Access via CEEOL NL Germany

ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LIV, numer 2 – 2006

ALINA MOTYCKA *

ROZWA ANIA
DOTYCZ CE STATUSU TEORII NAUKOWEJ

Teoria naukowa, jako zbiór twierdze metodologicznie okre lany z uwagi
na warto ci poznawcze, najogólniej sytuowana jest w porz dku my lenia zorientowanego na realno ci empiryczne, a wi c warunkowe, co istotnie ma
odró nia j od mitu1, sytuowanego w porz dku my lenia mityczno-metafizycznego. Jednak e ró ne filozoficzne koncepcje nauki odmiennie wyznaczaj status teorii naukowej, co odpowiednio kształtuje relacj , w jakiej teoria naukowa z tych koncepcji pozostaje do tre ci przynale nych do porz dku
my lenia mityczno-metafizycznego.
Dyscyplina filozoficzna, któr utarło si okre la mianem filozofii nauki
(wyra enie nieostre, wieloznaczne i przez rozmaitych filozofów rozmaicie
rozumiane), zwi zana jest z bardzo okre lon tradycj filozofowania o nauce, zwan najcz ciej empirystyczno-pozytywistyczn , a w filozofii nowoytnej si gaj c czasów F. Bacona. Tradycja ta stanowiła zakorzenienie dla
powstaj cych w jej ramach filozoficznych koncepcji nauki, jak te wytyczała
okre lon perspektyw rozwojow ; umo liwiała pewn wewn trzn dynamik tego empirystyczno-pozytywistycznego filozofowania o nauce. Zawsze
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U ywam poj cia mitu w zakresowo najszerszym sensie – jako tre ci odnoszonych do
nieempirycznej realno ci bezwarunkowej. Z uwagi na to odniesienie – mimo całej odmienno ci
mitu i metafizyki – prze wiadczenia mityczne w sensie w szym (np. prze wiadczenia mitów
kosmogonicznych), jak i prze wiadczenia metafizyczne przynale
do porz dku my lenia
mityczno-metafizycznego, gdy za tre ci empirycznych teorii naukowych sytuuj si w porz dku my lenia technologiczno-naukowego. Por. np. L. K o ł a k o w s k i, Obecno mitu,
Wrocław 1994, s. 7-8, 32.
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krytykowana z zewn trz (gdy w filozofii inaczej by nie mo e), potrafiła
te – nie bez po rednich wpływów zewn trznych, zwi zanych z przemianami
w naukach przyrodniczych, jak i z osi gni ciami dyscyplin specjalizuj cych
si w badaniach nad człowiekiem – wyzwala wewn trzn krytyk , dzi ki
czemu kolejne koncepcje nauki, powstaj ce w tej tradycji, stanowiły te
próby zaradzenia owej krytyce i swoistej naprawy filozoficznej koncepcji
nauki. Mo na o tych kolejnych koncepcjach nauki powiedzie , e wyrastały
z okre lonych problemów, z którymi nie radziły sobie ich poprzedniczki.
Zauwa my na marginesie, e ta wewn trzna dynamika nabrała w drugiej
połowie minionego stulecia takiego przyspieszenia i rozp du, e doprowadziła filozofi nauki do stanu, który jedni uznali za naturalny zmierzch tej
dyscypliny, funduj c na jej „zgliszczach” badania nad nauk zorientowane
socjologicznie, historycznie, kulturowo itp. lub te obwieszczaj c postmodernistyczne rozwi zania w stylu R. Rorty’ego, który wyznacza zgoła odmienne
zadania nie tylko dla filozofa nauki (epistemologa), ale dla filozofa w ogóle.
Słuszniej jednak wydaje si szacowa stan współczesnej filozofii nauki jako
kryzysowy, a mno ce si – jak zwykle w sytuacji kryzysów teoretycznych –
próby wyj cia z tego uci liwego stanu jako pluralizm kryzysowy.
Wracaj c jednak do widzianego niejako z lotu ptaka ci gu rozwojowego
filozoficznych koncepcji nauki w ramach wspomnianej tradycji, nietrudno
dostrzec, e w ka dej z tych koncepcji uwaga skupia si przede wszystkim na
teorii naukowej, a główny wysiłek zmierza do podania charakterystyk tego, co
przez teori naukow rozumie nale y. Ni ej w analizie porównawczej zestawione zostan trzy takie charakterystyki zawarte w wielkich, znacz cych
i dla tej filozofii nauki – rzec mo na – przełomowych koncepcjach nauki.
Nim w drugiej połowie minionego stulecia narasta zacz ły „filozoficzne
bóle głowy” filozofów nauki, przez trzy wieki panuj cy indukcjonizm utwierdzał w przekonaniu, e nauka najlepiej realizuje cel, jaki wyznaczał jej
F. Bacon – maj c na uwadze popraw ziemskiego bytowania człowieka –
przez docieranie (odkrywanie) do prawdy o otaczaj cym nas wiecie. Indukcjonizm dostarczał wła nie szczegółowego przepisu, jak nale y zadanie to
realizowa . Schematycznie tok takiego post powania wynika z zestawu kolejnych kroków badawczych uczonego, który zbiera fakty, klasyfikuje je
i opisuje, na ich podstawie wnioskuj c indukcyjnie dochodzi do hipotezy, ta
za , poddana sprawdzeniu empirycznemu (potwierdzona), uzyskuje status
teorii. Wyprowadzona w sposób cisły z materiału do wiadczenia, zebranego
na drodze obserwacji i eksperymentu, teoria naukowa jest prawdziwa (lub
prawdopodobna), a gwarancji tej prawdziwo ci dostarcza metoda, dzi ki
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której do prawdy si dociera. Wiedza, jakiej dostarcza teoria, jest – zgodnie
z t koncepcj – wiedz niezawodn i obiektywnie dowiedzion przez bierne
rejestrowanie faktów i przez dbało o intersubiektywn komunikowalno
oraz kontrolowalno obserwacyjn wyra e j zykowych. Taki program post powania naukowego gwarantuje uczonemu indukcja, która stosowana systematycznie dostarcza teorii prawdziwych, teoria naukowa za , uzasadniona
dzi ki danym do wiadczenia i zasadzie indukcji, zarówno wyja nia zjawiska, do których si odnosi, jak i dostarcza naukowych przewidywa .
Ten indukcjonistyczny status teorii naukowej wspierał si na doktrynie
tzw. czystego do wiadczenia i nagich faktów (teoria indukcyjnie uzyskana
dostarcza wiedzy pewnej, gdy opartej na czystym do wiadczeniu). Zgodnie
z indukcjonistycznym programem uzyskiwania wiedzy naukowej ka da nowa teoria jako prawda naukowa powi ksza gmach wiedzy, który ro nie „cegła po cegle”. Dzi ki nowym teoriom dodawanym do niepodlegaj cych rewizji prawd zastanych wiedza naukowa wzrasta w sposób kumulatywny i liniowy (nowe teorie s coraz ogólniejszymi generalizacjami, z których stare
wynikaj ). W trakcie takiej kumulacji, w miar post pu wiedza si te
oczyszcza z zastanych pomyłek podmiotu poznaj cego.
Ale teoria naukowa – zgodnie z indukcjonistyczn wizj – dostarczaj c
wiedzy pewnej i prawdziwej (lub prawdopodobnej), pełni jeszcze inn
istotn funkcj oczyszczaj c my l ludzk z zanieczyszcze tre ciami przynale nymi do porz dku my lenia mityczno-metafizychnego. Ten bardzo silny status teorii naukowej jako wiedzy prawdziwej, obiektywnej i racjonalnej, nadany jej przez indukcjonistyczn koncepcj nauki, ugruntowywał
i utrwalał racjonalistyczno-scjentystyczn opcj interpretacji mitu i w ogóle
tre ci my lenia mityczno-metafizycznego.
Zgodnie z t opcj rozwój my li ludzkiej to post p rozumu prowadz cy
od subiektywnych wyobra e do wiedzy obiektywnej. Nauka w tym sensie
„wyrasta” z mitu, e z tre ci mitycznych oczyszcza si na rzecz wiedzy
obiektywnej, dostarczanej przez teorie naukowe, a wi c racjonalnej. Dzi ki
temu procesowi – w miar post pu – my lenie naukowe sukcesywnie przejmuje po micie funkcj sensotwórcz i normatywn zwi zan z usensownianiem wiata i wyznaczaniem warto ci oraz ustanawianiem ich hierarchii. To
wła nie kryteria naukowo ci, ustanawiaj ce prawomocno teorii, rozstrzygaj o tym, co jest sensowne i warto ciowe (a wi c co ma sens i posiada
warto ), a co takim nie jest.
W indukcjonistycznej koncepcji nauki rola teorii naukowej (a wi c wiedzy
prawdziwej, obiektywnej, racjonalnej, empirycznie potwierdzonej, kumula-
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tywnie wzrastaj cej) sankcjonowała racjonalistyczno-scjentystyczn interpretacj roli mitu w kulturze, gdy przekonywała, e wraz z post pem i rozszerzaniem si my lenia naukowego mityczno-metafizyczna wizja ludzkiej
partycypacji w Absolucie okazuje si mistyfikacj .
Ten status nadany w indukcjonizmie teorii naukowej silnie wzmacniała
neopozytywistyczna zasada demarkacji; precyzuj c, co jest nauk i wiedz
naukow , a co ni nie jest, utwierdzała paralelno dwóch porz dków my lenia, silnie i definitywnie, odgradzaj c od tre ci my lenia mityczno-metafizycznego porz dek my lenia naukowo-technologicznego. R. Carnap np. nie
tylko odmawia wypowiedziom metafizycznym tre ci asertywnej i teoretycznego charakteru, ale uznaje metafizyk za niebezpieczn z powodu jej
zwodniczo ci. Metafizyka wszak, pełni c – podobnie jak okrzyki typu
„Och!”, „Ojej!” albo poematy liryczne – jedynie funkcj ekspresywn , zwodzi ponadto czytelnika, stwarzaj c iluzj poznania2.
Indukcjonistyczn koncepcj teorii naukowej burzyła ostra krytyka, z jak spotkał si indukcjomizm jako filozoficzna koncepcja nauki. Dla porz dku przypomnijmy, e krytyka ta dotyczyła z jednej strony statusu samej
obserwacji (zarzucano wi c indukcjonizmowi, e nie istniej nagie fakty ani
j zyk czystej percepcji; poniewa wszystkie terminy j zyka nauki s teoretycznie obci one – nie istnieje ich naturalny podział na obserwacyjne
i teoretyczne). W efekcie za słynnej krytyki indukcji K. Popper stwierdzał,
e indukcja jako metoda stawiania hipotez jest nieobecna w nauce.
Reakcja na t krytyk – ujmuj c rzecz schematycznie – szła dwoma torami, wykazuj c – z jednej strony – tendencj zachowawcz , aby uchroni
z indukcjonistycznej koncepcji jak najwi cej, co zaowocowało ewolucj programu Koła Wiede skiego i przyj ciem w pó niejszym neopozytywizmie
w tków konwencjonalistycznych3 w odniesieniu do teoretycznego pi tra systemów naukowych. Carnap np. b dzie podkre lał, jak wa ne jest, aby zdawa sobie spraw z elementów konwencjonalnych w konstrukcji systemu
j zykowego w nauce, którego interpretacj dobudowuje si wtórnie4. Wielu
2

Por. R. C a r n a p, Filozofia jako analiza j zyka nauki, Warszawa 1969, s. 18-21.
Trudno byłoby przeceni pierwszorz dn rol , jak konwencjonalistyczna koncepcja nauki (i teorii naukowej) odegrała w ewolucji pogl dów empirystyczno-pozytywistycznych koncepcji na nauk , teori naukow i na jej status.
4
„Konkluzja naszych rozwa a – zauwa a Carnap – brzmi jak nast puje: logika czy reguły
dedukcji (w naszej terminologii – syntaktyczne reguły transformacji) mog by wyznaczone
w drodze arbitralnego wyboru, s wi c konwencjonalne – o ile słu
za podstaw dla
3
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pó niejszych neopozytywistów (obok Carnapa, Hempel, Oppenheim, Kemeny, Nagel) przyjmuje instrumentalistyczn interpretacj teorii empirycznych
(w sensie w szym – jako zbioru twierdze teoretycznych; b d całokształtu
wiedzy naukowej, a wi c i zda sformułowanych przy u yciu terminów obserwacyjnych, np. cało ciowy instrumentalizm Quine’a). Instrumentalizm
odmawia teorii empirycznej opisowego charakteru obserwowalnych danych
do wiadczenia (teorie nie opisuj rzeczywisto ci; s technicznym instrumentem pozwalaj cym od jednych zda obserwacyjnych przej do innych
zda obserwacyjnych; zdania teorii nie s zdaniami w sensie logicznym, s
u ytecznym – lub nie – instrumentem).
Inn reakcj na krytyk indukcjonistycznej koncepcji teorii naukowej
było zbudowanie odmiennej koncepcji nauki, która dostarczałaby innej charakterystyki teorii naukowej, a zarazem zapewniała jej empiryczno , obiektywno , prawdziwo , racjonalno . To trudne zadanie przez z gór pół
wieku realizował K. Popper w stopniu prawie doskonałym (prawie, bo i tym
razem przysłowiowy diabeł tkwił w szczegółach).
Popper – podobnie jak i neopozytywi ci – ograniczył zakres zainteresowa filozofii nauki do kontekstu uzasadniania w nauce, dzi ki czemu uczony
z koncepcji hipotetyczno-dedukcjonistycznej nie zbiera ju nagich faktów,
nie opisuje ich i nie klasyfikuje, aby indukcyjnie uzyska hipotez . W tej
koncepcji uczony reaguje na problem zaistniały w obszarze jego bada w ten
sposób, e stawia miał hipotez -przypuszczenie i poddaje j surowym testom zgodnie z zasad falsyfikacji. Tak uzyskana teoria naukowa, aczkolwiek
jej akceptacja zawsze jest tymczasowa, a nie ostateczna – zgodnie ze szkoł
Poppera – jest: racjonalna, a racjonalno t gwarantuje zasada falsyfikacji
oparta na schemacie wnioskowania modus tollendo tollens; jest empiryczna,
gdy przeszła surowe testy w obszarze obserwacji i eksperymentu; jest
obiektywna, jako e zawiera tre ci przynale ne do trzeciego wiata, a wi c
niezale ne od podmiotu poznaj cego, usytuowanego w wiecie drugim; teoria taka, zgodnie z koncepcj prawdy korespondencyjnej, jest prawdziwa
w sensie Poppera poj cia verisimilitude (a wi c jest od poprzedniej bardziej
konstrukcji systemu j zykowego i je li interpretacj systemu dobudowuje si wtórnie. Z drugiej strony, system logiki nie jest rzecz swobodnej decyzji, jest poprawny lub bł dny – je li
interpretacja znaków logicznych jest z góry ustalona. Ale nawet tutaj konwencje odgrywaj
rol podstawow ; albowiem fundament, nad którym nadbudowuje si logik , a mianowicie
interpretacja znaków logicznych (np. przez wyznaczenie warunków prawdziwo ci) mo e by
przedmiotem swobodnego wyboru” (C a r n a p, Filozofia jako analiza j zyka nauki, s. 232).
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do prawdy podobna, co gwarantuje jej zasada falsyfikacji). Teoria tak uzyskana inaczej decyduje o post pie w nauce, który przybiera form nieliniowej
kumulacji wiedzy (zasada korespondencji obowi zuje tu w sensie eksplikacyjnym), jak te i o tym, e wzrost wiedzy jest powi kszaniem prawdy
naukowej. Takie post puj ce powi kszanie prawdy naukowej jest mo liwe,
zgodnie z koncepcj Poppera, dlatego, e uczony w tej koncepcji uzbrojony
jest w racjonalne standardy post powania, wyznaczaj ce jego działania badawcze, zmierzaj ce do uzyskania nowej, lepszej od poprzedniej teorii w taki sposób, e n a u k a j e s t n i e u s t a j c p o g o n i z a p r a w d .
Wymóg falsyfikowalno ci, a wi c danie, aby hipoteza pretenduj ca do
naukowo ci mogła by falsyfikowana, równie wyznacza wyra n lini demarkacyjn mi dzy nauk i nienauk (syntaktycznie okre la, jaki typ zda
mo e podlega falsyfikacji), niemniej w hipotetyzmie dedukcyjnym odnotowa trzeba lekkie rozlu nienie w stosunku do rygorów narzucanych neopozytywistyczn zasad demarkacji. Popperowski uczony, stawiaj c „ miałe”
hipotezy, wst pnie wysuwa je mo e nawet w formie „spekulatywnych przypuszcze ”, a w Lakatosa koncepcji naukowych programów badawczych zasady heurystyki pozytywnej mog mie charakter metafizyczny. Jednak e
obecno tre ci przynale nych do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego przy formułowaniu teorii naukowej w hipotetyzmie dedukcyjnym ma
charakter jedynie historyczny i pełni funkcj wył cznie pomocnicz . Teoria
naukowa z uwagi na sw tre nadal w post pie wiedzy naukowej pełni
funkcj oczyszczaj c my l ludzk z elementów subiektywnych na rzecz
wiedzy obiektywnej, prawdziwej i racjonalnej.
Koncepcja teorii naukowej hipotetyzmu dedukcyjnego te spotkała si
z ostr krytyk , która głównie skupiła si na zasadzie falsyfikacji i kwestii
racjonalno ci. Dowodzono niemo no
przeprowadzania konkluzywnych
falsyfikacji, gdy teori zawsze mo na chroni przed sfalsyfikowaniem, historia nauki za dostarcza przykładów teorii, które sfalsfikowano, ale nie
odrzucono. Wykazano równie , e post powanie uczonego w nauce nie zawsze jest racjonalne i dyktowane odgórnymi standardami racjonalno ci, a dotyczy to zarówno czynno ci zwi zanych z budow teorii, jak i przej cia od
starej teorii w nauce do nowej. W post powaniu uczonych s bowiem takie
momenty, przed którymi nie chroni uczonego racjonalne standardy post powania (element subiektywny, ugoda) i uczeni musz dekretowa , a wi c
przyjmowa ustalenia konwencjonalne (m.in. dotycz one np. ustale co do
zda uznanych za „bazowe” lub decyzji dotycz cych przerwania dalszego
testowania teorii). Ahistoryczne uniwersalne kryterium Popperowskiego rac-
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jonalizmu nie pozwala jednoznacznie rozstrzyga o racjonalno ci teorii,
a Lakatos sam przyznaje, e na gruncie swojej metodologii naukowych programów badawczych, w sytuacji wyboru programu nie potrafi wskaza uczonemu, który program badawczy powinien wybra .
Krytyka ta skupiała wysiłek filozofa nauki na zbudowaniu takiej koncepcji nauki, która uwolni teori naukow od jej zastanych i podlegaj cych
krytyce charakterystyk. Tote w paradygmatycznej koncepcji nauki teoria
nie jest ju ani racjonalna i prawdziwa, ani empiryczna i obiektywna, ani te
wyja niaj ca i lepsza od poprzedniej w sensie, w jakim chciałaby tego tradycyjna filozofia nauki z Popperowskim falsyfikacjonizmem ł cznie. Teoria to
paradygmatyczny wzorzec, reguły, zało enia. To reguły wyznaczaj struktur teorii paradygmatycznie obowi zuj c na czas jej panowania, ale te
dostarczaj c uczonemu, który w niej pracuje, rozwi za dla łamigłówek, do
których rozwi zywania sprowadza si praca uczonego w nauce normalnej
(czyli paradygmatycznej), gdy na tym polega dopasowywanie paradygmatu
do wiata przyrody. Równie wybór teorii nie odbywa si „pod dyktando”
ahistorycznego standardu racjonalno ci, jako e standard taki nie istnieje;
wybór teorii nowej spo ród konkurencyjnych zale y od jednostek i grup
zawodowych i od tego, co dla nich jest wa ne i warto ciowe.
T. S. Kuhn jako historyk nauki dysponował imponuj co rozległym materiałem faktograficznym z historii nauki, co pozwalało mu dostrzec, e uczeni
w poszukiwaniu rozwi za dla pi trz cych si trudno ci, jakie napotyka panuj ca teoria wobec otaczaj cych j anomalii, sami próbuj spekulowa , jak
te w rozwa aniach filozoficznych szukaj sposobu zaradzenia narastaj cym
problemom.
Jeszcze dalej pod tym wzgl dem posuwa si P. Feyerabend (podobnie jak
Kuhn współtworz cy radykalny nurt dwudziestowiecznej filozofii nauki),
twierdz c, e my l metafizyczna odgrywa wa n rol w krytyce i rozwoju
tego, co si wcze niej przyj ło i co jest „dobrze potwierdzone”. Prze wiadczenie to skłania Feyerabenda do wysuwania bli ej nieprecyzowanych, normatywnych postulatów, aby tre ci metafizyczne były obecne na ka dym etapie rozwoju wiedzy, tylko tak bowiem mo na by „dobrym empiryst ”
i ustrzec si dogmatyzmu 5. Jest to najdalej id ce w rozwa anej tu filozofii

5
„Nauka wolna od metafizyki jest na najlepszej drodze do przekształcenia si w dogmatyczny system metafizyczny” (P. F e y e r a b e n d, Jak by dobrym empiryst , Warszawa 1979,
s. 27; por. równie s. 56-57, przyp. 3).
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nauki przyzwolenie na metafizyk w nauce, a sama ta dyscyplina filozoficzna w takiej wersji jest ju bardzo odległa od jej neopozytywistycznego
oblicza i od słynnej zasady demarkacji. Tote filozofia nauki w wydaniu
nurtu radykalnego nie tylko przekracza ramy tradycji, z jakiej ta filozoficzna
dyscyplina wyrastała, ale te dyscyplin t stawia na rozstajnych drogach
mi dzy Scyll ahistorycznego Rozumu Naukowego (z którego Popper uczynił emergentnie w ewolucji wyłoniony, ale autonomiczny „Logos” – metod
naukow ) a Harybd czynników dla tradycyjnej filozofii nauki zewn trznych
(socjologicznych, psychologicznych, kulturowych i historycznych itp.). Data
ukazania si Khuna Struktury rewolucji naukowych oznacza dla filozofii nauki nastanie i sukcesywne narastanie kryzysowego pluralizmu, a wi c mnocych si koncepcji nauki (rozmaitej proweniencji) i ci gle konkluzywnie
nierozstrzygni te, a wi c otwarte pytanie o to, jak uczeni uzyskuj now teori w nauce. Kuhna krytyka zastanej filozofii nauki wyznacza poziom startu
nie tylko dla rozmaitych koncepcji nauki typu mocnego programu tzw.
Grupy Edynbyrskiej, ale równie stanowi punkt wyj cia dla krytyki – prezentowanej np. w pracach R. Rorty’ego – krytyki likwiduj cej nie tylko filozofi nauki (epistemologi ), ale w ogóle filozofi , która j wyhodowała.
Podkre lmy jednak raz jeszcze, e przeobra enia, jakim uległa filozofia
nauki w minionym stuleciu, nie dokonywały si w pełnej izolacji w stosunku
do przeobra e i dokona w naukach przyrodniczych (zwłaszcza fizykalnych), w badaniach interdyscyplinarnych (antropologicznych, etnograficznych, kulturowych i innych) nad człowiekiem, nad j zykiem – przy silnym
udziale rozmaitych strukturalizmów itp. Mimo tych wpływów pytaniem pozostaje, czy filozofia nauki w pełni zdołała wykorzysta dla swoich potrzeb
zaistniałe mo liwo ci zwi zane z dokonaniami minionego stulecia, czy potrafiła w ich wietle od nowa rozpatrzy nurtuj ce j kwestie i własne problemy, których sama nie mogła ud wign ; kwestie (a nale y te do nich
nierozstrzygni te pytanie o status teorii naukowej), które w sumie zadecydowały o stanie zapa ci kryzysowej, z jakiej nie mo e wyd wign si ta
dyscyplina filozoficzna. Zwłaszcza dwa dokonania nale ałoby wymieni ,
które uszły uwadze filozofii nauki i na które pozostała ona raczej głucha.
Jedno z nich dotyczy efektów rozległych i wieloaspektowych bada nad
mitem, które wpłyn ły na wykrystalizowanie si innej postawy wobec tre ci
przynale nych do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego i odmiennej
interpretacji mitu oraz jego roli w kulturze. Ta nowa opcja wchodzi w ostry
spór z zastan racjonalistyczno-scjentystyczn , demonstruj c w swych pogl dach uwalnianie si od scjentystycznej wiary (i ideologii) we wszech-
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pot g Rozumu Naukowego. Ta antyscjentystyczna opcja (Cassirer, Jaspers,
Ricoeur, Eliade, Kołakowski), krytyczna wobec zastanej, odrzuca projekt
pełnej demitologizacji kultury jako utopijny i himeryczny, gdy całkowite
oczyszczenie kultury z tre ci przynale nych do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego jest nierealizowalne z uwagi na specyfik ludzkiej
egzystencji, dla danej za kultury gro ne, oznacza bowiem jej upadek. Mity,
skupiaj c gatunkowe do wiadczenia ludzko ci, utrwalone w symbolach, zaspokajaj takie ludzkie potrzeby, których nauka zaspokoi nie mo e (do
potrzeb tych nale y m.in. widzenie wiata jako celowo uładzonego i ci głego, a tak e wiara w trwało ludzkich warto ci).
Innym znacz cym dokonaniem minionego stulecia, które raczej umkn ło
uwadze filozofów nauki, było nowe spojrzenie na ludzk psyche, jakiego dostarczała psychologia gł bi, a zwłaszcza koncepcja nie wiadomo ci zbiorowej i archetypów C. G. Junga. Koncepcja ta burzy zastany i obowi zuj cy
w paradygmacie kartezja skim obraz ludzkiej psyche uto samionej ze wiadomo ci tylko (a wi c my leniem, rozumem), a zarazem umo liwia filozofowi
nauki (epistemologowi) wypracowanie nowego instrumentarium poj ciowego
w filozoficznych dociekaniach nad nauk , co w konsekwencji prowadzi mo e
do odmiennego opisu procesu poznawczego, ukierunkowanego na uzyskanie
teorii naukowej, jak i udziału w tym procesie zarówno czynno ci, władz
poznawczych, a tak e tre ci, jakie w nim mog uczestniczy .
Schematyczny opis zachowa poznawczych uczonego, prowadz cych do
nowej teorii w nauce, dokonany z wykorzystaniem tak wzbogaconego instrumentarium poj ciowego wyra a formuła [chaos – regres – idea ]6 i dotyczy sytuacji w nauce, gdy panuj ca teoria staje si bezu yteczna wobec pojawiaj cych si anomalii, a nowej jeszcze nie ma. W sytuacji takiej (zwanej
te kryzysow ) próby ratowania starej teorii i likwidowania anomalii powoduj jedynie narastaj cy chaos, wobec którego uczony staje si bezradny, co
skłania go do zmiany porz dku my lenia naukowo-technologicznego na
mityczno-metafizyczny, to za sprzyja wytworzeniu si kontekstu nie wiadomych skojarze , dotycz cych problemu zaistniałego w nauce z tre ci
przynale n do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego. W efekcie tego aktu intuicyjnego uzyskuje uczony now ide , która staje si podstaw

6
Czynno ci poznawcze uczonego, do których odnosi si formuła [chaos – regres – idea],
analizuj w: Nauka a nie wiadomo , Wrocław 1998; analizy te rozwijam w: Rozum i intuicja
w nauce, Warszawa 2005.
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nowej teorii w nauce i której to idei dotycz zabiegi formalizacyjne stosowane przy konstruowaniu tej teorii.
Działania uczonego w samym procesie twórczym nie s ani wiadome (s
niezamierzone), ani te racjonalne (w czynno ciach tych uczony nie kieruje
si adnym standardem post powania racjonalnego). Akt twórczy nie jest
dziełem rozumu, ale intuicji, która nie jest zwi zana ze wiadomo ci , lecz
z nie wiadomo ci zbiorow i tre ciami archetypowymi.
W tym procesie poznawczym wa n funkcj pełn równie emocje (rodzaj energii psychicznej, która dynamizuje schemat uzyskiwania nowej idei).
Rozpatrywane z punktu widzenia indywidualnego podmiotu odbierane by
mog jako subiektywne uczucia o wzmo onym nat eniu (negatywne – gdy
towarzysz zawodowej bezradno ci i niekompetencji uczonego w sytuacji
narastaj cego chaosu w nauce; pozytywne – gdy w akcie intuicji uzyskuje on
now ide ). Ale z uwagi na efekt poznawczy ich udział w procesie poznawczym szacowa trzeba zupełnie inaczej: emocje negatywne s t niezb dn
doz energii psychicznej, która „odwraca” uczonego od kryzysowego chaosu
w nauce, dzi ki czemu zmienia on porz dek swego my lenia (regres); emocje pozytywne za , towarzysz ce aktom intuicji, s t energi psychiczn ,
która niejako umo liwia intuicyjnie danej archetypowej tre ci „przebicie” si
do wiadomo ci.
Idea uzyskana w akcie intuicji jest tre ci archetypow (odnowieniem,
now realizacj , uaktualnieniem si archetypu) i jako wyobra enie archetypowe przynale n do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego. Idee,
które s podstaw wielkich teorii naukowych (np. antyczna idea heliocentryczno ci, idea siły, idea komplementarno ci), zawieraj wzorce porz dku,
które przeniesione do teorii, dostarczaj okre lonego sposobu porz dkowania materiału do wiadczenia. Aczkolwiek nie istnieje logiczne przej cie od
prze wiadczenia mitycznego do zdania, które jest hipotez naukow (od
mitu do teorii), to wzorzec ładu, jaki niesie tre mityczna, tkwi w teorii,
a wi c sposób uporz dkowania materiału do wiadczenia, jaki narzuca dana
teoria, jest pochodzenia archetypowego.
W tej intuicjonistycznej koncepcji nauki status teorii naukowej wyznaczany
jest nie przez metod indukcyjn ani te nie przez zasad falsyfikacji, lecz
okre la go specyfika ludzkiej egzystencji, zwi zana z antynomiczno ci kondycji tej egzystencji7. Teoria naukowa nie jest wył cznym dziełem wiadomo ci
7

Por. M o t y c k a, Rozum i intuicja w nauce.
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i rozumu, którego procedury wykazuj sw przydatno w czynno ciach odtwórczych (kontekst uzasadniania). Proces poznawczy – jakim jest proces badania naukowego – jest przede wszystkim procesem tworzenia; pozaracjonalne
czynno ci twórcze nie przebiegaj w granicach wiadomo ci, a sam akt twórczy
jest dziełem intuicji. Proces poznawczy w swym aspekcie twórczym – jak ka dy
proces twórczy – jest si ganiem w akcie intuicji po tre ci archetypowe, przynale ne do porz dku my lenia mityczno-metafizycznego.
Ta intuicjonistyczna koncepcja nauki nie tylko wyznacza status teorii naukowej odmienny od tych, na jakie skazuj teori inne – wcze niej rozwaane tu filozoficzne koncepcje nauki, ale te relacja, w jakiej pozostaje teoria do mitu, jest w tej koncepcji diametralnie odmienna: nie ma teorii naukowej bez tre ci mityczno-metafizycznej. Tre ci te nie tylko nie s „subiektywnymi wyobra eniami”8 – zanieczyszczeniami, z których my l ludzka
oczyszcza si w miar post pu wiedzy naukowej (zgodnie z scjentystyczno-racjonalistyczn opcj interpretacji roli mitu w kulturze), ale to wła nie
dzi ki tym tre ciom nauka (i kultura w ogóle) si rozwija.
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ON THE STATUS OF SCIENTIFIC THEORY
Summary
The status of scientific theory is determined by a philosophical conception of science. The
article seeks to present the different status of scientific theory in a comparative analysis of
philosophical conceptions of science (inductivism, hypothetism, paradigmatism and intuitionistic conception of science).
Summarised by Author

8

Wyobra enia archetypowe (obrazy, symbole i idee) s tre ciami nie wiadomo ci zbiorowej, a wi c tej cz ci ludzkiej psyche, która nie jest wył czn własno ci jednostki.
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