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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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