, jest to nato-
miast opis serii matematycznych przybliżeń używanych stan-
dardowo w celu przezwyciężenia trudności obliczeniowych.

Zupełnie innego rodzaju jest przykład z popularnonaukowego 
tekstu Nauka i pseudonauka, poprzedzony określeniem heurysty-
ki jako „skutecznego mechanizmu rozwiązywania problemów, któ-
ry z pomocą wyrafinowanych technik matematycznych przyswaja 
anomalie, a nawet przekształca je w świadectwa pozytywne”. (Ana-
logiczny przykład dyskutowany był też w Dodatku do 1970). Tym ra-
zem chodzi o przypadek planety nieporuszającej się dokładnie tak, 
jak to z pewnej teorii wynikało (takie anomalie ujawniono na po-
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czątku XIX w. w związku z ruchami Urana, w parę dziesiątków lat 
później wykryto też odstępstwa ruchów Merkurego od przewidy-
wań dostarczanych przez mechanikę klasyczną). W obliczu kłopot-
liwych danych doświadczalnych newtonowski naukowiec sprawdza 
swe założenia dotyczące załamania światła w atmosferze ziemskiej 
(w  ten sposób Newton wyjaśnił anomalne obserwacje Flamstee-
da), rozchodzenia się światła w  burzach magnetycznych i  liczne 
inne przypuszczenia należące do jego programu, może też postulo-
wać istnienie nieznanego ciała niebieskiego zaburzającego analizo-
wany ruch planety (takie hipotezy sformułowali, o czym była mowa 
w rozdz. 1, Adams i Leverrier) – ale twardy rdzeń programu pozo-
stawia nietknięty. Ten przykład dotyczy autentycznej anomalii do-
świadczalnej, którą usiłuje się przekształcić w „świadectwo pozytyw-
ne”, wprowadzając do pasa ochronnego jakąś hipotezę, ale jaką – to 
już z zastanej wiedzy nie wynika, choć heurystyka pozytywna suge-
ruje (jakoby) pewne rozwiązania.

W  pierwszym z  wymienionych przykładów heurystyka na-
kazuje nam wyciągać logiczne wnioski z przyjętych wcześniej za-
łożeń, a ostateczny wynik rozważań jest z góry przez te założenia 
wyznaczony – choć my go przed zakończeniem obliczeń nie zna-
my, w takim sensie, w jakim nie znamy wyniku działania arytme-
tycznego, nim go przeprowadzimy. W drugim heurystyka jedynie 
podpowiada, jakiego rodzaju mogą być hipotezy włączane do pasa 
ochronnego. W pierwszym mamy do czynienia ze świadomym do-
konywaniem przybliżeń, a następnie wprowadzaniem do wyniku 
odpowiednich poprawek. W drugim nie ma przybliżeń (a w każ-
dym razie nie o  nie chodzi), jest zaś niespodziewana rozbieżność 
przewidywań i wyników obserwacji. Niczego więcej na temat heu-
rystyki pozytywnej od Lakatosa się nie dowiemy. Pozostaje nam je-
dynie przyjąć, że coś takiego należy do programu badawczego i 1) wy-
znacza problemy do rozwiązania, wyławiając z morza anomalii te 
istotne, a także 2) określa metody ich rozwiązywania. Prowadzi to 
dalej do tezy o względnej autonomii naukowych programów 
badawczych: anomalie nieistotne z  punktu widzenia heurystyki 
zostają zignorowane, a w najlepszym razie odnotowane i odłożone 
do rozpatrzenia w nieokreślonej przyszłości.
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Kryteria oceniania programów badawczych

Pogódźmy się z tymi niejasnościami i rozpatrzmy pewien program 
badawczy, pływający – od początku do końca swego funkcjonowa-
nia – w  morzu anomalii. Pozytywna heurystyka wskazuje, które 
z nich są istotne i sugeruje sposoby ich usunięcia. Przypuśćmy, że 
w wyniku prób wyjaśnienia danej anomalii dokonano modyfikacji 
pasa ochronnego teorii Tn (czyli n-tej z kolei teorii należącej do pro-
gramu), przekształcając ją w Tn+1. Jakie warunki musi spełnić Tn+1 
aby program – w  tej fazie swego rozwoju – zasłużył na pozytyw-
ną ocenę metodologiczną? Inaczej: jakie warunki musi spełnić seria 
teorii ..., Tn, Tn+1, ... aby zostać uznaną za dobry – naukowy – pro-
gram badawczy?

Pierwsze kryterium wiąże się z tym, że zawsze możemy usunąć 
anomalię przez dodanie warunku usuwającego dane zjawisko z za-
kresu zamierzonych zastosowań teorii lub zamieniając twierdzenia 
teorii na mniej ścisłe. (Jeśli np. teoria głosi, że planety poruszają się 
wokół Słońca po elipsach, a nowo odkryte ciało niebieskie tak nie 
czyni, to możemy pozbyć się kłopotu, stwierdzając, iż nie jest ono 
planetą lub iż planety poruszają się mniej więcej po elipsach). Intui-
cyjnie nie chcemy tego typu zabiegów – zmniejszających ogólność 
i ścisłość teorii – akceptować. Lakatos wprowadza wobec tego kry-
terium teoretycznej postępowości serii teorii, które ma nie tyl-
ko zapobiegać stratom poznawczym, ale gwarantować zyski.

Seria teorii Tn, …, Tn+k jest postępowa teoretycznie, jeśli kolejne 
teorie charakteryzują się przyrostem treści empirycznej w stosun-
ku do swych poprzedniczek i znanych przed ich sformułowaniem 
zdań anomalnych, łącznie z „indukcyjnymi uogólnieniami” takich 
zdań. Używając metaforyki Poppera, kolejne teorie w serii powinny 
być coraz śmielsze. Wyjaśnijmy to na abstrakcyjnym przykładzie.

Mamy teorię Tn będącą koniunkcją hipotez H1, H2 i H3 stano-
wiących twardy rdzeń programu badawczego, oraz H4, H5 i CP two-
rzących pas ochronny. Z koniunkcji tej wyprowadzono zdania ob-
serwacyjne O1, O2, O3 i  O4. Po przeprowadzeniu odpowiednich 
eksperymentów stwierdzono, że O1 i O3 są prawdziwe, natomiast O2 
i O4 fałszywe. Heurystyka pozytywna pozwoliła zignorować O2 jako 
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mało istotne, a zarazem zasugerowała, aby w obliczu O4 odrzucić 
H4 i w to miejsce wprowadzić H6. Oczywiście robi się to zrazu tak, 
aby z Tn+1, czyli z H1  …  H6  CP, wynikało O4  zgodne z anomal-
nymi wynikami eksperymentów. To przejście między teoriami bę-
dzie teoretycznie postępowe wtedy, gdy z Tn+1 będą wynikać O1, O2, 
O3 i O4 , a ponadto O5  i O6 , które nie wynikały z Tn. Czyli, mówiąc 
prościej, przy przejściu między Tn a  Tn+1 dokonuje się teoretyczny 
postęp, gdy:

(1) Tn+1 wyjaśnia te zjawiska, które w udany sposób wyjaśnia-
ła Tn,

(2) Tn+1 wyjaśnia pewne anomalie, przed jakimi stała Tn,
(3) z Tn+1 (i wiedzy towarzyszącej) wynikają zdania obserwacyj-

ne, które nie wynikały z Tn (i wiedzy towarzyszącej), czyli że Tn+1 do-
starcza „kapitalnych”, „niezwykłych” (w intuicyjnym sensie) prze-
widywań faktów jeszcze nieznanych.

Jeśli te warunki nie są spełnione, to program badawczy ulega 
teoretycznej degeneracji.

Wkrótce, pod wpływem Elie Zahara, Lakatos zmodyfikował 
ten wymóg (Lakatos, Zahar 1976, § 5). O postępowości teoretycz-
nej programu decyduje również wynikanie z Tn+1 zdań obserwacyj-
nych opisujących fakty znane już wcześniej, o ile nie były one bra-
ne pod uwagę w czasie pracy nad zmodyfikowaniem Tn. Wobec tego 
choć zjawisko anomalnego w stosunku do mechaniki klasycznej ru-
chu Merkurego znane było parędziesiąt lat przed ogłoszeniem ogól-
nej teorii względności, to teorię tę „potwierdziło”, gdyż formułują-
cy ją Einstein o tym zjawisku nie myślał.

Bardzo ważne intuicje kryją się za wymogiem, aby nowe prze-
widywania były „kapitalne”, „nieoczekiwane”, „dramatyczne”. Jest 
to pewien odpowiednik Popperowskiego pojęcia surowości spraw-
dzianu, który Lakatos określa nieco inaczej, a  mianowicie jako  
p(O/Tn+1) – p(O/Tn), przy czym o wiedzy towarzyszącej zakłada, że 
należy zarówno do Tn+1, jak i do Tn. Spróbujmy wytłumaczyć te in-
tuicje na przykładach. Załóżmy, że naszą teorią jest teoria ruchów 
planetarnych Keplera, zgodnie z którą wszystkie planety poruszają 
się wokół nieruchomego Słońca po elipsach, a odcinek łączący pla-
netę ze Słońcem zakreśla równe pola w równych odstępach czasu. 
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Załóżmy dalej, że nowo odkryte planety X i Y, odleglejsze od Słoń-
ca niż te znane dotąd, poruszają się w sposób tych praw najwyraź-
niej niespełniający. Można by wtedy do teorii Keplera wprowadzić 
modyfikację i  stwierdzić: „wszystkie planety oprócz tych bardziej 
odległych od Słońca …”. Wynikałyby stąd nowe przewidywania: je-
śli zostanie odkryta kolejna planeta w rejonie poza orbitą Y, to jej 
ruch nie będzie spełniał praw Keplera. Ale nie byłoby to przewidy-
wanie faktu nowego rodzaju, innego niż te, na podstawie których 
sformułowano hipotezę ratunkową. Trudno zdefiniować zwrot „in-
nego rodzaju”, ale chodzi o te intuicje, zgodnie z którymi przypły-
wy i odpływy mórz są zjawiskami innego rodzaju niż ruchy poci-
sków czy wahadeł (może w  tym sensie, że przed pojawieniem się 
mechaniki Newtona nie podejrzewano, iż wszystkie wymienione 
zjawiska podlegają tym samym prawom). Postęp teoretyczny miał 
miejsce wtedy, gdy mechanika Newtona, opracowana w celu wyjaś-
nienia ruchów planet i pocisków, okazała się wyjaśniać przypływy 
i odpływy mórz (czego autor teorii wedle wszelkiego prawdopodo-
bieństwa nie uwzględniał w okresie pracy nad jej sformułowaniem), 
przewidywać nieznaczne odchylenia torów planet od eliptyczno-
ści związane z  ich wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym 
(o czym nie wiedziano przed ogłoszeniem teorii) itd.

Jeśli a  priori – w  wyniku analizy logiczno-matematycznej – 
stwierdzimy, że przejście między Tn a Tn+1 jest postępowe teoretycz-
nie, to należy następnie poddać go ocenie a posteriori, porównując 
wynikające z  Tn+1 zdania obserwacyjne opisujące nowe, „nieocze-
kiwane” fakty. Jeśli część nowych przewidywań okaże się prawdzi-
wa, to program badawczy jest, w tej fazie swego rozwoju, postępo-
wy empirycznie.

Jeśli, by wrócić do oznaczeń z  naszego abstrakcyjnego przy-
kładu, O5  okaże się prawdziwe, to dobrze i  nie szkodzi, jeśli O6  
w  świetle wyników eksperymentów uznano za fałszywe. Każdy 
niemal program badawczy w  całym okresie swego funkcjonowa-
nia pływa w morzu anomalii. O6  do tych anomalii dołączy – i być 
może stanie się okazją do przeobrażenia Tn+1 w Tn+2. Natomiast je-
śli wszystkie z nowe przewidywania okażą się fałszywe, to program 
badawczy ulega empirycznej degeneracji.
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Zwodnicze są zatem uwagi Lakatosa, że jego metodologia po-
wstała jako udoskonalona wersja wyrafinowanego falsyfikacjoni-
zmu, jaki da się wydobyć z  wczesnych prac Poppera. W  metodo-
logii naukowych programów badawczych empiryczne sprawdziany 
w ogóle nie są serią próbą obalenia teorii – i nie dzieje się nic ważne-
go, jeśli część wynikających z aktualnej teorii zdań obserwacyjnych 
okazuje się fałszywa. Interesujące są dopiero próby modyfikacji teo-
rii, to, czy wiodą one do nowych przewidywań i czy niektóre z tych 
przewidywań okażą się prawdziwe. „Obaleń” zawsze jest mnóstwo, 
ale liczą się jedynie „dramatyczne” oznaki postępu teoretyczne-
go i empirycznego. Kilka udanych – „kapitalnych”, „nieoczekiwa-
nych” – przewidywań wystarczy, aby program w danej fazie swego 
rozwoju zyskał pozytywną ocenę.

W tekstach, jakie Lakatos napisał w ciągu ostatnich dwóch lat 
życia, pojawia się trzecie kryterium ocen programów badawczych: 
kryterium postępowości heurystycznej. Wyrażone zostało nie-
słychanie lakonicznie: udane modyfikacje pasa ochronnego muszą 
być dokonywane zgodnie z duchem heurystyki. Odpowiednio de-
generacja heurystyczna następuje wówczas, gdy podważa się 
twierdzenia składające się na twardy rdzeń bądź gdy konstruuje się 
pas ochronny niezgodnie z sugestiami heurystyki pozytywnej.

Powtórzmy to raz jeszcze, cytując samego Lakatosa:

Program badawczy jest albo postępowy, albo degenerujący się. Jest po-
stępowy teoretycznie, jeśli każda modyfikacja wiedzie do nowych, 
nieoczekiwanych przewidywań i  jest postępowy empirycznie, jeśli 
przynajmniej niektóre z  tych nowych przewidywań zostaną potwier-
dzone. Naukowiec bez trudu może uporać się z daną anomalią przez 
wprowadzenie do swego programu odpowiednich poprawek [...]. Takie 
manewry mają charakter ad hoc, program zaś degeneruje się, chyba że 
nie tylko wyjaśniają one dane fakty, te, które miały wyjaśnić, ale prze-
widują też fakty nowe. [...] 
 Program badawczy nigdy nie rozwiązuje wszystkich swych ano-
malii. „Obaleń” zawsze jest w bród. Liczy się zaś parę dramatycznych 
oznak postępu empirycznego. Metodologia moja zawiera też pojęcie 
postępu heurystycznego: udane modyfikacje pasa ochronnego mu-
szą być dokonywane zgodnie z duchem heurystyki (1976, § 4).
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Warto poczynić w  tym miejscu uwagę mającą na celu zapo-
bieżenie możliwym nieporozumieniom. Kryterium heurystycznej 
postępowości nie wprowadza do zakresu analiz metodologii na-
ukowych programów badawczych problematyki odkryć, w  szcze-
gólności metodologia ta nie udziela żadnych rad badaczom, jakiego 
typu hipotezę w danej sytuacji problemowej należy sformułować. 
Metodolog retrospektywnie ocenia w  pełni wyartykułowane 
teorie: czy w wyniku przejścia od Tn do Tn + 1 nie pogwałcono za-
sad heurystyki negatywnej, a zatem czy nie został naruszony twar-
dy rdzeń, a także czy pas ochronny hipotez pomocniczych był bu-
dowany zgodnie z  wcześniej przyjętą ideą unifikującą, wyłożoną 
w  heurystyce pozytywnej programu. Najwybitniejszy z  uczniów 
Lakatosa, Elie Zahar (1989), próbował sformułować na tej podsta-
wie filozofię odkryć naukowych, dość daleko w rezultacie wykra-
czając poza metodologiczny program swego mistrza. Jego zdaniem 
liczne nowe hipotezy teoretyczne formułowane są jako wnioski ro-
zumowań „w  wielkiej mierze dedukcyjnych”, których przesłanki 
stanowią wyniki doświadczeń, pewne zasady metafizyczne (twardy 
rdzeń), a wreszcie zasady heurystyki pozytywnej. Koncepcja Zaha-
ra nie zyskała uznania i tu omawiać jej nie będziemy.

To trzecie kryterium jest dość mętne w związku z dopuszcza-
ną przez Lakatosa możliwością „twórczej modyfikacji” heurystyki 
pozytywnej. Lepiej by może było ograniczyć się do zakazu gwałce-
nia heurystyki negatywnej, a więc do zakazu modyfikowania twar-
dego rdzenia – taka modyfikacja dawałaby przecież początek no-
wemu programowi, a my chcemy oceniać program stary. Jednak to 
właśnie kryterium postępowości heurystycznej miało, według do-
konanej przez Lakatosa w  artykule Dlaczego program badawczy 
Kopernika wyparł program Ptolemeusza? racjonalnej rekonstruk-
cji, przede wszystkim decydować o wyższości programu heliocen-
trycznego nad geocentrycznym. Oba były odgałęzieniami progra-
mu pitagorejsko-platońskiego, zgodnie z którym ciała niebieskie są 
doskonałe, a wobec tego ich ruchy są – matematycznie doskonały-
mi – ruchami jednostajnymi po okręgu lub wypadkowymi kilku 
takich ruchów. Ta metafizyczna zasada (która przyjmowała postać 
reguły heurystycznej: wyjaśniaj zjawiska astronomiczne jako złoże-
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nie możliwie najmniejszej liczby ruchów jednostajnych po okręgu) 
stanowiła, łącznie z hipotezą geocentryczną, twardy rdzeń progra-
mu Hipparcha–Ptolemeusza. Anomalii było jednak całe mnóstwo, 
a  próby ich wyjaśnienia (mówiono wtedy: „zachowania zjawisk”) 
szybko doprowadziły do łamania zasad heurystyki. Najpierw usu-
nięto środki deferentów poza Ziemię, zaś w związku z różnicą mię-
dzy rokiem gwiezdnym a  słonecznym Ptolemeusz nadał sferze 
gwiezdnej – ze wszystkich najdoskonalszej – aż dwa ruchy wiro-
we. A przede wszystkim wprowadzono ekwant jako punkt, wzglę-
dem którego środek epicykla porusza się po deferencie z  jedno-
stajną prędkością kątową – a więc już nie z jednostajną prędkością 
liniową. To właśnie w oczach Kopernika, wiernego wyznawcy pita-
gorejsko-platońskich ideałów matematycznej harmonii, stanowiło 
zasadniczą wadę programu Ptolemeusza – objaw jego heurystycz-
nej degeneracji. Dalej w omawianym tekście Lakatos wprowadza 
poprawione przez Zahara pojęcie nowości przewidywania, po czym 
okazuje się, że program Kopernika – którego twardy rdzeń stano-
wiły pitagorejsko-platońska metafizyka i hipoteza heliocentryczna – 
był też, w przeciwieństwie do programu Ptolemeusza, we wczesnej 
fazie postępowy zarówno teoretycznie, jak i empirycznie. Ostatecz-
na konkluzja jest taka, że był on od swego starożytnego konkurenta 

[...] lepszy ze względu na wszystkie trzy standardowe kryteria ocenia-
nia programów badawczych: kryteria postępowości teoretycznej, em-
pirycznej i heurystycznej. Przewidywał on obszerniejszą klasę zjawisk, 
potwierdzony został przez nowe fakty i, mimo degeneracyjnych ele-
mentów De revolutionibus, był bardziej od Almagestu jednolity heury-
stycznie (1976, § 6).

Warto przy okazji podkreślić, że Lakatos dokonuje swoistego do-
wartościowania metafizyki. Wczesny Wittgenstein, a za nim pozy-
tywiści logiczni, uznali ją za zbiór zdań pozbawionych sensu po-
znawczego, a  w  praktyce badawczej szkodliwych. Popper na tak 
radykalny wyrok nie przystał: systemy metafizyczne są sensowne, 
bywają nawet użyteczne, gdyż podsuwają teoretykom pomysły – są 
jednak doświadczalnie niefalsyfikowalne, a więc nienaukowe. La-
katos idzie jeszcze dalej: systemy metafizyczne są sensowne, heury-
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stycznie użyteczne, a o izolowanym systemie tego rodzaju w ogó-
le nie można orzec, czy jest naukowy. Można natomiast próbować 
rozwinąć go w program badawczy – i dopiero wtedy będziemy mo-
gli poddać go metodologicznej ocenie. Omówiony przed chwilą 
przykład pokazuje, że w przypadku metafizycznych koncepcji Pi-
tagorasa i Platona to się udało: weszły one w skład twardego rdze-
nia naukowych programów badawczych Ptolemeusza, Kopernika 
i  Keplera. Podobne próby można by podjąć w  odniesieniu do np. 
systemów Leibniza czy Spinozy. Więcej jeszcze, ponieważ twardy 
rdzeń jest – na mocy decyzji metodologicznej – niefalsyfikowal-
ny, to Lakatos, stosując terminologię Poppera, nazywa go „metafi-
zyczną” częścią programu badawczego. A w takim razie metafizyka 
nie tylko stanowi dla naukowców rezerwuar koncepcji teoretycz-
nych, ale jest nieodłączną częścią wiedzy zwanej naukową. I  jesz-
cze jedna uwaga. Kuhn i wielu innych wskazywali na pitagorejsko-
-platońskie inspiracje Kopernika jako na dowód, że na rozwój teorii 
naukowych istotny wpływ wywierają czynniki pozaracjonalne. 
Z perspektywy metodologii Lakatosa wpływy tego rodzaju zostają 
radykalnie przewartościowane: skoro metafizyka stanowi podsta-
wową część programu badawczego, to metafizyczne inspiracje mają 
charakter wewnątrznaukowy.

Mamy zatem dwa bądź trzy kryteria oceniania programów ba-
dawczych w poszczególnych fazach ich rozwoju: postępowości bądź 
degeneracji teoretycznej, postępowości bądź degeneracji empirycz-
nej, a może też postępowości bądź degeneracji heurystycznej. Po-
wstaje teraz pytanie, co tak dokonywane oceny mają wspólnego 
z faktami historycznymi? Jakie rady dla naukowców wynikają 
z metodologicznych ocen? A zwłaszcza, na czym z punktu wi-
dzenia metodologii naukowych programów badawczych polega ra-
cjonalność rewolucji naukowych?

O racjonalności rewolucji naukowych

Lakatos, ogólnie rzecz biorąc, twierdził, że racjonalnym jest wybrać 
postępowy program badawczy, a odrzucić program ulegający dege-
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neracji. Dodawał do tego przekonanie, że naukowcy są zwykle ra-
cjonalni. W wykładzie radiowym Nauka i pseudonauka, wygłoszo-
nym pół roku przed śmiercią, mówił:

Jak zatem dochodzi do rewolucji naukowych? Jeśli mamy dwa konku-
rencyjne programy badawcze i jeden z nich jest postępowy a drugi ule-
ga degeneracji, to naukowcy wykazują skłonność do przechodzenia na 
stronę programu postępowego. Na tym polega racjonalność naukowa.

Z tym wiąże się doniosła kwestia. Kuhn podkreślał, że naukowcy 
nie porzucają macierzy dyscyplinarnej stojącej w  obliczu bardzo 
nawet licznych i ważnych anomalii, jeśli nie mają na jej miejsce in-
nej. Zarazem kreślony przez niego obraz sugeruje, że stanem nor-
malnym w nauce jest panowanie pewnego programu badawczego 
(paradygmatu, macierzy dyscyplinarnej) przy nieobecności konku-
rentów: zwycięski w ostatniej rewolucji program monopolizuje ry-
nek idei. Dopiero gdy udręczona kryzysem grupa młodych bada-
czy podejmuje badania nadzwyczajne, może dojść do wyłonienia się 
programu konkurencyjnego. A gdy ten zyska grono zwolenników, 
zaczyna się współzawodnictwo między wspólnotami naukowymi. 
Lakatos na to ripostuje:

W rzeczywistości jednak programy badawcze zyskiwały całkowity mo-
nopol z  rzadka, a  i  wtedy, pomimo wysiłków niektórych zwolenni-
ków Kartezjusza, Newtona czy Bohra, na dość krótkie okresy. Histo-
ria nauki była i  powinna być historią współzawodniczących 
programów badawczych [...], ale nie była i nie wolno jej stać 
się szeregiem okresów nauki normalnej: im szybciej zaczyna 
się współzawodnictwo, tym lepiej dla postępu. „Teoretyczny plu-
ralizm” jest lepszy od „teoretycznego monizmu”: w tej kwestii Popper 
i Feyerabend mają rację, a Kuhn się myli (1970, § 3d).

Problem demarkacji jest, jak podkreślał Lakatos w  pierwszym 
akapicie (1978c), „zerowym przypadkiem” problemu wyboru: 
„czy można określić powszechnie stosowalne warunki, jakie speł-
niać musi teoria, by być teorią naukową lepszą od innych?” Jeśli więc 
dochodzi do „falsyfikacji” programu badawczego wspartej obiek-
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tywnie dobrymi argumentami – a nie jedynie w wyniku współza-
wodnictwa między wspólnotami badaczy, wspieranych ewentual-
nie przez polityczne, religijne czy finansowe organizacje – to tych 
argumentów dostarcza spostrzeżenie, że program konkurencyjny 
wykazuje się szybszym postępem.

Czy może istnieć jakaś obiektywna racja (w przeciwieństwie do 
socjopsychologicznych przyczyn), by odrzucić program, to zna-
czy, by wyeliminować jego twardy rdzeń i jego program kon-
struowania pasów ochronnych? Nasza odpowiedź, z grubsza rzecz 
biorąc, brzmi, że takiej obiektywnej racji dostarcza konkurencyjny pro-
gram, który wyjaśnia wcześniejsze sukcesy rywala, a zarazem wypiera 
go, wykazując się większą mocą heurystyczną (1970, § 3d).

(Miernikiem mocy heurystycznej jest to, jak wiele „obaleń” pro-
gram badawczy wyjaśnił w trakcie swego rozwoju i jak wiele teore-
tycznie nowych faktów przewidział). 

Z miejsca rodzą się kolejne ważne pytania. Czy naukowcy fak-
tycznie wybierają programy badawcze bardziej postępowe teore-
tycznie, empirycznie i heurystycznie? A jeśli tak, to czy postępują 
właściwie? Pierwszemu z tych pytań poświęcimy kolejny paragraf, 
na razie skupmy się na drugim: czy stwierdzenie szybszego postępu 
może być dobrym argumentem za przyjęciem programu?

Lakatos sam ma co do tego wątpliwości i § 3(d) swego „głównia-
ka” tytułuje: Nowe spojrzenie na eksperymenty rozstrzygające: ko-
niec racjonalności natychmiastowej. Powód jest oczywisty: postępu 
bądź degeneracji nie da się stwierdzić od razu. Postęp, jaki doko-
nał się przy przejściu od Tn do Tn+1, mógł być wynikiem zwykłe-
go przypadku, trzeba poczekać na pojawienie się kilku kolejnych 
teorii w ramach tego samego programu, aby nabrać przekonania, 
że jest on „rzeczywiście” postępowy. Ale ile tych teorii ma być? Na 
to pytanie brak odpowiedzi, a orzeczenie o postępowości serii teo-
rii ma charakter wniosku indukcyjnego, a więc zawodnego. Stąd, 
że program dotąd był postępowy, nie wynika, że będzie postępowy 
w przyszłości, że nawet od następnej teorii w ciągu nie zacznie się 
degeneracja. I na odwrót, jeśli program od pewnego czasu ulega de-
generacji, to nie wynika stąd, że w przyszłości nie stanie się postę-
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powy, przy zachowaniu obecnych zasad heurystyki bądź po doko-
naniu „twórczego przesunięcia” w heurystyce pozytywnej.

Bardzo trudno jest rozstrzygnąć, zwłaszcza gdy nie wymaga się postępu 
na każdym kroku, kiedy program badawczy zdegenerował się w sposób 
beznadziejny; lub kiedy jeden z dwóch konkurencyjnych programów 
osiągnął decydującą przewagę nad drugim (1974a, § 1d).

Obwieszczenie kresu racjonalności natychmiastowej wiąże się naj-
wyraźniej z  przekonaniem, że im więcej stwierdzonych dotych-
czasowych przypadków postępu, tym większe nadzieje na postęp 
w przyszłości. Ma to być wzmacniane przez spostrzeżenie, że obec-
ność programu silnie postępowego częstokroć pogarsza notowania 
jego rywali, jako że program taki prowadzi do „kapitalnych” od-
kryć empirycznych, a jest spora szansa na to, że dla konkurentów 
nowe fakty staną się poważnymi anomaliami, z którymi nie zdoła-
ją się uporać. To z kolei może przyspieszyć ich degenerację i uczy-
nić wybór bardziej oczywistym. Ale i taka prognoza jest nieuchron-
nie zawodna: udana kolejna wersja programu „pokonanego” zawsze 
może odwrócić wynik współzawodnictwa.

Pojawiają się tu trudności dodatkowe. Można porównywać 
względną szybkość, z  jaką rozwijają się konkurencyjne programy, 
jedynie wtedy, gdy dziedziny ich zastosowań pokrywają się, a tego 
typu przypadki są dość rzadkie. Oceny wynikające z zastosowania 
różnych kryteriów mogą być też rozbieżne, np. gdy jeden program 
jest bardziej postępowy teoretycznie, a  drugi bardziej postępo-
wy empirycznie (jego nowe przewidywania, choć nieliczne, częś-
ciej okazują się trafne). Nie jest też jasne, dlaczego fakty, do odkry-
cia których prowadzi jeden program, a z którymi jego konkurent 
nie potrafi się uporać, mają stawać się dla tego drugiego kontrprzy-
kładami, a nie zostać po prostu zbagatelizowane czy odłożone na 
później? Czyżby istniały jakieś zasady heurystyczne wspólne dla 
różnych programów? – oto kolejne z pytań, na które metodologia 
programów badawczych nie udziela odpowiedzi.

Lakatos w ogóle nie podejmuje problemów związanych z opisa-
nym przez Kuhna zjawiskiem niewspółmierności konkurencyjnych 
programów badawczych – i to jest jeden z najpoważniejszych bra-
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ków jego wywodów. Natomiast trudności związanych z zawodnoś-
cią rokowań na przyszłość dokonywanych na podstawie przeszłych 
notowań jest w  pełni świadom. Co więcej, ilustruje to szeregiem 
przykładów z dziejów fizyki. Np. w optyce od XVII w. współzawod-
niczyły programy korpuskularny i falowy. Ich początkowe sukcesy 
dotyczyły różnych aspektów badanej dziedziny, co pozwalało im na 
pokojową koegzystencję. Potem nastąpiło rozszerzenie zastosowań 
i  n-ta wersja programu falowego weszła w  konflikt z  m-tą wersją 
programu korpuskularnego. Jednak eksperyment dwuszczelino-
wy Younga z 1802 r. zaczął być postrzegany jako „rozstrzygający” 
dopiero po kilkunastu latach, „gdy już Fresnel o wiele dalej rozwi-
nął program falowy w sposób »postępowy« i gdy stało się jasne, że 
newtonianie nie mogą równać się z jego mocą heurystyczną” (1970, 
§ 3d). Ale przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny i  gdyby 
skonstruowano udaną kolejną wersję programu falowego, walka by 
trwała. Ponieważ to nie nastąpiło, uznano do 1830 r. wojnę za roz-
strzygniętą. A przecież w 1905 r. program korpuskularny, w zmo-
dyfikowanej przez Einsteina postaci, triumfalnie powrócił na sce-
nę. Dlatego Lakatos, pisząc o „eksperymentach rozstrzygających”, 
używa cudzysłowu, aby podkreślić, iż nie chodzi o logiczny dowód, 
a jedynie o naszą decyzję, aby – tymczasowo – zaniechać pracy nad 
programem „pokonanym”.

Powstaje też wątpliwość, czy silna teoretyczna i empiryczna po-
stępowość programu nie doprowadzi – wbrew cytowanemu powy-
żej ostrzeżeniu – do ustanowienia w nauce teoretycznego monopo-
lu? A w każdym razie czy nie sparaliżuje prac nad sformułowaniem 
programów badawczych zupełnie nowych – które przez długi czas 
nie będą w stanie dorównać sukcesom programu aktualnie domi-
nującego. Co z kolei prawdopodobnie zwiększy jego postępowość, 
gdyż nie będzie on musiał mierzyć się z nowymi faktami, jakich do-
starczyliby konkurenci. Aby takim fatalnym konsekwencjom zapo-
biec, Lakatos liberalizuje swe kryteria, a raczej dodaje regułę naka-
zującą chronić programy raczkujące.

Wszystko to sugeruje, że nie wolno nam zarzucać rozwijającego się 
programu badawczego po prostu dlatego, że nie wyprzedził on, jak 
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dotąd, swego potężnego rywala. Nie powinniśmy go porzucać, jeśli two-
rzyłby – w przypadku, gdyby jego rywal nie istniał – postępowe prze-
sunięcie problemowe. I z pewnością powinniśmy uważać fakt zinter-
pretowany w nowy sposób za fakt nowy, ignorując butne roszczenia do 
pierwszeństwa ze strony amatorskiego zbieracza faktów. Dopóki roz-
wijający się program badawczy można zrekonstruować jako postępo-
we przesunięcie problemowe, dopóty należy go chronić przed potężnie 
obwarowanym rywalem (1970, § 3d).

Jeszcze inna trudność, przed jaką stanęła metodologia naukowych 
programów badawczych, jest taka, że jeśli ma ona dostarczać ocen 
programów, stwierdzać ich obiektywną postępowość bądź dege-
nerację, to powinny stąd płynąc jakieś rady dla naukowców. Zapy-
tajmy na przykład: czy wolno – a jeśli tak, to w jakich okolicznoś-
ciach – trwać przy programie badawczym ulegającym teoretycznej 
bądź empirycznej degeneracji? Lakatos próbował w artykule Histo-
ria nauki a jej racjonalne rekonstrukcje takie praktyki ograniczyć: 
ci, którzy trwają przy degenerującym się programie, niech czynią to 
co najwyżej prywatnie. 

Wydawcy pism naukowych powinni odmawiać publikowania ich arty-
kułów, które, w ogólnym przypadku, będą bądź to zawierać uroczyste 
potwierdzenia ich stanowiska, bądź wchłaniać kontrświadectwa (a na-
wet konkurencyjne programy) za pomocą lingwistycznych poprawek ad 
hoc. Fundacje badawcze powinny też odmawiać pieniędzy (1971, § 1d).

Ale dlaczego? Przecież już zgodziliśmy się na to, że program obec-
nie degenerujący się może stać się postępowy i na odwrót. Wezwa-
nie Lakatosa można wręcz odebrać jako próbę zmuszenia rzeczywi-
stości, by dopasowała się do jego wywodów.

Jego uczeń i  współpracownik, Alan Musgrave, zaproponował 
w  artykule Method or Madness? (1976) pewne rozwiązanie: jeśli 
z  ocen dostarczanych przez metodologię naukowych programów 
badawczych płyną jakieś rady, to są one adresowane nie do indywi-
dualnych badaczy, ale do społeczności naukowej jako całości: więk-
szość naukowców powinna prowadzić badania w ramach progra-
mu aktualnie najbardziej postępowego, choć jednostkom należy 
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stwarzać szanse rozwijania programów, które aktualnie porów-
nywalnymi sukcesami się nie odznaczają.

Sam Lakatos przyjął, koniec końców, stanowisko zbliżające go 
do anarchizmu metodologicznego Feyerabenda (zob. następny roz-
dział). Starając się odpowiedzieć krytykom wskazującym na nie-
konkluzywność dostarczanych przez metodologię naukowych pro-
gramów badawczych rad, stwierdzał:

Można w  racjonalny sposób obstawać przy degenerującym się pro-
gramie, póki nie wyprzedzi go jego konkurent, a nawet później. Nie 
wolno natomiast przeczyć jego kiepskim notowaniom. Zarówno Fe- 
yerabend, jak i Kuhn mieszają metodologiczną ocenę programu ze 
stanowczą heurystyczną radą, co robić. Jest najzupełniej racjonalne 
brać udział w ryzykownej grze, irracjonalne jest natomiast oszukiwać 
się co do ryzyka (1971, § 1d). 

Stanowisko takie jest zupełnie wyraźne w tekście pisanym w ostat-
nich miesiącach życia: moja metodologia nie udziela rad, jak postę-
pować i, stwierdza Lakatos,

[...] pozwala ludziom robić swoje, ale tylko pod warunkiem, że 
publicznie przyznają, jaki jest wynik rozgrywki pomiędzy nimi 
a ich rywalami. Panuje wolność („anarchia”, jeśli Feyerabend woli to 
słowo), jeśli chodzi o tworzenie i wybór programu, ale wytwory pod-
dane być muszą osądowi. Ocena nie implikuje rady (1978c, § 1b).

Lakatos przejął od Poppera przekonanie, że marksizm i  psycho-
analiza stanowią przykłady pseudonauki. We wspomnianym wy-
kładzie Nauka i pseudonauka stwierdzał, że pierwsze wersje Mar-
ksowskiego programu były teoretycznie postępowe, ale od samego 
początku nie wykazywały postępu empirycznego, zaś wywołane 
niepowodzeniami modyfikacje pasa ochronnego doprowadziły też 
do degeneracji teoretycznej:

[...] wczesne przewidywania marksizmu były śmiałe i  oszałamiające, 
ale zawiodły. Marksiści wyjaśnili wszystkie swoje niepowodzenia: wy-
jaśnili polepszenie warunków życia klasy pracującej, wymyślając teorię 
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imperializmu; wyjaśnili nawet, dlaczego rewolucja socjalistyczna wy-
buchła w przemysłowo zacofanej Rosji. „Wyjaśnili” Berlin 1953, Buda-
peszt 1956, Pragę 1968. „Wyjaśnili” konflikt rosyjsko-chiński. Ale ich 
hipotezy pomocnicze były zmyślane po czasie, by bronić teorii marksi-
stowskiej przed faktami. Program newtonowski wiódł do nowych fak-
tów, marksistowski wlókł się za faktami i tylko usiłował je nadgonić.

Stąd nie wynika wprawdzie rada, aby porzucić marksistowski pro-
gram, ale marksiści przez cały czas wmawiali innym (i  sobie), że 
ich program jest znakomitym, naukowym programem badaw-
czym, ustawicznie potwierdzanym przez wydarzenia historycz-
ne. Ukrywali swoje porażki, przemilczali sukcesy programów kon-
kurencyjnych. Dlatego byli irracjonalni.

Obiektywne racje czy psychosocjologiczne przyczyny?

Jednakże i  to, bardzo osłabione, stanowisko wydaje mi się nie do 
utrzymania. Nie został też, zdaniem piszącego te słowa, osiągnię-
ty zasadniczy cel, jaki przyświecał dociekaniom Lakatosa. Aby to 
wyjaśnić, muszę omówić jeszcze kilka ważnych kwestii. Pamię-
tajmy, że metodologia naukowych programów badawczych zosta-
ła sformułowana jako wielka polemika z  Kuhnem, twierdzącym, 
że o  zwycięstwie programu badawczego decydują nie obiektyw-
ne racje, ale czynniki o charakterze psychicznym i społecz-
nym. Istnieją, twierdzi Lakatos, ponadhistoryczne argumenty na 
rzecz wyboru programu badawczego, bowiem w danej fazie swego 
rozwoju jest on w obiektywny sposób postępowy albo degenerujący 
się, a przede wszystkim ze względu na uniwersalne kryteria lepszy 
bądź gorszy od swych rywali – niezależnie od tego, co ktokolwiek 
na ten temat sądzi. Wyjaśnienie rozwoju wiedzy – jako wiedzy – ma 
więc w ostatecznym rachunku charakter racjonalny, a nie przy-
czynowy, psychologiczny bądź socjologiczny.

Nie cała historia nauki da się wyjaśnić racjonalnie. Jest dość 
oczywiste, że szybkość rozwoju wiedzy zależy od środków, jakie 
społeczeństwo przeznacza na badania czy od ogólnego klimatu kul-
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turowego, zapewniającego naukowcom swobodę prowadzenia docie-
kań itp. To wszystko można wyjaśnić jedynie przyczynowo. Racjo-
nalnie Lakatos chce wyjaśnić głoszone przez naukowców treści, to, 
które teorie i programy badawcze oni akceptują, a które odrzucają. 
Oczywiście naukowcy czasem się mylą lub ulegają, świadomie bądź 
podświadomie, presjom o  charakterze religijnym czy politycznym. 
Tak więc nie wszystkie ich decyzje odnośnie akceptacji czy odrzuce-
nia teorii racjonalnie wyjaśnić się dadzą. W związku z tym Lakatos 
formułuje program racjonalnej rekonstrukcji rozwoju wiedzy 
zwerbalizowanej. Z historii nauki wyodrębnia jej część wewnętrz-
ną, czyli tę, która rozwija się zgodnie z uniwersalnymi regułami ra-
cjonalności. Historia wewnętrzna, racjonalna, uzupełniona o hi-
storię zewnętrzną, rozwijającą się przyczynowo, daje historię 
faktyczną. Lakatos najpełniej to wyjaśnił w napisanym w 1973 r. 
Postscriptum do historii nauki a jej racjonalnych rekonstrukcji (1976).

Załóżmy, że z  danego systemu metodologicznego wynika P3: 
„Teoria (lub program badawczy) T2 była w  czasie t lepsza od T1”. 
(Użyty przy P indeks wskazuje na to, iż jest to twierdzenie należą-
ce do trzeciego świata wiedzy obiektywnej, a więc wyrażona w nim 
ocena nie zależy od tego, co na temat względnych zalet T1 i T2 kto-
kolwiek sądzi). Z  P3 nie wynika odnoszące się do drugiego świa-
ta – świata procesów psychicznych – P2.1: „Wszyscy (niektórzy) na-
ukowcy w czasie t zaakceptowali T2 a odrzucili T1”. Dopiero gdy do 
P3 dodamy przesłankę o charakterze psychologicznym P2.2: „Jeśli T2 
jest lepsza od T1, to wszyscy (niektórzy) naukowcy – ceteris pari-
bus – zaakceptują T2 a odrzucą T1”, a także pewne dalsze przesłanki 
psychologiczne i socjologiczne (związane z klauzulą ceteris paribus, 
a mówiące, że właściwie rozumieją oni obie teorie, mają dostęp do 
potrzebnych danych, nie podlegają ideologicznym presjom itd.), bę-
dzie stąd wynikać P2.1. Jeśli w grę wchodzą nie konkurencyjne teorie 
w ramach jednego programu, ale rywalizujące programy badawcze, 
to rekonstruowana sytuacja, przyznaje Lakatos, jest bardziej skom-
plikowana i potrzebne przesłanki psychologiczne są mocniejsze.

Z tym wiąże się metametodologia Lakatosa, czyli zasady oce-
niania konkurencyjnych metodologii nauki. Znów formułuje je jako 
kryteria nie tyle oceniania pojedynczej metodologii, co jako kryte-
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ria wyboru między metodologiami konkurencyjnymi. (W swoich 
pracach dokonał znakomitych rekonstrukcji sceptycyzmu, induk-
cjonizmu, falsyfikacjonizmu naiwnego, falsyfikacjonizmu metodo-
logicznego, falsyfikacjonizmu wyrafinowanego, konwencjonalizmu 
oraz elitaryzmu i  starał się wykazać, że metodologia naukowych 
programów badawczych jest od nich wszystkich lepsza. Tę ważną 
część jego prac w tym omówieniu pominięto). Skoro, jak zakłada, 
naukowcy są na ogół racjonalni, to lepsza będzie ta metodologia, 
która potrzebuje słabszych przesłanek psychologicznych i socjolo-
gicznych, aby przejść od racjonalnie rekonstruowalnej historii we-
wnętrznej do historii faktycznej. Zwłaszcza w przypadkach decyzji 
odnośnie akceptacji bądź odrzucenia pewnego programu badaw-
czego, na jakie sami naukowcy wskazują, odwołując się do wyro-
bionych w trakcie badań intuicji, jako na trafne. Z drugiej strony 
dojrzała metodologia jest w stanie poprawić niektóre podstawowe 
sądy wartościujące wygłaszane przez naukowców, uświadomić im, 
że pewne decyzje były jednak przedwczesne, błędne itd.

Lakatos, parafrazując Hegla, stwierdzał: „Filozofia nauki bez 
historii nauki jest pusta, historia nauki bez filozofii nauki jest śle-
pa” (1971a, Wstęp). Bez filozofii historyk nie wie, jakie fakty były 
ważne i jak je ze sobą zestawić, a przede wszystkim nie jest w stanie 
przedstawić dziejów danej dyscypliny naukowej jako rozwoju wie-
dzy obiektywnej.

Wszyscy historycy nauki odróżniający postęp od degeneracji, naukę 
od pseudonauki, muszą użyć, w celu przedstawienia naukowej zmia-
ny, „trzecio-światowej” przesłanki oceniającej. Właśnie użycie ta-
kiej przesłanki w  wyjaśniających schematach opisujących 
zmianę naukową nazywam „racjonalną rekonstrukcją histo-
rii nauki”. Istnieją różne racjonalne rekonstrukcje każdej z historycz-
nych zmian, jedna zaś rekonstrukcja jest lepsza od drugiej, jeśli wy-
jaśnia większą część faktycznej historii nauki. To znaczy, że racjonalne 
rekonstrukcje historii są programami badawczymi, z normatywną oce-
ną jako twardym rdzeniem i hipotezami psychologicznymi (oraz wa-
runkami początkowymi) w  pasie ochronnym. Te historiograficzne 
programy badawcze podlegają ocenie, podobnie jak wszystkie inne 
programy badawcze, ze względu na postęp lub degenerację. To, który 
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z  historiograficznych programów badawczych należy wybrać, moż-
na stwierdzić, badając, na ile udaje się im wyjaśnić postęp naukowy 
(1976, § 6).

Zdarzają się sytuacje, w których użycie trzecioświatowej oceny me-
todologicznej jest zbędne lub wręcz niemożliwe. Oto np. cała ple-
jada polskich marksistów zmieniła po 1956 r. swoje filozoficzno-
-socjologiczne poglądy: z  dogmatyków – by użyć ich własnej 
klasyfikacji – stali się rewizjonistami. Ci starzy marksiści i  rze-
sza młodych po 1989 r. porzucili marksizm i w dużej części ogłosili 
się zwolennikami postmodernizmu. Potoczna mądrość podpowia-
da, że ta zmiana poglądów dokonała się nie w wyniku racjonalnych 
rozważań, ale całkowicie pod wpływem zmieniającej się sytuacji 
społecznej i politycznej: banda cwaniaków starała się przystosować 
do nowych okoliczności.

Lakatos twierdzi, że w przypadku naukowców zmiana po-
glądów jest racjonalnie rekonstruowalna: jedną z przesła-
nek – i  to niezbędną – w  schemacie wyjaśniającym takie zmiany 
jest ocena metodologiczna dokonana zgodnie z uniwersalnymi kry-
teriami dostarczanymi przez metodologię naukowych programów 
badawczych. A jednak status takiej przesłanki byłby, w przekona-
niu piszącego te słowa, wysoce niejasny.

Załóżmy, że metodologia Lakatosa znakomicie spełnia wspo-
mniane metametodologiczne kryteria: w wyniku badań historycz-
nych stwierdzono, że naukowcy powszechnie uważani za dobrych 
faktycznie postępują najczęściej tak, jak zgodnie z metodologią na-
ukowych programów badawczych postępować powinni. (Sam La-
katos, a potem wielu zwolenników jego metodologii, przeprowadzili 
racjonalne rekonstrukcje wybranych epizodów z  historii fizyki, 
chemii, ekonomii i innych dyscyplin naukowych w celu wykazania, 
że naukowcy zazwyczaj trwają przy programach badawczych teore-
tycznie, empirycznie i heurystycznie postępowych, a odrzucają pro-
gramy ulegające degeneracji). A teraz zapytajmy, czy taka zgodność 
rzeczywiście potwierdza tezę, że o zwycięstwie programu badaw-
czego (współ)decydują ponadhistoryczne i  ponadkulturowe racje, 
a nie jedynie zmienne czynniki o charakterze psychologicznym czy 
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socjologicznym? Lakatos, za Popperem, przyjmuje, iż niemożliwa 
jest racjonalna rekonstrukcja procesu wpadania na nowe pomysły 
teoretyczne: nowe teorie, formułowane w ramach programu badaw-
czego w odpowiedzi na anomalie, są wytworami nieanalizowalnej 
środkami logiki i metodologii wyobraźni twórczej. Przyznaje też, 
iż postępowy charakter programu zależy w wielkiej mierze właśnie 
od pomysłowości jego zwolenników: utalentowani, pełni wyobraź-
ni badacze nawet marny program mogą zamienić w program postę-
powy i na odwrót.

Przyroda może krzyczeć NIE, ale ludzka pomysłowość – na przekór 
Weylowi i Popperowi – zawsze jest w stanie krzyczeć jeszcze głośniej. 
Mając dość wyobraźni i odrobinę szczęścia, można każdej teorii, nawet 
fałszywej, bronić w sposób „postępowy” przez długi czas (1974a, § 1d).

Trudno pokonać program, za którym stoją zdolni naukowcy. A sko-
ro tak, to można zinterpretować ewentualną zgodność poczynań 
badaczy z regułami metodologii Lakatosa w sposób akurat przeciw-
ny jego zamierzeniom – i tego spróbuję teraz dokonać.

Jest dość oczywistym faktem, że naukowcy w ciągu ostatnich 
trzystu lat przewyższali, jeśli chodzi o  średni iloraz inteligencji, 
inne grupy społeczne: czynniki o charakterze społecznym sprawi-
ły, iż najzdolniejsi ludzie w Europie, a później i poza nią, często wy-
bierali zawód naukowca. A skoro są zdolni, to jeśli jakiś program 
badawczy wybiorą – na przykład dlatego, że odpowiada ich potrze-
bom religijnym lub sprzyja buntowniczym nastrojom, jakie opano-
wały młode pokolenie – to uczynią z niego zapewne program po-
stępowy. Jeśli zaś utalentowani badacze zaczną się – z jakichkolwiek 
przyczyn – od programu odsuwać, to tracąc zdolnych zwolenników, 
zacznie on ulegać degeneracji. Podobna argumentacja możliwa jest 
w przypadku programów degenerujących się, które z przyczyn „ze-
wnętrznych” przez długi czas miały zwolenników, takich jak mar-
ksizm: marksizm nie dlatego ulegał w XX w. degeneracji, iż był – 
jak twierdzi Lakatos – obiektywnie złym programem, ale dlatego, 
że w wyniku stalinowskich czystek i innych wydarzeń utracił po-
mysłowych zwolenników, a ich miejsca zajęły beztwórcze miernoty. 
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Nie ma zatem powodu aby – jak by to wynikało z norm metodolo-
gii Lakatosa – odrzucać ten program badawczy; zamiast tego trzeba 
podjąć działania nawracające młodych i zdolnych ludzi na mar-
ksizm. Postępowość lub degeneracja są zatem nie powodem, dla 
którego racjonalni naukowcy dokonują takich czy innych wybo-
rów, ale rezultatem wyborów dokonanych przez pomysłowych 
ludzi pod wpływem złożonego splotu czynników o  charakterze 
psychicznym i  społecznym. A  skoro tak, to metodologia nauko-
wych programów badawczych nie tylko nie jest w  stanie udzielić 
naukowcom rad, który program badawczy wybrać, ale dostarcza-
ne przez nią oceny bynajmniej nie dotyczą jakichś obiektywnych 
cech systemu wiedzy zwerbalizowanej. W  świetle przedstawionej 
interpretacji Lakatos błędnie bierze skutki za przyczyny. W każ-
dym razie nie da się za pomocą jego metodologii oddzielić obiek-
tywnych, poznawczych zalet programu badawczego od wkładu do 
rozwoju wiedzy ze strony złożonego splotu okoliczności historycz-
no-kulturowych.

Czy i w jakim sensie nauka zbliża się do prawdy?

Jak powiedziano powyżej, w  1960 r. Popper podał definicję poję-
cia podobieństwa do prawdy jako różnicy między liczbą prawdzi-
wych i fałszywych obserwacyjnych konsekwencji teorii. Jednocześ-
nie stwierdzał, że kolejne teorie w dziejach nauki charakteryzują się 
coraz większym podobieństwem do prawdy – są w coraz większym 
stopniu zgodne z rzeczywistością. To stwierdzenie pozostało aktem 
wiary, albowiem Popper nie podał, obok definicji podobieństwa do 
prawdy, jakichkolwiek kryteriów pozwalających na rozpoznanie, iż 
faktycznie do prawdy się zbliżyliśmy.

W 1962 r. Kuhn nie tylko wykazał, że wiedza naukowa rozwi-
ja się dlatego, że naukowcy systematycznie łamią Popperowskie re-
guły metodologiczne, ale twierdził też, iż mówiąc o rewolucyjnych 
przeobrażeniach wiedzy naukowej w ogóle, nie da się używać sło-
wa „prawda” w jego klasycznym znaczeniu. Kolejne teorie naukowe 
nie poprawiają obrazów świata dostarczanych przez ich poprzed-
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niczki, ale oferują obrazy z gruntu odmienne. Nic zaś nie upoważ-
nia nas do twierdzenia, że któreś z tych obrazów bardziej przypo-
minają „rzeczy w sobie” – istniejące niezależnie od naszych aktów 
poznawczych – niż pozostałe.

Lakatos zajął w tym sporze stanowisko pośrednie między Pop- 
perem a  Kuhnem. Zauważył, iż Popper błędnie zinterpretował 
twierdzenie o  rosnącym podobieństwie do prawdy kolejnych teo-
rii naukowych jako opowiedzenie się po stronie realizmu, a prze-
ciwko instrumentalizmowi. Zrozumiemy to lepiej, odwołując się do 
pierwszego wielkiego sporu o status poznawczy teorii naukowych, 
który toczyli w pierwszych latach XVII w. Galileo Galilei i kardynał 
Roberto Bellarmino. Ten pierwszy interpretował teorię Kopernika 
jako obraz świata takiego, jaki on jest, drugi twierdził, że teorie as-
tronomiczne mają „zachowywać zjawiska”, pozwalać na obliczanie 
obserwowalnych położeń ciał niebieskich, ale nie powinny być ro-
zumiane dosłownie jako mniej lub bardziej prawdziwe opisy rze-
czywistości w sobie. Lakatos zwracał uwagę na fakt, iż Bellarmino 
z ochotą przyznałby, że teoria Kopernika, zwłaszcza po jej mody-
fikacji dokonanej przez Keplera, była bliższa prawdzie w technicz-
nym, empirycznym sensie Popperowskim – bo wynikające z  niej 
zdania obserwacyjne lepiej zgadzały się z  rezultatami obserwacji 
niż te wynikające z którejś z dostępnych wersji systemu ptolemej-
skiego. Ale w ogóle nie tego dotyczył toczony przez Galileusza i kar-
dynała spór. Oni spierali się o to, które ciało niebieskie naprawdę 
znajduje się w  środku świata, a  które naprawdę się porusza. Wy-
wody Poppera oparte są na błędnym utożsamieniu empirycznego 
i intuicyjnego pojęcia prawdy, a te koniecznie trzeba rozróżniać.

Jeśli chodzi o pojęcie intuicyjne (metafizyczne), to Lakatos przy-
znawał rację Kuhnowi. Na ostatniej stronie swego „główniaka” pisał, 
iż „wszystkie teorie naukowe, jakie stworzył ludzki umysł, są rów-
nie odległe od prawdy i »tajemnicze«”. W żadnym np. sensie nie da 
się powiedzieć, że einsteinowskie pojęcie pola lepiej odpowiada temu, 
jaki jest świat niezależny od naszych aktów poznawczych, niż newto-
nowskie pojęcie materii i sił działających na odległość. Powiedzenie, 
iż teoria relatywistyczna jest bliższa prawdy w sensie intuicyjnym niż 
mechanika klasyczna, znaczyłoby, że ostateczne składniki przyrody 
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samej w sobie „bardziej przypominają pola niż materię i siłę”, stwier-
dza Lakatos, przytaczając cytowaną w poprzednim rozdziale wypo-
wiedź Kuhna z 1970 r. – a tego właśnie powiedzieć się nie da.

Można natomiast – i należy – mówić o prawdzie w empirycz-
nym sensie Poppera. Tu napotykamy, jak powiedziano, na poważ-
ny brak: zdefiniowawszy pojęcie prawdy, Popper nie podał sposobu 
określenia stopnia podobieństwa do prawdy danej teorii czy choć-
by rozpoznania, która z dwóch teorii jest prawdziwsza. Nie był, zda-
niem Lakatosa, w stanie tego uczynić dlatego, że wykluczył z filozo-
fii i metodologii nauki pojęcie indukcji, a samo odwoływanie się do 
rozumowań indukcyjnych uważał za główną przeszkodę w zrozu-
mieniu natury badań naukowych. Lakatos zgadzał się z Popperem, 
że indukcja jest zbędna (a  nawet szkodliwa) w  metodologii – nie 
stosujemy rozumowań indukcyjnych ani w  procesie odkrywania, 
ani uzasadniania wiedzy. Proponował natomiast w  artykule Pop-
per o demarkacji i indukcji (1974a) wprowadzenie metafizycznej 
(gdyż nieobalalnej) zasady indukcyjnej do epistemologii. Mia-
łaby ona charakter syntetyczny, a  ocaliłaby racjonalizm Poppera 
przed przekształceniem się w radykalny sceptycyzm (wszakże Pir-
ron z Elidy i David Hume z rozkoszą przystaliby na to, że jedynie 
wierzymy w to, iż nasze teorie są coraz prawdziwsze, choć tego nie 
wiemy, a żadne dobre racje za tym nie przemawiają).

Lakatos proponował mianowicie, aby rosnący stopień empi-
rycznego potwierdzenia teorii uznać za – zawodną – ozna-
kę zbliżania się do prawdy w sensie empirycznym. Przyzna-
wał, że jak dotąd taka zasada indukcyjna nie została sformułowana 
w sposób zadowalający w świetle jego własnej metodologii (a raczej 
metametametodologii): nie jest obecnie w stanie poprawić intuicyj-
nych ocen teorii – podstawowych sądów wartościujących – 
dokonywanych przez samych naukowców. Hipotetyczna metafizy-
ka indukcyjna jest dziś miernej jakości, stwierdzał, ale jednocześnie 
wyrażał nadzieję, że w  przyszłości autentycznie epistemologiczna 
teoria połączy metodologiczne normy z pojęciem podobieństwa do 
prawdy. Przedwczesna śmierć udaremniła mu, być może, podjęcie 
dociekań nad pozytywnym rozwiązaniem epistemologicznego 
problemu indukcji.
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rozdział 7
Paul Feyerabend: od zmodyfikowanego  

falsyfikacjonizmu...  
do anarchizmu metodologicznego

Paul K. Feyerabend, urodzony w 1924 r. w Austrii, wyrastał w dość 
ubogiej dzielnicy Wiednia. Ojciec był urzędnikiem państwowym 
niskiego szczebla; matka, która wydała na świat swoje jedyne dziec- 
ko w wieku czterdziestu lat, cierpiała na depresję i w dziewiętna-
ście lat później popełniła samobójstwo. W szkole Paul pochłaniał 
wielkie ilości książek, zwłaszcza z zakresu fizyki i astronomii, ko-
rzystając z pomocy ojca zbudował sobie teleskop. Fascynował się 
operą, studiował śpiew, osiągając poziom niemal profesjonalny. 
Pod koniec 1942 r. wstąpił do szkoły oficerskiej. Walczył na fron-
cie wschodnim, odznaczony Krzyżem Żelaznym awansował do 
stopnia porucznika. W styczniu 1945 r., gdzieś w okolicach Często-
chowy, otrzymał postrzał w  kręgosłup. Po pewnym czasie zaczął 
chodzić o lasce, ale pozostał impotentem, a do końca życia cierpiał 
napady okropnego bólu.

Po wojnie spędził rok w Weimarze (NRD), zaangażowany w dzia-
łania zmierzające do lewicowej „odnowy” teatru niemieckiego. Po 
powrocie do Wiednia studiował najpierw historię i socjologię, po-
tem fizykę. Zetknął się wówczas z uważanym za dziwaka i pseudo-
naukowca fizykiem Felixem Ehrenhaftem. W 1948 r. ożenił się po 
raz pierwszy. Słuchał wtedy wykładów Karla Poppera i znalazł się 
pod jego dużym wpływem. Zaś marksista Walter Hollitscher prze-
konał go, że naukę uprawia się przy założeniu realizmu: naukow-
cy instynktownie przyjmują, że istnieją byty postulowane przez ich 
teorie – a nie że teorie są jedynie narzędziem porządkowania na-
szych doznań zmysłowych. Jedynym członkiem Koła Wiedeńskie-
go, który po wojnie nadal mieszkał w  Wiedniu, był Victor Kraft. 
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Feyerabend stanął na czele studenckiego Koła Krafta, którego za-
daniem miało być rozważanie filozoficznych problemów w nieme-
tafizyczny sposób, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu odkryć nauko-
wych. O nauce on i jego koledzy sądzili, że „musi się dopasowywać 
do faktów”. W 1950 r. uczennica Wittgensteina Elizabeth Anscom-
be wyjaśniała im zasady jego późnej filozofii, wreszcie na zaprosze-
nie Paula na posiedzeniu Koła pojawił się sam Wittgenstein i wy-
głosił szereg uwag na temat obserwacji przez mikroskop.

Feyerabend chciał początkowo zrobić doktorat z fizyki, nie upo-
rał się jednak z pewnym problemem elektrodynamicznym, co spra-
wiło, że zmienił dyscyplinę. W 1951 r. uzyskał doktorat z filozofii 
na podstawie pracy o zdaniach protokolarnych napisanej pod kie-
runkiem Krafta. Od Anscombe otrzymał maszynopis nie opubliko-
wanych jeszcze Dociekań filozoficznych. Chciał studiować dalej pod 
kierunkiem Wittgensteina, ale gdy ten w  kwietniu 1951 r. zmarł, 
wyjechał do Anglii, by w London School of Economics zgłębiać pod 
kierunkiem Poppera zasady metodologii nauki. Utrzymywał też 
kontakty z gronem wittgensteinistów skupionych wokół Anscom-
be, Petera Geacha i Georga Henrika von Wrighta. Był w tym czasie, 
jak to sam określał, „liberalnym falsyfikacjonistą”, choć już wtedy, 
pod wpływem lektury Dociekań, pojawił się w jego myśleniu zalą-
żek tezy o niewspółmierności teorii.

Choć Popper chciał uczynić z Paula swego asystenta, ten wró-
cił do Wiednia. Nawiązał wtedy współpracę z dawnym członkiem 
Koła Wiedeńskiego, Herbertem Feiglem, który jako jeden z nielicz-
nych empirystów logicznych był zdeklarowanym realistą. Aby za-
robić na życie Feyerabend przetłumaczył książkę Poppera Społe-
czeństwo otwarte i  jego wrogowie, a od 1954 r. zaczął ogłaszać po 
niemiecku artykuły o filozofii mechaniki kwantowej (krytykował 
zwłaszcza, idąc za Popperem, interpretację kopenhaską) i późnej fi-
lozofii Wittgensteina. Jego obszerne wprowadzenie do Dociekań fi-
lozoficznych, w przekładzie Anscombe, ukazało się w 1955 r. na ła-
mach „The Philosophical Review”. Choć Wittgenstein programowo 
pisał: „Nie wolno nam [...] formułować żadnych teorii. [...] Wszel-
kie wyjaśnianie musi zniknąć, a  jego miejsce winien zająć tylko 
opis” (1953, § 109), to Feyerabend starał się wydobyć z tekstu nową 
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teorię języka. Owocem tych prób była kontekstowa teoria znacze-
nia, zgodnie z którą znaczeniem słowa jest rola, jaką odgrywa ono 
w kontekstach teoretycznych. Ale do Wittgensteina zachował kry-
tyczny dystans, a wręcz nie cierpiał często z nim kojarzonych oks-
fordzkich filozofów języka potocznego.

W 1955 r. uzyskał posadę wykładowcy filozofii nauki na Uni-
wersytecie w Bristolu (Anglia). Ożenił się po raz drugi. W 1958 r. 
został wykładowcą na Uniwersytecie Kalifornijskim w  Berkeley. 
Ogłosił wtedy dwa ważne teksty, w których argumentował na rzecz 
realizmu – a  przeciw pozytywistycznemu instrumentalizmowi – 
z wykorzystaniem zasad falsyfikacjonizmu Poppera: An Attempt at 
a Realistic Interpretation of Experience oraz Complementarity.

W  latach 1960–1961 prowadził w  Berkeley liczne dyskusje 
z Thomasem Kuhnem. W 1962 r., równolegle ze Strukturą rewolucji 
naukowych, ukazał się obszerny artykuł Feyerabenda Wyjaśnianie, 
redukcja i empiryzm, który pozostał najważniejszym wyrazem jego 
wczesnej filozofii i metodologii nauki. Tam po raz pierwszy – a rów-
nocześnie z Kuhnem – użył terminu „niewspółmierność”, pisał też 
w  podobnym duchu o  teoretycznym uwarunkowaniu obserwacji. 
Zaraz potem ogłosił artykuły Jak być dobrym empirystą? (1963), Re-
alizm i instrumentalizm (1964), Problems of Empiricism (1965) oraz 
Reply to Criticism (1965). Łącznie stanowią one wyraz wczesnej fi-
lozofii i metodologii nauki Paula Feyerabenda – i warto się temu 
przyjrzeć bliżej.

Teoretyczny pluralizm jako warunek rozwoju wiedzy

Teksty Feyerabenda mają w wielkiej mierze charakter polemiczny. 
Jako krytyk jest on mało wiarygodny: często przypisuje innym po-
glądy, jakich nie głosili; głoszone przez kogoś tezy przedstawia też 
jako reprezentatywne dla całego kierunku; wreszcie tu i ówdzie ko-
goś krytykuje, ale nie wiadomo kogo.

Niejasny jest też jego stosunek do historii nauki. Wraz z  Ku- 
hnem i Lakatosem często ilustruje rozważania przykładami z dzie-
jów fizyki, ale nie wyjaśnia, w jakim celu to czyni. Kuhn opisywał 
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dzieje nauk przyrodniczych, starając się na tej podstawie otrzymać 
dość proste uogólnienia mówiące, według jakich schematów fak-
tycznie przeobraża się wiedza naukowa. Próby wyjaśnienia tych 
przeobrażeń są u  niego szczątkowe, zaś norm o  charakterze me-
todologicznym na kartach Struktury rewolucji naukowych brak. 
Lakatos przeciwnie: z  narracji historycznej próbował wyabstra-
hować ogólne kryteria racjonalności, które, przynajmniej począt-
kowo, usiłował przedstawić jako powszechnie obowiązujące normy 
wyboru programu badawczego. Nie uzasadniał swoich kryte-
riów rozważaniami epistemologicznymi, wystarczało mu wskaza-
nie na fakt, że wybitni naukowcy postępują na ogół tak, jak powin-
ni wedle zasad jego metodologii postępować. Feyerabend w latach 
sześćdziesiątych również poszukiwał norm uprawiania nauki – 
ale wywodził je raczej z filozoficznych rozważań nad naturą wiedzy 
niż z empirycznych badań nad praktykami przyrodników. Dlatego 
też jego stosunek do historii nauki jest dużo bardziej krytyczny niż 
w przypadku Lakatosa. Z jednej strony odrzuca pewne zastane nor-
my metodologiczne, zauważając, iż „rzeczywisty rozwój nauki bar-
dzo często narusza je i to dokładnie tam, gdzie skłonni bylibyśmy 
dostrzegać imponujący postęp wiedzy” (1963, § 2), z drugiej pod-
kreśla, że „niepożądana procedura filozoficzna nie ulega ulepsze-
niu przez to, iż zyskuje poparcie ze strony niepożądanej procedury 
stosowanej w  fizyce” (przyp. 13). Podczas gdy Lakatos tylko cza-
sem wskazywał na odchylenia od głównego – racjonalnego – nurtu, 
to Feyerabend nie wahał się krytykować postępowania najznako-
mitszych uczonych i całych naukowych społeczności. Zdumiewa-
ją przykłady, jakie już w  tekście z  1962 r. uznaje za wzorce teorii 
naukowych z jednej, a pseudonaukowych z drugiej strony. Bez wa-
hania mianem naukowych określa nie tylko mechanikę Arystote-
lesa i astronomię Ptolemeusza, ale też koncepcje jońskich filozofów 
przyrody, natomiast na temat teorii kwantów sądzi, że uzupełniona 
o interpretację kopenhaską zamieniła się w dogmatyczną metafizy-
kę. Przykłady z tak wypreparowanej historii nauki czerpie Feyera-
bend obficie i właśnie sens tej procedury jest niejasny.

Formułując normy postępowania badawczego, unika ukocha-
nego przez Poppera i  Lakatosa terminu „racjonalny”; wyrażenie 
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„być racjonalnym” ma jednak zaskakujący synonim: „być dobrym 
empirystą”. Nie chodzi jednak o bycie empirystą w sensie Schlicka, 
ale właśnie w sensie Poppera. (Artykułowi „Wyjaśnianie, redukcja 
i empiryzm” Popper nadałby zapewne tytuł „Wyjaśnianie, reduk-
cja i racjonalność”, a Schlick „Wyjaśnianie, redukcja i zdrada em-
piryzmu”). Rozsądny empiryzm, jak to Feyerabend określa, wy-
maga, aby teorie doświadczalnie sprawdzać i odrzucać, gdy wynik 
sprawdzianu jest różny od przewidywanego, co prowadzi do roz-
woju nauki „ku coraz to lepszym teoriom”. Lepsze teorie to te, które 
charakteryzują się przyrostem „ogólności, spójności i wszechstron-
ności”. Brzmi to, oczywiście, niczym zasada konstytuująca twar-
dy rdzeń metodologii Poppera, ale Feyerabend poprzedził ją reflek-
sją ogólną, która mogła być przejęta od późniejszego Wittgensteina 
lub od Whorfa:

[...] uniwersalne teorie naukowe, czy pewne inne ogólne punkty wi-
dzenia, wpływają znacznie głębiej na nasze myślenie niż przyjmują to 
ci, którzy uważają je jedynie za dogodny schemat porządkujący fakty. 
[...] teorie naukowe są sposobami patrzenia na świat, zaś przyjęcie ich 
wpływa na nasze ogólne przekonania i  oczekiwania, a  przez to rów-
nież na nasze doznania i naszą koncepcję rzeczywistości. Możemy na-
wet powiedzieć, iż to, co uważa się w określonym czasie za „przyrodę” 
jest naszym własnym wytworem w tym sensie, że wszystkie własno-
ści jej przypisywane zostały najpierw przez nas wymyślone, a następnie 
użyte do uporządkowania naszego otoczenia (1963, Wstęp).

Jeśli wynikające z teorii przewidywania nie zgadzają się z wynika-
mi doświadczeń, to mamy do wyboru co najmniej: 1) uznać teorię 
za obaloną lub 2) zakwestionować prawdziwość zdań „obserwacyj-
nych”, lub 3) wprowadzić hipotezy „ratunkowe”. Jeśli jednak teorie 
silnie warunkują nasze myślenie i postrzeganie, to trudno będzie 
wybrać pierwszą z tych alternatyw, a może wręcz nie będziemy do 
tego zdolni. Co więcej, ponieważ przyjęte teorie wpływają na do-
bór faktów, to możemy nie być zdolni do dostrzeżenia faktów „oba-
lających”. Program Poppera, polegający na próbach obalania poje-
dynczych teorii, okazuje się nierealizowalny. Trzeba albo odrzucić 
program całkowicie, albo go zmodyfikować – i Feyerabend zrazu 
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wybrał tę drugą drogę. Aby lepiej pojąć sens jego wywodów, roz-
patrzmy znany nam już przykład historyczny.

Około połowy XIX w. wiedziano, że dwie planety, Uran i Mer-
kury, nie poruszają się dokładnie tak, jak to wynikało z koniunk-
cji praw mechaniki klasycznej i  zdań opisujących położenia i  ru-
chy znanych składników Układu Słonecznego. Obie anomalie były 
dokładnie analogiczne, próbowano więc je usunąć za pomocą ana-
logicznych hipotez pomocniczych, postulując istnienie nieznanych 
planet. W  pierwszym przypadku zakończyło się to wielkim suk-
cesem mechaniki klasycznej: odkryciem Neptuna. W drugim po-
rażką: mimo usilnych poszukiwań Wulkana nie dostrzeżono. Ko-
lejną próbą wyjaśnienia anomalnego ruchu Merkurego w ramach 
mechaniki klasycznej była hipoteza o  nierównomiernym rozkła-
dzie masy Słońca, ale obaliły ją dokładne obserwacje jego kształ-
tu. Tego typu hipotezy można było mnożyć bez końca, np. twier-
dzić, że Merkury jest okresowo bombardowany przez strumień 
meteorytów lub działa na niego dodatkowa siła nieznanego jesz-
cze rodzaju. Samo porównanie mechaniki klasycznej z danymi do-
tyczącymi ruchu planety nie mogło dowieść fałszywości teorii. 
Jeśli dziś uważa się ruch Merkurego za jedno z ważnych świadectw 
wskazujących na ograniczoną stosowalność newtonowskiej mecha-
niki, to nie w wyniku tego typu bezpośrednich porównań, ale dla-
tego, iż został on wyjaśniony przez teorię konkurencyjną. Do-
piero dane doświadczalne zinterpretowane w świetle ogólnej teorii 
względności obalają (a raczej „obalają”) mechanikę newtonowską.

Rozważmy przykład nieco innego rodzaju. W XVIII w. pano-
wała w fizyce korpuskularna teoria światła. Gdy na początku XIX w. 
Fresnel zaproponował teorię falową, Poisson wskazał na jej para-
doksalną, jak się wydawało, konsekwencję: w pewnych warunkach 
w środku cienia okrągłej tarczy powinna się pojawić jasna plamka. 
Fresnel przeprowadził odpowiedni eksperyment – i plamka się po-
jawiła. Wrażenie było tak wielkie, że większość fizyków szybko wy-
brała teorię falową, a wspomniane wyniki uznano za obalenie teo-
rii korpuskularnej. Podobnie jak w przykładzie poprzednim mamy 
tu do czynienia nie ze sprzecznością izolowanej teorii i danych do-
świadczalnych, ale z  konfliktem dwóch teorii, z  których jedna te 
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dane wyjaśnia, a druga nie. Ale przykład ten unaocznia coś wię-
cej. Trudno sobie mianowicie wyobrazić odkrycie wspomnianego 
zjawiska przez ludzi znających tylko teorię korpuskularną: jedynie 
teoria falowa mogła podsunąć pomysł skonstruowania odpowied-
niego układu eksperymentalnego. Samo odkrycie „obalających” 
faktów bywa więc czasem możliwe jedynie dzięki istnieniu teorii 
konkurencyjnej.

I oto mamy proponowane przez Feyerabenda rozwiązanie na-
szkicowanego powyżej dylematu: możemy doświadczalnie obalić 
teorię jedynie pod warunkiem, iż dysponujemy teorią względem 
niej konkurencyjną. Kryterium falsyfikacji sformułował Feyera-
bend następująco: jeśli konkurencyjna w  stosunku do T teoria T  
nie ustępuje T pod względem prostoty, jeśli jest potwierdzona tam, 
gdzie T była potwierdzona, jeśli rozwiązuje pewne trudności, z któ-
rymi T nie mogła się uporać, a wreszcie jeśli T  przewiduje coś, cze-
go T nie przewidywała i przewidywania te się potwierdziły, „to po-
winniśmy przyjąć T  za naszą miarę prawdziwości i  uważać T za 
obaloną – i  to wbrew temu, że dotychczas nie znaleziono żadne-
go przypadku bezpośrednio obalającego T  (1964, § 15). Jeśli więc 
rozwój wiedzy ma polegać na zastępowaniu sfalsyfikowanych teo-
rii przez inne, lepsze, to z formułowaniem tych lepszych nie moż-
na czekać do chwili, gdy zostaną odkryte fakty obalające teorie do-
tychczasowe (takie postępowanie sugeruje Popperowski schemat 
rozwoju wiedzy). Czekanie przeobrażałoby panujące teorie w nie-
falsyfikowalne dogmaty. A skoro teoria konkurencyjna ma prowa-
dzić do odkrycia faktów, które były nie do pomyślenia w świetle te-
orii poprzedniej, to im bardziej będzie się od swej poprzedniczki 
różnić, tym lepiej.

Podstawowa reguła metodologiczna Feyerabenda z począt-
ku lat sześćdziesiątych, określona później mianem zasady płod-
ności, brzmi: staraj się wymyślać teorie sprzeczne z  teoriami pa-
nującymi, i  to nie wtedy, gdy te drugie popadną w  tarapaty, ale 
zwłaszcza w okresie, gdy wydają się być dobrze potwierdzone i cie-
szą się powszechnym uznaniem. Jest się dobrym empirystą jedynie 
pod warunkiem, że gdy to tylko możliwe, równocześnie stosuje się 
wiele alternatywnych, niezgodnych ze sobą teorii. Implicite towa-
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rzyszy temu druga reguła metodologiczna, która pojawiła się 
w przytoczonym przed chwilą kryterium obalenia, a w języku La-
katosa brzmiałaby: teorie obalone – przez lepsze od nich teorie kon-
kurencyjne – należy odrzucać.

Choć przedstawiając poglądy Feyerabenda, pomogłem sobie włas-
nymi przykładami historycznymi, to omówione tezy można było 
uzyskać w drodze refleksji czysto epistemologicznej. A jednak pró-
buje on je w pewien sposób poprzeć, twierdząc, że naukowcy faktycz-
nie postępowali na ogół w sposób zgodny z regułami jego metodo-
logii. Tak więc, wbrew twierdzeniom Kuhna, mieliśmy w dziejach 
fizyki do czynienia raczej z teoretycznym pluralizmem niż z moni-
zmem (przykłady podaje jednak nieliczne i wątpliwej jakości). Da-
lej, opierając się na artykule Poppera Cel nauki (1957), Feyerabend 
podkreśla, że gdy w dziejach fizyki dochodziło da zastępowania T 
przez T , to ich empiryczne konsekwencje nawet w zakresie wspól-
nych udanych zastosowań były niezgodne, a choć pokrywały się ze 
sobą w granicach popełnianych w danym okresie błędów doświad-
czalnych, to z punktu widzenia logiki T  była zwykle sprzeczna 
z T. Na przykład, w  teorii Galileusza przyspieszenie ciał swobod-
nie spadających jest stałe, w  teorii Newtona rośnie wraz ze zbli-
żaniem się ciała do środka Ziemi (choć wzrost jest zwykle bardzo 
nieznaczny). Wykraczając zaś poza zakres analiz Popperowskich, 
Feyerabend stwierdza, że kolejno panujące w fizyce wielkie syste-
my teoretyczne, takie jak fizyka Arystotelesa, mechanika Newtona, 
elektrodynamika Maxwella, teoria względności czy teoria kwantów, 
nie tylko prowadziły do mniej lub bardziej sprzecznych przewi-
dywań ilościowych, ale też postulowały odmienne ontologie. 
Z tego drugiego powodu wielkie teorie w dziejach fizyki są zazwy-
czaj niewspółmierne.

Pojęcie niewspółmierności u Kuhna jest bogatsze niż u Feyera-
benda. Niewspółmierne macierze dyscyplinarne różnią nie tylko 
mniej lub bardziej niezgodne prawa i  postulowane ontologie, ale 
również przyjmowane przez ich zwolenników wartości poznaw-
cze czy kryteria poprawności. Feyerabend ogranicza się do wska-
zania na zmianę praw i ontologii, co pociąga za sobą zmianę zna-
czeń wszystkich terminów opisowych (mimo że kolejne teorie 
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zachowują częściowo słownictwo swych poprzedniczek). Zmiana 
znaczeń następuje zarówno na poziomie teoretycznym, jak i obser-
wacyjnym. Podobnie jak Kuhn, Feyerabend nie sformułował wy-
raźnej teorii znaczenia, a  zatem gdy mówi o  zmianie znaczeń, to 
niezbyt dobrze wiadomo, o co chodzi. Spróbujmy rozważyć jeden 
z jego ulubionych przykładów (który nieco zmodyfikuję).

Przejście od mechaniki klasycznej do teorii względności pole-
gało nie tylko na zmianie formalizmu, ale też na gruntownej zmia-
nie ontologii. Mechanika klasyczna przedstawiała świat jako zbiór 
obdarzonych masą ciał, rozmieszczonych w pustej poza nimi prze-
strzeni i działających na siebie siłami na odległość lub przez bez-
pośredni kontakt. Kiedy więc pojawiły się trudności z przedstawie-
niem zjawisk elektromagnetycznych w kategoriach sił działających 
na odległość, Maxwell postulował istnienie wypełniającego całą 
przestrzeń i podległego prawom mechaniki ośrodka – eteru. Re-
wolucja dokonana przez Einsteina polegała na rezygnacji z  eteru 
i uznaniu pola elektromagnetycznego za samodzielny byt fizyczny. 
Pod tym względem nastąpiła zmiana terminologii. Ale np. termin 
„masa” występuje w obu teoriach, a masa relatywistyczna dla prędko-
ści zmierzających do zera staje się równa masie klasycznej. Termin ten 
jednak radykalnie zmienił znaczenie: w mechanice klasycznej ozna-
czał wewnętrzną własność ciał, w teorii względności oznacza rela-
cję, gdyż wartość masy zależy od prędkości ciała względem układu 
odniesienia. Feyerabend popełnia zaraz dalej poważny błąd, twier-
dząc, że charakter relacyjny ma też relatywistyczne pojęcie masy spo-
czynkowej, gdyż zależy ono „od wybranego układu współrzędnych 
(w którym ciało znajduje się w spoczynku i ma tę specyficzną włas-
ność)” (1963, § 3). Otóż tak nie jest: masa spoczynkowa m0, określo-
na wzorem m0

2c4 = E2 – p2c2, jest w teorii względności wielkością nie-
zmienniczą, tzn. od układu współrzędnych niezależną. Termin ten 
denotuje zatem własność obiektu, podobnie jak „masa” w mecha-
nice klasycznej. Rozważenie, na ile ten błąd podważa tezę Feyera-
benda o  niewspółmierności obu teorii, przekraczałoby ramy tego 
opracowania. (Feyerabend niezbyt dobrze rozumiał fizykę, o czym 
świadczy też – wielokrotnie powtórzone – twierdzenie, że cząstka 
Browna jest perpetuum mobile drugiego rodzaju).
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Gdy zmienia się teoria, zmieniają się też zdania zwane obser-
wacyjnymi. Ich treść jest określona nie przez wrażenia, lecz przez 
obiekty, o  których w  tych zdaniach – dosłownie rozumianych – 
mowa. Fizyk obserwujący wskazania amperomierza nie powie np. 
„szary drucik zatrzymał się w pobliżu cyfry 5”, powie zaś „natęże-
nie prądu wynosi 5 amperów”. To nie obserwacje nadają sens teorii, 
ale teoria nadaje sens obserwacjom – a zatem po zmianie teorii ko-
nieczne jest przeinterpretowanie wszystkich zdań obserwacyjnych 
sformułowanych w oparciu o  teorię odrzuconą (Feyerabend pisze 
o zmianie interpretacji, a nie, jak Kuhn, o zmianie sposobu wi-
dzenia):

Wskazania przyrządów same przez się nie oznaczają niczego, chyba że 
posiadamy teorię, która uczy nas, jakich sytuacji w świecie mamy ocze-
kiwać i która gwarantuje istnienie wiarygodnej korelacji między wska-
zaniami przyrządu a taką określoną sytuacją. Jeśli jakąś teorię zastąpi 
się inną, o odmiennej ontologii, to musimy zrewidować interpretację 
wszystkich naszych pomiarów (1962, § 1).

Odpowiednio wytrenowany fizyk od razu rozpozna spiralną linię 
na zdjęciu z komory Wilsona jako „tor elektronu”, różnicę pozio-
mów rtęci w  ramionach manometru jako „ciśnienie” itd. – są to 
wszystko przyczynowo, w  rezultacie odpowiedniego treningu, 
uwarunkowane reakcje. Taka jest centralna teza pragmatycz-
nej teorii obserwacji Feyerabenda:

[...] zdanie obserwacyjne jest wyróżnione spośród innych zdań teo-
rii nie, jak to miało miejsce we wczesnym pozytywizmie, przez swoją 
treść, lecz przez przyczynę jego wytworzenia, lub fakt, że jego wytwo-
rzenie odpowiada pewnym formom zachowania (1962, § 1).

Oprócz ontologii zmienia się formalizm kolejnych teorii i to w taki 
sposób – o czym już była mowa powyżej – że choć dobrze potwier-
dzone konsekwencje nowej teorii T  będą w granicach błędów do-
świadczalnych pokrywać się z  konsekwencjami jej poprzednicz-
ki T, to konsekwencje obu teorii, ściśle rzecz biorąc, są wzajemnie 
sprzeczne. I bardzo dobrze, że tak jest: „Z punktu widzenia metody 
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naukowej teoria T  jest najbardziej zadowalająca w przypadku, gdy 
a) jest ona sprzeczna z T w dziedzinie, w której obie teorie się po-
krywają, i b) jest z T niewspółmierna” (1962, § 8).

Wrogowie rozwoju

Takie są, w zarysie, podstawowe zasady „rozsądnego empiryzmu”. 
Empiryzm (stawiający sobie za cel obalanie teorii i zastępowanie ich 
lepszymi) ma swoich wrogów i to nie tylko wśród filozofów, ducho-
wieństwa czy polityków, lecz też wśród samych naukowców. Dziś 
najgroźniejsi są wrogowie zamaskowani, głoszący swoje tezy właś-
nie jako uniwersalne kryteria naukowości. Dwie zasady współczes-
nego (anty)empiryzmu uważa Feyerabend za szczególnie szkodliwe, 
a są to kryteria redukowalności teorii wcześniejszej do teorii po niej 
następującej sformułowane przez Nagela i kryteria wyjaśniania jed-
nej teorii przez drugą w sensie modelu Hempla–Oppenheima. Oba 
będą spełnione jedynie wtedy, gdy formuły teorii redukowanej bądź 
wyjaśnianej T będą wynikać logicznie z  koniunkcji ogólniejszej 
od niej T  i założeń określających zakres stosowalności T. Obie te-
orie powinny być w zakresie wspólnych udanych zastosowań nie-
sprzeczne, co przeczyłoby cytowanemu przed chwilą warunkowi  
a) „rozsądnego empiryzmu”. Ale nawet jeśli wydedukujemy z  T  
twierdzenia zgadzające się z odpowiednimi twierdzeniami T „z do-
brym przybliżeniem”, to będą to twierdzenia należące do T jedynie 
wtedy, gdy terminy, za pomocą których je wyrażono, będą mieć to 
samo znaczenie w T  co w T – a to przeczyłoby warunkowi b).

Jak powiedziano, Feyerabend nie uznaje zgodności z rzeczywi-
stą praktyką naukową za uniwersalne kryterium oceny koncepcji 
metodologicznych. Trzeba najpierw zbadać, czy np. niesprzeczność 
lub niezmienność znaczeń są pożądanymi warunkami, „niezależ-
nie od tego, kto je akceptuje i chwali oraz jak wiele nagród Nobla 
zostało zdobytych z ich pomocą” (1963, § 3) – tymi słowami wypo-
wiada wojnę zwolennikom mechaniki kwantowej, zwłaszcza w jej in-
terpretacji kopenhaskiej. Broniąc swojej teorii przed krytyką, jaką 
umożliwiłoby wprowadzenie teorii alternatywnych, takich jak te-
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oria parametrów ukrytych Bohma, ogłosili oni, jako warunki na-
ukowości, kryteria niesprzeczności i  niezmienności znaczenio-
wej. Bohr i Heisenberg żądają, na przykład, aby każdy eksperyment 
w mikrofizyce opisywać w terminach fizyki klasycznej, a terminów 
tych nie należy ani zmieniać, ani ulepszać. Feyerabend cytuje też 
twierdzenie Maxa Borna, że nie należy podejmować prób powro-
tu do teorii deterministycznych, albowiem mechanika kwantowa, 
a przede wszystkim ogromna liczba dobrze ustalonych faktów z de-
terminizmem pogodzić się nie dają. Dobry empirysta odpowie na 
to, oczywiście, że fakty są dobrze ustalone jedynie z punktu widze-
nia danej teorii – w świetle teorii alternatywnej nabiorą one innego 
sensu, a niektóre okażą się błędami doświadczalnymi.

Warto przy okazji wspomnieć o poglądach Feyerabenda na sta-
tus i rolę metafizyki w stosunku do nauki. Koncepcje metafizycz-
ne miewają wielkie znaczenie w procesie wymyślania teorii; są te-
oriami naukowymi w  stadium zalążkowym, a  skoro inspirują do 
formułowania dojrzałych teorii obalających swe poprzedniczki, to 
„Nauka wolna od metafizyki jest na najlepszej drodze do prze-
kształcenia się w dogmatyczny system metafizyczny” (1963, § 1). 
Kiedy jednak teoria zostanie rozwinięta do postaci zadowalającej 
formalnie i adekwatnej empirycznie, powinna ze swą metafizyczną 
przeszłością zerwać. Jeśli natomiast przyjmuje się reguły eliminu-
jące – np. w imię wymogów redukcji czy wyjaśniania – pewne teo-
rie alternatywne, to chroniona w ten sposób przed obaleniem teoria 
znów zamienia się w system metafizyczny, tym razem w złym tego 
słowa znaczeniu. (Feyerabend odróżniał czasem metafizyczne te-
orie fizykalne od zdegenerowanej, czysto transcendentalnej 
metafizyki, pozbawionej w wyniku metodologicznych decyzji po-
tencjalnych falsyfikatorów).

Wrogich empiryzmowi metod jest wiele.

Gdy pojęciowy aparat teorii i  emocje związane z  jego stosowaniem 
przenikną wszystkie środki porozumiewania się, wszystkie działania 
i w gruncie rzeczy całe życie społeczne, takie metody jak transcenden-
talna dedukcja, analiza użycia wyrażeń, analiza fenomenologiczna [...], 
zyskują niesłychane powodzenie. [...] wszystkie te metody [...] mają 
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jedną wspólną cechę: dążą do utrzymania status quo życia intelek-
tualnego. Również wyniki obserwacji przemawiają na korzyść tej teo-
rii, jako że są sformułowane w jej terminach. Wydawać się będzie, że 
w końcu dotarto do prawdy. Jednocześnie jest oczywiste, że kontakt ze 
światem został utracony całkowicie, a osiągnięta stabilność, ten pozór 
prawdy absolutnej, jest niczym innym jak tylko rezultatem ab-
solutnego konformizmu. [...] Powodzenie mitu jest całkowicie 
dziełem człowieka. [...] Każda taka metoda jest ostatecznie meto-
dą oszustwa. Popiera nieoświecony konformizm a mówi o prawdzie; 
prowadzi do obniżenia się zdolności intelektualnych i siły wyobraźni, 
a mówi o głębokim wglądzie, niszczy najcenniejszy talent młodych – 
potężną siłę ich wyobraźni, a mówi o kształceniu (1963, § 6).

(Tego typu uwagi zdradzają wiarę Feyerabenda, że posiadamy zdol-
ność wymyślania śmiałych i  niezwykłych teorii. Jak to pogodzić 
z tezą o warunkowaniu naszego postrzegania i myślenia przez przy-
jęte teorie, trudno powiedzieć).

Innym wrogiem postępu wiedzy jest, zdaniem Feyerabenda, 
instrumentalizm, czyli pogląd, że opisowym terminom teorii nie 
odpowiadają żadne realne rzeczy, cechy czy relacje; teorie są jedy-
nie mniej lub bardziej skutecznymi narzędziami porządkowania 
czy przewidywania faktów doświadczalnych. Przeciwieństwem in-
strumentalizmu jest realizm, zgodnie z którym świat jest, z gor-
szym lub lepszym przybliżeniem, taki, jakim go nasze teorie przed-
stawiają.

Cała pozytywna argumentacja Feyerabenda na rzecz realizmu 
oparta jest o analizę rewolucji kopernikańskiej. Opowiem tę histo-
rię po swojemu, modyfikując tu i ówdzie wywody Feyerabenda, ale 
starając się zachować ich zasadnicze przesłanie. Pierwsze wydanie 
De revolutionibus zostało opatrzone przedmową Osjandera inter-
pretującą nowy system astronomiczny instrumentalistycznie, jako 
narzędzie służące obliczaniu widocznych położeń ciał niebieskich. 
Pod tym względem była to teoria ani lepsza, ani gorsza od systemu 
Hipparcha–Ptolemeusza, który zazwyczaj też interpretowano in-
strumentalistycznie (za prawdziwy obraz świata uznawano raczej 
system Arystotelesa, choć ten o wiele gorzej od swego konkurenta 
odpowiadał wynikom obserwacji). Gdyby przy instrumentalistycz-
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nej interpretacji pozostano, nic by się w  rezultacie nie wydarzyło 
w fizyce: obliczano by położenia planet za pomocą raz jednego, raz 
drugiego systemu, a inne poza „zachowaniem zjawisk” problemy by 
nie powstawały. Jednak Kopernik i Kepler pojmowali hipotezę he-
liocentryczną realistycznie: uważali, że Słońce naprawdę jest nie-
ruchome. To przekonanie zaś rodziło wielkie problemy. Jedyną fi-
zyką, jaka wtedy istniała, była mechanika Arystotelesa, zgodnie 
z którą ciała zbudowane z ziemi i/lub wody dążą ruchami natural-
nymi do środka świata. Według systemów astronomicznych Ary-
stotelesa i Ptolemeusza środek świata pokrywa się ze środkiem Zie-
mi, tak więc dla ich zwolenników było jasne, dlaczego upuszczony 
kamień spada w  kierunku stóp. Natomiast dla zwolenników rea-
listycznie pojmowanego systemu Kopernika spadanie tych ciał ku 
środkowi Ziemi a nie ku (znajdującemu się w środku świata) Słońcu 
było wielką zagadką – i dlatego musieli oni zbudować nową mecha-
nikę. Po nieudanych próbach Kopernika nową fizykę wypracowali 
w okresie między Galileuszem a Newtonem ludzie, którzy uważali, 
iż Ziemia naprawdę krąży wokół Słońca. Pokazuje to, że „stanowi-
sko realistyczne zachęca do badań i pobudza do rozwoju, podczas 
gdy instrumentalizm jest bardziej konserwatywny, a  jako taki – 
prowadzi do dogmatycznego skostnienia” (1964, § 10).

Na tym jednym przykładzie inspirującej roli realizmu Feyera-
bend poprzestaje – po czym znów przystępuje do ataku na mecha-
nikę kwantową. Teoria ta, ze względu na zasadę nieoznaczoności, 
nie może zostać realistycznie zinterpretowana. Jej zwolennicy uczy-
nili z tego cnotę i ogłosili, że każda teoria mikroświata powinna być 
użytecznym narzędziem przewidywania, a należy wyrzec się docie-
kań zmierzających do ustalenia, co naprawdę na poziomie atomów 
i cząstek elementarnych się dzieje. Jedynie na podstawie tego typu 
ideologii odrzucono teoretyczne propozycje de Broglie’a  i Schroe-
dingera (którzy interpretowali funkcję falową realistycznie), a także 
koncepcję parametrów ukrytych Bohma. (Te oceny wydają się nie-
porozumieniem: Bohm przedstawił jedynie program budowy teorii 
mikroświata, zaś teoretyczne propozycje obu twórców mechaniki 
falowej przyjęto, choć fizycy podchodzą z rezerwą do proponowa-
nych przez nich filozoficznych interpretacji). Trzeba dziś bronić re-
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alizmu, gdyż sprzyjać on będzie rozwijaniu teorii sprzecznych lub 
niewspółmiernych z mechaniką kwantową, to zaś umożliwi jej sku-
teczną krytykę.

Ogólnie rzecz biorąc, z każdą teorią związane są poten-
cjalne trudności, które można odkryć jedynie za pomocą 
innych teorii, a  skoro tak, to „zasada sprawdzalności, według 
której zadaniem badaczy jest nieustępliwe sprawdzanie wszystkich 
posiadanych teorii” wymaga, aby rozwijać teorie alternatywne i to 
„w formie możliwie najmocniejszej, tj. jako opisy rzeczywi-
stości raczej niż jako zwykłe narzędzia udanych przewidy-
wań” (1964, § 14).

Ku anarchizmowi metodologicznemu

Zarówno Kuhn, jak i Feyerabend, w 1962 r. sformułowali tezy o te-
oretycznym obciążeniu obserwacji, niedookreśleniu wyboru teorii 
przez dane doświadczalne, a wreszcie o niewspółmierności syste-
mów teoretycznych, jakie pojawiały się – równolegle bądź jeden po 
drugim – w dziejach nauki. Jednak stanowisko Kuhna było bardziej 
odległe od dominujących do lat 1950-ch wyobrażeń o naturze wie-
dzy naukowej i mechanizmach jej rozwoju niż poglądy Feyeraben-
da, wciąż zakorzenione w tradycji falsyfikacjonizmu – co kazało mu 
jeszcze w 1965 r. napisać entuzjastyczną recenzję Domysłów i refutacji 
Poppera. Wkrótce potem role zaczęły się odwracać. Kuhn, odpowia-
dając na krytyki, stopniowo łagodził swe stanowisko, natomiast Feyer- 
abend własne tezy radykalizował, by wreszcie doprowadzić je do 
skrajności. (Jego recenzja kolejnego zbioru artykułów Poppera, wy-
danej w 1972 r. Wiedzy obiektywnej, była miażdżąca. Demonstracyj-
nie podczas wykładów pisał na tablicy ARYSTOTELES olbrzymimi 
literami, a pod spodem malutkimi, ledwie widocznymi, POPPER).

Można podejrzewać, że do zmiany stanowiska Feyerabenda 
walnie przyczyniły się ruchy kontrkultury i bunty studenckie, któ-
re eksplodowały nagle po 1965 r. Ale też nowa polityka edukacyjna 
władz, dzięki której w tym samym czasie na uniwersytety przyjęto 
duże grupy Meksykanów, Murzynów i Indian. W oczach naukowe-
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go establishmentu była to znakomita okazja do „ucywilizowania” 
przedstawicieli tych ras, wdrożenia ich w  kanony Racjonalności 
i  przekazania im ideałów Równości i  Wolności. Feyerabend na-
tomiast postrzegał całą akcję jako próbę narzucenia tym ludziom 
tego, co „niewielka grupa białych intelektualistów uznała za wie-
dzę”. Zniewoliwszy inne ludy fizycznie, biali chcą teraz zniewolić 
je duchowo, podstępnie wdrażając ich młodzież we własne ideały in-
telektualne i systemy wartości. To oczywiście zbiegało się z intencja-
mi liderów kontrkultury, którzy szukali inspiracji m.in. w tradycjach 
szamańskich, buddyjskich i podobnych. Rozszerzmy zatem dotych-
czasowe „wezwani do mnożenia rywalizujących teorii naukowych” 
na „wezwani do szukania alternatyw w stosunku do samej nauki”.

W 1966 r. Feyerabend zaczął wykłady na temat rozwoju dog-
matów kościelnych – podczas których wskazywał na analogie tych 
procesów z rozwojem koncepcji naukowych. To, w połączeniu z ła-
maniem dyscypliny akademickiej, spowodowało silną przeciw nie-
mu opozycję. Otrzymawszy oferty pracy z Londynu, Berlina i Yale, 
zrezygnował w 1968 r. z posady na Uniwersytecie Kalifornijskim. 
Tęsknota sprawiła, że niemal natychmiast do Berkeley powrócił, od 
tej pory podróżował jednak po świecie z wykładami. Podczas poby-
tu w Londynie zaprzyjaźnił się z Imre Lakatosem.

Ostatecznie zerwał z  programem (rozsądnego) empiryzmu, 
ogłaszając w 1969 r. krótki artykuł Nauka bez doświadczenia, któ-
ry kończyły deklaracje, iż empiryzm „jest doktryną nierozsądną, 
niezgodną z  praktyką badawczą”, „nauka przyrodnicza bez do-
świadczenia jest do pomyślenia” i  że takie ujęcie sprawy ozna-
cza „odejście od ograniczeń empiryzmu i  zmierzanie ku bardziej 
pojemnemu i zadowalającemu rodzajowi filozofii”. Pierwszym za-
rysem tego nowego rodzaju filozofowania – epistemologicznego 
anarchizmu, a może raczej dadaizmu – dał w dwóch artykułach 
z 1970 r.: Ku pocieszeniu specjalisty (ogłoszonym w znanym nam już 
tomie Criticism and the Growth of Knowledge) oraz Against Method. 
Przez parę następnych lat publikował niewiele, planował natomiast 
wydanie wraz z Lakatosem dialogu For and Against Method. Nie-
spodziewana śmierć twórcy metodologii naukowych programów 
badawczych zniweczyła te plany, a wtedy sam Feyerabend, rozbu-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



357PAUL FEYERABEND:  OD ZMODYFIKOWANEGO FALSYFIKACJONIZMU. . . 

dowawszy wspomniany artykuł, ogłosił dedykowaną Lakatosowi, 
jako „towarzyszowi-anarchiście”, książkę Przeciw metodzie: zarys 
anarchistycznej teorii wiedzy (1975).

Ukazała się, co znamienne, w wydawnictwie Nowej Lewicy, co 
zarówno odzwierciedlało kulturowe i polityczne sympatie jej auto-
ra, jak i było przejawem zwrotu jego zainteresowań w stronę proble-
matyki społecznej. W przeciwieństwie do Poppera, szermierza de-
mokracji i twórcy idei społeczeństwa otwartego, Feyerabend 
głosił wizję społeczeństwa wolnego dzięki wcieleniu w życie za-
sad społecznego anarchizmu. Centralne przesłanie tej nowej fi-
lozofii znalazło wyraz w  tytule jednego z  artykułów: Jak obronić 
społeczeństwo przed nauką? (1975), zaś podstawowym jej wyrazem 
stała się książka Science in a Free Society (1978).

Wszystko się przyda

Powiedziano powyżej o wpływie kulturowej kontrrewolucji na ewo-
lucję poglądów Feyerabenda. Trzeba jednak zdawać sobie też spra-
wę z tego, iż jego stanowisko z początku lat sześćdziesiątych roiło 
się od niekonsekwencji. Pisał o obaleniu teorii T przez sprzeczną 
i/lub niewspółmierną z nią T . Tradycyjnie termin „obalenie” miał 
oznaczać dowód fałszywości teorii, o czym oczywiście w ramach 
jego filozofii nauki nie może być mowy. Jeśli T  ma stanowić w da-
nym czasie „miarę prawdziwości”, to jest to miara prowizoryczna. 
Wyniki doświadczeń, na podstawie których orzekliśmy, że T  jest 
lepsza od T, mogą okazać się błędne; nowe wyniki mogą znów prze-
chylić szalę na korzyść T; T po zmianie wiedzy towarzyszącej może 
okazać się lepsza od T  itd. Nie da się więc wykazać, że kolejne w na-
uce teorie są, ze względów poznawczych, lepsze od swych poprzed-
niczek. Jeśli dodamy do tego tezę o niewspółmierności, to powie-
dzenie, że T  jest lepsza od niewspółmiernej z nią T, stanie się nie 
tylko zawodne, ale i bezsensowne. Niewspółmierne teorie wygła-
szają przecież nie niezgodne twierdzenia o tych samych rzeczach, 
lecz mówią coś innego o czymś innym. Feyerabend, pisząc, że na-
uka rozwija się ku coraz lepszym teoriom, sam więc sobie przeczył.
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Teza o niewspółmierności przekreśla też możliwość głoszenia 
realizmu. Zgodnie z nią obrazy świata dostarczane przez kolejne te-
orie nie stanowią rozszerzenia czy uszczegółowienia obrazów po-
przednich, ale są to obrazy odmienne, sporządzane wciąż na nowo 
niejako w różnych stylach, a wiele rzeczy na nich przedstawionych 
w ogóle nie ma odpowiedników na obrazach wcześniejszych i póź-
niejszych. Można to porównać do wizerunków aniołów i diabłów 
ze średniowiecznych obrazów, które ich twórcy i odbiorcy uważali 
za realnie obecne w przedstawianych sytuacjach – a których nie 
ma na obrazach malowanych przez artystów innych epok. Podob-
nie fizycy niegdyś budowali swoje obrazy z sił działających na od-
ległość, potem wprowadzili wypełniający przestrzeń eter – a tych 
bytów brak na obrazach konstruowanych przez fizyków XX w. Jeśli 
więc Feyerabend zaleca naukowcom realizm, to jest to realizm nie-
jako z przymrużeniem oka. Radzi, by traktowali swoje teorie tak, 
jak gdyby były prawdziwe, jednocześnie po cichu dodając, że o żad-
nej klasycznie pojętej prawdziwości mowy być nie może.

W  In Defence of Classical Physics (1970) Feyerabend przyzna-
wał, że mechanika klasyczna nie została ostatecznie wyparta przez 
mechanikę kwantową z jednej, a teorię względności z drugiej stro-
ny. Co wobec tego racjonalny (Feyerabend zaczął w międzyczasie 
używać tego terminu) – zainteresowany rozwojem wiedzy – na-
ukowiec czynić powinien? Otóż powinien próbować rozwinąć me-
chanikę klasyczną tak, aby usunąć zasadnicze (choć niekoniecznie 
wszystkie) trudności, przed jakimi ona stoi, a jednocześnie rozwi-
jać teorię względności, teorię kwantów i inne alternatywne systemy.

W  Ku pocieszeniu specjalisty (1970) znana nam już zasada 
płodności (formułuj możliwie liczne teorie alternatywne wobec 
teorii panującej, najlepiej sprzeczne z nią lub niewspółmierne) zo-
staje uzupełniona o  zasadę uporczywości. Zgodnie z  tą drugą 
należy spośród dostępnych teorii wybrać „taką, która budzi nadzie-
je na uzyskanie najbardziej owocnych rezultatów i [trwać] przy niej 
nawet wtedy, gdy rzeczywiste trudności, na jakie napotyka, będą 
poważne” (§ 5). Feyerabend nie wyjaśnia, po czym mamy rozpo-
znać teorię „budzącą nadzieję” i co znaczą „owocne rezultaty”, ale 
tak czy inaczej podkreśla, iż zasada uporczywości ma charakter ra-
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cjonalny – chroni bowiem przed przedwczesnym porzuceniem te-
orie, które mogą się rozwijać, a także przed pokładaniem zbyt wiel-
kiego zaufania w wynikach eksperymentów, które mogą okazać się 
błędne (np. wskutek użycia przy ich interpretacji nieodpowiednich 
nauk pomocniczych).

Kuhn twierdził, że naukowcy faktycznie z uporem bronią pa-
nujących teorii – i w świetle zasady uporczywości wydawać by się 
mogło, iż jest to przejaw ich racjonalności. Ale w spisanych prze-
zeń relacjach historycznych bronią ich w sposób dogmatyczny, nie 
dopuszczając do świadomości ujęć alternatywnych lub eliminując 
takowe za pomocą środków instytucjonalnych – i  gdyby faktycz-
nie tak czynili, to byliby, w  świetle zasady płodności, irracjonal-
ni. Feyerabend jednak twierdzi, że okresy teoretycznego monizmu 
są o  wiele rzadsze, niż to sugeruje Kuhn. Np. w  drugiej poło-
wie XIX w. współistniały w fizyce trzy wzajemnie niezgodne teorie: 
mechanika klasyczna, fenomenalistyczna termodynamika i  elek-
trodynamika Maxwella. Jeden przykład to za mało (tym bardziej, 
że dotyczy okresu, w którym zaczynał się w fizyce kryzys, a więc, 
zgodnie z ustaleniami Kuhna, należało oczekiwać pojawienia się te-
oretycznego pluralizmu), ale innych autor Ku pocieszeniu specjalisty 
nie podaje, zastępując je odwołaniem się do wyobraźni i nieziden-
tyfikowanych faktów:

Nieco wyobraźni i  trochę więcej badań historycznych pozwalają [...] 
wykazać, że płodzenie nie tylko bezpośrednio poprzedza rewolucje, 
lecz ma miejsce przez cały czas. Nauka, jaką znamy, nie jest kolej-
nym następowaniem po sobie okresów normalnych i okresów płodno-
ści – jest ich współwystępowaniem (1970a, § 8).

Feyerabend dodaje do tego twierdzenia silną negatywną ocenę: 
okresy nauki normalnej nie tylko stanowią wyjątki, ale są to wy-
jątki zdegenerowane (teoria naukowa pozbawiona alternatyw 
przeobraża się, o  czy była już mowa, w  lichą, transcendentalną 
metafizykę).

Wróćmy do pytania: co należy robić, uprawiając naukę? Feyer- 
abend odpowiada:
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[...] nauka usiłująca rozwijać nasze poglądy i używająca racjonalnych 
środków w celu wyeliminowania nawet najbardziej podstawowych hi-
potez, musi stosować zasadę uporczywości razem z zasadą płodności. 
Musi pozwalać na zachowanie poglądów wbrew trudnościom; musi 
też pozwalać na wprowadzanie nowych poglądów nawet wtedy, gdy 
popularne koncepcje wydają się w pełni usprawiedliwione i bez ska-
zy (1970a, § 7).

A co robi się, uprawiając naukę? Otóż „rzeczywista nauka, a przy-
najmniej ta jej część, która jest odpowiedzialna za zmianę i postęp, 
nie bardzo różni się od [tak określonego] ideału”. Niezależnie od 
wyników doświadczeń, „Każdy może postępować zgodnie ze 
swymi skłonnościami, a nauka, pojęta jako działalność krytycz-
na, będzie czerpała stąd korzyści”.

A jednak historia poucza nas, że w dziejach nauki pewne po-
glądy, takie jak fizyka Arystotelesa w XVII w., a na początku XX w. 
mechanika Newtona, zostały jednak przez ogół uczonych porzuco-
ne na rzecz innych. Czy można wskazać na uniwersalne racje kryją-
ce się za tego typu zmianami poglądów? Nie, twierdzi Feyerabend, 
wskazując przy tym na zasadniczą słabość metodologii Lakatosa: 
nawet długotrwała degeneracja programu badawczego nie stanowi 
dowodu, iż zdegenerował się on ostatecznie. Nawet dziś można bro-
nić Arystotelesa. Ale większość naukowców nie jest racjonalna: na-
wykowo opierają się wszelkim zmianom teorii dostarczających im 
łamigłówek w sensie Kuhna, które rozwiązują „w oparciu o to, cze-
go nie znają i nie rozumieją”. Dlatego zmiany przekonań powszech-
nie akceptowanych można wyjaśnić jedynie przyczynowo: 

Normalne składniki, tj. te, które mają poparcie większości, mogą zmie-
nić się dlatego, że nie można zadręczać młodszego pokolenia obowiąz-
kiem słuchania starszych, względnie dlatego, iż pewna znana osobi-
stość zmieniła zdanie lub jakiś wpływowy przedstawiciel panującego 
w  nauce kierunku zmarł, nie pozostawiając po sobie (być może ze 
względu na swój podejrzliwy charakter) jakiejś silnej, posiadającej zna-
czenie szkoły, lub że jakaś potężna instytucja pozanaukowa ukierunko-
wuje w określony sposób myślenie (1970a, § 8).
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Rewolucje naukowe takie jakie opisuje Kuhn są przejawami ir-
racjonalności, są to bowiem zmiany poglądów powszechnie przy-
jętych – a gdyby naukowcy byli racjonalni, to do tego typu jedno-
myślności w  ogóle by nie dochodziło. Skoro zaś, mimo działania 
psychologicznych i socjologicznych czynników powodujących jed-
nomyślność, dochodzi do zmian normalnych składników, to rewo-
lucje naukowe „wskazują nam, czym nauka mogłaby być, gdyby 
skupiło się wokół niej więcej racjonalnych jednostek” (1970a, § 8). 
Wcześniej Feyerabend wtrącił uwagę, że gdyby naukowcy byli ludź-
mi racjonalnymi, to zmiany składnika filozoficznego („rewo-
lucyjnego” w  sensie Kuhna) dałyby się „najprawdopodobniej wy-
jaśnić jako wynik jasnych i jednoznacznych argumentów”, której 
sens jest w świetle jego pozostałych wywodów niepojęty.

W omawianym teraz artykule pojawia się jeszcze jeden motyw, 
który kilka lat później stać się miał dominujący: „Wydaje mi się, że 
szczęście i  pełny rozwój ludzkiej jednostki stanowią obecnie, tak 
jak i zawsze, najwyższą z możliwych wartości” (1970a, § 7). Wcześ-
niej Feyerabend pyta: w jakim stopniu dzięki pojawieniu się nauk 
przyrodniczych wzrosły szczęście i wolność jednostki ludzkiej? Po-
zostawia je bez odpowiedzi, ale pod sam koniec tekstu dodaje zna-
mienną uwagę, współbrzmiącą z wypowiedziami ówczesnych przy-
wódców ruchów kontrkultury:

Warto stale pamiętać o  tym, że nauka taka, jaką dziś znamy, nie jest 
czymś nieuniknionym i że możemy zbudować świat, w którym nie bę-
dzie ona odgrywała żadnej w ogóle roli (ośmielę się powiedzieć, iż taki 
świat byłby przyjemniejszy od tego, w jakim dziś żyjemy) (§ 9.14).

Zarówno to pytanie, jak i rada, aby kierować się w praktyce badaw-
czej jednocześnie dwiema sprzecznymi regułami – zasadą płodno-
ści i zasadą uporczywości – wiodą wprost do najważniejszej pracy 
Feyerabenda, czyli do jego rozprawy przeciwko metodzie.

Najsłynniejsza praca Feyerabenda, Przeciw metodzie: zarys anar-
chistycznej teorii wiedzy, sprawia wrażenie luźnego zbioru tekstów, 
które mogły być pisane w okresie kilkunastu lat, a potem zestawio-
ne w całość bez dbałości o usunięcie niekonsekwencji między po-
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szczególnymi fragmentami. Szereg tez jest wielokrotnie powta-
rzanych, wiele tematów o kluczowym, wydawałoby się, znaczeniu 
pojawia się tylko raz i  znika bez śladu. Polemiki nie mają dobrze 
określonych adresatów, a  zamiast argumentów często pojawia się 
drwina. (Za podstawę tego omówienia przyjmę tekst pierwszego 
wydania z 1975 r. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do tekstu 
pod koniec lat osiemdziesiątych przeszły niemal bez echa).

Znów sporo jest w tekście odniesień do historii nauki, a część 
z nich musi budzić zdumienie. Najpierw w rozdziale 5 pojawia się 
ciąg nieporozumień na temat znaczenia eksperymentów Kaufman-
na i  Millera w  dyskusjach wokół teorii względności, rzekomych 
trudności, na jakie natrafia ogólna teoria względności przy wyjaś-
nianiu ruchów planet, znajdujemy tam też błędny wzór na energię 
elektronu poruszającego się w  stałym polu magnetycznym (która 
ma być równa sile pomnożonej przez prędkość) i wiele podobnych 
bzdur (niech mi wolno będzie przyjąć w tym miejscu styl pisarski 
bohatera tego rozdziału). Przedstawiona negatywna ocena wyjaś-
nień ruchu Merkurego dostarczanych przez ogólną teorię względ-
ności świadczy o  niezrozumieniu podstawowych technik rozwią-
zywania równań matematycznych metodą kolejnych przybliżeń. 
Wreszcie twierdzi, że stosowane w  teorii kwantów przybliżenia 
mają charakter ad hoc – nie popierając tego typu ocen żadnymi ar-
gumentami. Od takich dyletanckich uwag łatwo przejść do ocen 
w rodzaju: „W większości przypadków współczesna nauka jest bar-
dziej mętna i o wiele bardziej zwodnicza niż jej XVI i XVII-wieczne 
poprzedniczki” (1975a, § 5).

Feyerabend najczęściej odwołuje się do przypadku badań i po-
lemik Galileusza. Ale nie przedstawia choćby w miarę całościowe-
go obrazu jego dociekań, wyrywa jedynie parę epizodów z  kon-
tekstu, bez którego nie da się zrozumieć ich znaczenia, co z kolei 
umożliwia mu prawie dowolne naginanie materiału historyczne-
go do własnych koncepcji. Pisze o fizykalnych argumentach Ga-
lileusza za ruchem Ziemi, twierdząc, że za pomocą przebiegłych 
środków propagandowych autor Dialogu o dwóch najważniejszych 
układach świata nie tyle wykazuje słuszność własnych poglądów, 
co niepostrzeżenie uczy czytelników nowego języka (i  związane-
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go z  nim sposobu patrzenia na świat), niewspółmiernego z  języ-
kiem fizyki Arystotelesa. Ale ani słowem nie wspomina o  analo-
gicznych koncepcjach Mikołaja z Oresme, który traktował je jako 
ulepszoną wersję arystotelesowskiej fizyki i  w  jej języku je wyra-
żał – a te koncepcje były przecież znane Galileuszowi. Tak sprepa-
rowanym materiałem historycznym da się zilustrować – i „uzasad-
nić” – dowolną tezę. Nic dziwnego, że Feyerabend z taką sympatią 
cytuje Lenina – sam manipuluje historią nie gorzej niż komuniści. 
Omawiając wyniki obserwacji nieba przez Galileusza, koncentru-
je się niemal wyłącznie na zagadnieniu zmian jasności i wielkości 
planet oraz gwiazd, co interpretuje jako dowód sprzecznego cha-
rakteru tych wyników: planety widziane przez lunetę powiększają 
swoje rozmiary, natomiast gwiazdy wydają się mniejsze niż widzia-
ne gołym okiem. Ale znów nie znajdziemy w relacjach Feyerabenda 
choćby wzmianki o  najważniejszym związanym z  tymi obserwa-
cjami problemie, a mianowicie o zagadnieniu paralaksy gwiezdnej. 
Ani słowa nie ma też o  odkryciu faz Wenus, które odegrało klu-
czową rolę w dalszych dyskusjach, a przy okazji wyjaśniło obser-
wowane zmiany jasności tej planety. Żadnej wzmianki o odkryciu, 
że Droga Mleczna jest ogromnym zbiorowiskiem nieodróżnialnych 
gołym okiem gwiazd, co potwierdziło hipotezę Kopernika – zwią-
zaną z nieobserwowalnością paralaksy – o ogromnych rozmiarach 
Wszechświata (innym argumentem był właśnie fakt, że gwiaz-
dy przez lunetę wyglądały nadal jak punkciki). Inny podany przez 
Feyerabenda przykład „sprzecznego” charakteru obserwacji Gali-
leusza jest taki, że choć granica między oświetloną i nieoświetloną 
częścią tarczy Księżyca wyglądała przez lunetę na nierówną, to ze-
wnętrzna granica tarczy była gładka, czemu nie towarzyszą żadne 
uwagi na temat trafnej, z naszego punktu widzenia, hipotezy Gali-
leusza wyjaśniającej te wyniki (na Księżycu są góry, a gdy znajdu-
ją się one w pobliżu granicy części oświetlonej, długości rzucanych 
przez nie cieni wielokrotnie przewyższają ich wysokości). Oczywi-
ście w Przeciw metodzie nie ma ani słowa o tym, że pomiary dłu-
gości cieni pozwoliły Galileuszowi na ocenę wysokości gór księży-
cowych, zgodną z wielkościami podawanymi dzisiaj.
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Feyerabend upiera się przy twierdzeniu, że Galileusz nie miał 
żadnych podstaw, aby ufać wynikom obserwacji nieba przez lunetę. 
Owszem, przyznaje, jej działanie zostało sprawdzone na przedmio-
tach ziemskich, które – jeśli pominąć drobne zniekształcenia i wy-
stępujące w miejscach silnego kontrastu tęczowe obwódki – przez 
przyrząd wyglądały tak samo, jak widziane gołym okiem z odle-
głości trzydziestokrotnie mniejszej. Zgodnie jednak z  panującym 
na początku XVII w. poglądem przedmioty ziemskie i  niebieskie 
miały być zbudowane z  różnych materiałów i  podlegać różnym 
prawom, a  zatem nie było podstaw, aby przypuszczać, że światło 
oddziałuje z  jednymi i  z drugimi w  taki sam sposób. Feyerabend 
zwodzi tu czytelników w dwojaki sposób. Po pierwsze, gdyby sfor-
mułowane przed chwilą zastrzeżenie było słuszne, to odnosiłoby się 
też do obserwacji gołym okiem, a żaden z arystotelików nie wyra-
żał podejrzeń, że – w odróżnieniu od przedmiotów ziemskich – rze-
czy na niebie jawią się innymi, niż są. Po drugie, epokowe znaczenie 
obserwacji Galileusza polegało m.in. na tym, że silnie sugerowa-
ły one, iż Niebo i Ziemia zbudowane są z podobnych materiałów. 
Były to odkrycia powstających i znikających plam na Słońcu, gór na 
Księżycu, cieni na ciemnej części tarczy Księżyca rzucanych przez 
światło odbite od powierzchni Ziemi, faz Wenus i księżyców Jowi-
sza. Oczywiście, wyniki tych obserwacji nie stanowiły dowodów, 
ale dostarczały poważnych argumentów. Feyerabend ani słowem 
o tych odkryciach nie wspomina! Nic dziwnego, że tak łatwo przy-
chodzi mu potem twierdzić, że argumenty nie odgrywają w trakcie 
rewolucyjnych przeobrażeń obrazu świata istotnej roli. Przykłady 
podobnych pominięć można mnożyć, ale wniosek zdaje się oczy-
wisty: Feyerabend szuka poparcia dla swoich tez metodologicznych 
w historycznych bajeczkach, które sam zgodnie z tymi tezami wy-
myśla. Nie byłoby może w  tym nic złego, gdyby jednocześnie nie 
zwodził czytelników na manowce, używając w  swoich opowieś-
ciach znanych z  historii nauki nazwisk i  włączając w  nie niektó-
re historyczne wydarzenia. Chyba że anarchiście wszystko ujdzie?

Wszystko ujdzie – oto jedyna zasada, a raczej antyzasada me-
todologiczna z kart Przeciw metodzie. (Tak można tłumaczyć Fey-
erabendowskie anything goes, choć w  wielu miejscach lepsze jest 
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„wszystko się przyda”). Ma ona w zamyśle Feyerabenda służyć dwu 
celom: rozwojowi wiedzy i uwolnieniu społeczeństwa od na-
uki. Omówmy je po kolei.

Feyerabend ze stadium umiarkowanego przedstawiał swo-
ją metodologię jako zbiór reguł sprzyjających postępowi wiedzy. 
Jednak nie był w stanie ani zdefiniować postępu, ani podać kryte-
rium umożliwiającego rozpoznanie, iż w danym przypadku postęp 
się dokonał. Teraz explicite odmawia podawania własnych defini-
cji czy kryteriów. Zdefiniujcie sobie – wzywa swoich czytelni-
ków – postęp wiedzy jak tylko chcecie, a ja wam wykażę, że – przyj-
mując waszą definicję – anarchizm epistemologiczny stwarza lepsze 
szanse na jego osiągnięcie niż wasze metodologie. Sam kolejno dys-
kutuje kryterium indukcjonistyczne (T  jest lepsza od T, jeśli sta-
nowi uogólnienie większej liczby bardziej różnorodnych faktów), 
falsyfikacjonistyczne (T  jest lepsza od T, jeśli jest od niej w więk-
szym stopniu falsyfikowalna i  jak dotąd nie została sfalsyfikowa-
na), a wreszcie kryterium empirycznej i teoretycznej postępowości 
Lakatosa. Dyskusje mają charakter wyraźnie asymetryczny: Feyer- 
abend wskazuje na przypadki w dziejach fizyki, w których uzyska-
no znaczący – zgodnie z założonymi kryteriami lub obiegową opi-
nią – postęp wiedzy, łamiąc dane reguły metodologiczne. W innych 
przypadkach, zdaje się milcząco zakładać autor Przeciw metodzie, 
uzyskano postęp dzięki przestrzeganiu owych reguł. Tak więc – ze 
względu na dowolne cele stawiane przed nauką – każda metoda 
czasem się przydaje, a czasem jest szkodliwa. 

[...] nie ma takiej reguły metodologicznej, która by od czasu do cza-
su nie powstrzymała rozwoju nauki, ani takiego „irracjonalnego” po-
sunięcia, które w odpowiednich warunkach mogłoby jej nie sprzyjać 
(1975c, Posłowie).

A ponieważ nie można rozpoznać, z jaką sytuacją mamy aktualnie 
do czynienia, to stosować się powinno jednocześnie wszelkie meto-
dy, choćby najbardziej szalone. Takie rady formułuje Feyerabend, 
sugerując jednocześnie, że faktycznie najlepsi naukowcy są – nie-
zależnie od składanych w tym względzie deklaracji – metodologicz-
nymi anarchistami.
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Jest w Przeciw metodzie jeden poważny argument na rzecz epi-
stemologicznego anarchizmu. Nie istnieją metody, które nie za-
kładałyby czegoś na temat natury badanej rzeczywistości. Induk-
cjoniści przyjmują, jawnie bądź milcząco, zasadę jednostajności 
przyrody. Falsyfikacjoniści zakładają, że prawidłowości, jakim 
podlegają rzeczy, występują niejako na powierzchni, tak że wyniki 
doświadczeń mogą obalić formułowane na próbę prawa. Jeśli tego 
rodzaju założenia są błędne, to przyjęta metoda uniemożliwi nam 
badanie pewnych ważnych zjawisk czy badanie świata pod pewny-
mi ważnymi względami.

Świat, który chcemy badać, jest w wielkiej mierze nieznany. A zatem 
musimy być otwarci na nowe możliwości i nie wolno nam z góry na-
rzucać sobie ograniczeń. Zalecenia epistemologiczne mogą sprawiać 
wrażenie znakomitych kiedy porównuje się je z  innymi epistemolo-
gicznymi zaleceniami lub z zasadami ogólnymi – ale któż może zagwa-
rantować, że stanowią one najlepsze sposoby odkrywania nie tylko izo-
lowanych „faktów”, ale również pewnych głęboko ukrytych tajemnic 
przyrody? (1975a, Wstęp) 

Filozofia relatywistyczna czy anarchistyczna nie może mieć cha-
rakteru systematycznego: musi rozpaść się na szereg przypowieści, 
a  łącząca je idea podstawowa nie daje się w  zadowalający sposób 
ująć w  słowa. Konsekwentny relatywista czy anarchista powinien 
milczeć, a jeśli może mówić, to jedynie jako krytyk: pożywką jest 
dla niego dokuczanie absolutystom czy konserwatystom. Feyer- 
abend przeto dokucza, wyśmiewa, przestrzega, z rzadka tylko wpla-
tając w wywody jakieś ogólne tezy o naturze wiedzy ludzkiej.

Jedną z  takich nielicznych koncepcji ogólnych jest teoria na-
turalnych interpretacji. Zawsze relacjonujemy i  interpretu-
jemy wrażenia zgodnie z przyjętymi teoriami, z czego zwykle nie 
zdajemy sobie sprawy, bowiem od dzieciństwa uczy się nas określo-
nych reakcji werbalnych na doznania, tak że twierdzenia teoretycz-
ne i wrażenia niejako zlewają się w całość i nie jesteśmy w stanie po-
myśleć, iż te same doznania można opisać inaczej.
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Procedury edukacyjne zarówno kształtują „zjawiska”, jak i ustalają 
trwały związek ze słowami, tak że w końcu zjawiska zdają się mówić 
same za siebie, bez pomocy z zewnątrz czy obcej wiedzy. Są one tym, 
co twierdzą przyporządkowane im zdania. Na język, którym „mówią”, 
w  oczywisty sposób wpływają wierzenia minionych pokoleń, które 
trwają od tak dawna, że przestały sprawiać wrażenie odrębnych za-
sad, ale przeniknęły do słów, których używamy na co dzień i, po prze-
byciu odpowiedniego treningu, zdają się wydobywać z samych rzeczy 
(1975a, § 6).

Bacon takie naturalne interpretacje określał mianem „złu-
dzeń”, nakazywał je rozpoznawać i usuwać – tak aby wreszcie prze-
mówiły do nas same fakty. Zdaniem Feyerabenda nie tylko nie spo-
sób tego dokonać, ale ewentualny sukces takiego przedsięwzięcia 
unicestwiłby wszelką działalność poznawczą. Po pierwsze, natural-
ne interpretacje rozważanego przez Bacona rodzaju nie są po prostu 
dodane do uprzednio istniejącej dziedziny wrażeń. Za ich pomocą, 
jak powiada sam Bacon, konstytuuje się tę dziedzinę.

Usuń wszelkie naturalne interpretacje, a  usuniesz zdolność myśle-
nia i  postrzegania. Po drugie, nawet jeśli pominiemy tę podstawo-
wą funkcję naturalnych interpretacji, to i tak powinno być jasne, że 
człowiek doznający pewnych wrażeń, a nie dysponujący choćby jedną 
naturalną interpretacją, byłby całkowicie zdezorientowany i nie 
mógłby nawet zacząć uprawiać nauki (1975a, § 6).

Nie możemy więc naturalnych interpretacji usunąć, możemy je na-
tomiast zastąpić innymi – i zobaczyć, co się stanie.

Skąd mamy czerpać nowe systemy teoretyczne? Zewsząd, po-
wiada Feyerabend. Należy wymyślać teorie niezgodne, zdawałoby 
się, z najlepiej ustalonymi wynikami obserwacji, sprzeczne z naj-
wiarygodniejszymi zasadami teoretycznymi. Czerpmy takie syste-
my z religii, z mitologii, inspirujący może okazać się nawet bełkot 
szaleńców. Nie tylko wolno nam przy tym łamać wszelkie reguły 
rozumowań indukcyjnych, ale od czasu do czasu powinniśmy je 
łamać. Ignorujmy w trakcie formułowania nowej teorii znane fak-
ty; wszak fakty, które w świetle panujących dotychczas interpretacji 
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naturalnych wydawały się oczywiste, w ramach nowej teorii mogą 
okazać się np. wytworami błędów obserwacyjnych czy osobliwego 
zbiegu okoliczności.

Nie tylko o  to chodzi. We wczesnym okresie rozwoju teoria 
zwykle nie jest w stanie wyjaśnić wielu faktów wyjaśnianych przez 
sprzeczne i/lub niewspółmierne z nią teorie wcześniejsze. W takiej 
sytuacji – aby dać jej szanse rozwoju – powinniśmy bronić ją przed 
„obaleniami” za pomocą wszelkich dostępnych środków. Uciekać 
się trzeba do hipotez, które nasi oponenci napiętnują jako ad hoc, 
a nawet które sami tak byśmy określili.

Galileusz używał hipotez ad hoc. To dobrze, że ich używał. Gdyby 
tak nie czynił i tak postępowałby ad hoc, tyle że w odniesieniu do star-
szej teorii. Skoro więc nie można tego uniknąć, to lepiej postępować ad 
hoc w odniesieniu do teorii nowej, ona bowiem, podobnie jak wszyst-
ko, co nowe, zapewni nam wolność myśli, podnieci nas, przyniesie po-
stęp. Galileuszowi należą się brawa, gdyż wolał bronić hipotezę intere-
sującą niż bronić nudną (1975a, § 8).

Z punktu widzenia metodologii Popperowskiej Galileusz drastycz-
nie zmniejszył empiryczną treść dynamiki.

Dynamika Arystotelesa była ogólną teorią zmian obejmującą prze-
mieszczenia ciał, zmiany jakościowe, powstawanie i  ginięcie, dostar-
czała również teoretycznych podstaw teorii czarów. Dynamika Galile-
usza i  jej następczynie dotyczą jedynie przemieszczeń, a w dodatku 
przemieszczeń materii (1975a, § 9).

Towarzyszy temu obietnica – bez pokrycia – że te przemieszczenia 
wyjaśnią w końcu wszystkie rodzaje zmian. W ten sposób

[...] nowy pogląd zostaje całkowicie arbitralnie odizolowany od tych 
danych, które potwierdzały pogląd poprzedni, co nadaje mu cha-
rakter bardziej „metafizyczny”: nowy okres w  dziejach nauki zaczy-
na się od ruchu wstecz, który przenosi nas w stadium wcześniejsze, 
gdy teorie były bardziej mętne i miały uboższą treść empiryczną. Ten 
ruch wstecz [...] jest to ruch istotny, o  ile chcemy doścignąć pogląd 
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panujący, zapewnia nam bowiem czas i swobodę potrzebne po temu, 
aby szczegółowo rozwinąć nowy pogląd i znaleźć niezbędne nauki po-
mocnicze (§ 12).

Nauki pomocnicze są niezbędne, aby teoria stosowała się do pew-
nych grup zjawisk – jeśli ich brak, to zjawiska te mogą zdawać się 
przeczyć teorii. Wspominałem już, jak to pomiary rozchodzenia 
się dźwięku w powietrzu dawały wyniki sprzeczne z wartościami 
otrzymywanymi na podstawie mechaniki Newtona – dopóki nie 
poznano praw rządzących adiabatycznymi przemianami gazów. 
Różne części nauki rozwijają się nierównomiernie, podkreśla Feyer- 
abend, dlatego nie należy zbytnio przejmować się sprzecznościa-
mi, tak między teorią a doświadczeniem, jak i w obrębie samej teo-
rii. Nieoczekiwane zmiany wewnątrzteoretyczne lub pojawienie się 
jakiejś teorii pomocniczej mogą sprzeczności usunąć, a „obalenia” 
przeobrazić w triumfalne „potwierdzenia”.

Galileusz bynajmniej nie dążył do ścisłości, wręcz przeciw-
nie, pracując nad nowym systemem, sprymitywizował system Ko-
pernika, pomijając wprowadzone przez fromborskiego astrono-
ma epicykle, epicyklety i ekscentryki, zignorował też Keplerowskie 
elipsy. Założył, że planety obiegają Słońce ruchami jednostajnymi 
po pojedynczych okręgach, drastycznie zmniejszając w  ten spo-
sób osiągnięty już stopień zgodności teorii z  wynikami obserwa-
cji. Umożliwiło to jednak Galileuszowi i jego następcom prace nad 
rozwijaniem systemu mechaniki bez kłopotania się, na tym etapie 
rozważań, empirycznymi trudnościami.

Jeśli reguły indukcji, wzrostu ogólności i  ścisłości, unikania 
sprzeczności i temu podobne określimy mianem praw rozumu, to 
nauka może się rozwijać jedynie pod warunkiem, że od czasu do 
czasu nasze emocje, nadzieje, lęki itd. zdołają zneutralizować naszą 
rozumność. Analiza postępowania Kopernika, Galileusza i innych 
wielkich naukowców pokazuje, iż często występują 

[...] sytuacje, w  których najbardziej liberalne z  naszych ocen i  reguł 
wyeliminowałyby idee czy punkty widzenia uchodzące dziś za istotne 
dla nauki i nie pozwoliłyby im zwyciężyć [...]. Te idee ocalały i teraz 
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uchodzą za zgodne z rozumem. Ocalały za sprawą uprzedzeń, pasji, py-
chy, błędów, pospolitego uporu; krótko mówiąc, dlatego że te wszyst-
kie elementy [...] zneutralizowały dyktat rozumu i ponieważ pozwo-
lono tym irracjonalnym elementom odegrać stosowną rolę. 
Innymi słowy: kopernikanizm i inne „racjonalne” poglądy ist-
nieją dziś dlatego, że przez pewien czas w przeszłości rozum 
został przezwyciężony. (Prawdziwe jest też twierdzenie przeciwne: 
czary i inne „irracjonalne” poglądy utraciły swoje wpływy, gdyż ro-
zum został przezwyciężony w okresie ich panowania) (1975a, § 12).

Wszelkie zasady domniemanej racjonalności z  jednej strony pro-
wadzą do wypaczenia obrazu nauki, a z drugiej potraktowane se-
rio sparaliżowałyby przyszły rozwój wiedzy. Najwspanialsze teorie 
powstały i rozwinęły się dzięki „niedbalstwu”, „chaosowi” i „opor-
tunizmowi”, a neutralizujące rozum „dewiacje”, „przesądy” i „błę-
dy” stanowią konieczne warunki postępu. „Idee, które dziś two-
rzą same podstawy nauki, istnieją jedynie dlatego, że uprzedzenia, 
próżności, pasje sprzeciwiły się rozumowi i  że pozwolono im 
odegrać stosowną rolę” (1975a, § 15).

Wymyślajmy i rozwijajmy nasze teorie, stosując wszelkie moż-
liwe metody, nawet uchodzące za zwodnicze czy szalone. Nie przej-
mujmy się niepowodzeniami i tym, co uchodzi za sprzeczności. To 
nie występowanie licznych anomalii powinno budzić podejrzenia, 
ale właśnie ich brak: teorie są wolne od trudności przede wszystkim 
wtedy, gdy konserwatywni badacze, kierowani np. pragnieniem 
ochrony własnych pozycji, ograniczą zakres stosowanych metod do 
tych, które przeobrażają przyjęte przez nich teorie w niewzruszo-
ne dogmaty.

U kresu racji stoi perswazja

Tak w zarysie wyglądają rady – a raczej antyrady – jakich Feyera-
bend udziela naukowcom tworzącym i doskonalącym nowe teorie. 
Powstaje pytanie, w jaki sposób mogą oni przekonać do swych te-
orii innych?
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Autor Przeciw metodzie deklaruje się w rozdziale 17 jako sym-
patyk koncepcji Benjamina Lee Whorfa, zgodnie z którą ludzkie ję-
zyki nie są po prostu narzędziami opisywania zjawisk, ale te zja-
wiska kształtują, określając z grubsza sposoby, na jakie widzimy 
świat i o świecie myślimy. Ogólne i „głębokie” teorie naukowe, ta-
kie jak teoria zmian Arystotelesa, teoria względności czy teoria 
kwantów należy pojmować podobnie jak Whorf pojmował języki 
naturalne. Te systemy teoretyczne są niewspółmierne. Nie da się 
w  ogólny sposób określić, na czym polega niewspółmierność da-
nej pary teorii, ale można na bardzo licznych przykładach pokazać, 
jak zwolennicy jednej i drugiej, patrząc jednocześnie z tego samego 
miejsca w tę samą stronę, zobaczą coś innego, jak używając tych sa-
mych słów, będą je inaczej rozumieć, jak z identycznie brzmiących 
zdań wyprowadzą odmienne wnioski itd. Feyerabend zaleca bada-
nie teorii naukowych tak, jak antropolodzy badają obce kultury. 
Prowadząc badania terenowe, antropolog stara się włączyć w spo-
sób życia danej społeczności, a przede wszystkim opanować jej ję-
zyk do tego stopnia, aby posługiwać się nim bez tłumaczenia na 
swój język rodzimy. W podobny sposób trzeba opanować badaną 
teorię naukową: tak aby zacząć posługiwać się jej terminami jako 
niezdefiniowanymi, a opanowanymi w trakcie praktyki.

Możliwość porozumienia się między zwolennikami niewspół-
miernych teorii jest mniej lub bardziej ograniczona. W rezultacie 
trudno liczyć na to, aby zwolenników nowej teorii można było po-
zyskać za pomocą argumentów: ci, którzy postrzegają świat w ra-
mach innych form i myślą o nim w odmiennych kategoriach, za-
pewne uznają nasze argumenty za bezpodstawne, a czasem wręcz 
za głupie. Mamy obraz świata, a każdy jego składnik zależy od za-
sad uniwersalnych konstytuujących dany system. Gdybyśmy te 
zasady unieważnili, wszystkie pojęcia i wszystkie fakty rozsypałyby 
się, a zatem nie da się przekonać zwolenników systemów niewspół-
miernych z naszym, odwołując się do faktów. Tym bardziej, rzecz 
jasna, nie da się ich przekonać, odwołując się do rzekomych reguł 
racjonalności. Cóż więc nam pozostaje?

„U kresu racji stoi perswazja”, napisał Wittgenstein na sześć 
dni przed śmiercią (O  pewności, § 612). Feyerabend podkreśla za 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



372 ROZDZIAŁ 7

nim, że nie ma innego sposobu przekonania oponentów: argumen-
ty w  przypadku konfliktu systemów niewspółmiernych zawodzą 
i  trzeba uciec się do technik perswazyjno-propagandowych. Zwo-
lennicy dotychczas panującej teorii nie wybrali jej – narzucono 
im dany system pojęciowy. W wyniku trwającego od dzieciństwa 
procesu edukacji nauczono ich na określone sposoby postrzegać, 
myśleć i działać. Nawet argumenty, do jakich w trakcie nauczania 
się odwoływano, oddziałały raczej w wyniku uporczywego ich po-
wtarzania niż za sprawą swojej treści. Po przejściu takiego pro-
cesu indoktrynacji – prania mózgu – nie są w stanie zrozumieć 
argumentów wykraczających poza przyswojony system teoretycz-
ny. Nie sposób zwalczyć skutków prania mózgu za pomocą racji, 
a zatem:

Nawet najbardziej purytański racjonalista będzie zmuszony zaniechać 
rozumowań i użyć propagandy i przymusu, i to nie dlatego, że nie-
które z jego racji przestały być prawomocne, ale ponieważ znikły wa-
runki psychologiczne, które zapewniały im skuteczność i zdolność 
wpływania na innych. A jaki pożytek płynie z argumentów, które na ni-
kogo nie oddziałują? (1975a, § 1).

Galileusz w Dialogu o dwóch najważniejszych układach świata po-
zornie przedstawia argumenty, faktycznie jednak używa przebie-
głych psychologicznych sztuczek, niepostrzeżenie ucząc czytel-
ników nowej teorii, narzucając im nowe interpretacje naturalne. 
W ten sposób fabrykuje wyniki doświadczeń popierających jego 
kopernikański światopogląd – ale narzuca je czytelnikom jako 
oczywiste fakty, a  nie jako twory swej bujnej wyobraźni. 
Zmienia sposoby, na jakie będą odtąd postrzegać świat – tak aby ak-
ceptacja doktryny Kopernika stała się nie tylko możliwa, ale wręcz 
nieuchronna.

Inną ze sztuczek Galileusza jest użycie języka włoskiego za-
miast łaciny, będącej ostoją religijnego i  filozoficznego konserwa-
tyzmu. Warunkiem niemal koniecznym postępu nauki w XVII w. 
było bowiem pojawienie się nowych klas społecznych zainteresowa-
nych zmianą ogólnego klimatu ideologicznego. Dla nich słowo „Ko-
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pernik” oznaczało postęp, obalenie status quo, zaś „Arystoteles” 
kojarzyło się z konserwatyzmem wrogim rozwojowi społecznemu. 
Oczywiście nie były to żadne argumenty – jednak taka sytuacja po-
wodowała „silne zaangażowanie po stronie idei ruchu Ziemi – a to jest 
wszystko, czego w tym stadium było potrzeba” (1975a, § 16). Gali-
leusz po mistrzowsku wprowadza hipotezy ad hoc – przedstawiając 
je jako uogólnienia empiryczne czy wnioski narzucające się z całą 
oczywistością; przemilcza słabości własnych koncepcji, wyolbrzy-
mia, a nawet zmyśla słabości systemów zastanych. Jednocześnie zy-
skuje zwolenników wśród członków nowej, świeckiej klasy, wyko-
rzystując ich niechęć do tradycyjnej nauki, przemycając nowy obraz 
świata wraz z wizją wolnego, pluralistycznego społeczeństwa. Dla-
tego drwiny czy pochlebstwa, jakich pełno w jego pismach, nie są 
jedynie ozdobnikami – są to irracjonalne środki zdobywania 
zwolenników, tak aby później, gdy będzie się spoglądać na toczo-
ne w XVII w. spory z perspektywy przyswojonego już obrazu świa-
ta, zwycięstwo Galileusza i kontynuatorów jego idei jawiło się jako 
zwycięstwo rozumu nad przesądami. Ale mógł to osiągnąć jedy-
nie dzięki temu, że na pewien czas przesądy i uprzedzenia, nadzieje 
i lęki wzięły górę nad racjonalnymi argumentami.

Niekiedy perswazja i dogmat nie wystarczają i trzeba uciec się do 
przemocy. W tym miejscu Feyerabend przechodzi do rozważań nad 
metodologią naukowych programów badawczych. Rezultatem ra-
cjonalnej rekonstrukcji danego historycznego epizodu przeprowa-
dzonej według recepty Lakatosa jest stwierdzenie, że dany program 
badawczy jest postępowy albo ulega degeneracji, a przede wszyst-
kim, iż jest postępowy w przeciwieństwie do swego degenerujące-
go się rywala. Jakie jednak stąd płyną rady? Żadne – bo przecież 
z tego, że dany program ulega degeneracji, nie wynika, iż w przy-
szłości nie stanie się postępowy i na odwrót. A zatem, konkluduje 
Feyerabend, Lakatosowe oceny są jedynie werbalnymi ornamen-
tami – o ile nie zostaną wsparte przemocą. W Historii nauki i jej 
racjonalnych rekonstrukcjach Lakatos radził przecież redaktorom 
czasopism odmawiać zwolennikom degenerujących się programów 
publikowania ich prac, a instytucjom finansowym nie przyznawać 
im środków na prowadzenie badań. W ten sposób osiągnięta zosta-
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łaby w środowisku naukowym względna jednomyślność – ale nie 
na mocy obiektywnych racji, lecz w wyniku zastosowania instytu-
cjonalnych przymusów. Z  ironiczną przesadą Feyerabend stwier-
dza: „programy badawcze zanikają nie dlatego, że uśmiercono je 
za pomocą argumentów, ale dlatego, że ich obrońcy zostają zabi-
ci w walce o przetrwanie” (1975a, § 16). Nie byłoby w tym nic złego, 
gdyż często użycie siły prowadziło do postępu – gdyby rady Lakato-
sa nie miały charakteru konserwatywnego i nie ograniczały za-
kresu stosowanych metod badawczych.

Wszystko jednak się przyda i dziś akurat metodologia nauko-
wych programów badawczych ma wysoce pozytywną rolę do ode-
grania. Wielu zwolenników tezy o racjonalności nauki przyjęło ją, 
lecz nie ze względu na stojące za nią argumenty czy fakty histo-
ryczne (które zostały zmyślone tak, aby udzielić jej rzekomego po-
parcia). Przyjęli ją z  powodu propagandowych środków chytrze 
użytych przez Lakatosa, wśród których szczególną rolę odgrywa 
emocjonalne użycie słowa „racjonalny”. Faktycznie jest to metodo-
logia anarchistyczna, zezwalająca na swobodny wybór programu, 
a  spory radząca rozstrzygać siłą. „Filozofia Lakatosa, jego anar-
chizm w  przebraniu, to wspaniały koń trojański, którym można 
się posłużyć aby przeszmuglować prawdziwy, otwarty, »uczciwy« 
[ukochane słowo Lakatosa] anarchizm w  umysły naszych odda-
nych racjonalistów” (1975a, § 16). W pewnych sytuacjach zwolenni-
cy jego metodologii, działając w imię rozumu, zamiast odwoływać 
się do bezskutecznych (bo niezrozumiałych dla przeciwników) ar-
gumentów, zastosują wobec nich instytucjonalny przymus – który 
może prowadzić do postępu.

Przydatne – ze względu na dowolne cele – mogą okazać się nie 
tylko środki perswazyjne i represyjne, jakie jedne wspólnoty nauko-
we stosują wobec innych; bywa zbawienny też przymus wywierany 
z  zewnątrz. Feyerabend chwali m.in. chińskich komunistów, któ-
rzy dostrzegli niebezpieczeństwa, jakie rodzi naukowy szowinizm 
i podjęli kroki zmierzające do jego ograniczenia. „W trakcie tego 
procesu odnowili oni ważne fragmenty intelektualnego i emocjo-
nalnego dziedzictwa ludu chińskiego, udoskonalili też praktyki me-
dyczne” (1975a, App. 3), m.in. przez wskrzeszenie akupunktury ze-
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pchniętej przez medycynę „naukową” na margines. Dobrze by było, 
radzi autor Przeciw metodzie, gdyby inne rządy poszły za przykła-
dem Komunistycznej Partii Chin. Tego typu uwagi budzą podej-
rzenia o jego totalitarne sympatie, co prowadzi do pytania o war-
tości, jakie kryją się za metodologicznymi wywodami Feyerabenda.

Jak obronić społeczeństwo przed nauką?

Wartości te wychodzą na jaw w ostatnim rozdziale książki, kiedy 
nagle nabiera ona charakteru rozprawy z zakresu anarchistyczno-
-dadaistycznej filozofii społecznej. Trudno anarchiście zdeklarować 
się po stronie jakichś pozytywnych wartości, jednak Feyerabend 
czyni to otwarcie. Mimo licznych niejasności można podsumować 
jego uwagi na ten temat w jednym zdaniu: najwyższą wartością jest 
swobodny rozwój, zmierzający do osiągnięcia pełni człowie-
czeństwa, co z kolei da nam szczęście. Na czym pełnia człowie-
czeństwa ma polegać, odpowiedzi już brak – gdyż pozostając na 
wiele sposobów zniewoleni, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. 
Ale możemy szukać – i  tu przez analogię do swej centralnej tezy 
metodologicznej, że pluralizm teoretyczny stwarza najlepsze 
szanse dla rozwoju wiedzy (nie tylko naukowej!), Feyerabend gło-
si, iż najlepsze szanse dla rozwoju osobowości stwarza plura-
lizm kulturowy. Innym warunkiem rozwoju jest osiągnięcie inte-
lektualnego i emocjonalnego dystansu wobec wszelkiego rodzaju 
poglądów, doktryn, wierzeń itd.:

[...] człowiek zerwie pęta niewoli i zacznie żyć godnie, wznosząc się po-
nad asekurancki konformizm, jedynie wtedy, gdy zyska zdolność wy-
kraczania poza najbardziej podstawowe kategorie i przekonania, łącz-
nie z tymi, które rzekomo czynią go człowiekiem (1975a, § 16).

Tymczasem współczesna nauka niszczy pluralizm światopoglą-
dów oraz sposobów życia, a samą siebie przedstawia nie jako jeden 
z wielu rodzajów poglądów, ale jako jedyną depozytariuszkę Praw-
dy. W rezultacie nauka stanowi dziś wielką przeszkodę na drodze 
postępu.
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W XVI i XVII w. rodząca się nauka niosła ze sobą oświecenie, 
dramatycznie rozszerzała granice naszej wolności. Wywołało to wro-
gą reakcję ze strony konserwatywnych sił społecznych – i aby nauka 
zyskała warunki do rozwoju, potrzebne jej było wsparcie ze strony 
nowych klas społecznych, które na siłę odpowiedziały siłą. Póź-
niej nauka sama nabrała charakteru Jedynej Prawdziwej Religii.

Powstanie współczesnej nauki zbiega się w czasie z podbojem przez 
zachodnich najeźdźców innych ludów. Zniewolono je nie tylko fizycz-
nie, straciły one również niezależność intelektualną, zmuszone do 
przyjęcia tej żądnej krwi religii braterskiej miłości – chrześcijaństwa. 
Najinteligentniejsi z ich członków otrzymują premię dodatkową: zo-
stają wprowadzeni w tajemnice Zachodniego Racjonalizmu i jego for-
my najwyższej – Zachodniej Nauki. Niekiedy wiedzie to do nieznoś-
nego konfliktu z tradycją (Haiti). W większości przypadków tradycja 
zanika bez śladu argumentów, ludzie po prostu stają się niewolnika-
mi w sensie cielesnym i duchowym. Dziś ten proces ulega stopniowe-
mu odwróceniu – z wielkimi co prawda oporami, ale jednak. Wolność 
zostaje odzyskana, na nowo odkrywa się stare tradycje, a czynią to za-
równo mniejszości w krajach Zachodu, jak i wielkie grupy na innych 
kontynentach. Ale nauka wciąż sprawuje najwyższą władzę. 
Jest tak dlatego, że uprawiający ją ludzie nie są w stanie zrozumieć 
i nie chcą zaakceptować odmiennych ideologii, że dysponują siłą 
pozwalającą im narzucać swoje pragnienia i że posługują się tą siłą 
tak, jak ich przodkowie używali swych sił w celu narzucenia chrześ-
cijaństwa ludziom, na których natykali się w trakcie swych podbojów. 
Amerykanin może dziś wybierać religię zgodnie ze swymi upodoba-
niami, ale nadal nie wolno mu domagać się, aby jego dzieci uczono 
w szkole raczej magii niż nauki. Istnieje rozdział kościoła od państwa, 
nie ma rozdziału państwa od nauki (1975a, § 18).

Uprzywilejowane miejsce przyrodoznawstwa uzasadnia się za po-
mocą dwóch mitów – analogicznych do tych, które niegdyś zapew-
niały uprzywilejowaną pozycję rozmaitym kościołom. Pierwszy 
z nich głosi, że nauka znalazła metodę poznawania rzeczywistości, 
która wyróżnia ją spośród wszystkich innych sposobów poznawa-
nia. Jej wyróżnionego statusu dowodzą owoce działalności nauko-
wej, a mianowicie – jak głosi mit drugi – prawdziwe teorie. Teorie 
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te są ponadto użyteczne, co zawdzięczają swej prawdziwości, a nie 
na odwrót. Twierdzenia naukowe, głosi dalej mit drugi, są prawdzi-
we obiektywnie, niezależnie od naszych uczuć czy pragnień.

Hasło „wolności badań naukowych” faktycznie oznacza dziś 
swobodę indoktrynacji, narzucania bezbronnemu społeczeństwu 
scjentystycznego światopoglądu i przyporządkowanych mu sposo-
bów życia. A także swobodę niszczenia resztek magii, astrologii czy 
tradycyjnych metod leczenia. Naukowcy usiłują też podporządko-
wać sobie polityków: prawdy naukowe są obiektywnie prawdziwe, 
rozumny polityk powinien więc podejmować swoje decyzje zgod-
nie z zaleceniami naukowych ekspertów. I hojnie finansować dal-
sze badania.

Nauka stała się dziś zbyt potężna i przyszła pora, aby ją poskro-
mić. Ma temu służyć anarchistyczna filozofia nauki rozwiewają-
ca oba wspomniane mity. Nie istnieje uniwersalna i swoista meto-
da naukowa – naukowcy faktycznie używają wielu metod, często 
sprzecznych jedna z drugą, a każda z nich ma swoje granice: w pew-
nych sytuacjach przydaje się, w innych stanowi przeszkodę w roz-
woju. Trudno podać przykład takiej metody, która na nic nie mo-
głaby się przydać. Żadna z  nich nie jest swoista dla nauki – nie 
udało się przecież sformułować kryterium demarkacji odróżniają-
cego naukę od metafizyki, mitów czy religii, które wytrzymałoby 
konfrontację z badaniami historycznymi. Toczone od dziesiątków 
lat dyskusje wykazały, że nie sposób dowieść (prawdopodobnej) 
prawdziwości teorii naukowych, nie sposób też dowieść ich fałszy-
wości. Nie udało się sformułować kryterium pozwalającego rozpo-
znać, czy kolejne teorie zbliżają się do prawdy. Teza o teoretycznym 
uwarunkowaniu obserwacji uświadamia nam, że nie istnieją nie-
podważalne wyniki doświadczeń. A historia nauki dostarcza nie-
zliczonych przykładów odrzucenia twierdzeń „teoretycznych” czy 
„obserwacyjnych”, które niegdyś uważane były przez znakomitych 
naukowców za prawdy niewzruszone.

Faktycznie naukowcy uważają twierdzenia naukowe za praw-
dziwe lub fałszywe na mocy decyzji, za którymi stoją zarówno „ar-
gumenty”, jak przesądy, ambicje czy interesy grupowe. Sama nauka 
zyskała wyróżnioną pozycję nie za pomocą argumentów, ale w wy-
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niku użycia środków perswazyjno-represyjnych. Słowo „argument” 
funkcjonuje jako narzędzie przebiegłej propagandy – faktycznie 
tzw. argumenty przemawiają jedynie do zwolenników tego syste-
mu, któremu udzielają rzekomego poparcia. I  nie dlatego wiedza 
naukowa jest użyteczna, że jest prawdziwa, ale uważamy ją za praw-
dziwą m.in. dlatego, iż jest użyteczna – również dlatego, że padli-
śmy ofiarą przebiegłej indoktrynacji. Nawet gdyby wiedza nauko-
wa była prawdziwa, wcale nie musielibyśmy, podkreśla Feyerabend, 
kierować się nią w życiu. Jest wiele innych wartości poza prawdą, 
np. wolność, radość życia, miłość, twórczość artystyczna. Nie mó-
wiąc już o tym, że słowa, takie jak Moralność, Obowiązek, Dobro, 
Bóg, a  wreszcie Rozum i  Prawda, funkcjonowały najczęściej jako 
narzędzia zniewolenia, ograniczenia naszego swobodnego i rados-
nego rozwoju. I podobnie

Nauka jest tylko jednym z wielu narzędzi, jakie ludzie wynaleźli w celu 
uporania się ze swym otoczeniem. Nie jest narzędziem jedynym, nie 
jest nieomylna, stała się zaś zbyt potężna, zbyt pewna siebie i zbyt nie-
bezpieczna na to, aby pozostawić ją samej sobie (1975a, App. 3).

Trzeba przywrócić zachwianą równowagę, uzupełnić zasadę roz-
działu państwa od religii zasadą rozdziału państwa od nauki.

Nie da się tego zapewne dokonać bez użycia przemocy – po-
dobnie jak niegdyś dopiero rewolucyjna przemoc wyzwoliła ludz-
kość z pęt religijnych. Nie bójmy się, a czasem wręcz pragnijmy, 
użycia siły.

Gwałt, polityczny czy duchowy, odgrywa wielką rolę we wszystkich 
niemal formach anarchizmu. Gwałt jest niezbędny aby zburzyć prze-
szkody wzniesione przez dobrze zorganizowane społeczeństwo lub 
przez nasze własne sposoby zachowań (postrzeganie, myślenie itp.), 
jest on też zbawienny dla jednostki, wyzwala bowiem jej energie 
i uświadamia jej siły, jakimi dysponuje (1975a, § 16).

Rozdział nauki i państwa doprowadzi do rozdziału nauki i szko-
ły. Dzisiejszy obywatel Zachodu może decydować, czy i w  jakich 
lekcjach religii ma uczestniczyć jego dziecko, ale każde dziecko, na 
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mocy decyzji podjętej przez panujące elity, musi przejść kursy fizy-
ki, chemii czy astronomii. I żadna z państwowych szkół nie oferu-
je mu kursów metafizyki, alchemii czy astrologii. W wymarzonym 
przez Feyerabenda wolnym społeczeństwie w szkole dzieci będą 
uczone nauk przyrodniczych, ale będą też miały lekcje magii, sza-
manizmu czy parapsychologii. Co więcej, będzie się tego wszystkie-
go uczyć jako zjawisk historycznych. A  zatem nauczyciele nie 
będą mówić np., że Ziemia krąży wokół Słońca, ale że niektórzy 
ludzie wierzą, iż Ziemia krąży wokół Słońca. A następnie doda-
dzą, że są tacy, którzy w  to nie wierzą – i  przestawią argumenty 
wszystkich stron. W ten sposób wykształci się obywateli zdolnych 
do samodzielnej akceptacji bądź odrzucenia danego typu światopo-
glądu. Elity naukowe wzmacniają swe panowanie dzięki złym pro-
gramom nauczania, również jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, co 
ułatwia im wmawianie społeczeństwu, iż tylko one są zdolne do 
oceniania poznawczej wartości takiej czy innej teorii. „Medycyna, 
fizyka czy biologia wydają się tak trudne tylko dlatego, że są źle na-
uczane, że standardowe programy nauczania są obciążone zbytecz-
nym materiałem, a kształcenie zaczyna się za późno (1975b, § IV). 
Tego optymizmu Feyerabend nie wspiera wynikami badań peda-
gogicznych, a mimo to nonszalancko stwierdza, że ulepszone me-
tody kształcenia, w połączeniu z pluralizmem programów naucza-
nia, umożliwią ogółowi zrozumienie podstawowych teorii i faktów, 
a w rezultacie pozwolą rozstrzygać kwestię np. prawdziwości teo-
rii ewolucji czy (rzekomo) potwierdzających ją „danych” w drodze 
głosowania wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś demokratycz-
ne społeczeństwo zdecyduje przyznać naukowcom państwowe fun-
dusze na badania, to odpowiedzialnie rozważy, czy proporcjonal-
nych środków nie przekazać szamanom bądź astrologom.

[...] Nauka jest jedną z  wielu ideologii rozwijających społe-
czeństwo i winna być tak właśnie traktowana. [...] w społeczeń-
stwie, jakie sobie wyobrażam, naukowcy nie będą zajmować żadnej 
uprzywilejowanej pozycji. Ich rola będzie równoważona przez czaro-
dziei, kapłanów, astrologów (1975c).
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Feyerabendowi nie chodzi, podkreślam to szczególnie mocno, 
o  zniszczenie nauki. Chodzi mu o  przywrócenie równowagi, tak 
aby, jak powiadali przed wiekami Chińczycy, „rozkwitło sto kwia-
tów i współzawodniczyło ze sobą sto szkół myślenia”.

Wobec znacznego szowinizmu ze strony naukowego establishmen-
tu należy powiedzieć: im więcej przypadków Łysenki, tym lepiej (to 
nie ingerencja państwa jest niewłaściwa, lecz ingerencja totalitar-
na, raczej zabijająca przeciwnika niż lekceważąca go). Niech żyją ka-
lifornijscy fundamentaliści, którym udało się usunąć z podręczników 
dogmatyczną wersję teorii ewolucji i włączyć do nich relację z Księgi 
Rodzaju (wiem jednak, że staliby się oni równie szowinistyczni i totali-
tarni, co współcześni naukowcy, gdyby dano im szansę wyłącznego kie-
rowania społeczeństwem) (1975c).

Faktem jest, że nauka dostarczyła nam pewnych niesłychanie sku-
tecznych leków, urządzeń technicznych, nawozów sztucznych itd. – 
dzięki czemu żyjemy dłużej niż kiedyś, jest nas też na Ziemi więcej. 
Nie bójmy się jednak, że realizacja idei z kart Przeciw metodzie spra-
wi, iż to wszystko stracimy.

Nie potrzebujemy obawiać się, że oddzielenie [państwa od nauki] do-
prowadzi do załamania się technologii. Zawsze znajdą się tacy, którzy 
będą woleli zostać naukowcami niż panami swego losu i którzy z ocho-
tą poddadzą się najlichszej (intelektualnej i  instytucjonalnej) niewoli, 
o ile dobrze im się zapłaci i o ile otoczeni zostaną ludźmi, którzy docenią 
ich prace i będą ich wychwalać. Grecja rozwinęła się w oparciu o pracę 
ludzi zniewolonych siłą. My będziemy się rozwijać dzięki licznym do-
browolnym niewolnikom na uniwersytetach i w laboratoriach, którzy 
dostarczą nam pigułek, gazu, elektryczności, bomb atomowych, mro-
żonej żywności, a niekiedy też interesujących bajek. Będziemy dobrze 
tych niewolników traktować, będziemy ich nawet wysłuchiwać, gdyż 
niekiedy mają coś interesującego do powiedzenia, ale nie pozwolimy 
im pod płaszczykiem „postępowych” teorii edukacji narzucać naszym 
dzieciom ich ideologii. Nie zezwolimy im nauczać naukowych fanta-
zji tak, jak gdyby tylko one dotyczyły faktów. Ten rozdział nauki i pań-
stwa może stanowić naszą jedyną szansę na przezwyciężenie szaleń-
czego barbarzyństwa tej naukowo-technicznej epoki i  na osiągnięcie 
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człowieczeństwa, do którego jesteśmy zdolni, ale którego nigdy w pełni 
nie urzeczywistniliśmy (1975a, § 18).

Sama nauka zapewne zyska w bardziej różnorodnym otoczeniu kul-
turowym. Zawsze wzbogacały ją kontakty z nienaukowymi meto-
dami i wynikami – tak jak Kopernik czerpał inspiracje z pitagorei-
zmu, a „naukowa” medycyna z ziołolecznictwa.

A wreszcie, nauka nie jest niezbędna. Tak zwane „prymitywne” 
ludy znakomicie orientowały się w otoczeniu, posiadały zdumiewa-
jąco skuteczne środki lecznicze, potrafiły wznosić wielkie budowle, 
wyhodowały wiele gatunków roślin i zwierząt, tworzyły wspania-
łe dzieła sztuki. Potrafiły badać sprawy niesłychanie doniosłe dla 
ludzkiego życia, których badanie dominacja nauk uniemożliwiła. 
Dziś udało się wskrzesić niektóre ze zduszonych tradycji:

Poznaliśmy takie zjawiska jak telepatia i  telekineza, usunięte przez 
podejście naukowe, a  które mogą być użyteczne w  prowadzeniu ba-
dań w zupełnie nowy sposób (wcześniejsi myśliciele, tacy jak Agrippa 
z Nettesheim, John Dee, a nawet Bacon, byli świadomi tych zjawisk). 
A czyż nie jest tak, że Kościół zbawiał dusze, podczas gdy nauka czyni 
coś przeciwnego? (1975c)

Dawne mity – w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych – pozwa-
lały rozwiązywać nie tylko problemy technologiczne, ale i  społecz-
ne, zaspokajały potrzeby emocjonalne, dawały poczucie sensu życia.

Owszem, nie było wówczas zbiorowych wypraw na Księżyc, ale po-
szczególne jednostki, nie zważając na czyhające na ich dusze i zdrowie 
psychiczne niebezpieczeństwa, wznosiły się poprzez kolejne sfery nie-
bieskie, aż wreszcie stawały twarzą w twarz z samym Bogiem w całej 
Jego chwale (1975a, § 18).

Współcześni naukowcy określą dokonania rabbiego Akiby czy in-
dyjskich joginów mianem oszustw lub złudzeń – ale tak jest tylko 
z ich szczególnego punktu widzenia. Z punktu widzenia wyznaw-
ców hinduizmu, kabalistów czy sufich przeżycie mistyczne wpro-
wadza nas w kontakt z jedyną rzeczywistością, a z tej perspektywy 
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lot blaszanego pudła na Księżyc czy uzyskanie wysokotemperaturo-
wych nadprzewodników jest bezwartościowym uganianiem się za 
złudzeniami, składającymi się na to, co głupcy nazywają światem 
i swoim w tym świecie życiem.

Ostatnie lata

Po Przeciw metodzie Feyerabend niczego ważnego już nie napi-
sał. W 1980 r. został profesorem w Federalnym Instytucie Techniki 
w Zurychu i odtąd spędzał pół roku w Kalifornii, a pół w Szwajca-
rii; jeździł też z  wykładami po świecie. Pisał głównie o  relaty-
wizmie jako panaceum na konflikty powodowane różnicami po-
glądów i sposobów życia, a  także na monotonię, jaką wytworzyła 
dominacja kultury Zachodu, wsparta wydumanymi przez służal-
czych filozofów ideałami Obiektywności i Rozumu. Wykazując ilu-
zoryczność tych ideałów, promował różnorodność kulturową. Rela-
tywista w jego rozumieniu traktuje poglądy i sposoby życia innych 
jako „prawdziwe dla nich”, nasze zaś jako „prawdziwe dla nas”, jed-
ne i drugie uważając za równoprawne. W odniesieniu do nauki re-
latywizm określał jako pogląd, iż w miarę upływu czasu dokonuje 
się w niej nie postęp, a jedynie zmiana poglądów. W 1988 r. ogło-
sił drugie wydanie Przeciw metodzie, w którym usunął część pier-
wotnego tekstu, a dodał fragmenty Nauki w wolnym społeczeństwie.

W 1983 r. na wykładach Feyerabenda w Berkeley pojawiła się 
Grazia Borrini. Pobrali się sześć lat później – była jego czwartą 
żoną, a  chyba pierwszą miłością – gdy on przeszedł na emerytu-
rę. Zamieszkali w Szwajcarii i we Włoszech. Próbowali mieć dzie-
ci, jednak próby zapłodnienia pobieranym od niego w klinice na-
sieniem nie powiodły się. Pod jej wpływem zaczął zdawać sobie 
sprawę z tego, jak oschły był jego stosunek do rodziców i z jaką obo-
jętnością przyjmował niegdyś znikanie swoich sąsiadów Żydów. Po-
budziło go to do pracy nad autobiografią, ogłoszoną pośmiertnie 
pod znamiennym tytułem Zabijanie czasu.

W  tych latach Kościół rzymski przygotowywał się do rewi-
zji sprawy Galileusza, skazanego w  1633 r. za publikację Dialogu 
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o dwóch najważniejszych układach świata, w którym – udając, że 
tego nie czyni – głosił, iż Ziemia krąży wokół nieruchomego Słońca. 
Podczas wykładu w Uniwersytecie La Sapienza 15 lutego 1990 r. kar-
dynał Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wia-
ry, a późniejszy papież Benedykt XVI, odwołując się do prac Feyer- 
abenda mówił:

Kościół w tamtych czasach o wiele bardziej trzymał się [zasad] rozum-
ności niż sam Galileusz, jako że brał też pod rozwagę etyczne i  spo-
łeczne konsekwencje Galileuszowego nauczania. Wydany przez niego 
wyrok na Galileusza był racjonalny i  słuszny, a  rewizja tego wyroku 
uzasadniona być może jedynie z uwagi na korzyści polityczne.

(Dwa lata później Jan Paweł II stwierdził jednak, że teolodzy popeł-
nili w XVII w. błąd, zbyt dosłownie rozumiejąc Biblię, a w 2000 r. 
oficjalnie za wydany na Galileusza wyrok przeprosił. Benedykt XVI 
zaś odwołał w 2008 r. wizytę w La Sapienza, gdy – niewielka wpraw-
dzie – grupa wykładowców i studentów wystosowała protest, w któ-
rym stwierdziła, iż „feyerabendowski” fragment wykładu z 1990 r. 
„obraził i upokorzył” ich).

Serię publicznych wykładów Feyerabenda z tego okresu wydano 
po latach jako The Tyranny of Science (2011). Zwalczał tam pogląd, 
że nauka jest wolna od wartościowań, a choć przyznawał, iż odnio-
sła liczne sukcesy, to przeczył temu, by wyniki badań naukowych 
mogły rozwiązać palące problemy społeczne. (Grazia ukończyła 
studia z fizyki, jednak przejęta nędzą, z jaką zetknęła się w Indiach, 
porzuciła plany naukowe i oddała wszystkie siły „ochronie środo-
wiska we współpracy ze społecznościami lokalnymi”). Dla żony za-
czął pisać książkę Conquest of Abundance (wyd. pośm. 1999), ma-
jącą pokazać, „jak specjaliści i  inni ludzie redukują otaczającą ich 
obfitość, z którą nie umieją sobie poradzić, oraz jakie są tego konse-
kwencje” (1995, § 15). Zmarł na raka mózgu 11 lutego 1994 r.
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Modele racjonalności Larry Laudana

Ostatnim jak dotąd ze znaczących obrońców tezy o racjonalności 
rewolucji naukowych jest Larry Laudan (ur. 1941 r.). W 1962 r. uzy-
skał B.A. z fizyki na Uniwersytecie w Kansas, a w 1965 r. doktorat 
z  filozofii w  Princeton. Przedstawił kolejno dwie koncepcje – jak 
to sam określił – racjonalnego wyjaśniania rozwoju wiedzy nauko-
wej; stosunek między nimi jest niejasny. Pierwsza wyłożona została 
w 1977 r. w Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scienti-
fic Growth („Postęp i jego problemy. W poszukiwaniu teorii postę-
pu naukowego”), druga w 1984 r. w Science and Values. The Aims 
of Science and Their Role in Scientific Debate („Nauka i  wartości. 
Cele nauki i ich rola w debatach naukowych”). Jest też Laudan au-
torem serii artykułów poświęconych dziejom filozofii nauki, zebra-
nych w tomie Science and Hypothesis. Historical Essays On Scientific 
Methodology („Nauka i hipoteza. Historyczne eseje o metodologii 
naukowej”, 1981), a także pięknego dialogu Science and Relativism. 
Some Key Controversies in the Philosophy of Science („Nauka i rela-
tywizm. Niektóre kluczowe kontrowersje w filozofii nauki”, 1990), 
w  którym w  popularnej formie przedstawił zasadnicze problemy, 
z jakimi filozofowie nauki borykali się w ciągu ostatniego stulecia.

Program racjonalnego wyjaśniania  
rozwoju wiedzy naukowej

Rozważania Progress and Its Problems oraz Science and Values łączy 
ich cel, a mianowicie sformułowanie uniwersalnych reguł ra-
cjonalności.
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W swej istocie racjonalność – czy to mówimy o racjonalnym działaniu 
czy o racjonalnym przekonaniu – polega na czynieniu (lub przekona-
niu co do) pewnych rzeczy dlatego, że mamy dobre racje, by tak postą-
pić. [...] Jeśli chcemy ustalić, czy dane działanie jest (lub było) racjo-
nalne, to musimy zapytać, czy przemawiają za nim (lub przemawiały) 
dobre racje (1977, § 4).

Jakiego rodzaju racje są dobre? Oto pytanie, na które dotąd brak 
powszechnie przyjętych odpowiedzi, a wszystkie, jakich udzielono, 
w przekonujący sposób skrytykowano. Choć Laudan o tym dosko-
nale wie, to – paradoksalnie – jest w kwestii ludzkiej racjonalności 
optymistą. Twierdzi mianowicie, że ludzie są istotami z natury ra-
cjonalnymi. Zakładam, stwierdza, 

[...] że gdy dany myśliciel czyni to, co racjonalne, nie potrze-
bujemy dłużej badać przyczyn jego działania; gdy zaś czyni to, co 
jest faktycznie irracjonalne – nawet jeśli jest przekonany, iż postępuje 
racjonalnie – potrzeba nam pewnych dalszych wyjaśnień. Założenie to 
funkcjonuje zatem w dziedzinie ludzkich zachowań bardzo podobnie 
do zasady bezwładności w fizyce. W obu przypadkach zasady te dostar-
czają charakterystyki tego, co nazywa się „zachowaniem normalnym”. 
Zarówno ciało poruszające się ze stałą prędkością, jak i człowiek zacho-
wujący się racjonalnie, to „stany oczekiwane”, niewymagające dalszej 
analizy przyczynowej. Jedynie wtedy, gdy ciała zmieniają prędkość lub 
gdy człowiek działa irracjonalnie, wymagamy wyjaśnienia tych odchy-
leń od oczekiwanego schematu. Oczywiście propozycja ta – że zacho-
wanie racjonalne stanowi raczej regułę niż wyjątek – jest rzeczą spor-
ną, jak jednak zobaczymy [...] jest ona lepsza od jej alternatyw. Właśnie 
dlatego, że jest lepsza, normatywne oceny – w przeciwieństwie do czy-
stych opisów – odgrywać muszą rolę w wyjaśnieniach historycznych, 
gdyż te oceny mówią nam, kiedy stojące przed nami zadanie wyjaśnie-
nia zostało wykonane (1977, § 6).

Laudan proponuje ogólny schemat racjonalnego wyjaśniania 
zachowań i przekonań ludzi, który, ograniczony do przekonań, 
wygląda następująco:
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Każdy racjonalny człowiek w sytuacji typu A uznaje (odrzuca,  
modyfikuje) przekonanie typu B (1) 
Smith był człowiekiem racjonalnym (2)
Smith był w sytuacji A1 (tzn. w sytuacji typu A) (3)
______________________________________________ 
Smith uznał (odrzucił, zmodyfikował) przekonanie B1 (4)

Twierdzenia 3 i 4 ustala się w wyniku badań historycznych. Punkt 2 
jest założeniem dotyczącym danego człowieka, uprawdopodobnio-
nym przez studia biograficzne. Zasadniczym zadaniem filozofii jest 
znalezienie zasad, z których wynikałyby twierdzenia typu 1. Propo-
zycje Laudana w tej kwestii przedstawię za chwilę, przedtem dobrze 
będzie skończyć wyjaśnienia natury programowej.

Tradycyjnie zakładano, że prawdziwość jest obiektywną włas-
nością zdań, niezależną od tego, co ktokolwiek na ten temat sądzi. 
Laudan, o czym poniżej, wzbrania się przed przypisywaniem zda-
niom wartości logicznych, twierdzi natomiast, iż charakter obiek-
tywny mają kryteria racjonalności: ktoś postępuje lub myśli ra-
cjonalnie albo nieracjonalnie niezależnie od tego, co na ten temat 
uważa on sam i  co uważają i  inni. Wyobraźmy sobie historyczną 
relację o kreacjoniście przekonanym, że dwa i pół tysiąca lat przed 
Chrystusem był potop. Zapytany, dlaczego tak sądzi, odpowiada, 
że mówi o tym Pismo Święte, a skoro Pismo mówi tylko prawdę, to 
za wspomnianym przekonaniem przemawiają dobre racje. W na-
szej opowieści wszyscy członkowie danego społeczeństwa, a nawet 
wszyscy ludzie żyjący w danym czasie na Ziemi, zgadzają się z nim – 
jego przekonania są zgodne ze standardami poprawności przyjęty-
mi w danej kulturze. A jednak my, których światopogląd kształtu-
ją nauki przyrodnicze, słysząc taką historię, czulibyśmy, iż czegoś 
istotnego w  niej brakuje: chcemy jeszcze wiedzieć, dlaczego ów 
kreacjonista i  całe społeczeństwo wyznaje taką teorię prawdy. Je-
śli ktoś uznał przekonanie, za którym stały jedynie złe racje, to 
oczekiwalibyśmy wyjaśnień przyczynowych, odwołujących się np. 
do mechanizmów powstawania i rozpowszechniania się ideologicz-
nych obrazów świata, jakie oferują marksiści. Jeśli natomiast spot-
kamy naukowca powiadającego, iż uznaje daną teorię dlatego, że 
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przemawiają za nią takie a takie wyniki doświadczeń, to nie czuje-
my już potrzeby żadnych dalszych wyjaśnień (o ile oczywiście 
uznamy jego racje za dobre).

Pozostaje ustalić, jakiego rodzaju racje są dobrymi racjami – 
i  dlaczego przyznajemy sobie prawo do oceniania innych kultur. 
Tradycyjne teorie racjonalności oparte były na koncepcjach natu-
ry filozoficznej, dotyczących bądź tak zwanej istoty bytu, bądź na-
tury umysłu ludzkiego. Laudan, pisząc po Kuhnie i Feyerabendzie, 
nie mógł oprzeć rozważań na żadnych fundamentalistycznych te-
zach. Nie dysponujemy niewzruszonymi podstawami, każde z na-
szych przekonań na temat świata i nas samych może okazać się fał-
szywe. Należy przyjąć podejście porównawcze: nie mamy trwałego 
punktu odniesienia, ale możemy porównywać ze sobą systemy 
przekonań, jakimi dysponujemy. Laudanowskie kryteria racjo-
nalności są kryteriami wyboru najlepszych z koncepcji dostęp-
nych w danym czasie: dokonujemy ocen teorii, porównując ją pod 
pewnymi względami z dostępnymi w danym czasie teoriami kon-
kurencyjnymi.

Otóż – co Laudan stwierdza bez przytaczania na razie jakichś 
„dobrych racji” – najlepszym spośród rodzajów przekonań, ja-
kimi ludzkość dysponuje, jest wiedza zwana naukową. Jeśli 
więc poszukujemy uniwersalnych reguł racjonalności, to czynić to 
powinniśmy, badając zachowania ludzi uprawiających nauki przy-
rodnicze, a więc fizyków, chemików, biologów i im podobnych.

Jeśli nauka to system badań stojący na trwałym gruncie, to jedynym 
postępowaniem właściwym i prawidłowym winno być gorliwe naśla-
dowanie jej metod, uznanie jej wniosków i przyjęcie jej założeń. Jeśli 
jednak nauka jest w przeważającej części irracjonalna, to nie ma powo-
du, by traktować jej roszczenia do wiedzy bardziej (lub mniej) serio niż 
roszczenia jasnowidza, proroka religijnego, guru czy cyrkowego wróż-
bity (1977, Prologue).

Laudan takie wątpliwości od razu uchyla i oznajmia, że nauka jest 
w przeważającej części racjonalna. Oczywiście nie wszystko, co kie-
dykolwiek pod tym szyldem robiono, określilibyśmy jako racjonal-
ne. Istnieje jednak cały szereg zachowań czy przekonań propago-
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wanych jako naukowe, o których ludzie wykształceni w dziedzinie 
nauk przyrodniczych bez wątpienia powiedzieliby, że były racjo-
nalne. Tak np. z pewnością racjonalna była akceptacja mechaniki 
Newtona w 1800 r. i z pewnością irracjonalne było trwanie w owym 
czasie przy mechanice Arystotelesa. Podobnych normatywnych 
przekonań jest sporo, tworzą one zbiór „naszych prioryteto-
wych przed-analitycznych intuicji dotyczących naukowej 
racjonalności” (1977, s. 160). Od filozoficznych modeli racjonal-
ności oczekuje się z kolei, aby dostarczały tym wzorcowym przy-
kładom legitymizacji – i  to stanowi podstawowe kryterium oce-
ny teorii racjonalności, z których mają wynikać przesłanki typu 1 
w powyższym schemacie racjonalnego wyjaśniania. (Podobne me-
takryteria sformułował wcześniej Lakatos).

Każdy filozoficzny model określał będzie pewne parametry jako istotne 
dla akceptacji teorii [...]. Historyczne badania nad rozważanym przy-
padkiem wskażą, jakie mają być ich wartości. Gdy wartości te zosta-
ną określone, model powinien nas prowadzić do ustalenia historycznej 
racjonalności akceptacji teorii, o której mowa. Jeśli ocena wynikająca 
z modelu zgadza się z naszymi przed-analitycznymi intuicjami, to te 
ostatnie dostarczą modelowi poparcia; jeśli, z drugiej strony, werdykt 
modelu przeczy naszym przed-analitycznym intuicjom, model jest po-
ważnie zagrożony (1977, § 5).

Kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazła się współczesna filozofia na-
uki, bierze się stąd, podkreśla Laudan, że przeprowadzone w ostat-
nich dziesięcioleciach badania historyczne wykazały, iż dotychcza-
sowe modele racjonalności przeczą niemal każdej z takich intuicji! 
Okazało się, że wiele najznakomitszych teorii nie mogłoby powstać, 
gdyby ich twórcy i zwolennicy nie byli, w świetle dotychczasowych 
systemów filozofii i metodologii nauki, irracjonalni. Na przykład, 
wbrew radom filozofów naukowcy nie formułowali swych teorii 
jako indukcyjnych (enumeracyjnie bądź eliminacyjnie) uogólnień 
wyników doświadczeń, trwali przy teoriach mniej w  świetle róż-
nych filozoficznych koncepcji adekwatnych od innych dostępnych 
w  danym czasie; używali metafizycznych argumentów za swoimi 
teoriami i przeciwko nim; wiele wysiłków wkładali w rozwiązywa-
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nie problemów pojęciowych, które w świetle empirystycznych filo-
zofii nauki w ogóle problemami być nie powinny itd.

W tej sytuacji część filozofów, pod wodzą Kuhna i Feyerabenda, 
ogłosiła, że nauka jest – i musi być – irracjonalna. Inni próbują tak 
zmodyfikować któryś z tradycyjnych modeli racjonalności, aby kło-
potliwe fakty historyczne poczęły jawić się w ich świetle jako racjo-
nalne. Laudan, jak pisze, obiera trzecią drogę i szuka nowej „analizy 
racjonalności rozmyślnie, próbując uniknąć pewnych kluczowych 
założeń, które spowodowały załamywanie się analizy tradycyjnej 
(1977, Prologue).

Tradycyjne pojęcie racjonalności zakłada istnienie pewnego 
celu: zachowaniami racjonalnymi są te, które wiodą nas do niego 
(możliwie krótką i wygodną drogą). Celem tym w większości ujęć 
tradycyjnych była prawda: badania naukowe są racjonalne, albo-
wiem stanowią najlepszą, a może jedyną, drogę do poznania prawdy 
o świecie. A choć, co natychmiast przyznawano, prawdy ostatecznej 
nie osiągnięto, to rezultatem racjonalnych badań doświadczal-
nych i dociekań teoretycznych miał być postęp poznawczy: kolej-
ne teorie naukowe są, zdaniem empirystów logicznych i „później-
szego” Poppera, coraz prawdziwsze.

Ale ideał prawdy jako celu nauki załamał się zupełnie. Najpierw 
wykazano, że ani nie istnieją metody osiągania wiedzy pewnej, ani 
nie sposób wykazać prawdziwości czy choćby „prawdopodobnej 
prawdziwości” teorii empirycznych. Później ujawnienie niewspół-
mierności różnych teorii „tych samych” zjawisk, a  także wskaza-
nie przez Kuhna na istnienie poznawczych strat przy przechodze-
niu między teoriami wykazało, iż nie sposób mówić o  kolejnych 
teoriach jako o  „coraz bliższych prawdzie”. Tradycyjny cel nauki 
okazał się utopią, co prowadzi dalej do wniosku, że „Jeśli racjo-
nalność polega na wierzeniu w  to jedynie, o  czym można 
rozsądnie założyć, że jest prawdą i  jeśli prawdę zdefiniu-
jemy w jej klasycznym, nie-pragmatycznym sensie, to nauka 
jest (i na zawsze pozostanie) irracjonalna” (1977, 125).

Jeśli chcemy ratować ideę racjonalności nauki, to musimy usu-
nąć z rozważań pojęcie prawdy – metafizycznej, niestwierdzalnej „ce-
chy” teorii – jako celu naukowych dociekań. Mówmy tylko o tym, 
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co da się stwierdzić. Nie sądźmy ani że nauka jest prawdziwa, ani 
że prawdziwa nie jest, ale zawiesiwszy wszelkie tego rodzaju prze-
konania, przyjrzyjmy się nauce takiej, jaka nam się jawi – choć to, 
jaką się jawi, zależy od przyjętej metodologii. Najpierw przyjrzyjmy 
się obrazowi nauki naszkicowanemu w Postępie i jego problemach.

Rozwiązywanie problemów jako cel nauki

Tym, co przede wszystkim rzuca się w  oczy w  wiedzy naukowej, 
są teorie. Ale słowa „teoria” używa się w dwóch różnych znacze-
niach, a ich mieszanie prowadzi do niefortunnych nieporozumień. 
Z  jednej strony mianem teorii określa się np. elektrodynamikę 
Maxwella, teorię efektu fotoelektrycznego Einsteina czy teorię war-
tości Marksa. Z drugiej mówimy np. o teorii atomowej czy o teo-
rii kwantów. Uderzająca różnica pomiędzy oboma typami jest taka, 
że każda z  teorii drugiego rodzaju obejmuje wiele teorii rodzaju 
pierwszego. Aby zapobiec nieporozumieniom uniemożliwiającym 
zbudowanie teorii postępu naukowego filozoficznie adekwatnej 
i historycznie trafnej, Laudan teorie drugiego typu określa mianem 
tradycji badawczych.

[...] tradycja badawcza to zbiór ogólnych założeń dotyczą-
cych bytów i  procesów w  pewnej dziedzinie badań i  popraw-
nych metod, jakimi należy się posługiwać by rozważać proble-
my i konstruować teorie (1977, 81).

Właśnie tradycje badawcze stanowią, jak się okaże poniżej, jednost-
kę podlegającą ocenom metodologicznym. Oczywiście pomysł, 
aby podstawową jednostką analiz i ocen uczynić pewne całości po-
nadteoretyczne, nie był nowy. Przed Laudanem całości takie wprowa-
dzali Toulmin (ideały przyrodniczego porządku), Lakatos (programy 
badawcze) i Kuhn (macierze dyscyplinarne). Na czym polegają róż-
nice między tradycjami badawczymi a teoriami i co je ze sobą łączy? 
Jak już powiedziano, wiele teorii należy do jednej tradycji badawczej. 
Teorie służą wyjaśnianiu i przewidywaniu zjawisk, natomiast trady-
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cje same przez się wyjaśnień i przewidywań nie dostarczają. Należą-
ce do tradycji teorie mogą istnieć równocześnie (nawet przecząc sobie 
wzajemnie) lub następować po sobie (wtedy teoria następna jest czę-
sto modyfikacją swej poprzedniczki). Ale podczas gdy teorie powsta-
ją i upadają, tradycja badawcza trwa. 

Zdarzają się, choć z rzadka, tradycje zawierające jedynie założe-
nia ontologiczne lub jedynie założenia metodologiczne. Określając 
z grubsza, jakie rodzaje bytów istnieją w badanej dziedzinie, jakie 
mają lub mogą mieć własności i w jaki sposób ze sobą oddziałują, 
tradycja badawcza ukierunkowuje rozwój należących do niej teorii. 

Funkcją szczególnych teorii w obrębie tradycji badawczej jest wyjaśnie-
nie wszelkich problemów w danej dziedzinie przez „zredukowanie” ich 
do ontologii owej tradycji (1977, 79).

Teorie powinny uszczegóławiać ontologię swej tradycji, czyniąc za-
razem zadość jej postulatom metodologicznym.

Teorie nie wynikają z  tradycji badawczej – co widać choćby 
stąd, że do tradycji należą niekiedy teorie ze sobą sprzeczne. Jest 
natomiast faktem historycznym, że prawie wszystkie teorie były 
tworzone przez naukowców pracujących w ramach takiej czy innej 
tradycji badawczej. Z drugiej strony szczególna teoria, wyabstraho-
wana z historycznego kontekstu, często nie wskazuje nam w jedno-
znaczny sposób, z  jaką tradycją badawczą była związana. To bar-
dzo ważne: nie tylko wiele różnych teorii należy do danej tradycji 
badawczej, ale też jedna teoria może należeć do różnych tradycji. 
Można więc zmienić tradycję, nie zmieniając teorii. Powrócimy do 
tego za chwilę.

Tradycja badawcza określa z grubsza dziedzinę zastosowań 
należących do niej teorii. Narzuca ograniczenia na dopuszczal-
ne typy teorii: teoria nie może zakładać istnienia bytów przez daną 
tradycję zakazanych, konstrukcja teorii nie może gwałcić ustalo-
nych przez tradycję norm metodologicznych. Pełni funkcje heury-
styczne: udziela naukowcom wskazówek, jak budować teorie i jak 
modyfikować je w obliczu ujawnionych trudności. Na przykład, po-
szukujący teorii światła i barw Kartezjusz z góry wiedział – bo tak 
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mówiła przyjęta, a po części stworzona przez niego tradycja – że je-
dynymi własnościami ciał są wielkość, kształt, położenie i ruch. Po 
czym, zestawiając ze sobą te własności, próbował zbudować teorię 
wyjaśniającą i przewidującą zjawiska optyczne. 

Żadna z tych teorii nie wynikała logicznie z jego tradycji badawczej; ale, 
na wskazane sposoby, ta tradycja badawcza kierowała konstruowaniem 
Kartezjańskich teorii na pewne subtelne i ważne sposoby (1977, § 3).

Laudan nawet nie próbuje sprecyzować, na czym owe „subtelne i waż-
ne sposoby” polegają. W zasadzie pozostaje wierny tradycji Poppe-
rowskiej o tyle, że interesują go jedynie metodologiczne oceny teorii 
już sformułowanych. Proces tworzenia teorii nie podlega jego zda-
niem racjonalnej rekonstrukcji, a dla oceny danej teorii czy tradycji 
jest obojętne, w jaki sposób ją sformułowano. Gdy grupa metodolo-
gów nauki, pod wodzą Thomasa Nicklesa, próbowała wprowadzić 
problematykę odkryć w zakres badań nad nauką, Laudan stwier-
dził, że nie dostrzega filozoficznego sensu takiego programu (1980).

Tradycja badawcza racjonalizuje – uzasadnia – należące do 
niej teorie. Każda teoria zawiera założenia niepotwierdzone ani 
przez argumenty teoretyczne, ani przez dane doświadczalne. Ale 
część z tych założeń należy do tradycji badawczej, co zwalnia na-
ukowców z poszukiwania dla nich uzasadnień – i pozwala skiero-
wać energię na inne badania. Uzasadniać trzeba tylko założenia do 
tradycji badawczej nienależące (a przez nią niezabronione).

Jedna i  ta sama teoria może być racjonalizowana przez różne 
tradycje badawcze, co czasem dotyczy tych samych, a  czasem in-
nych założeń. Niekiedy tradycja – o ile jest dostatecznie bogata po-
jęciowo, a  jej zwolennicy utalentowani – może uzasadnić i  racjo-
nalizować teorie, które na pierwszy rzut oka wydają się związane 
z innymi tradycjami metafizyczno-metodologicznymi. Może w ta-
kim przypadku dojść do zmiany panującej tradycji badawczej bez 
zmiany teorii.

Tradycja badawcza podlega nieustannym przeobrażeniom. Pierw-
szy, oczywisty sposób przekształceń, to modyfikacje i zmiany na-
leżących do niej teorii. Niekiedy dochodzi do zmian niektórych 
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podstawowych elementów rdzenia tradycji. Laudan sprzeciwia się 
twierdzeniu Lakatosa, iż rdzeń programu badawczego jest w ciągu 
całego okresu trwania programu niezmienny.

Jeśli przyjrzymy się wielkim tradycjom badawczym w  historii myśli 
naukowej – arystotelizmowi, kartezjanizmowi, darwinizmowi, trady-
cji newtonowskiej, stahlowskiej chemii, mechanicystycznej biologii czy 
freudowskiej psychologii, by wymienić tylko niektóre – natychmiast 
zauważymy, iż trudno znaleźć jakiś interesujący zbiór doktryn charak-
teryzujących którąś z  tradycji badawczych w trakcie całej jej histo-
rii (1977, 97).

Zarówno ontologia, jak i metodologia najwcześniejszych i najpóź-
niejszych wersji tradycji mogą się bardzo od siebie różnić. A jednak 
badania historyczne wskazują na istnienie między nimi więzi każą-
cych, zdaniem Laudana, mówić o jednej tylko tradycji podlegającej 
naturalnej ewolucji. W każdym jej stadium podlega wymianie 
jedynie część składających się na tradycję założeń. W każdym też 
okresie istnieje zbiór elementów tradycji uważanych przez naukow-
ców za niepodważalne, stanowiące więc jej twardy rdzeń w sensie 
Lakatosa – tyle że ów zbiór zmienia się z upływem czasu. Niekie-
dy dochodzi do połączenia dwóch tradycji, bądź przez wchłonięcie 
jednej przez drugą, bądź przez odrzucenie pewnych elementów obu 
tradycji i dodanie do siebie pozostałych.

Jeśli chodzi o rewolucje naukowe – czyli zmiany panujących 
tradycji badawczych – to, zdaniem Laudana, ich znaczenie jest zde-
cydowanie we współczesnej filozofii nauki przeceniane. Zawsze 
niemal istnieje obok siebie kilka konkurencyjnych tradycji, zaś dys-
kusja nad ich podstawami jest nieustannie prowadzona. Pojęciowe 
przełomy dokonują się przez cały czas, a rewolucja naukowa polega 
w gruncie rzeczy na tym, iż tradycja, będąca wcześniej własnością 
niewielkiej grupy, zaczyna kierować badaniami przeważającej licz-
ny naukowców.

Po tych uwagach wstępnych można przejść do omówienia cen-
tralnego zagadnienia całej książki, czyli problemu racjonalności 
rozwoju wiedzy naukowej.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



395MODELE RACJONALNOŚCI  L ARRY L AUDANA

Jeśli mamy mówić o racjonalności pewnego przedsięwzięcia, to, 
jak już powiedziano, należy najpierw określić jego cel. Racjonalnym 
jest to, co sprzyja realizacji założonego celu. Istnieje zatem tyle od-
mian racjonalności, ile celów, do jakich ludzie dążą. Nas interesuje 
racjonalność naukowa, a zatem i cel, jaki próbują osiągnąć naukow-
cy. (Dla biologa, który w stalinowskim Związku Sowieckim stawiał 
sobie za celem było osiągnięcie materialnych korzyści lub zachowa-
nie życia, racjonalne było zaakceptowanie teorii Łysenki; nie była 
to jednak racjonalność naukowa). Laudan, jak powiedziano, prze-
czy temu, aby celem nauki była – choćby tylko prawdopodobna – 
prawda. (Przeczy też poglądowi, jakoby celem tym było służenie, 
poprzez praktyczne zastosowania teorii, ludzkości). Zamiast szu-
kać takich ukrytych celów przyjrzyjmy się, zdaje się mówić Lau-
dan w duchu późniejszego Wittgensteina, praktyce naukowców ta-
kiej, jaka ma miejsce niejako na powierzchni. Spostrzegamy wtedy, 
że celem naukowców jest rozwiązywanie problemów.

Skoro najogólniejszym i  najważniejszym celem poznaw-
czym nauki jest rozwiązywanie problemów, to racjonalne jest 
to wszystko, co przyczynia się do postępu wiedzy mierzone-
go ilością i  doniosłością problemów rozwiązanych minus 
ilość i doniosłość problemów, z którymi naukowcy uporać 
się nie potrafią. Trzeba zatem określić rodzaje problemów, na ja-
kie natrafiamy, uprawiając naukę.

Problemy empiryczne dotyczą obserwowalnych faktów: „prob-
lem empiryczny stanowi coś dotyczącego świata przyrody, co ude-
rza nas jako dziwne lub wymagające wyjaśnienia” (1977, § 1). Choć 
zawsze spoglądamy na świat przez okulary przyjętych teorii, to 
problemy empiryczne dotyczą nie teorii, ale faktów. Nie każdy fakt 
stanowi problem empiryczny: „By uważać coś za problem empi-
ryczny, musimy czuć, że istnieje nagroda za jego rozwiązanie”, że 
jego rozwiązanie przyniesie nam pewne korzyści. Fakt może zatem 
stać się źródłem problemu długo po jego odkryciu, może też prze-
stać stanowić problem.

Osobliwe jest, że Laudan wciąż pisze o „uderzaniu” czy o „czu-
ciu”, nie wyjaśniając np., jakiego rodzaju związki zachodzą pomię-
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dzy problematycznymi faktami a przyjętymi teoriami. W podobny 
sposób definiuje, czym jest rozwiązanie problemu:

[...] problem empiryczny jest rozwiązany gdy, w ramach szczególne-
go kontekstu badawczego, naukowcy słusznie nie uważają go już za 
pytanie pozostające bez odpowiedzi, tzn. gdy są przekonani, że rozu-
mieją, dlaczego sytuacja z tym problemem związana jest taka, jaka jest 
(1977, 22).

Laudan upiera się, że rozwiązanie problemu nie może zostać zre-
dukowane do wyjaśnienia faktu zgodnie z  omówionym powyżej 
w  rozdz. 2 modelem nomologiczno-dedukcyjnym, ale nie okreś-
la związków, jakie mają zachodzić pomiędzy zadowalającym roz-
wiązaniem a panującymi teoriami i tradycjami badawczymi. Z tego 
typu brakami trudno się pogodzić!

Problemy empiryczne różnią się doniosłością. Czasem prob-
lem staje się dla naukowców doniosły z powodów pozanaukowych 
(np. ze względu na zapotrzebowanie ze strony przemysłu) – a za-
tem naukowo nieracjonalnych. Ale istnieje też ocena doniosłości 
problemów naukowych racjonalna ze względów poznawczych. 
Poznawcza doniosłość problemu wzrasta, gdy został on rozwiąza-
ny przez którąś z teorii dostępnych w danym czasie – a wtedy teorie 
konkurencyjne powinny albo też go rozwiązać, albo wytłumaczyć, 
dlaczego rozwiązania nie dostarczyły. Szczególnie doniosłe są prob-
lemy dotyczące procesów służących jako archetypy, czyli takich, 
do których – według danej tradycji badawczej – redukują się proce-
sy pozostałe (dlatego tak ważne było np. dla naukowców kartezjań-
skich rozwiązanie problemu zderzeń ciał). Problemy ogólne są do-
nioślejsze od problemów szczegółowych (problem p jest ogólniejszy 
od problemu p  wtedy i tylko wtedy, gdy każde rozwiązanie p jest 
też rozwiązaniem p , lecz nie na odwrót). Laudan wymienia jesz-
cze kilka innych kryteriów poznawczej doniosłości problemów em-
pirycznych, są one jednak mniej ważne i w tym omówieniu je po-
minę. Natomiast pierwsze z wymienionych przed chwilą kryteriów 
wyodrębnia wśród problemów empirycznych szczególnie doniosłą 
podklasę – i ją trzeba omówić oddzielnie.
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Problemy anomalijne rozpadają się na trzy klasy: 

(1) problemy nierozwiązane – te problemy empiryczne, których nie 
rozwiązała dotąd żadna teoria; (2) problemy rozwiązane – problemy 
empiryczne adekwatnie rozwiązane przez pewną teorię; (3) problemy 
anomalijne – te empiryczne problemy, których nie rozwiązała pewne 
szczególna teoria, a które rozwiązała jedna lub więcej spośród jej kon-
kurentek (1977, § 1).
 

Problemy rozwiązane podnoszą, rzecz jasna, ocenę teorii. Jednak 
wbrew obiegowemu poglądowi empiryczne problemy, których nie 
zdołano rozwiązać, oceny tej nie obniżają. Są ku temu dwa powody. 
Pierwszym jest niepewność co do poprawności danych doświad-
czalnych: dopóki nie wyjaśnimy badanego zjawiska, jest trudno rę-
czyć za działanie w danym przypadku przyrządów pomiarowych, 
za słuszność sposobu gromadzenia danych, za trafność założeń do-
tyczących izolacji badanego układu od zakłóceń zewnętrznych itd. 
Drugim powodem jest niejasność, do jakiej dziedziny nauki dane 
zjawisko należy. (Np. bezpośrednio po odkryciu ruchów Browna 
nie wiedziano, czy stanowią one problem dla biologii, chemii, teorii 
elektromagnetyzmu, optyki, teorii ciepła, hydrodynamiki, a może 
jest to jakiś przypadkowy efekt, którym nie warto zawracać sobie 
głowy). W  sumie, „problemy nierozwiązane poczynają być 
uważane za problemy autentyczne dopiero wtedy, gdy nie 
są już nierozwiązane”. Ale problem może przestać być nieroz-
wiązany również wówczas, gdy rozwiąże go konkurencyjna wobec 
T teoria T  – bo wtedy dane doświadczalne zyskują wiarygodność, 
a my nabieramy przekonania, że wiemy już, do jakiej dziedziny ba-
dane zjawisko należy i że wobec tego T powinna go wyjaśnić. Jeśli 
go nie wyjaśni, staje w obliczu anomalii.

Występowanie anomalii rodzi podejrzenia co do zasadności 
teorii, ale nie zmusza nas do jej odrzucenia. Po pierwsze, dostar-
czone przez T  rozwiązanie może ulec obaleniu, co stanowi jeden 
ze sposobów likwidacji anomalii, przed jaką stoi T. Nawet jeśli do-
starczone przez T  rozwiązanie przetrwa, to zawsze mamy prawo 
wierzyć, że T też kiedyś rozwiązania dostarczy. Zagrożenie, jakie 
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dla teorii stanowią anomalie, zależy nie tyle od ich liczby, co od ich 
doniosłości. Ta z kolei określona jest przez dwa czynniki. Pierw-
szym jest stopień niezgodności danych doświadczalnych i teore-
tycznych przewidywań. Z powodu czynionych na każdym prawie 
kroku przybliżeń teoretycznych oraz występujących zawsze błędów 
doświadczalnych pewne niezgodności występują tak czy inaczej. 
Niewielkie niezgodności stają się źródłem problemów o  małym 
znaczeniu, znaczne niezgodności mogą stać się źródłem poważ-
nych zarzutów. Doniosłość anomalii rośnie też z  jej wiekiem: im 
dłużej trwają niepowodzenia, tym mniejsza pozostaje nadzieja, że  
T w końcu anomalijny problem rozwiąże.

Problemy pojęciowe. Problemy empiryczne, w  tym anoma-
lijne, dotyczą świata. Ale powstają też problemy, których istnienie 
zależy od cech samych teorii i tradycji badawczych: problemy poję-
ciowe. (Ponieważ, jak powiedziano, każda obserwacja naukowa jest 
współkształtowana przez przyjęte teorie, to problemów czysto em-
pirycznych nie ma, istnieje zaś ciągłe spektrum problemów o róż-
nych stosunkach składników empirycznych i pojęciowych; Laudan 
dla wygody omawia jedynie oba przypadki graniczne). Teoria stoi 
wobec problemów pojęciowych dwojakiego rodzaju.

Wewnętrzne problemy pojęciowe powstają, gdy T okazuje 
się sprzeczna wewnętrznie, gdy jej podstawowe kategorie są niejas-
ne i wieloznaczne, a wreszcie gdy rozumowania popadają w błęd-
ne koło.

Zewnętrzne problemy pojęciowe powstają wtedy, gdy teo-
ria T popada w konflikt z inną teorią T , o której zwolennicy T są-
dzą, że przemawiają za nią dobre racje. „Konflikt” może przybierać 
różne postacie; podane przez Laudana przykłady, uporządkowane 
według malejącego „natężenia konfliktu”, to: logiczna sprzeczność  
T i T ; ich łączne nieprawdopodobieństwo; sytuacja, gdy jedna z te-
orii, zgodnie z miejscem zajmowanym w hierarchii, powinna wy-
nikać z drugiej (tak jak uważamy dziś, że prawa chemii powinny 
wynikać z praw mechaniki kwantowej), a nie wynika. Oczywiście 
relacja konfliktu jest symetryczna: wobec problemu pojęciowego 
stoją zarówno T, jak i T .
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T  nie musi być teorią naukową w normalnym tego słowa zna-
czeniu. Może być np. teorią metodologiczną przyjętą przez zwolen-
ników T. Tego rodzaju konflikt racjonalizował słynne zarzuty wy-
taczane na przełomie ostatniego stulecia teoriom atomistycznym. 
T  może być również światopoglądem, zbiorem przekonań metafi-
zycznych, etycznych czy religijnych. W przypadku wystąpienia ta-
kich konfliktów należy zmienić bądź zmodyfikować teorię lub świa-
topogląd.

Doniosłość problemów pojęciowych zależy od czterech czyn-
ników. Pierwszym jest natężenie konfliktu między T a T  (Lau-
dan znów nie wyjaśnia, na czym to „natężenie” czy „napięcie” pole-
ga i jak je mierzyć). Po drugie, problem, przed jakim stoi T, jest dla 
niej tym donioślejszy, im bardziej jesteśmy przekonani o popraw-
ności T . Czynnik trzeci odgrywa rolę w  sytuacji, gdy w  miejscu 
T mamy dwie konkurencyjne teorie T1 i T2: jeśli w odniesieniu do 
T  teoria T1 generuje problemy pojęciowe niegenerowane przez T2, 
to fakt ten przemawia na korzyść T2, a zatem stanowi tym większy 
problem dla T1. Czynnikiem czwartym jest, podobnie jak w przy-
padku anomalii, wiek problemu.

Przejdźmy do kryteriów ocen tradycji badawczych i  teorii. 
Z tego, co powiedziano o naturze problemów, widać, że ocena wią-
że się zawsze z porównywaniem teorii bądź tradycji badawczej z in-
nymi – w tym konkurencyjnymi – teoriami i  tradycjami, nie tyl-
ko naukowymi, ale również metodologicznymi i „metafizycznymi”. 
Ważna część problemów, przed jakimi stoi każda teoria – anomalij-
ne i zewnętrzne pojęciowe – jest generowana przez jej stosunek do 
całej reszty naszych przekonań. Ale nie jest to, jak się jeszcze oka-
że, jedyny powód.

Podstawową jednostkę postępu wiedzy stanowi rozwiązany 
problem, empiryczny bądź pojęciowy, zaś „celem nauki jest mak-
symalizacja dziedziny rozwiązanych problemów empirycz-
nych, przy jednoczesnej minimalizacji dziedziny problemów 
anomalijnych i pojęciowych (1977, § 2). Przypuśćmy, że teoria 
T1 stoi wobec pewnego problemu empirycznego e. Aby go rozwią-
zać, modyfikujemy T1, uzyskując w rezultacie T2, która rozwiązuje 
zwykle więcej problemów empirycznych niż T1 (o  ile modyfikacja 
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nie wiedzie do strat, unieważniając część uzyskanych poprzednio 
rozwiązań). Dokonane modyfikacje mogą jednak generować nowe 
problemy anomalijne i  pojęciowe. Na przykład, może się okazać, 
iż z  T2 wynikają pewne empiryczne konsekwencje niewynikające  
z T1 i że doświadczenie tych konsekwencji nie potwierdza – a są to 
zjawiska wyjaśnione przez teorie konkurencyjne. Dokonane mo-
dyfikacje mogą przeczyć uznanym teoriom naukowym, metodolo-
giom lub żywionym przez naukowców przekonaniom metafizycz-
nym – wtedy T2 stanie wobec problemów pojęciowych, od których 
T1 była wolna. Jeśli te nowe problemy nie zostaną rozwiązane, to 
suma strat może przewyższyć osiągnięte zyski – i T2 otrzyma, w po-
równaniu z T1, ocenę negatywną.

Miarą oceny pojedynczej teorii – dokonywanej z uwzględnie-
niem całej pozostałej wiedzy – jest jej skuteczność czy adekwat-
ność:

[...] całkowita skuteczność teorii w  rozwiązywaniu problemów okre-
ślona jest przez podanie liczby i doniosłości problemów empirycznych 
przez teorię rozwiązanych i odjęcie od tego liczby i doniosłości anoma-
lii i problemów pojęciowych, jakie ta teoria generuje (1977, § 2).

To pozwala Laudanowi zdefiniować pojęcie postępu poznawczego:

[...] ilekroć modyfikujemy teorię lub zastępujemy ją teorią inną, zmiana 
jest postępowa wtedy i tylko wtedy, gdy wersja późniejsza jest skutecz-
niejszym narzędziem rozwiązywania problemów (w sensie określonym 
przed chwilą) niż jej poprzedniczka.

Zmiana teorii T1 na T2 (dokonana od podstaw lub przez wpro-
wadzenie do T1 modyfikacji) jest postępowa wtedy i  tylko 
wtedy, gdy T2 stanowi skuteczniejsze od T1 narzędzie roz-
wiązywania problemów. Przeciwieństwem postępu jest regres.

Laudan parokrotnie podkreśla, że skuteczność i postęp można 
określić liczbowo. Wzór na skuteczność teorii miałby zapewne wy-
glądać jakoś tak:

S(Ti) = d(e1) + d(e2) + … + d(en) – d(ak) – … – d(ao) – d(pl) – … – d(pr)
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gdzie d(ej) – doniosłość każdego z n rozwiązanych przez Ti prob-
lemów empirycznych ej, d(ai) – doniosłość każdego z o problemów 
anomalijnych ai generowanych przez Ti i resztę naszej wiedzy, d(pl) – 
doniosłość każdego z  r problemów pojęciowych pl, przed jakimi 
stoi Ti. Jak określić liczbowo doniosłość problemów – o tym Lau-
dan milczy.

Gdyby jakimś cudem uporać się z zadaniem określenia skutecz-
ności teorii, to postęp przy przejściu od Ti do Tj określałby wzór:

P(Ti, Tj) = S(Ti) – S(Tj).

Skuteczność i  postęp to dwa podstawowe kryteria ocen, jakim 
poddaje się teorie i tradycje badawcze. Powstaje teraz pytanie o rady, 
jakich na podstawie tych ocen można udzielić. Rady mają wyni-
kać z reguł metodologicznych obowiązujących zawsze i wszę-
dzie. Nie jest jasne, czy Laudan odróżnia jedno od drugiego, ja wolę 
zmieszane w jego tekście oceny i rady oddzielić. Reguły metodolo-
giczne wyglądają zaś następująco:

Tradycja badawcza jest akceptowalna, jeśli ostatnie z na-
leżących do niej teorii odznaczają się dużą skutecznością rozwiązy-
wania problemów.

Akceptowalność pojedynczej teorii określona jest zarówno 
przez jej skuteczność, jak i przez akceptowalność tradycji badaw-
czej, do której owa teoria należy.

Nawet gdybyśmy zdołali określić skuteczność liczbowo, to dla 
izolowanej teorii czy tradycji żadna rada wynikać by stąd nie mo-
gła. Ocena skuteczności staje się przydatna dopiero wtedy, gdy dys-
ponujemy konkurencyjnymi teoriami lub tradycjami. Laudan ra-
dzi postępować według zasady: wybierz teorię lub tradycję 
badawczą charakteryzującą się największą skutecznoś-
cią rozwiązywania problemów. Wybierając, a zatem akceptu-
jąc teorię bądź tradycję badawczą, traktujemy ją tak, jak gdy-
by była prawdziwa.

Druga reguła metodologiczna wiąże się z rozróżnieniem przez 
Laudana kontekstu akceptacji i  kontekstu rozwijania (the 
context of pursuit). Stąd, że dana tradycja badawcza B jest w danej 
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chwili najlepsza, nie wynika, że gorsza pod względem skuteczności 
B  w przyszłości jej nie prześcignie. Dlatego nie jest bynajmniej ir-
racjonalnym, akceptując B, prowadzić zarazem badania w ramach 
B . Co więcej, „naukowcy mogą mieć dobre racje, aby pracować nad 
teoriami, których nie akceptują” (1977, § 3). Będzie tak wtedy, gdy 
tradycja badawcza charakteryzuje się szybkim postępem, to znaczy 
gdy kolejne teorie w ramach tradycji coraz skuteczniej rozwiązują 
generowane przez siebie i swe poznawcze otoczenie problemy.

Nadzieje, jakie rokuje tradycja badawcza, lub jej racjonalna rozwi-
jalność (rational pursuability) określane są przez postęp (czy tempo 
postępu), jakim się wykazała.

Reguła metodologiczna, której można by nadać miano reguły racjo-
nalnych badań, brzmi: prowadź badania w ramach tej tradycji 
badawczej, która charakteryzuje się najszybszym postępem – 
niezależnie od tego, czy ją akceptujesz. (Ale dlaczego mielibyśmy 
prowadzić badania jedynie w ramach najbardziej postępowej trady-
cji, pozbawiając inne tradycje szansy na stanie się może jeszcze bar-
dziej postępowymi? Na ten temat Laudan milczy).

Laudan przyznaje, iż ludzie faktycznie stosują rozmaite i zmien-
ne kryteria oceniania poglądów. W dziejach nauki modyfikowano 
kryteria wyjaśniania czy sprawdzania, przekonania dotyczące me-
tod wnioskowania indukcyjnego itp. Uważa jednak, że jego własne 
rozważania dotyczą ogólnej natury racjonalności, że udało mu się 
uchwycić cechy racjonalności obowiązujące zawsze i wszędzie. Jego 
model racjonalności, jak podkreśla,

[...] przekracza osobliwości czasów przeszłych, a  zgodnie z  nim we 
wszystkich epokach i wszystkich kulturach, o  ile kultury te mają tra-
dycję krytycznej dyskusji (bez czego żadna nie może sobie rościć pra-
wa do racjonalności), racjonalność polega na akceptowaniu tych trady-
cji badawczych, które najskuteczniej rozwiązują problemy. Wedle tego 
modelu naukowcy w dowolnej kulturze obstający przy teorii czy trady-
cji badawczej mniej od innych skutecznej w obrębie tej kultury, zacho-
wują się irracjonalnie. Pod pewnymi ważnymi względami model ten 
twierdzi, że istnieją pewne bardzo ogólne cechy racjonalności, które są 
ponadczasowe i ponadkulturowe (1977, § 4).
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Skoro jednak Laudan nie sprecyzował, czym jest problem, czym 
jego rozwiązanie i jak mierzyć jego doniosłość, trudno z takim sta-
nowiskiem polemizować.

Wiedza, metody i wartości

Przy wszystkich niejasnościach i  wątpliwościach, jakie budzi Po-
stęp i jego problemy, został tam wyłożony dość rozbudowany system 
filozofii i  metodologii nauk. W  przeciwieństwie do tego Science 
and Values (1984) sprawia wrażenie szkicu wykonanego najgrub-
szą kreską. Większość tekstu wypełniają polemiki; własne poglądy 
Laudana, o których stwierdza, że przewyższają wszystko inne, co 
dotąd o racjonalności nauki powiedziano, zawrzeć by się dało w ar-
tykule. Tylko o tej części wywodów będzie mowa poniżej.

W stosunku do poglądów z Progress and Its Problems zmiany są 
bardzo znaczne. Odrzucona zostaje teza, iż uniwersalnym i nadrzęd-
nym celem nauki jest rozwiązywanie problemów. Nie występują klu-
czowe pojęcia pierwszej książki: tradycje badawcze, problemy empi-
ryczne, pojęciowe i anomalijne, skuteczność, postęp, akceptowalność. 
Łączy obie książki metodologiczny antyrealizm: nie sposób wyjaśnić 
rozwoju wiedzy naukowej, patrząc na nią jako na dążenie do praw-
dy. Podobnie traktuje się w nich historię nauki: filozoficzne mode-
le racjonalności powinny uprawomocniać epizody z dziejów nauki 
intuicyjnie uznane za wzorcowe (ale brak w obu książkach porząd-
nych studiów przypadków). Kryzys we współczesnej filozofii nauki 
jest spowodowany właśnie faktem, że żadna z istniejących koncepcji 
(z wyjątkiem koncepcji Laudana) tego nie czyni.

W naszym stuleciu w filozofii nauki szczególną rolę odegrały 
dwa nurty. Pierwszy ukształtował się w latach trzydziestych i roz-
wijał do lat pięćdziesiątych, a był związany z empiryzmem logicz-
nym i metodologią Poppera. Drugi, tzw. nurt radykalny, był kry-
tyczną reakcją na pierwszy, wzbudzaną zwłaszcza przez Kuhna.

Przedstawiciele pierwszego nurtu pozostawali pod wrażeniem 
panującej wśród naukowców zgodności poglądów. Uważali, że jest 
ona rezultatem stosowania wspólnych reguł metodologicznych, po-
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zwalających bezstronnemu badaczowi rozstrzygnąć na podstawie 
wyników doświadczeń i praw logiki, które z konkurencyjnych hi-
potez i teorii są (prawdopodobnie) prawdziwe, a które (prawdopo-
dobnie) fałszywe. Pojawiają się też w dziejach nauki trudne do roz-
strzygnięcia spory. Tego typu epizody tłumaczono zwykle na trzy 
sposoby. O  części przypadków twierdzono, że niezgoda była wy-
wołana brakiem potrzebnych danych doświadczalnych. O innych, 
że dyskusje były pozorne, albowiem rzekomo konkurencyjne teo-
rie (np. Ptolemeusza i  Kopernika) były równoważne. W  pozosta-
łych przypadkach stwierdzano, że naukowcy są tylko ludźmi i z ta-
kich czy innych powodów nie byli w danym przypadku racjonalni.

Kuhn i  jego sojusznicy podważyli takie poglądy. Wykazali na 
podstawie badań historycznych, że niezgoda jest w dziejach nauki 
zjawiskiem o wiele częstszym, niż sądzili ich poprzednicy, a wie-
lu jej przypadków nie da się wytłumaczyć na któryś z trzech wspo-
mnianych sposobów. Sformułowali szereg wyjaśnień, dlaczego nie-
zgoda pojawia się i  trwa. Taką rolę pełni przede wszystkim teza 
o niewspółmierności teorii, z której wynika, że sporów w kwe-
stiach zasadniczych nie można rozstrzygnąć w oparciu o jakiekol-
wiek neutralne argumenty akceptowalne, a nawet rozumiane, przez 
zwaśnione wspólnoty badaczy. Podkreślono też teoretyczne ob-
ciążenie obserwacji oraz niedookreślenie teorii przez dane: 
fakty w oczach zwolenników danej teorii zdają się ją potwierdzać, 
gdyż ich postrzeganie świata jest współkształtowane przez tąż teo-
rię, a  tak czy inaczej do każdego zbioru danych doświadczalnych 
można dopasować nieskończenie wiele niezgodnych teorii. Wresz-
cie Feyerabend wykazał, że jakiejkolwiek reguły metodologicznej 
by nie sformułowano, zawsze można podać wiele przykładów suk-
cesów naukowych osiągniętych dzięki jej łamaniu.

Nurt radykalny umie więc wytłumaczyć powstawanie i  trwa-
nie niezgody między naukowcami. Ale faktem pozostaje, że na-
ukowcy na ogół się zgadzają, a  tego radykalni filozofowie nauki 
wyjaśnić racjonalnie nie potrafią. Nie dostrzegając rozstrzyga-
jących spory racji, przyjmują, iż zgoda jest wynikiem działania roz-
maitych presji o charakterze psychologicznym lub socjolo-
gicznym. Pozytywiści logiczni i  zwolennicy Poppera na odwrót: 
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umieją (tak przynajmniej im się wydaje) wyjaśnić racjonalnie, dla-
czego naukowcy się zgadzają, ale podawane przez nich racjonalne 
wyjaśnienia powstawania, trwania i rozstrzygania sporów nie wy-
trzymują konfrontacji z  badaniami historycznymi. Potrzeba dziś, 
twierdzi Laudan, filozofii nauki, która by racjonalnie wyjaśnia-
ła zarówno powszechną wśród naukowców zgodność poglądów, jak 
i częstość występowania debat dotyczących podstaw naszej wiedzy, 
a wreszcie wskazywała sposoby racjonalnego rozstrzygania spo-
rów (ilekroć takie rozstrzygnięcie jest możliwe). A oto zapropono-
wany w 1984 r. model racjonalnego rozwoju wiedzy.

Jednostkę filozoficznej analizy stanowi tym razem całość zło-
żona z teorii, metodologii i aksjologii. Teorie dotyczą zjawisk 
badanej dziedziny. Metodologia jest zbiorem reguł służących oce-
nie teorii. Aksjologia określa cele całego przedsięwzięcia. Na-
ukowcy, zdaje się twierdzić Laudan, żywią jednocześnie przekona-
nia na temat świata, sposobów jego poznawania, a wreszcie celów, 
jakie osiągają lub powinni osiągać, uprawiając naukę. Racjonal-
nego wyjaśnienia rozwoju nauki może dostarczyć jedynie analiza 
wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy tymi trzema grupami 
przekonań.

Pojęć teorii, metodologii i aksjologii Laudan nie definiuje. Poda-
je jedynie szereg przykładów, budzących liczne wątpliwości. Teorie 
to np. falowa i korpuskularna teoria światła, mechanika Arystote-
lesa, mechanika Newtona, teoria względności, teorie ewolucjoni-
styczna i kreacjonistyczna w biologii. Reguły metodologiczne mogą 
być bardzo ogólne („formułuj hipotezy sprawdzalne i  proste”), 
o  pośrednim stopniu ogólności („ceń wyżej eksperymenty staty-
styczne o większej liczbie zmieniających się losowo parametrów”) 
i zupełnie szczegółowe („sprawdź, czy instrument x został wyska-
lowany zgodnie ze wzorcem y”). Reguły mogą żądać np., aby teo-
ria była ogólna, falsyfikowalna, w wysokim stopniu potwierdzona, 
dostarczała zaskakujących przewidywań, aby istniało wiele nieza-
leżnych potwierdzeń istnienia bytów przez teorię postulowanych. 
A wreszcie cele lub wartości poznawcze to np. prostota, prawdzi-
wość, empiryczna dokładność, ekonomia pojęciowa, ścisłość prze-
widywań, sprowadzanie rzeczy niezrozumiałych do zrozumiałych. 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



406 ROZDZIAŁ 8

Spory o wartości poznawcze to np. spory między realistami a  in-
strumentalistami, redukcjonistami a antyredukcjonistami, obroń-
cami a  krytykami prostoty, zwolennikami wyjaśnień teleologicz-
nych a  zwolennikami wyjaśnień przyczynowych. (Zastrzeżenia 
budzi rozróżnienie pomiędzy metodami a  aksjologią poznawczą: 
prostota czy ogólność pojawiają się raz w  sformułowaniach reguł 
metodologicznych, a raz jako wartości; nie jest też jasne, dlaczego 
spór redukcjonistów i antyredukcjonistów ma być interpretowany 
jako spór o wartości, a nie o metody, czy wreszcie jako debata o na-
turę rzeczywistości).

Racjonalność polega, mówiąc najogólniej, na tym, aby mię-
dzy zaakceptowanymi w danym czasie (czyli traktowanymi tak, jak 
gdyby były prawdziwe) teoriami, metodologiami i wartościami po-
znawczymi zachodziły określone relacje.

Przyjęte reguły metodologiczne mają uzasadniać teorie, a na-
ukowcy powinni wybierać tę teorię, która w świetle przyjętych reguł 
zyskała najwyższą ocenę. Wiele, jak wspomniano powyżej, wysu-
nięto argumentów za niewystarczalnością reguł metodologicznych, 
co wiąże się przede wszystkim z niedookreśleniem teorii przez 
dane doświadczalne. Ale naukowcy nie dokonują wyborów spo-
śród wszystkich możliwych teorii, wybierają teorię najlepszą – 
w świetle zaakceptowanej metodologii – spośród istniejących. To 
w większości przypadków usuwa trudność związaną z niedookre-
śleniem: zwykle jedna z  dostępnych teorii lepiej spełnia dane re-
guły niż jej konkurentki. Gdy dwie konkurencyjne teorie spełniają 
przyjęte reguły równie dobrze albo jedna z nich lepiej spełnia część 
reguł, druga lepiej spełnia część pozostałą (np. Ti jest ogólniejsza 
i prostsza, a Tj dokładniejsza i  lepiej potwierdzona), wtedy należy 
oczekiwać trwania – racjonalnego – sporu.

Teorie ograniczają metody. Wiedza o naturze badanej dzie-
dziny, a także o nas jako badaczach, mniej lub bardziej sugeruje, ja-
kie metody poznawcze będą w danym przypadku skuteczne. 

Informacja o faktach dlatego właśnie poczyna odgrywać rolę przy oce-
nianiu twierdzeń metodologicznych, że stale uczymy się nowych rzeczy 
na temat świata i na temat nas samych jako tego świata obserwatorów. 
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[...] [I  dlatego] metodologia i  epistemologia nauki, które interesuje 
przede wszystkim ocenianie różnych reguł badań i uzasadnień, pojmo-
wane być powinny, w o wiele większym stopniu niż to ma zazwyczaj 
miejsce, jako dyscypliny empiryczne (1984, § II,3).

Np. metody badań eksperymentalnych używane przez psycholo-
ga zależą w wielkiej mierze od całokształtu wiedzy o funkcjonowa-
niu ludzkiej psychiki. Podobnie metody prowadzenia doświadczeń 
i  opracowywania ich wyników zmieniły się, gdy mechanikę kla-
syczną wyparła teoria kwantów. Tylko niektóre reguły metodolo-
giczne będą, w świetle przyjętych teorii przyrodniczych, poprawne. 
Ale z teorii metody nie wynikają – są one przez teorie niedookreślo-
ne. Dlatego też uczeni przyjmujący te same teorie mogą żywić roz-
bieżne przekonania metodologiczne, zwłaszcza jeśli chodzi o meto-
dy najogólniejsze.

Cele uzasadniają metody. Reguła metodologiczna jest dobra, 
jeśli sprzyja realizacji celu; reguła Mi jest lepsza od reguły Mj np. 
wtedy, gdy kierując się Mi, osiąga się założony cel łatwiej, szybciej, 
mniejszym kosztem itp., niż postępując zgodnie z Mj. 

[...] reguły metodologiczne to nic innego jak próbne narzędzia osiąga-
nia czyichś celów poznawczych. [...] jeśli dwóch naukowców nie zga-
dza się co do stosowanych reguł, ale zgadza się co do „wyższych” po-
znawczych wartości czy celów, to możemy zapewne rozstrzygnąć ten 
spór o reguły, stwierdzając, który zbiór reguł rokuje najwięcej szans na 
osiągnięcie wspólnych celów poznawczych (1984, § II,2).

Jednak reguły metodologiczne są niedookreślone przez cele poznaw-
cze w dokładnie taki sam sposób, w jaki wyniki doświadczeń niedo-
określają teorie, a teorie niedookreślają metody. Różne zbiory reguł 
mogą stanowić równie dobre sposoby osiągania przyjętych celów. 
Ale znów w praktyce naukowej dokonuje się wyborów nie spośród 
wszystkich możliwych metodologii, a jedynie spośród reguł przez 
kogoś sformułowanych i  wystawionych na rynek idei. Zdarza 
się też, że przyjmujemy wiele celów jednocześnie – wtedy jedna me-
todologia może lepiej realizować część z nich, inna lepiej realizować 
pozostałe. W takich przypadkach należy oczekiwać, że naukowcy 
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zgadzający się co do celów poznawczych, a może i co do teorii przy-
rodniczych, będą w racjonalny sposób obstawać przy niezgodnych 
metodologiach.

Metody wykazują realizowalność celów. Racjonalny nauko-
wiec nie będzie dążył do osiągnięcia celu, który, zgodnie z jego wie-
dzą, jest nieosiągalny; a właśnie reguły metodologiczne – po czę-
ści zależne od teorii przyrodniczych – określają, co jest osiągalne, 
a co nie. Racjonalny naukowiec nie będzie też dążył do danego celu, 
jeśli żadna z metod, jakimi aktualnie dysponuje, nie pozwala mu 
rozpoznać, czy ów cel został osiągnięty. Będzie tak również wtedy, 
gdy cel został określony w sposób nieprecyzyjny bądź wieloznacz-
ny. Takie są trzy wymienione przez Laudana powody utopijności 
celów. Trwając przy danej metodologii, nie powinniśmy dążyć do 
celów, które są w  jej świetle utopijne. Przyjęta metodologia ogra-
nicza zatem zakres akceptowalnych celów, choć w sposób niedoo-
kreślony: wiele różnych celów bywa realizowalnych, lepiej lub go-
rzej, przy użyciu tych samych metod. Dlatego naukowcy wyznający 
tę samą metodologię toczą niekiedy – racjonalne – spory o warto-
ści poznawcze.

Cele muszą harmonizować z  teoriami. Ludzie często inne 
wartości deklarują, a  innymi faktycznie się kierują. Rzeczywiste 
wartości trzeba odczytywać raczej z czynów niż ze słów. (Pewien 
kapłan powiedział kiedyś wiernym w chwili szczerości: postępuj-
cie tak, jak wam mówię, a nie tak, jak sam postępuję). Dotyczy to 
także naukowców. Niekiedy stwierdzamy, że deklarowane cele da-
nej wspólnoty naukowców nie zgadzają się z celami, jakie faktycz-
nie zdają się kierować ich naukowymi wyborami i poczynaniami. 
Odkrycia takie są możliwe, gdy istnieje zgoda co do tego, które 
teorie naukowe są najlepsze – zgoda przekraczająca różnice po-
glądów na temat celów, do których nauka dąży lub dążyć powinna.

Jeśli jedna ze stron sporu obstaje przy pewnym celu, do którego naj-
wyraźniej nie dążą wspólne wzorcowe przykłady, istnieje wówczas na 
pierwszy rzut oka argument na rzecz odrzucenia celu, o którym mowa, 
właśnie dlatego, że nie realizuje go dobra (na co wszystkie strony sporu 
się zgadzają) naukowa teoria (1984, § III,2).
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Pouczający przykład stanowi upadek na przełomie XVIII i XIX w. 
normy (którą Laudan uważa za aksjologiczną, choć równie dobrze 
określić by ją można mianem metodologicznej) zakazującej sta-
wiania w nauce hipotez. Okazało się bowiem, iż prawie wszystkie, 
uznane za znakomite, teorie postulowały istnienie nieobserwowal-
nych bytów; wykazano też, że sam Newton, któremu przypisywa-
no autorstwo owej normy i którego uważano powszechnie za ideał 
naukowca, sam bynajmniej swoich teorii nie wyprowadził induk-
cyjnie z danych doświadczalnych. Tego typu przypadki wytwarza-
ją stan nierównowagi (Laudan nie wyjaśnia, czy chodzi tu o  ja-
kieś relacje logiczne, czy o stan psychologiczny). Stan taki wymaga 
zmiany bądź teorii, bądź zbioru przyjmowanych wartości. Do zmia-
ny deklarowanych celów dochodzi też – w sposób racjonalny – wte-
dy, gdy choć nie potrafimy wykazać ich utopijności, to mimo pona-
wianych wysiłków nie udaje się owych celów osiągnąć. 

Znów mamy tu do czynienia ze wzajemnym niedookreśleniem: 
wiele różnych teorii może harmonizować z  tymi samymi wartoś-
ciami poznawczymi i wiele różnych wartości może harmonizować 
z tymi samymi teoriami.

Omówione przed chwilą relacje między teoriami przyrodniczy-
mi, metodologiami i wartościami poznawczymi określają warunki 
minimalnej racjonalności naukowej. Najogólniej mówiąc, ra-
cjonalność polega na zachowywaniu relacji odpowiednio 
uzasadniania, ograniczania, wykazywania realizowalno-
ści i harmonizowania, a w razie ich zakłócenia na dokony-
waniu takich wyborów teorii, metodologii i celów spośród 
koncepcji dostępnych w danym czasie, które w maksymal-
nym stopniu przywracają równowagę wewnątrz systemu.

Naukowcy powinni wybierać te teorie, które są uzasadnione 
przez przyjęte metodologie i osiągają przyjęte cele poznawcze. Po-
winni wybierać te metodologie, które spełniają ograniczenia narzu-
cane przez przyjęte teorie i pozwalają na realizację przyjętych ce-
lów. Powinni wybierać te cele poznawcze, które są realizowalne za 
pomocą przyjętych metod i zostały lepiej lub gorzej zrealizowane 
przez przyjęte teorie.
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Ontologia, epistemologia i aksjologia naukowca uzasadniają 
się wzajemnie. Żaden z  tych rodzajów przekonań nie jest wyróż-
niony, nie ma pierwszeństwa w stosunku do pozostałych. Dowol-
ną parę możemy przyjąć jako podstawę oceny trzeciego składnika 
(np. przyjmujemy teorię i cele, aby dokonać wyboru najlepszej – w ich 
świetle – spośród dostępnych metodologii). Niekiedy możemy na-
wet przyjąć tylko jeden składnik i próbować dobrać do niego oba 
pozostałe (np. przyjmujemy metodologię i  poszukujemy najlepiej 
pasujących do niej teorii i  celów poznawczych), choć argumenty 
staną się wtedy bardziej skomplikowane, a  wybory częściej będą 
niekonkluzywne.

[...] zachodzą złożone uzasadniające związku między ontologią na-
ukowca, jego metodologią i jego aksjologią. Jeśli metodologia naukow-
ca nie uzasadnia jego teorii; jeśli jego metodologia nie sprzyja jego ce-
lom poznawczym; jeśli jego cele poznawcze okazują się utopijne – we 
wszystkich tych przypadkach naukowiec mieć będzie nieodparte racje 
na rzecz zastąpienia tego czy innego składnika swego poglądu na świat 
przez element lepiej te funkcje spełniający. Nie potrzebujemy jednak 
modyfikować wszystkiego innego (1984, § IV,1).

Wybory, podkreślmy to raz jeszcze, są niedookreślone; ale też nie 
dokonujemy ich spośród możliwych teorii, metod i wartości, a je-
dynie spośród aktualnie dostępnych na rynku idei. To sprawia, 
że spory między zwolennikami różnych teorii przyrodniczych, re-
guł metodologicznych i wartości poznawczych bywają racjonalnie 
rozstrzygalne w  sposób konkluzywny. Jeśli jednak kilka spośród 
dostępnych składników systemu (prawie) równie dobrze spełnia 
określone powyżej wymogi, to niezgoda trwa – i ma charakter ra-
cjonalny.

Sytuacja zmienia się w miarę wymyślania i ogłaszania nowych 
teorii, metodologii czy aksjologii. Procesem wymyślania nowych 
koncepcji Laudan się nie zajmuje, uważając go za obojętny dla oce-
ny systemu. Nie podejmuje w szczególności zagadnienia roli odkryć 
empirycznych w  procesie przeobrażeń teorii (zmieniającej się za-
pewne wraz ze zmianami metodologii).
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Ograniczając się programowo do analiz procesu uzasadniania 
wiedzy, Laudan próbuje podać racjonalne wyjaśnienie mecha-
nizmu rewolucji naukowych. W  wyniku takiej rewolucji, jak 
wykazał Kuhn, zmieniają się nie tylko teorie ale też przyjęte metody 
i cele poznawcze. W rezultacie racjonalna dyskusja między zwolen-
nikami przed- i porewolucyjnych poglądów na świat i naukę staje 
się niemożliwa. Na tej podstawie autor Struktury rewolucji nauko-
wych, przynajmniej w swych wcześniejszych pracach, twierdził, że 
o zwycięstwie w walce między zwolennikami różnych teorii decy-
dują nie racje, ale siła poszczególnych wspólnot badaczy. Proces re-
wolucyjny ma zatem charakter irracjonalny. Dopiero po rewolucji 
zwycięzcy, narzucając innym swoje poglądy, narzucają im też regu-
ły prowadzenia dyskusji – toczonej w obrębie dogmatycznie przyję-
tych poglądów na świat – i sposoby poznawania go.

Laudan zgadza się z Kuhnem, że racjonalna dyskusja między 
zwolennikami systemów przed- i porewolucyjnego często nie jest 
możliwa. Niemniej autor Science and Values twierdzi, że proces re-
wolucyjny dokonuje się zazwyczaj z zachowaniem reguł racjonal-
nego wyboru. Złudzenie braku racji bierze się stąd, że Kuhn i jego 
zwolennicy porównują ze sobą odległe czasowo wersje systemów. 
Trzeba zbadać proces przeobrażeń krok po kroku, a  wtedy oka-
że się, że rewolucja naukowa nie dokonuje się w jednej chwili, ale 
jest wytworem szeregu przeobrażeń, z których każde jest czynione 
zgodnie z ponadhistorycznymi i ponadkulturowymi regułami ra-
cjonalności.

Koniecznym warunkiem racjonalnego charakteru naszych wy-
borów jest zachowanie każdorazowo części systemu jako podstawy 
rozważań. Jest to podstawa prowizoryczna, która zaraz potem może 
ulec wymianie, ale nie mając innych, trwalszych podstaw, musimy 
pewne założenia choć na chwilę – w wyniku metodologicznej decy-
zji – unieruchomić i w oparciu o nie podjąć decyzje dotyczące ak-
ceptacji, odrzucenia czy potrzeby modyfikacji pozostałych skład-
ników systemu (które przy innej okazji znów będą mogły posłużyć 
nam za podstawy).

A jak dochodzi do globalnej rewolucji naukowej? Przypuśćmy, 
że pewna wspólnota naukowa wyznaje w punkcie wyjścia pogląd 
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na świat złożony z  teorii T1, metodologii M1 i  aksjologii A1. Zra-
zu A1 uzasadnia M1 i harmonizuje z T1, M1 uzasadnia T1 i wykazu-
je realizowalność A1, T1 dopuszcza M1 i zarazem zdaje się realizo-
wać A1. Przypuśćmy dalej, że nasza metodologia jest metodologią 
Popperowską: żądamy od teorii, aby były w wysokim stopniu falsy-
fikowalne, od naukowców, aby poszukiwali falsyfikujących je wy-
ników doświadczeń, a znów od teorii, aby przetrwały próby obale-
nia. Może się zdarzyć, że wyniki doświadczeń obalą T1, nie obalając 
konkurencyjnej względem niej T2, równocześnie T2 będzie znako-
micie realizować cele określone przez A1. W takim przypadku ra-
cjonalni naukowcy odrzucą T1 i na jej miejsce wprowadzą T2. T2 do-
prowadzi do serii udanych przewidywań, a jednocześnie okaże się, 
że ta powszechnie uznana za znakomitą teoria zyskuje bardzo ni-
ską ocenę w  świetle M1. Racjonalni naukowcy odrzucą wtedy M1 
i zastąpią ją przez M2, np. zamienią metodologię Poppera na meto-
dologię Lakatosa, lepiej uzasadniającą T2 i wykazującą realizowal-
ność celów określonych przez A1. Za jakiś czas program badawczy, 
do którego należała T2, zacznie ulegać degeneracji, co znów skło-
ni naukowców do odrzucenia pewnych założeń twardego rdzenia 
i sformułowania T3, a potem T4, która zapoczątkuje nowy, ogromnie 
postępowy teoretycznie i empirycznie program badawczy T4, ..., T7. 
Ten nowy program będzie dostarczał jedynie statystycznych opisów 
zjawisk, wbrew celom założonym w A1, ale jednocześnie zyska bar-
dzo wysoką ocenę w świetle M2, potwierdzając zarazem zasadność 
owej metodologii. W  tej sytuacji racjonalna może okazać się wy-
miana A1 na A2. Jeśli z kolei okaże się, że nowo sformułowana przez 
Laudana metodologia M3 jeszcze lepiej uzasadnia T7 i całą tradycję 
badawczą, do której T7 należy, a  zarazem oferuje bardziej ekono-
miczne i niezawodne sposoby realizacji A2, to M3 zajmie miejsce M2. 
W rezultacie w miejsce kompleksu T1M1A1 otrzymaliśmy kompleks 
T7M3A2, w którym wszystkie składniki uległy wymianie. Jeśli żyją 
jeszcze zwolennicy wyjściowego kompleksu (którzy uciekając się 
do wybiegów konwencjonalistycznych, sformułowali może T1  jako 
pewną modyfikację stojącej wobec licznych anomalii T1, deklarują 
wierność Popperowskiej metodologii i dążą do przedstawienia de-
terministycznych opisów zjawisk), to racjonalna dyskusja pomię-
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dzy członkami obu wspólnot stanie się – choć nie zawsze – niemoż-
liwa. A  jednak kompleks T7M3A2 otrzymano w  wyniku procesu, 
którego każda faza miała charakter racjonalny. Za ludzi naukowo 
racjonalnych uznamy też zwolenników tego kompleksu. Mało tego, 
o zwolennikach T1 M1A1 będziemy twierdzić, że nie są racjonalni, 
albowiem niegdyś nie dokonali tych kroków, których od nich regu-
ły racjonalności wymagały (np. zamiast odrzucić obaloną T1, rato-
wali ją, uciekając się do wybiegów konwencjonalistycznych).

Procesy zmian bywają, ze względu na niedookreślenie, niesły-
chanie skomplikowane: pojawiać się mogą różne konkurencyjne te-
orie, metodologie i  aksjologie w  najrozmaitszych konfiguracjach. 
Ale tak czy inaczej pewne konfiguracje będą w racjonalny sposób 
eliminowane, a przy sprzyjających okolicznościach może na placu 
boju pozostać tylko jedna. O okoliczności takie bardzo trudno i dla-
tego zupełna zgodność poglądów prawie nigdy w – racjonalnej – spo-
łeczności naukowej nie występuje. (Czasem zgodność poglądów jest 
wręcz oznaką zaniku mechanizmów racjonalnej dyskusji, na przy-
kład w  rezultacie zniewalającego wpływu czynników religijnych 
czy politycznych).

Na ani jednym przykładzie Laudan nie wykazał, że rewolucje na-
ukowe faktycznie przebiegały wedle naszkicowanego przezeń mode-
lu racjonalności. Zdawkowo jedynie wspomniał o paru epizodach, co 
jego tez nie uzasadnia – a jednak, jak podkreśla, ma wrażenie,

[...] że ogromna większość zmian teorii w historii nauki (włączając w to 
przemiany tak głębokie, jak te wiodące od biologii kreacjonistycznej do 
ewolucjonizmu, od energetystycznych do atomistycznych poglądów na 
budowę materii, od katastrofizmu do uniformitaryzmu w geologii, od 
korpuskularnych do falowych teorii światła nie zaszły w wyniku pro-
cesów w rodzaju zmiany postaci na wszystkich trzech poziomach jed-
nocześnie. Często zmiana ma miejsce tylko na jednym poziomie (np. 
rewolucja darwinowska lub zwycięstwo atomizmu, gdzie zmieniła się 
tylko teoria czy ontologia); czasem zachodzi jednocześnie na dwóch 
poziomach; rzadko napotykamy na nagłą i globalną zmianę doktryn na 
wszystkich trzech poziomach (1984, § IV,1).
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A  zmiana na jednym, a  nawet na dwóch poziomach, podlega 
naszkicowanym powyżej uniwersalnym regułom racjonalnej dys-
kusji.

Mało tego, wbrew tezom Kuhna Laudan twierdzi, że w  pew-
nych sytuacjach racjonalna dyskusja możliwa jest też między zwo-
lennikami kompleksów jawiących się jako przedzielone rewolucją 
naukową, a więc między – by wrócić do naszego przykładu – zwo-
lennikami T7M3A2 i T1M1A1. Okazać się może np., że T7 jest lepsza 
od T1 nie tylko w świetle M3, ale też M1, albo że M3 lepiej realizuje 
większość celów założonych w A1 niż M1. Wtedy zwolennicy pierw-
szego kompleksu, o  ile są racjonalni, odrzucą T1 i  M1, a  przyjmą 
w ich miejsce T7 i M3. W rezultacie wymienią też A1 na A2 (jeśli tyl-
ko nie pojawi się w międzyczasie na rynku idei A3 lepiej realizowal-
na w świetle M3 i pełniej zrealizowana przez T8, która właśnie, jako 
lepiej uzasadniona przez M3, zastąpiła T7).

Otwarta pozostaje kwestia statusu reguł racjonalności sformu-
łowanych w Science and Values. Jeśli uznamy je za reguły o charak-
terze metodologicznym, to będzie to w każdym razie metodologia 
wyższego rzędu niż te, które mają uzasadniać naukową ontologię 
i wykazywać realizowalność celów poznawczych. Tamte metodolo-
gie ulegają nieustannym przeobrażeniom, natomiast Laudanowskie 
reguły racjonalności mają najwyraźniej mieć charakter ponadhi-
storyczny i ponadkulturowy. Nie jest jasne, czy istnieją jakieś wyż-
szego rzędu wartości, które stosując się do tych metod, mielibyśmy 
osiągać, i czy istnieje jakiś ogólny pogląd na świat i nas samych, któ-
ry by te wartości realizował. A może celem jest bycie racjonalnym 
dla samej racjonalności?

O zakresie zastosowań orzecznika „racjonalny”

Obie filozofie nauki Larry Laudana, jak już powiedziano powy-
żej, łączy dążenie do znalezienia ogólnych reguł racjonalności, przy 
czym szuka się ich, śledząc postępowanie ludzi uprawiających na-
uki przyrodnicze. Zakłada się bowiem, na mocy przedanalitycz-
nych intuicji, że to właśnie naukowcy postępują najbardziej racjo-
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nalnie. Ale Laudan przeczy tradycyjnemu poglądowi o  istnieniu 
epistemologicznej przepaści pomiędzy naukami przyrodniczymi 
z jednej, a teologią, etyką, filozofią czy ideologią z drugiej strony.

Empiryści logiczni głosili, że wypowiadając jakieś zdanie 
(w sensie gramatycznym) z dziedziny teologii, etyki czy metafizy-
ki, wyrażamy swoje stany emocjonalne, dajemy może wyraz swo-
im interesom grupowym, ale z poznawczego punktu widzenia jest 
ono pozbawione sensu. Nie może więc być mowy o racjonalnej ak-
ceptacji czy odrzuceniu takiego zdania. Racjonalne byłoby raczej 
zamilknięcie lub próba dania – jeśli już musimy – wyrazu swym 
emocjom za pomocą dzieła sztuki. Popper częściowo dowartościo-
wał metafizykę, głosząc, że jej twierdzenia mają sens, a nawet pełnią 
w nauce rolę inspirującą, podsuwając naukowcom idee, które wyko-
rzystują, formułując swoje teorie. Pogląd taki rozwijali Agassi i La-
katos. Jednak nadal w świetle metodologii Poppera i Lakatosa nie 
ma sensu mówić o racjonalnej akceptacji czy odrzuceniu metafizy-
ki. Możemy wykorzystać niefalsyfikowalne twierdzenia metafizy-
ki jako źródło pomysłów i sformułować falsyfikowalne twierdzenia 
naukowe albo przeobrazić metafizyczny program badawczy w pro-
gram naukowy – i dopiero wtedy można dokonywać ocen w kate-
goriach racjonalności.

Przedstawiciele nurtu radykalnego – Kuhn, Feyerabend, a prze-
de wszystkim socjologowie wiedzy ze Szkoły Edynburskiej – zakwe-
stionowali tradycyjne rozróżnienie między nauką a  nienauką. Za-
przeczyli istnieniu ponadhistorycznych norm racjonalności, które 
służyć miały jako kryterium demarkacji między naukami przyrod-
niczymi z jednej, a teologią czy filozofią z drugiej strony. Podobnie 
jak w przypadku tych „nienaukowych” dyscyplin, ostatecznego wy-
jaśnienia przeobrażeń wiedzy „naukowej” dostarczyć mają psycho-
logia i socjologia. Przy okazji zakwestionowano też roszczenia nauki 
do (choćby przybliżonej lub prawdopodobnej) prawdy: teorie nauko-
we dostarczają obrazów świata skutecznych jako środki realizacji 
pewnych celów, ale pojęcie prawdy jest, kiedy mówimy o nauce, albo 
(zdaniem Kuhna) zbędne, albo (zdaniem Feyerabenda) szkodliwe.

Laudan w  obu omówionych książkach podziela z  przedsta-
wicielami nurtu radykalnego zdecydowany antyrealizm: teorie 
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naukowe nie są (w  sensie klasycznym) ani prawdziwe, ani praw-
dopodobnie prawdziwe, ani do prawdy się nie zbliżają; terminy teo-
retyczne nie denotują żadnych „realnie istniejących” bytów. Między 
nauką a nienauką nie zachodzi też żadna istotna różnica ze wzglę-
du na kryteria racjonalności lub ich brak – ale ten pogląd Laudana 
jest dokładnym odwróceniem poglądu radykalnych filozofów na-
uki. Jego zdaniem można być racjonalnym zarówno w nauce, 
jak i poza nią, można w racjonalny sposób prowadzić docie-
kania np. teologiczne, etyczne czy filozoficzne.

Dyscypliny w rodzaju metafizyki, teologii, a nawet krytyki literackiej 
mają te wszystkie cechy, jakich potrzeba, by dokonać racjonalnych 
ocen względnych zalet współzawodniczących w ich ramach ideologii. 
Te nienauki, dokładnie tak samo jak nauki, mają empiryczne i pojęcio-
we problemy; jedne i  drugie dysponują kryteriami ocen adekwatno-
ści rozwiązań tych problemów; tu i tam wskazać można, że w pewnych 
stadiach historycznego rozwoju tych dyscyplin miał miejsce znaczą-
cy postęp. [...] Założenie (leżące u podstaw socjologii wiedzy), że ak-
ceptacja bądź odrzucenie ideologii z zasady nie mogą być racjonalnie 
uzasadnione jest, według powyższej analizy, całkowicie bezpodstawne 
(1977, § 6).

Jest po prostu faktem, że w ciągu ostatnich paru stuleci ludzie upra-
wiający nauki przyrodnicze częściej dokonywali racjonalnych wy-
borów, niż czynili to teologowie, etycy czy filozofowie. Ale wszyscy 
oni bywali – i mogą być – racjonalni. „Na przeszkodzie uznaniu po-
znawczej równoważności nauk i nienauk stała naiwna identyfikacja 
(naukowej) racjonalności z kontrolą doświadczalną i precyzją po-
miarową” – a to są cechy dla racjonalności drugorzędne. 

W swej pierwszej książce Laudan twierdził, że metafizycy czy 
teologowie rozwijali zarówno teorie, jak i  tradycje badawcze, roz-
wiązywali też problemy nie tylko pojęciowe, ale i empiryczne. Dla 
teologa takim empirycznym problemem, często o charakterze ano-
malijnym, jest fakt istnienia zła, z  kolei metafizycy borykali się 
z zagadnieniem natury zmian, próbowali wyjaśnić trwałość przed-
miotów w  czasie czy istnienie związków przyczynowych. Często 
rozwiązania takich problemów empirycznych prowadziły z kolei do 
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powstawania problemów pojęciowych, pojawiały się konkurencyj-
ne tradycje i teorie itd. Wprawdzie problemy, z jakimi borykają się 
teologia czy filozofia, są innego rodzaju niż problemy naukowe – są 
bardziej „ogólne”, bardziej „podstawowe” – ale jest to różnica stop-
nia, a nie istoty.

Podobne poglądy powtórzył Laudan w artykule The Demise of 
Demarcation (1982): między nauką a nienauką istnieje tylko różni-
ca stopnia, a nie istoty. Na zakończenie Science and Values wyra-
ził wreszcie nadzieję, że przedstawiony model racjonalności będzie 
można zastosować do różnych aksjologii niepoznawczych. Istotnie 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby triadyczny schemat uzasadniania 
stosować do oceniania dowolnych koncepcji, o  ile tylko ich twór-
cy określą cele swych rozważań, metody wiodące do ich realizacji, 
a wreszcie sformułują teorie (systemy, ideologie, doktryny) dotyczą-
ce pewnego rodzaju rzeczy, faktów, zjawisk itp.
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Spory o racjonalność naukową toczone były w latach 1930-ch (kie-
dy pojawiła się filozofia nauki jako wyodrębniona dyscyplina), zdo-
minowane wówczas przez empirystów logicznych – głównie pod 
postacią debat na temat kryteriów empirycznej sensowności. W la-
tach 1940-ch i 1950-ch, głównie w Stanach Zjednoczonych, rozwi-
jały się spokrewnione ze sobą szkoły wyrosłe z tradycji empiryzmu 
logicznego, mieszanego zwykle z pragmatyzmem, co obejmowane 
jest dziwacznym mianem Poglądu Przyjętego (the Received View). 
W Anglii, wokół Poppera – który w latach 1930-ch przeszedł nie-
zauważony – stopniowo powstawała silna szkoła metodologii i filo-
zofii nauki. O konwencjonalizmie Poincarégo niewielu pamiętało, 
a o koncepcjach Flecka nie wiedział nikt.

W  latach 1960-ch wystąpienia Norwooda R. Hansona (który 
zginął w 1967 r.), Stephena E. Toulmina, a zwłaszcza Kuhna i Feyer- 
abenda sprawiły, że spory o racjonalność zyskały nowe sensy. Po-
wstały obrazy nauki niewiele mające wspólnego z tradycyjnymi wy-
obrażeniami o bezinteresownym poszukiwaniu prawdy obiektyw-
nej opartym na faktach danych naszym zmysłom oraz na logice 
kierującej rozumowaniami decydującymi o akceptacji bądź odrzu-
ceniu danej hipotezy czy teorii. Mimo ogromnego wpływu, jaki wy-
warły Struktura rewolucji naukowych oraz Przeciw metodzie, wokół 
wymienionych przed chwilą filozofów nauki nie powstały szkoły.

W  latach 1970-ch intensywność sporów zaczęła maleć. Toul-
min, który w 1972 r. w 1 tomie Human Understanding przedstawił 
ewolucyjny model rozwoju nauki – w przeciwieństwie do rewo-
lucyjnego modelu Kuhna – nie napisał już planowanego 2 tomu, 
a w następnych latach poświęcił się głównie rozwijaniu teorii ro-
zumowań moralnych. Po 1970 r. Kuhn oddał się pracy nad histo-
rią wczesnej mechaniki kwantowej, a choć co jakiś czas próbował, 
w  dziedzinie filozofii nauki niczego ważnego już nie powiedział. 
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Feyerabend po ogłoszeniu Przeciw metodzie powtarzał w  rozma-
itych postaciach wyłożone tam poglądy, ale niczego ważnego do 
nich nie dodał, nie odparł też wysuniętych przeciw nim zarzutów. 
W 1974 r. umarł najważniejszy oponent Kuhna i Feyerabenda, Imre 
Lakatos – którego nie zdołał w  tej roli zastąpić żaden z przedsta-
wicieli Poglądu Przyjętego czy następców Poppera. Omówione po-
wyżej propozycje Laudana nie wywołały już echa porównywalne-
go z tym, jakie rozbrzmiało po publikacji prac Kuhna. Nie pojawiły 
się też – a upłynęło od publikacji Przeciw metodzie lat już czterdzie-
ści! – inne ważne schematy racjonalnego rozwoju wiedzy naukowej. 
Co działo się przez ten czas?

W 1971 r. amerykański fizyk i filozof Joseph Sneed zapropono-
wał nową metodę formalizacji teorii naukowych, które miały być 
ujmowane nie jako zbiory zdań – jak to czynili empiryści logicz-
ni i  ich spadkobiercy – ale jako pewne struktury teoriomnogoś-
ciowe. Filozoficzny sens tego zabiegu pozostał, niejasny. Wolfgang 
Stegmüller (1979) narobił nieco zamieszania, gdy wykorzystał idee 
Sneeda do eksplikacji poglądów Kuhna – tym bardziej, że Kuhn 
(1976) dość życzliwie do tej próby się odniósł. Później cała sprawa 
poszła w zapomnienie, a zwolennicy nie-zdaniowego ujęcia teorii 
naukowych, choć wciąż działają, znaleźli się na peryferiach filozo-
fii i metodologii nauki.

Pod koniec lat 1970-ch wielu pracujących niezależnie filozo-
fów i metodologów nauki doszło do przekonania, że proces odkry-
cia naukowego – w tym formułowania nowych hipotez i całych 
teorii – ma charakter o wiele bardziej racjonalny, niż to sądzono 
wcześniej. Carnap i Popper, przypomnijmy, w latach 1930-ch i póź-
niej podkreślali, iż nowe pomysły teoretyczne są wytworami „intui-
cji twórczej”, podległej być może badaniom psychologicznym, ale 
niepoddającej się żadnego rodzaju rekonstrukcji logicznej. Pewną 
propozycję, jak twierdził, logiki odkrywania przedstawił wpraw-
dzie Hanson w Patterns of Discovery (1958), faktycznie była ona jed-
nak logiką wstępnego potwierdzania hipotez, a  nie wpadania na 
nowe pomysły. Znakomite prace Jona Dorlinga (1971, 1974), które 
określić można mianem racjonalnych rekonstrukcji odkryć 
naukowych, pierwotnie przeszły bez echa. Sytuację zmieniła zor-
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ganizowana przez Thomasa Nicklesa konferencja na Uniwersytecie 
Nevada w 1979 r. (Nickles 1980a, 1980b). Od tej pory wielu zaczę-
ło twierdzić, że procesy wpadania na nowe pomysły nie tylko da się 
zrekonstruować za pomocą takiej czy innej logiki, ale że dopiero 
po ich włączeniu w zakres metodologicznych analiz da się usunąć 
trudności, na jakie wciąż natrafiali filozofowie i metodolodzy nauk 
ograniczający swe dociekania do tzw. kontekstu uzasadniania. Lau-
reat Nagrody Nobla z  ekonomii Herbert Simon podjął – z  gru-
pą współpracowników, w której znalazł się Jan M. Żytkow – próby 
stworzenia programów komputerowych pozwalających na automa-
tyzację odkryć (Simon 1977, Langley i  in. 1987). Jaakko Hintikka 
użył swej logiki pytań do przeprowadzenia logicznej rekonstrukcji 
procesu wpadania na nowe pomysły. W Polsce Elżbieta Pietruska-
-Madej (1990), wykorzystując Popperowskie koncepcje trzeciego 
świata, rozwijała pojęcie sytuacji odkryciogennej jako stanu 
wiedzy zwerbalizowanej sprzyjającego pojawieniu się nowych po-
mysłów teoretycznych; własną (nieudaną) propozycję racjonalnych 
rekonstrukcji wiedzy naukowej przedstawił piszący te słowa (Sady 
1990). W  1998 r. Nickles otwierał poświęconą odkryciom nauko-
wym konferencję w na Uniwersytecie w Gandawie, w której wzięli 
udział m.in. Hintikka i  Żytkow; wygłoszone tam referaty poka-
zywały, jak niewiele w ciągu dwudziestu lat udało się, jeśli chodzi 
o metodologiczne wyjaśnienie procesów wpadania na nowe pomy-
sły, osiągnąć.

W latach 1980-ch rozgorzał wśród filozofów nauki spór reali-
stów z antyrealistami. Spór to właściwie równie stary jak sama fi-
lozofia, nowością było to, że jego uczestnicy pytali o  poznawczy 
status teorii naukowych, a  centralne w  sporze argumenty nawią-
zywały do tez Kuhna i Feyerabenda o niewspółmierności teorii po-
jawiających się w dziejach nauki – co w konsekwencji podważyło 
przekonanie, że można teorie te traktować jako (z  dobrym przy-
bliżeniem) prawdziwy obraz rzeczywistości. Najstarsza bodaj z za-
chowanych „definicja” prawdy głosiła: „wydawać sądy prawdziwe 
to myśleć, że istnieje to, co istnieje” (Platon, Państwo 413A), i od-
powiednio: „to twierdzenie [...] będziemy uważali za fałszywe, któ-
re mówi, że nie istnieje to, co istnieje, i to, które mówi, ze istnieje 
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to, czego nie ma” (Platon, Sofista 241A). Fizycy newtonowscy my-
śleli, powiada na to Kuhn, że istnieją siły, którymi ciała działają na 
siebie na odległość, a fizycy maxwellowscy, że istnieją pola, w któ-
rych oddziaływanie rozchodzi się od punktu do punktu. Nie da się 
ich poglądów uzgodnić, a  zatem co najmniej jeden z  tych termi-
nów – zwanych przez empirystów logicznych „teoretycznymi” – do 
niczego się nie odnosi. A przecież zarówno mechanikę klasyczną, 
jak i  elektrodynamikę z pewnością nazwiemy teoriami naukowy-
mi. Łatwo o inne przykłady. Przez sto lat z powodzeniem badano 
zjawiska cieplne w oparciu o teorię cieplika, a Heinrich Hertz wy-
tworzył i odebrał fale radiowe pobudzony przekonaniem o tym, że 
cała przestrzeń wypełniona jest eterem – a dziś naukowcy zgodnie 
powiadają, że ani cieplik, ani eter nie istnieją. Dzisiejsze stanowisko 
jest też prowizoryczne i nikt nie potrafi powiedzieć, co będą sądzić 
naukowcy kolejnych pokoleń o tym, co my uważamy za istniejące.

Powstałe dylematy podjął Bas C. van Fraassen w  The Scienti-
fic Image (1980). Realizm w odniesieniu do teorii naukowych scha-
rakteryzował jako stanowisko, zgodnie z którym (przy platońskim 
rozumieniu prawdziwości):

Celem nauki jest dostarczenie, za pomocą jej teorii, dosłownej i praw-
dziwej relacji o  świecie; a  akceptacja teorii naukowej zakłada prze-
świadczenie o jej prawdziwości (§ 1.1).

Przeciwstawił mu własny pogląd empiryzmu konstruktywnego, 
który scharakteryzował następująco:

Celem nauki jest dostarczenie nam teorii adekwatnych empirycznie; 
a akceptacja teorii zakłada jedynie przeświadczenie o jej adekwatności 
empirycznej. [...] Teoria jest adekwatna empirycznie, jeśli mówi praw-
dę o obserwowalnych przedmiotach i zdarzeniach (§ 1.3).

Prawdziwe miały być zatem zdania określane przez empirystów lo-
gicznych mianem „obserwacyjnych”, podczas gdy zdaniom „teore-
tycznym” racjonalny naukowiec nie musi wartości logicznych przy-
pisywać. Jednak w świetle tez Kuhna i Feyerabenda o teoretycznym 
uwarunkowaniu obserwacji, granica między obserwacyjnymi i te-
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oretycznymi składnikami naszej wiedzy jest co najmniej rozmy-
ta, a może jej wytyczanie w ogóle nie ma sensu – zaś van Fraassen 
na związane z tym zarzuty dobrej odpowiedzi udzielić nie zdołał.

Część filozofów nauki zareagowała na to upartym powtarza-
niem, za Hilarym Putnamem, że jedynie realizm w odniesieniu do 
przedmiotów postulowanych przez teorie nie każe nam sukcesu na-
uki uznać za cud (1976). Ale realizm ten nie mógł przyjąć prostej 
postaci – i pojawił się szereg jego konkurencyjnych wersji, najczęś-
ciej takich, które pod pewnym względem były realizmami, a pod 
innymi nie. Sam Putnam zastąpił realizm „zwykły”, zakładają-
cy (przybliżoną) zgodność teorii naukowej z rzeczywistością samą 
w sobie, realizmem wewnętrznym, relatywizującym ową zgod-
ność do przyjętego systemu pojęciowego, który z kolei ocenie w ka-
tegoriach prawdy i fałszu nie podlega. Ian Hacking w Representing 
and Intervening (1983) rozwijał zasady nowego eksperymentali-
zmu, zgodnie z którym o tym, jakie przedmioty istnieją, decydują 
nie teoretycy, a eksperymentatorzy: istnieje to, czym można mani-
pulować, na co można wpływać czy poddać się jego wpływom. Jego 
ówczesna żona Nancy Cartwright ogłosiła zaś książkę (1983) o tym, 
jak prawa nauki kłamią, przedstawiają bowiem sytuacje wyideali-
zowane, jakich w świecie nie ma; prawdziwe mogą być jedynie pra-
wa fenomenologiczne, o  niskim stopniu ogólności. Przez dziesięć 
lat wymieniano argumenty, by wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że 
nie są one nic warte – a opowiedzenie się za lub przeciw realizmowi 
w odniesieniu do takich czy innych przedmiotów, o których mówią 
naukowcy, jest aktem wiary.

Po 1980 r. filozofia Zachodu w  ogóle straciła twórczy impet. 
Trudno dziś, choć upłynęły już trzy dziesięciolecia, wskazać po 
Jean-François Lyotarda Kondycji ponowoczesnej (1979), Richarda 
Rorty’ego Filozofii jako zwierciadle natury (1979) czy Jürgena Ha-
bermasa Teorii działania komunikacyjnego (1981) jakieś dzieła filo-
zoficzne, które wywołałyby szerszy oddźwięk, mogły pretendować 
do panteonu sław.

Jeśli o filozofię nauki chodzi, to w całym tym okresie z quasi-
-religijną żarliwością rozwijano – i z  równą żarliwością zwalczano – 
rozmaite odmiany socjologii wiedzy naukowej w jej odmianie 
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konstruktywistycznej, skrajnie antyrealistycznej i  antyracjona-
listycznej. Najpierw Barry Barnes i  David Bloor, idąc za późnym 
Wittgensteinem i Kuhnem, a niczego zrazu nie wiedząc o Flecku, 
rozwinęli mocny program socjologii wiedzy. Próbowali m.in. 
socjologicznie wyjaśnić – wykorzystując wyniki badań Mary Dou-
glas nad reakcjami grup społecznych na pojawienie się obcych – 
opisane przez Kuhna sposoby reagowania naukowców na poja-
wienie się anomalii doświadczalnych. To, czy naukowcy anomalie 
ignorują, reagują na jej pojawienie się z niechęcią, usiłują ją wyjaś-
nić, dodając do swych teorii rozmaite hipotezy ad hoc, a wreszcie 
podejmują badania nadzwyczajne zmierzające do stworzenia te-
orii zupełnie nowej, zależeć miało od tego, jak silnie środowisko 
naukowe jest zintegrowane z  jednej, a zhierarchizowane z drugiej 
strony. Wkrótce pojawił się empiryczny program relatywizmu, 
kojarzony zwykle z Harrym Collinsem i Trevorem Pinchem. Naj-
bardziej dziś wpływowa jest teoria aktora-sieci Bruno Latou-
ra. Odmian społecznego konstruktywizmu powstało jeszcze wiele, 
a ich twórcy i zwolennicy toczą między sobą zażarte boje. Krytycz-
ne omówienie tych koncepcji – zbieranych dziś często pod nazwą 
społecznych studiów nad nauką i technologią – wymagało-
by napisania oddzielnej książki.

Co mamy robić w świecie, w którym twórcze źródła filozofii na-
uki (i filozofii w ogóle) wyschły, a aktywne są jedynie nurty socjolo-
gii wiedzy naukowej? Z tym nic się nie da zrobić. Każda dziedzina 
kultury przechodzi przez okresy twórcze i beztwórcze, a nie da się 
przewidzieć, kiedy pojawią się warunki społeczne oraz teoretycz-
ne idee, które znów pobudzą umysły do twórczych poszukiwań. Ale 
nawet w czasie mrocznym warto próbować myśleć. 
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s. 35–56.

(1987) What Are Scientific Revolutions?, w: The Probabilistic Revolution,  
t. 1: Ideas in History, L. Krüger, L. J. Datson, M. Heidelberger (red.), 
MIT Press, s. 7–22. Wyd. pol. Czym są rewolucje naukowe? w przekła-
dzie Kuhn (2000), s. 17–33.

(1988) Possible Worlds in History of Science, w: Possible Worlds in Human-
ities, Arts and Sciences, S. Allen (red.), de Gruyter, s. 9–32. Wyd. pol. 
Możliwe światy w historii nauki w przekładzie Kuhn (2000), s. 57–85.

(1991) The Road Since Structure, w: P. S. A. 1990, t. 2, A. Fine, M. Forbes,  
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Lakatos I., Musgrave A. (red.) (1970), Criticism and the Growth of Know-

ledge, Cambridge UP. (Jeden z najważniejszych zbiorów tekstów pole-
micznych w stosunku do koncepcji Kuhna).

Motycka A. (1980), Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncep-
cji T. S. Kuhna i S. E. Toulmina, Ossolineum.

Motycka A. (1984), Relatywistyczna wizja nauki. Wprowadzenie: Filozoficz-
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idei, tłum. A. Przybysławski, Wyd. KR 1999.

Mocny program socjologii wiedzy (1993), wybór B. Barnes i D. Bloor, wstęp 
E. Mokrzycki, tłum. Z. Jankiewicz, J. Niżnik, W. Szydłowska, M. Temp-
czyk, Wyd. IFiS PAN. (Antologia tekstów).

Polanyi M. (1958), Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, 
Routledge.

Polanyi M. (1966), The Tacit Dimension, Routledge.
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(1946) A fizikai idealizmus birálata, „Athenaeum” 1, s. 28–33.
(1947) Modern fizika, modern társadalom, „Továbbképzés és demokrácia”, 

s. 347–369.
(1962) Infinite Regress and Foundations of Mathematics, „Aristotelian Soci-

ety Supplementary” 36, s. 155–194.
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w: Criticism and the Growth of Science, I. Lakatos, A. Musgrave (red.), 
Cambridge UP, s. 91–196. Wyd. pol. Falsyfikacja a metodologia nauko-
wych programów badawczych, w: Imre Lakatos. Pisma z filozofii nauk 
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uki a  jej racjonalne rekonstrukcje, w: Pisma z filozofii nauk empirycz-
nych, s. 170–234.

(1971b) Reply to Critics, w: P. S. A. 1970, s. 174–182. (Odpowiedź Lakato-
sa na uwagi krytyczne, które w tym samym tomie zamieścili R. J. Hall 
i N. Koertge).
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Papers, t. 1, J. Worrall, G. Currie (wyd.), Cambridge UP. (Na tom złoży-
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ciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, K. Zamiara, Siedmioróg 1996.

(1992) Three Dialogues on Knowledge, Blackwell. Wyd. pol. Dialogi o wie-
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summary
The Controversy about Scientific Rationality  

From Poincaré to Laudan

At the beginning of the 17th century two methodological programs for 
constructing New Science were formulated: empiricism (Bacon) and 
rationalism (Descartes). They were opposite programs, but both accepted 
the common ideal: scientific knowledge should consist of proven, certain 
statements only. All unproven conjectures, i.e. hypo thesis, are forbidden in 
science. Sometimes, as Bacon admitted, we have to use a hy pothesis, but it 
should be eliminated as quickly as possible by crucial experiments.

At the end of the 17th century Newton has published the principles of 
classical mechanics. Because of its unprecedented successes in explaining 
and predicting phenomena it quickly gained the status of scientific 
knowledge. However, for philo sophers it turned out to be unacceptable. 
It did not satisfy rationalist’s criteria, for it was based on the results of 
experiments and it sought its justification in the agree ment with experience. 
It did not satisfy empiricist’s criteria, for it was the mathema tical theory 
(and empiricists never managed to give a  satisfactory explanation of the 
genesis and/or the nature of mathematics), and it stipulated the existence of 
beings not accessible to our senses (mass, force, absolute space etc.).

The first philosopher who admitted that classical mechanics was proven 
know ledge, i.e. science, was Kant. To justify it philosophically he presented 
a synthesis of empiricism and rationalism: those elements of mechanics that 
transcended the level of experience (propositions of arithmetic, geometry 
and pure natural science) were provided by reason, all other elements were 
based on the results of experiments sha ped and understood by the inborn 
system of forms and categories. Scientific know ledge consists of three 
groups of propositions: analytic (that are cognitively empty), synthetic 
a priori (about possible facts) and synthetic a posteriori (about facts).

Kantian epistemology broke down when first systems of a  non- 
-Euclidean ge ometries were formulated and when relativistic revolution 
in physics began. In the face of those changes a group of philosophically 
minded physicists and mathemati cians questioned Kantian distinction 
between analytic and synthetic a priori propo sitions – and that paved the 
road towards the 20th century philosophy of science.
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First Frege (1879) demonstrated that propositions of arithmetic were 
analytic statements. Then Mach (1882) tried to show that we could eliminate 
all Kantian judgments of pure physics form mechanics, because theoretical 
terms do not refer to any hidden beings, properties or relations, but are useful 
tools for describing and predicting sense data. From the synthesis of those 
two views, supplemented by Hilbert’s and Poincaré’s thesis that propositions 
of geometry are implicit definitions and the philosophy of logic of early 
Wittgenstein, the program of logical empiricism was born. The hard core of 
the program was the thesis that scientific knowledge consists of empirical 
statements (about facts) and (cognitively empty) analytic statements of logic 
and mathematics. There are no synthetic a priori statements. The program 
and its evolution in the thirties is discussed in chapter 2.

Poincaré in 1887 and 1989 claimed that both axioms of geometry and 
basic laws of physics were hidden definitions. Contrary to Kant’s view they 
are not ne cessary propositions: they are products of our creative imagination 
accepted or rejected by communal decision. However, contrary to what 
logical empiricists claimed propositions of the kind that Kant called 
synthetic a  priori cannot be elimi nated from scientific knowledge. We 
can only replace any set of such hypothetical presuppositions by 
another set. So hypotheses are indispensable, even crucial, components 
of human knowledge. They constitute a  conceptual system, say “What 
are the fundamental entities of which the universe is composed? How do 
these interact with each other and with the senses?”, and they also suggest 
“What questions might legitimately be asked about such entities and what 
techniques employed in seeking solutions?” (Kuhn). In result they lead 
us to make investigations, direct our percep tions and thoughts. They are 
active elements of our knowledge (Fleck), constructed by ourselves – 
hence the whole program that has its origin in Poincaré’s remarks can be 
called constructivism (the term conventionalism seems to be less 
appropriate).

Not all elements of knowledge are products of our imagination. When 
we ap ply conceptual system to reality we find, on the basis of the results 
of observations and experiments, “objective” facts and regularities. Their 
linguistic representations form passive elements of our knowledge.

Here the crucial question arises: how to distinguish scientific 
hypotheses and theories (as consistent sets of hypotheses) from 
pseudoscientific ones, valid hypo theses from ad hoc hypoyheses. What 
are the criteria of acceptance or rejection of theories that determine the 
scientific character of knowledge? This was the question of the criteria 
of rationality. Different answers to such questions give birth to four 
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rival methodological research programs within constructivist philosophy 
of science.

Anarchist constructivists claim that there are no universal criteria 
of theory choice and there are no theories that are cognitively valuable or 
worthless. Anything goes: any method and any theory is sometimes useful 
and sometimes harmful. It is so with respect to any set of goals such as human 
happiness, health, power, freedom etc. The only influential representative of 
this view was Feyerabend, his philosophy and methodology of science is 
discussed in chapter 6 of this book.

Elitists claim that there are theories that are cognitively valuable and 
worth less, that in the face of some results of experiments a theory should 
be accepted, modified or rejected – but this can be decided on the basis of 
an insight alone that is gained in the course of research practice but that 
cannot be put into words. Only the scientific elite can recognize whether 
a  hypothesis or a  theory is scientific or not. The classical formulation to 
such theory of knowledge was given by Polanyi whose views are only briefly 
mentioned in the present volume. Probably Poincaré, whose philosophy 
and methodology of science is discussed in chapter 1, was an eli tist before 
Polanyi.

Demarcationist constructivists claim that there are universal 
criteria of ratio nal theory choice. A theory deserves the title “scientific” if 
it is accepted in accor dance with those criteria. If it is accepted for any other 
reasons, it is pseudoscientific. The most important criteria of rationality 
were formulated by Popper (chapter 3), Lakatos (chapter 5) and Laudan 
(chapter 7).

Social constructivists claim that there are not any universal 
criteria of rationali ty but that scientist’s choices are socially determined. 
Theories, whether we call them scientific or religious etc., are accepted 
or rejected under the pressure of social inte rests, they also depend on the 
internal structure of scientific or religious communi ties. No knowledge is 
“objectively” true or false – there are simply human opinions that satisfy 
our needs or desires, that are effective in some domain of social life. Such 
was the view of Ludwik Fleck in the thirties (Fleck’s views are presented in 
a sepa rate volume), of Kuhn in the sixties (discussed in chapter 4), and of 
Edinburgh School in the eighties.
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