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 Motyw s0owika i ró6y jest cz;sto wykorzystywany w poezji i literaturze. Za 
przyk0ad mo6e pos0u6yC bajka Oscara Wilde’a. Pisarz rozwa6a w niej problem war-
toJci 6ycia. Ptak ofiarowuje swoje 6ycie w imi; mi0oJci. Staje si; symbolem g0;bo-
kiego poJwi;cenia: „Pycie za jednQ czerwonQ ró6;, cena to ogromnie wysoka –
zawo0a0 s0owik – bo wszyscy bardzo kochajQ 6ycie. Przyjemnie jest siedzieC wJród 
zieleni i spoglQdaC na s0oUce w rydwanie ze z0ota i ksi;6yc w rydwanie z pere0. 
S0odka jest woU g0ogu i s0odki zapach dzwonków, ukrytych w dolinie, i wrzosu, co 
kwitnie na wzgórzu. Ale mi0oJC lepsza jest od 6ycia, a czym6e jest serce ptaka 
w porównaniu z sercem cz0owieka?”2 

Uwa6am, 6e ksiQ6ka Soufisme et Christianisme jest dobrym wprowadzeniem do 
badaU nad sufizmem, gdy6 inspiruje do dalszych poszukiwaU i do stawiania pytaU. 
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 Najnowsza ksiQ6ka Nicholasa Maxwella, emerytowanego profesora University 
College London, jest kolejnym krokiem jego ideowej kampanii, której sedno dobrze 
oddaje tytu0 ksiQ6ki programowej: From Knowledge to Wisdom: A Revolution in the 
Aims and Methods of Science, Oxford: Blackwell 1984 („Od wiedzy do mQdroJci: 
rewolucja w celach i metodach nauki”). Tak6e i najnowsza ksiQ6ka jest wezwaniem 
do rewolucji – tym razem w Jwiecie akademickim. Sk0ada si; z pi;ciu rozdzia0ów, 
szkicujQcych kolejne kroki postulowanej rewolucji. Rozdzia0 pierwszy zgodnie z za-
powiedziQ w tytule (Basic idea) zapoznaje czytelnika z tezami, które uzasadniajQ we-
zwanie do rewolucji. Po pierwsze, przysz0oJC – a nawet istnienie – rodzaju ludzkiego 
jest zagro6one przez wielkie globalne problemy, np. globalne ocieplenie, przelud-
nienie, ubóstwo, zanik pewnych gatunków biologicznych, wojny. Nie jesteJmy w sta-
nie tych problemów opanowaC, a nawet wi;cej – nasze wysi0ki zmierzajQce do ich 
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rozwiQzania jeszcze je intensyfikujQ. Po drugie, przyczynQ naszych globalnych prob-
lemów jest – paradoksalnie – poznawczy i praktyczny sukces nauki i techniki. Po 
trzecie, nie jesteJmy skazani na kl;sk;, ale potrzebujemy instytucji, które uczy0yby 
nas, jak rozwiQzywaC globalne problemy i promowaC post;p ku lepszemu, bardziej 
cywilizowanemu Jwiatu. Centralna teza ksiQ6ki brzmi (s. 6 n.): Jwiat akademicki jest 
rezultatem wysi0ków zbudowania instrumentu, który pomaga0by ludzkoJci osiQgaC to, 
co w 6yciu wartoJciowe, rozwiQzywaC 6yciowe problemy, budowaC mo6liwie naj-
lepszy Jwiat. Wspó0czesna akademia funkcji tej nie spe0nia i wobec tego musimy jQ 
tak przekszta0ciC, by rol; t; odgrywaC zacz;0a – a to wymaga przejJcia od badaU 
skierowanych na wiedz; do badaU skierowanych na mQdroJC (from knowledge-inquiry 
to wisdom-inquiry).  
 U jróde0 idei nauki jako „instrumentu” ludzkoJci tkwi teza Franciszka Bacona, 6e 
wiedza pozwala zmieniC na lepsze ludzkQ kondycj;. Ide; t; podj;0o OJwiecenie wraz 
z przekonaniem, 6e z post;pu naukowego mo6emy si; nauczyC, jak osiQgaC post;p 
spo0eczny. Uznano wobec tego, 6e w tym celu potrzebujemy wiedzy na temat Jwiata 
spo0ecznego: powstajQ nauki spo0eczne. Za0o6ono, 6e najpierw trzeba osiQgnQC wie-
dz;, a potem jQ mo6na aplikowaC; by zaJ wiedza mia0a wartoJC, musi dotyczyC fak-
tów, a to wyklucza z procesu badawczego wartoJci, aspiracje, emocje, nadzieje i l;ki 
itp. Wyniki majQ oczywiJcie zastosowanie w ludzkim 6yciu, ale to problemy wiedzy, 
a nie problemy 6ycia sQ centralne dla badaU akademickich. Zdaniem Maxwella przed-
si;wzi;cie akademickie staje si; przez to strukturalnie nieracjonalne i okazuje si; od-
powiedzialne nie tylko za pojawienie si; globalnych problemów, ale i za niemo6noJC 
ich rozwiQzania. Idea, 6e z post;pu naukowego mo6emy nauczyC si;, jak osiQgaC po-
st;p spo0eczny ku mQdremu, cywilizowanemu Jwiatu, jest s0uszna – twierdzi Maxwell 
– ale w toku wcielania jej w 6ycie zosta0y pope0nione b0;dy, które trzeba naprawiC. 
B0Qd da si; streJciC nast;pujQco: oJwieceniowi myJliciele nie dostrzegli, 6e cele nauki 
sQ problematyczne, 6e w toku rozwoju nale6y jej cele i metody ulepszaC, a wi;c nie 
uda0o im si; uogólniC metod nauki tak, by dawa0y si; zastosowaC do wszelkich przed-
si;wzi;C.  
  W tle Maxwellowskich rozwa6aU obecne jest przekonanie o centralnej roli akade-
mii jako wzorca obiektywnoJci, racjonalnoJci itd., przez co do sfery irracjonalnej 
odsy0ane sQ wartoJci, aspiracje, cele itd. Maxwell nie analizuje natomiast metafizycz-
nych za0o6eU le6Qcych u podstaw takiej wizji nauki i racjonalnoJci – przede wszyst-
kim rozdzielenia sfery faktów i sfery wartoJci. Brak takich analiz jest wyrajnym 
brakiem ca0ej pracy Maxwella. Jego krytyka dotyczy bowiem idea0u nauki wolnej od 
wartoJci, tak jak go wyrazi0 Max Weber, a który tkwi u podstaw „zaprojektowanego” 
poszukiwania wiedzy, determinujQc przez to idea0 racjonalnego badania. Przypomnij-
my twierdzenie Webera: „dyscyplina empiryczna za pomocQ w0aJciwych sobie Jrod-
ków mo6e wskazaC jedynie na: 1) konieczne Jrodki, 2) nieuchronne skutki uboczne, 
3) praktyczne konsekwencje wynikajQcej z dwóch pierwszych punktów konkurencyj-
noJci wielu mo=liwych wartoJciowaU. […]. Ju6 jednak tak proste kwestie, jak takie 
oto: Jak dalece cel uJwi;caC ma konieczne do jego osiQgni;cia Jrodki? Czy te6 inna: 
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Jak dalece godziC si; nale6y z niepo6Qdanymi skutkami ubocznymi? Albo: Jak 
0agodziC konflikty pomi;dzy rozlicznymi, kolidujQcymi ze sobQ in concreto, po6Qda-
nymi bQdj majQcymi charakter powinnoJci (gesollten) celami? – Wszystkie te kwestie 
sQ sprawQ wyboru bQdj kompromisu. Nie istnieje 6adne (racjonalne czy te6 empi-
ryczne) post;powanie naukowe jakiegokolwiek rodzaju, które mog0oby tu dostarczyC 
jakiegoJ rozwiQzania”1. Dla Webera – tak jak dla pokoleU polityków, przedsi;biorców, 
genera0ów i samych naukowców – wolnoJC od wartoJci by0a si0Q i wartoJciQ nauki. 
Maxwell to w0aJnie poddaje surowej krytyce, choC ze swej krytyki przedsi;wzi;cia 
akademickiego nie wyprowadza konsekwencji, którQ przed niemal pi;Cdziesi;ciu laty 
pokaza0 Henryk Elzenberg: nauka mo6e sprzymierzyC si; z barbarzyUstwem, jeJli 
b;dzie propagowaC subiektywnoJC sQdów wartoJciujQcych (w tym moralnych)2. Za-
uwa6my te6 powinowactwo tezy Maxwella z tezQ Josepha Kardyna0a Ratzingera, 6e 
rozum zosta0 zredukowany do rozumu instrumentalnego, który zdolny jest do doboru 
Jrodków do celu, a nie jest w0adny okreJliC i oceniC cele. RacjonalnoJC pozytywi-
styczna – twierdzi kard. Ratzinger – chce dzia0aC stosownie do immenantnych regu0 
danej sfery: produkuje si; Jrodki transportu i sQ one dobre, bo efektywnie przenoszQ 
ludzi z miejsca na miejsce; i produkuje si; broU, która jest dobra, bo efektywnie 
zabija. Nie pyta si; natomiast, czy dobrze jest dla cz0owieka przemieszczaC si; czy 
byC zabijanym lub zabijaC3. Nauka wolna od wartoJci i rozum instrumentalny odci-
najQ si; wi;c od problemów ludzkoJci w tym sensie, 6e gotowe sQ je rozwiQzywaC, 
nie pytajQc, czy powstajQcy w wyniku ich rozwiQzania Jwiat jest rzeczywiJcie lepszy 
i bardziej ludzki. Wezwanie do „poszerzenia” sfery rozumu jest wspólne Maxwellowi 
i wspomnianym krytykom nauki wolnej od wartoJci.  
 rród0a wspomnianych wy6ej oJwieceniowych b0;dów Maxwell podaje dopiero 
w drugim rozdziale, ale ju6 tu omawia metod; ich naprawienia. Po pierwsze, musimy 
przyjQC nowQ koncepcj; nauki, uznajQcQ problematycznoJC celów nauki. To pociQga 
za sobQ meta-metodologiczne rozwa6ania nad tym, jak cele i metody nauki (jako 
ca0oJci lub jako okreJlonej dyscypliny) majQ byC ulepszane w Jwietle ju6 zdobytej 
wiedzy. „Nauka przystosowuje swQ natur;, swe cele i metody, do tego, co odkrywa na 
temat Jwiata” (s. 10) Nast;pnie musimy uogólniC t; meta-metodologi; nauki tak, by 
mog0a byC owocnie stosowana do jakiegokolwiek ludzkiego przedsi;wzi;cia o proble-
matycznych celach. Po trzecie, musimy zastosowaC t; meta-metodologi; do budo-
wania post;pu spo0ecznego ku mQdremu Jwiatu. OczywiJcie, idea, co konstytuuje 
dobry, mQdry, cywilizowany Jwiat jest problematyczna i wobec tego tak6e podlega 
ulepszaniu. Nasza kl;ska wbudowania metod ulepszania celów w nasz spo0eczny 

 

1 M. W e b e r, Sens ‘wolnej od wartoPciowaQ’ socjologii i ekonomii, t0. E. Nowakowska-
-So0tan, [w:] Problemy socjologii wiedzy, Warszawa: PWN 1985, s. 101-148, tu 118-119. 

2 H. E l z e n b e r g, Nauka i barbarzyQstwo, [w:] t e n 6 e, WartoPT i czUowiek, ToruU: PWN 
1966,  s. 150-159 

3 J. R a t z i n g e r, WykUady Bawarskie z lat 1963-2004, t0.  A. Czarnocki, Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax  2009. 
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Jwiat jest odpowiedzialna za wygenerowanie obecnych problemów: pojawi0y si; one, 
„poniewa6 ponieJliJmy pora6k; przy ulepszaniu problematycznych celów przemys0u, 
rolnictwa, polityki, finansów, armii, handlu, stosunków mi;dzynarodowych” (s. 11). 
Nie ponieJliJmy pora6ki, próbujQc ulepszaC cele, ale nawet nie widzieliJmy potrzeby 
ich ulepszania; a „[J]wiat akademicki, zamiast mocno walczyC, by ta idea zosta0a 
zrozumiana i wprowadzona w 6ycie, zajQ0 si; zupe0nie innym zadaniem: poszukiwa-
niem wiedzy (knowledge-inquiry)” (s. 11). Tymczasem to, czego potrzebujemy, to 
poszukiwanie mQdroJci (wisdom-inquiry); wspó0czesna akademia poszukujQca wiedzy 
jest „wybrakowanQ wersjQ” instytucji poszukiwania mQdroJci i dlatego musimy jQ ule-
czyC. Zauwa6my w tym miejscu, 6e Maxwell, u6ywajQc terminu „cel”, ma na myJli 
konkretne pytania badawcze, a nie np. prawd; jako „epistemicznQ cnot;” otrzyma-
nych wyników. Meta-metodologia by0aby wi;c rozwa6aniem na temat tego, jak przy 
ustalaniu projektów badawczych do wykonania „tu i teraz” uwzgl;dniaC rzeczywis-
toJC i to, co o niej wiemy, tak by powstajQcy Jwiat by0 lepszy. Nauk; krytykowano od 
dawna: w romantyzmie, feminizmie, postmodernizmie... Maxwell uwa6a, 6e jest to 
krytyka rozumu i naukowej racjonalnoJci; tymczasem on krytykuje nauk; za irracjo-
nalnoJC: „Cierpimy, krótko mówiQc, nie od nadmiaru rozumu, ale z powodu jego 
niedostatku” (s. 15).  
 Ju6 w pierwszym rozdziale Maxwell odpowiada na kilka mo6liwych zarzutów, 
z których trzy zas0ugujQ na uwag;. Czy transformacja Jwiata akademickiego zrobi 
jakQkolwiek ró6nic; „prawdziwemu Jwiatu”? Odpowiedj Maxwella brzmi: akademia 
zosta0a tak zaprojektowana, by wzbogacaC wiedz; o Jwiecie przyrodniczym i spo-
0ecznym, ale nie anga6owaC si; jego problemy; musimy jQ zmieniC tak, by anga-
6owa0a si; w rozwiQzywanie wa6kich problemów 6ycia. Zasadniczym obowiQzkiem 
w poszukiwaniu mQdroJci jest oddzielania dobrych idei ulepszania Jwiata od nieroz-
sQdnych czy wr;cz szkodliwych pomys0ów. Czy jednak6e mo6emy spodziewaC si; 
w tej sprawie konsensusu? Odpowiedj Maxwell jest pozytywna: akademicy zaanga-
6owani w poszukiwanie mQdroJci b;dQ mieli obowiQzek dojJC do jakiegoJ konsensusu 
co do tego, które kwestie sQ najbardziej 6yciowo donios0e i co nale6y uczyniC dla ich 
rozwiQzania, a jednoczeJnie b;dQ mieli obowiQzek nieustannie prowadziC krytycznQ 
i intelektualnie odpowiedzialnQ debat; o tych kwestiach. Tu knowledge-inquiry i wisdom-
-inquiry nie ró6niQ si;: tak6e w nauce sQ obszary konsensusu i 6ywotnej debaty 
mi;dzy zwolennikami ró6nych hipotez. Najpowa6niejszy zarzut dotyczy rezultatów 
dzia0aU akademickich. Obecnie akademia dostarcza wiedzy i kszta0ci profesjonali-
stów, a to sQ wartoJciowe rzeczy, tak6e dla budowy lepszego Jwiata. Czy trans-
formacja akademii w poszukiwanie mQdroJci temu nie zagrozi? Maxwell odpowiada, 
6e taka transformacja nie tylko nie zagrozi, ale wr;cz ulepszy poszukiwanie wiedzy 
tak6e dlatego, 6e stanQ si; jawne – a przez to podatne na krytyk; – za0o6enia meta-
fizyczne, aksjologiczne czy nawet polityczne, do których obecnie nauka si; nie przy-
znaje. Maxwell stawia wi;c nauce zarzut dogmatyzmu: oparcie si; na za0o6eniach, 
których nie ma jak poddaC krytyce. Wielu autorów wskazuje na istnienie takich 
za0o6eU: np. Gerald Holton pokazuje istnienie tzw. themata, Stanis0aw KamiUski – 
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„bazy nauki”, a Helen Longino – wiedzy t0a. Evandro Agazzi uwa6a nawet, 6e 
jawnoJC za0o6eU jest formQ neutralnoJci nauki. Wspomniani autorzy zgodziliby si; z 
Maxwellem, 6e nale6y te za0o6enia czyniC jawnymi i poddawaC krytyce, choC 
niekoniecznie krytyka ta nale6y do nauki (ale np. do filozofii). Maxwellowskie 
wisdom-inquiry implicite odrzuca zasad; metodologicznego izolacjonizmu (termin 
zaczerpn;0am od J. PyciUskiego i M. Hellera).  
 Rozdzia0 drugi pt. Wisdom-Inquiry wyjaJnia, zgodnie z tytu0em, czym ma byC 
nauka nakierowana na poszukiwanie mQdroJci. Nauk; rozumianQ jako poszukiwanie 
wiedzy odziedziczyliJmy po OJwieceniu. Jej celem intelektualnym jest wiedza, którQ 
nast;pnie mo6emy aplikowaC do rozwiQzania problemów 6yciowych, a cel ten musi 
byC ostro i jasno oddzielony od celów spo0ecznych czy humanistycznych. Takie 
„wolne od wartoJci” uj;cie badaU naukowego zdominowa0o nasze rozumienie racjo-
nalnego poszukiwania wiedzy. Widziane z punktu widzenia celów 6yciowo donio-
s0ych taki typ badaU naukowych jest g0;boko irracjonalny. ChoC Maxwell nie u6ywa 
frazy „wolnoJC od wartoJci” czy „redukcja rozumu”, to w0aJnie redukcj; rozumu do 
rozumu instrumentalnego, a doJwiadczenia do doJwiadczenia naukowo-empirycznego 
ma na myJli, gdy twierdzi, 6e nie mamy za du6o rozumu naukowego, ale za ma0o. 
„Badanie dla mQdroJci” czy poszukiwanie mQdroJci pojawi si;, gdy usuniemy owQ – 
jak to nazywa – irytujacQ irracjonalnoJC wspó0czesnej, pooJwieceniowej nauki. „Pod-
stawowym celem badania-dla-mQdroJci jest mQdroJC rozumiana jako mo6noJC i aktyw-
na ch;C zrealizowania tego, co w 6yciu wartoJciowe dla siebie i dla innych, a mQdroJC 
w0Qcza wiedz;, techniczne „jak”, rozumienie i wiele innych rzeczy” (s. 22). Warto 
podkreJliC, 6e Maxwellowska mQdroJC to zarazem wiedza o tym, co w 6yciu warto-
Jciowe, a zarazem postawa – realizowanie tego, co wartoJciowe. Mo6na by rzec, 6e 
Maxwell g0osi klasycznQ koncepcj; mQdroJci, nieomal powtarzajQc uj;cie Stanis0awa 
KamiUskiego4. Zdaniem Maxwella przejJcie od badaU-dla-wiedzy do badaU-dla-mQdro-
Jci przekszta0ci niemal ka6dy aspekt akademii jako przedsi;wzi;cia badawczego.  
 Na rzecz tezy, 6e badania-dla-wiedzy powinno zostaC przekszta0cone w badanie-
dla-mQdroJci Maxwell buduje argumenty, odwo0ujQc si; do dwóch typów racjonalno-
Jci: racjonalnoJC rozwiQzywania problemów (problem-solving rationality) i racjonal-
noJC celów (aim-rationality). Zdaniem Maxwella racjonalnoJC zak0ada, 6e istniejQ 
metody, regu0y czy strategie, które dajQ nam du6e szanse – nie pewnoJC – na roz-
wiQzanie problemów i osiQgni;cie celów. Regu0y rozumu sQ meta-metodologiczne, 
zak0adajQ, 6e w wielu przypadkach osiQgn;liJmy sukces i pomagajQ wypracowaC 
metody pozwalajQce rozwiQzaC nowe problemy i osiQgaC nowe cele. Maxwell wy-
mienia cztery regu0y racjonalnoJci nakierowanej na rozwiQzywanie problemów: 
(1) opisz, na czym polega dany problem i staraj si; ten opis stale ulepszaC; (2) zapro-
ponuj i krytycznie oceU mo6liwe rozwiQzania; (3) jeJli konieczne, podziel g0ówny 
problem na problemy bardziej specjalistyczne i traktuj je zgodnie z regu0ami (1) i (2); 
(4) po0Qcz rozwiQzania szczegó0owych problemów w rozwiQzanie problemu g0ów-
 

4 Zob. artyku0y w: S. K a m i U s k i, Jak filozofowaT?, Lublin: TN KUL 1992. 
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nego. To rozwiQzanie mo6e z kolei prowadziC do postawienia i rozwiQzania kolejnych 
problemów. Padne przedsi;wzi;cie, które 0amie te regu0y, nie mo6e byC uznane za 
racjonalne, a jeJli akademia ma mieC udzia0 w budowaniu lepszego, bardziej cywili-
zowanego Jwiata, musi je wbudowaC w swQ intelektualnQ i instytucjonalnQ struktur;.  
 Zdaniem Maxwella obecnie nauka pogwa0ca trzy z wymienionych wy6ej regu0. 
Aby to zobaczyC – twierdzi – trzeba przeanalizowaC natur; problemów, które nauka 
powinna pomagaC rozwiQzaC. Zak0adajQc, 6e nauka ma pomóc budowaC lepszy Jwiat, 
problemy przez niQ podejmowane powinny byC problemami dzia0ania: nowa wiedza 
i nowe techniki powinny nam umo6liwiC zrobienie tego, co ulepszy nasze 6ycie; 
a globalne problemy potrzebujQ nowej polityki, nowych instytucji, nowych sposobów 
6ycia, a nie jedynie nowego kawa0ka wiedzy. Problemy 6yciowe potrzebujQ te6 roz-
wiQzywania konfliktów w bardziej kooperatywny sposób, a nie przez u6ycie si0y. JeJli 
to wejmiemy pod uwag;, nauka powinna: (1) formu0owaC i stale ulepszaC sformu-
0owanie problemów 6yciowych, które muszQ byC rozwiQzane, jeJli Jwiat ma byC 
lepszy; (2) proponowaC i krytycznie oceniaC ich alternatywne rozwiQzania – alter-
natywne dzia0ania, polityki spo0eczne, programy polityczne, propozycje legislacyjne, 
ideologie itp.; (3) dzieliC owe problemy 6yciowe na problemy specjalistyczne, zw0a-
szcza problemy wiedzy i techniki; (4) 0QczyC specjalistyczne rozwiQzania z proble-
mem podstawowym. Wspó0czesna nauka – podsumowuje Maxwell – w stopniu nad-
zwyczajnym realizuje (3), ale ignoruje pozosta0e zadania. Tymczasem problemy wie-
dzy nie sQ identyczne z problemami 6ycia, a rozwiQzania tych pierwszych nie sQ roz-
wiQzaniami tych drugich. PrzyjmujQc, 6e celem nauki jest dobro cz0owieka i form 
organizacyjnych, w których si; rozwija (rodzina, spo0eczUestwo, paUstwo itd.), a osiQ-
ganie tego dobra wymaga rozwiQzywania 6yciowych problemów, nauka 0amie trzy 
spoJród czterech wymienionych regu0 racjonalnoJci, koncentrujQc si; na jednym typie 
podproblemów. „Badanie-dla-wiedzy nie mo6e dokonaC tego, co najbardziej nale6y 
czyniC – proponowaC i oceniaC krytycznie polityki, programy polityczne, filozofie 6ycia 
– poniewa6 to nie jest wk0ad w wiedz6” (s. 26). W takim przypadku naukowcy mogQ 
rozwiQzywaC te problemy wiedzy, które odzwierciedlajQ ich interesy, albo interesy tych, 
którzy mogQ za badania zap0aciC5. Wiedza i technika zostajQ oddzielone od koncepcji 
dobrego 6ycia, a nowe mo6liwoJci dzia0ania – od umiej;tnoJci mQdrego dzia0ania, a to 
tylko intensyfikuje globalne problemy 6yciowe.  
 Jak wobec tego powinno wyglQdaC badanie-dla-mQdroJci? Zasadnicza zmiana to 
implementacje regu0 (1) i (2), co powinno byC zadaniem przede wszystkim nauk spo-
0ecznych i humanistycznych: formu0owanie istotnych problemów oraz proponowanie 
i krytyczne ocenianie rozwiQzaU z punktu widzenia ich praktycznoJci i po6QdalnoJci 
oraz promowanie racjonalnego rozwiQzywania konfliktów. Tak rozumiane badania sQ 
 

5 Ten typ krytyki nauki „wolnej od wartoJci” rozwin;0am w ksiQ6ce Odkrywanie aksjo-
logicznego wymiaru nauki (Lublin: Wydawnictwo KUL 2008): naukowcy stajQ si; „umys0ami do 
wynaj;cia”, a wiedza nie jest neutralna wobec wartoJci, ale wspiera cele tych, którzy za badania 
mogQ zap0aciC. 
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w0aJnie badaniami spo0ecznymi, a nie naukami spo0ecznymi (w sensie science) – i sQ 
bardziej fundamentalne ni6 nauki przyrodnicze czy techniczne, które zajmujQ si; 
rozwiQzywaniem szczegó0owych problemów zgodnie z regu0Q (3). MyJlenie akade-
mickie jest wyspecjalizowanym instrumentem jednostkowego i spo0ecznego rozwiQzy-
wania problemów 6yciowych i budowania lepszego Jwiata. To zaJ oznacza, 6e musi byC 
wzajemne oddzia0ywanie mi;dzy Jwiatem spo0ecznym i akademiQ. Nauki przyrodnicze 
i techniczne powinny uznaC istnienie trzech obszarów dyskusji: teorie, dane doJwiad-
czalne i cele – a dyskusja nad celami to dyskusja nad tym, co i dlaczego warto odkryC, 
a to ju6 wymaga wspó0pracy z badaniami spo0ecznymi.  
 rróde0 irracjonalnoJci wspó0czesnej nauki Maxwell doszukuje si; w OJwieceniu. 
Jego zdaniem kluczowy postulat OJwiecenia brzmi: nauczmy si; na podstawie po-
st;pu naukowego, jak osiQgnQC post;p spo0eczny w budowaniu oJwieconego Jwiata. 
„twiat oJwiecony” czy – jak okreJla w innych miejscach – Jwiat bardziej cywi-
lizowany to Jwiat bez dyktatur, przesQdów, niesprawiedliwoJci, tolerancyjny, otwarty 
na wQtpienie i gotów uczyC si; z krytyki i doJwiadczenia, Jwiat racjonalny. B0Qd 
polega0 na tym, 6e sQdzili, i6 program ten – Maxwell nazywa go tradycyjnym pro-
gramem OJwiecenia – da si; zrealizowaC, jeJli rozwinie si; nauki spo0eczne w taki 
sam sposób, jak nauki przyrodnicze i b;dzie si; poszukiwaC wiedzy o zjawiskach 
spo0ecznych. A6eby wprowadziC w 6ycie fundamentalnQ ide; OJwiecenia – twierdzi 
Maxwell – trzeba wykonaC trzy kroki: (1) poprawnie zidentyfikowaC metody nauki, 
które prowadzQ do post;pu; (2) metody te powinny byC poprawnie uogólnione tak, by 
mog0y byC owocnie stosowane do ka6dego wartego zachodu ludzkiego przedsi;wzi;-
cia; (3) owe poprawnie uogólnione metody osiQgania post;pu powinny byC stosowane 
w próbach osiQgni;cia spo0ecznego post;pu ku oJwieconemu, mQdremu, cywilizowa-
nemu Jwiatu. Zdaniem Maxwella te kroki myJliciele OJwiecenia wykonali b0;dnie. 
Przede wszystkim b0;dnie zidentyfikowali metody pozwalajQce na osiQgni;cie po-
st;pu. Od D’Alamberta do Poppera twierdzono, 6e nauka rozwija si; przez bezstronne 
ocenianie teorii w Jwietle danych empirycznych i nie czyni 6adnego sta0ego za0o6enia 
na temat wszechJwiata niezale6nie od danych; prostota, moc unifikujQca czy wyjaJ-
niajQca wp0ywajQ na wybór teorii, ale nie w taki sposób, by nale6a0o sQdziC, i6 
wszechJwiat czy zjawiska sQ proste, zunifikowane czy zrozumia0e. PoglQd ten Max-
well nazywa standardowym empiryzmem. Gdyby wziQC ten poglQd literalnie – twier-
dzi – to nauka by si; zatrzyma0a. Dla ka6dego zbioru danych i teorii T mo6na bowiem 
wymyJliC nieskoUczenie wiele empirycznie bardziej udatnych rywalek, które zgodzi-
0yby si; z T co do zaobserwowanych zjawisk, ale nie co do zjawisk niezaobserwo-
wanych, oraz które przewidzia0yby zjawiska le6Qce poza zasi;giem T za pomocQ 
dodatkowych, niezale6nie potwierdzonych praw. W praktyce te rywalki sQ wyklu-
czane, bo nie dadzQ si; w0QczyC do gmachu wiedzy. Faktycznie akceptacjQ teorii np. 
w fizyce rzQdzQ dwa typy rozwa6aU: sukces empiryczny i unifikacja. Czyni si; wi;c 
mocne za0o6enie co do wszechJwiata – wszechJwiat ma pewnQ dynamicznQ struktur; 
tworzQcQ jednoJC i wobec tego teorie nie dajQce si; unifikowaC sQ fa0szywe. Zak0ada 
si; te6, 6e wszechJwiat jest zrozumia0y, tj. 6e istnieje fizykalne wyjaJnienie zjawisk. 
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Oba za0o6enia sQ empirycznie nietestowalne – sQ metafizyczne. Nauka musi za0o6yC, 
ale nie wie, =e wszechJwiat jest zrozumia0y na poziomie fizykalnym, a jeszcze mniej 
wie na temat tego, jak mo6na ujQC podstawowe fizyczne elementy wszechJwiata: 
historia fizyki pokazuje, 6e za takie elementy uznawaliJmy korpusku0y oddzia0ujQce 
na siebie przez kontakt, czQsteczki-punkty otoczone przez pole si0y, pole si0, struny 
kwantowe w dziesi;ciowymiarowej przestrzeni... Standardowy empiryzm – podkreJla 
Maxwell – ukrywa zasadniczy dylemat nauki: nauka nie mo6e rozwijaC si; bez 
przyj;cia jakiegoJ za0o6enia dotyczQcego ostatecznej natury wszechJwiata, a za-
0o6enie to mocno wp0ywa na nauk;, zarówno na to, jakich teorii poszukujQ naukowcy, 
jak i na to, które hipotezy zostanQ ostatecznie zaakceptowane (zob. s. 33); post;p 
nauki zale6y od tego, czy przyj;te za0o6enie poprawnie ujmuje natur; wszechJwiata, 
a poniewa6 dotyczy czegoJ tak ostatecznego, niemal na pewno jest fa0szywe. Aby 
wyjJC poza ten dylemat, Maxwell proponuje innQ wersj; empiryzmu: empiryzm skie-
rowany na cel (aim-oriented empiricism), który uznaje, 6e fizyka przyjmuje hie-
rarchiczne uporzQdkowane metafizyczne za0o6enia co do poznawalnoJci i zrozumia-
0oJci wszechJwiata, a im wy6ej w hierarchii, tym za0o6enie ma wi;ksze szanse byC 
prawdziwe, bo twierdzi coraz mniej. Mamy wi;c nieproblematyczne ramy oraz zwiQ-
zane z nimi metody, a nast;pnie w nich tworzymy bardziej bogate treJciowo i bardziej 
problematyczne za0o6enia i zwiQzane z nimi metody, które mogQ byC zmieniane 
i ulepszane.  
 Istnieje pozytywne sprz;6enie zwrotne – podkreJla Maxwell – mi;dzy ulepsza-
niem wiedzy oraz ulepszaniem celów i metod. Nie jest to nowa myJl – to samo 
proponowa0 Dudley Shapere jako „racjonalnoJC bootstrapowQ”: uczymy si; czegoJ na 
temat rzeczywistoJci i uczymy si;, jak si; uczyC. PoniekQd mo6na to uznaC za wersj; 
tezy Arystotelesa, 6e metoda musi byC dostosowana do przedmiotu. To, co warte 
zauwa6enia w myJli Maxwella, to podkreJlenie, 6e uczymy si; nie tylko metod, ale 
tak6e i tego, jakiej wiedzy warto szukaC w nauce. „Nauka poszukuje prawdy warto-
Pciowej; i jest ona poszukiwana, by mog0a byC u6yta w idealnym przypadku dla 
wzbogacenia ludzkiego 6ycia” (s. 34). Maxwell twierdzi, 6e odpowiedj na pytanie, co 
konstytuuje dobry Jwiat, Jwiat oJwiecony, mQdry czy cywilizowany, osiQgalny, a za-
razem po6Qdany, jest permanentnie problematyczne. Ludzie majQ ró6ne poglQdy, a ich 
interesy i wartoJci sQ w konflikcie. MyJliciele OJwiecenia, zamiast zaaplikowaC hie-
rarchicznQ metodologi; do 6ycia spoUecznego, próbowali zaaplikowaC b0;dnQ kon-
cepcj; metody naukowej do nauk spoUecznych, budujQc post;p nie ku lepszej rzeczy-
wistoJci, ale ku lepszej wiedzy o zjawiskach spo0ecznych. Ten b0Qd wciQ6 jest wbu-
dowany w struktur; Jwiata akademickiego. Zdaniem Maxwella „poprawnie zaimple-
mentowana oJwieceniowa idea nauczenia si; z post;pu naukowego, jak osiQgaC po-
st;p spo0eczny ku bardziej oJwieconemu Jwiatu, wymaga0aby rozwini;cia badaU spo-
0ecznych nie jako nauk spoUecznych, ale jako spo0ecznej metodologii czy spo0ecznej 
filozofii” (s. 37). Kluczowym celem takich badaU ca0oJci by0aby „pomoc ludzkoJci 
w nauczeniu si;, jak rozwiQzywaC konflikty i problemy 6yciowe w coraz bardziej 
sprawiedliwy, racjonalny i kooperatywny sposób” (s. 37). Jest to cel bardziej funda-
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mentalny ni6 nabywanie wiedzy. Tak rozumiane badania spo0eczne by0yby bardziej 
fundamentalne ni6 fizyka, a akademia by0aby rodzajem obywatelskiej s0u6by, wyspe-
cjalizowanym instrumentem myJlenia o tym, jak 6yC i jak dzia0aC. Hierarchiczna 
metodologia znana z nauki „dostarcza ram, w których konkurujQce poglQdy na temat 
tego, jakie cele i metody powinny byC obierane w 6yciu – konkurencyjne poglQdy 
religijne, polityczne i moralne – mogQ byC w sposób kooperatywny oceniane i spraw-
dzane w Jwietle niespecyficznych celów (stojQcych wy6ej w hierarchii celów), co do 
których panuje szeroka zgoda i w Jwietle doJwiadczenia jednostkowego i spo-
0ecznego 6ycia. Istnieje mo6liwoJC progresywnego i kooperatywnego ulepszania 
takich filozofii =ycia (poglQdów na to, co jest w 6yciu wartoJciowe i jak mo6na to 
osiQgnQC), podobnie jak teorie sQ kooperatywnie i progresywnie ulepszane w nauce” 
(s. 38). W nauce krytycznie ocenia si; teori; w odniesieniu do innych teorii, do idei 
metafizycznych zwiQzanych z inteligibilnoJciQ wszechJwiata i w odniesieniu do do-
Jwiadczenia. W podobny sposób mo6na krytycznie oceniaC filozofie 6yciowe w od-
niesieniu do siebie wzajemnie, do idei relatywnie mniej kontrowersyjnych na temat 
tego, co jest w 6yciu wartoJciowe i jakie cele obieraC, oraz w odniesieniu do do-
Jwiadczenia – co osiQgn;liJmy, czym si; radujemy, przez co cierpimy. A6eby zaJ 
odpowiedzieC na pytanie, co jest w 6yciu wartoJciowe, musimy zrozumieC nasze 
uczucia i pragnienia. Nie wszystko jednak, czego pragniemy, jest rzeczywiJcie godne 
po6Qdania i nie wszystko, co uznajemy za dobre, jest dobre – nasze uczucia, prag-
nienia i wartoJci muszQ byC poddane krytycznej analizie; natomiast nie mogQ wp0y-
waC na ocen; prawdziwoJci i fa0szywoJci twierdzeU. Maxwell wskazuje, 6e badanie-
-dla-mQdroJci nie odrzuca poszukiwanie wiedzy niezwiQzanej z problemami 6ycia – 
takie poszukiwania sQ usprawiedliwione, poniewa6 wiedza, wyjaJnienia i rozumienie 
majQ w naszym 6yciu wartoJC samQ w sobie. Nieraz te6 zdarza si;, 6e problemy 6ycia 
sQ rozwiQzywane poJrednio, gdy „czyste” odkrycia okazujQ si; bardzo praktyczne; 
zjawisko to Maxwell nazywa „efektem Faradaya” (s. 49). 
 Powy6sze rozwa6ania Maxwella ujawniajQ jego obiektywistyczne uj;cie wartoJci: 
cz0owiek odkrywa – a nie ustanawia – co jest dla niego dobre w0aJnie jako dla 
cz0owieka. Maxwell nie rozwija tego wQtku, przez co twierdzenie pozostaje raczej 
w sferze deklaracji, a nie argumentacji. Tymczasem rzecz jest istotna dla zrozumienia 
samej propozycji badaU-dla-mQdroJci. Kirsten Intemann przekonujQco pokaza0a, 6e 
rozumienie, na czym polega dobre 6ycie, wp0ywa na ocen; prawdziwoJci zdaU o fak-
tach – np. wzajemnie wykluczajQce si; zjawiska medyczne (np. bezsennoJC – nie-
ustanna sennoJC) sQ uznane za symptomy tej samej choroby: klinicznej depresji, po-
niewa6 rujnujQ dobre 6ycie osoby6. StQd filozofia 6yciowa jest absolutnie funda-
mentalna. Podobnie mo6na uznaC, 6e skreJlenie jakiegoJ zjawiska z listy chorób ma 
swe uzasadnienie w0aJnie w filozoficznej koncepcji dobrego 6ycia, a ostatecznie 
w koncepcji cz0owieka. Nie wskazujQc podstaw antropologicznych, Maxwell nie jest 
 

6 K. I n t e m a n n, Science and Values: Are Value Judgements Always Irrelevant to the Justi-
fication of Scientific Claims, „Philosophy of Science” vol. 68 (supp.) (2001), No. 3, s. 506-518. 
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w stanie wskazaC, jakie sQ kryteria oceny proponowanych rozwiQzaU czy te6 oceny, 
czy dane rozwiQzanie jest post;pem ku bardziej cywilizowanemu Jwiatu. Tym samym 
nie b;dzie w stanie pokazaC, jaka wiedza jest wartoJciowa, gdy6 ani sama praw-
dziwoJC, ani sama u6ytecznoJC (fa0sz mo6e byC u6yteczny, i to nawet do realizacji 
wartoJciowych celów) nie podnoszQ twierdzeU – wedle celnego sformu0owania Jana 
uukasiewicza – „do godnoJci prawd naukowych”7. Brak podstaw antropologicznych 
jest bodaj najpowa6niejszym problemem Maxwellowskiej propozycji dokoUczenia 
rewolucji oJwieceniowej poprzez rewolucj; akademickQ.  
 Maxwell wskazuje kulturowe implikacje postulowanych badaU-dla-mQdroJci, wy-
korzystujQc dwuznacznoJC angielskiego terminu realize: „zdaC sobie spraw;” i „reali-
zowaC”. Taki jest w0aJnie podwójny cel wisdom-inquiry: ma nam pozwoliC dojrzeC, 
doJwiadczyC oraz zrealizowaC to, co w 6yciu wartoJciowe; i ma podtrzymywaC pasje 
poznawania i rozumienia w Jwiecie pozaakademickim, promujQc ide;, 6e osobiste 
rozwa6ania nad dobrym 6yciem sQ rodzajem intelektualnej powinnoJci. Tych zadaU 
nie mo6e wype0niC badanie-dla-wiedzy, poniewa6 wyklucza si; osobowy i spo0eczny 
wymiar ludzkiej wiedzy, nie bierze na serio i jest niewra6liwe na cele, które sQ rea-
lizowane. Cierpi na tym edukacja, bo uczymy studentów wiedzy w oderwaniu od 
problemów 6ycia, zniech;camy do krytycyzmu – i zabijamy „Jwi;tQ ciekawoJC”, 
a studia stajQ si; „intelektualna indoktrynacjQ”. I jest to rodzaj instytucjonalnej hipo-
kryzji – podsumowuje Maxwell – poniewa6 oficjalnie celem jest wiedza dla niej 
samej, a faktycznie nieJmiertelnoJC, s0awa, kariera. 
 Maxwellowska krytyka skierowana jest tu przeciwko idea0owi nauki wolnej od 
wartoJci, o czym ju6 by0a mowa wy6ej. Powy6szy zarzut jest jednak6e i za mocny, 
i za s0aby zarazem. Jest za mocny, poniewa6 – idQc za Stanis0awem KamiUskim8 – 
nale6y odró6niC cele podmiotowe nauki (motywy dzia0ania naukowców) i cele przed-
miotowe (opis, wyjaJnianie, przewidywanie itp.). Mo6na wobec tego uznaC, 6e cele 
podmiotowe (nieJmiertelnoJC, s0awa, kariera) sQ realizowane jedynie wtedy, gdy zo-
stanQ zrealizowane cele przedmiotowe. Istnieje wi;c – byC mo6e – hipokryzja indy-
widualna, gdy naukowiec deklaruje poszukiwanie wiedzy dla wiedzy, a kieruje si; 
poszukiwaniem s0awy czy wr;cz majQtku, ale nie ma hipokryzji instytucjonalnej. 
Rozpatrywany w innym aspekcie zarzut okazuje si; za s0aby. Poszukujemy wiedzy, 
ignorujQc fakt, 6e jest ona wykorzystywana, czy wr;cz fakt, do czego „zamawiajQcy” 
dany element wiedzy mo6e go wykorzystaC. W tym sensie nauka zamyka oczy na 
fakty – choC deklaruje, 6e faktami si; zajmuje.  
 Na zakoUczenie rozdzia0u Maxwell stawia pytanie praktyczne: co nale6y zrobiC, 
by badania-dla-wiedzy przekszta0ciC w badania-dla-mQdroJci. Podaje 23 dyrektywy 
ró6nej natury: od zmiany rozumienia celu badaU akademickich, problemów wartych 
rozwiQzywania, natury post;pu intelektualnego, natury nauk poszczególnych typów, 
 

7 J. u u k a s i e w i c z,  O nauce, Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1934, s. 7. 
8 Zob. S. K a m i U s k i, Nauka i Metoda. Pojecie nauki i klasyfikacja nauk, red. A. Bronk, 

Lublin: TN KUL 19924. 
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poprzez zmiany instytucjonalne, by trwa0 dialog mi;dzy dyscyplinami, komunikacja 
mi;dzy nauka i spo0eczeUstwem, wprowadzenie specjalnych „seminariów mQdroJcio-
wych” poJwi;conych problemom 6ycia, a6 do zmiany stylu pisania prac akademic-
kich. Proponuje te6, by uniwersytety lub ich konsorcja kreowa0y komitety oceniajQce 
priorytety badawcze, bie6QcQ polityk;, a nawet „gabinety cieni” dla aktualnego rzQdu. 
Trzy z tych dyrektyw zas0ugujQ na podkreJlenie. Po pierwsze, „centrum” nauki ma 
staC si; nie fizyka, ale badania nad tym, co w 6yciu wartoJciowe; w rezultacie to 
badania spo0eczne – wraz z humanistycznymi – stanQ si; bardziej fundamentalne 
i istotne dla realizacji celu akademii. Po drugie, w naukach przyrodniczych nale6y 
debatowaC nie tylko nad danymi i hipotezami, ale i nad celami badawczymi, przy 
czym dyskusja nad celami ma w0QczaC rozwa6ania naukowe, metafizyczne i warto-
JciujQce, a wi;c braC pod uwag; wyniki badaU spo0ecznych i humanistycznych do-
tyczQcych problemów 6ycia. Po trzecie, filozofia nie mo6e byC kolejnQ wyspecjali-
zowanQ dyscyplinQ. Powinna staC si; aspektem badania jako ca0oJci, zajmujQc si; 
ogólnymi i najbardziej fundamentalnymi problemami – tymi, które idQ niejako „w po-
przek” granic dyscyplinarnych. „Filozofia powinna staC si; znów tym, czym by0a dla 
Sokratesa: próbQ poJwi;cenia rozumu na rzecz wzrostu mQdroJci w 6yciu” (s. 59). 
Maxwell opowiada si; wi;c przeciwko izolacjonizmowi metodologicznemu i insty-
tucjonalnemu nauki. Zdaniem Maxwella akademia zorganizowana jako badania-dla-
-mQdroJci aktywnie uczy0aby i wychowywa0aby spo0eczeUstwo. Rezultatem by0yby tra-
dycje i instytucje w Jwiecie pozaakademickim skierowane na pozyskiwanie mQdroJci.  
 Rozdzia0 trzeci nie ma w tytule znaku zapytania, a wi;c jest to teza: „Jak wisdom-
inquiry pomo6e rozwiQzaC globalne problemy”, a rozdzia0 ma przedstawiC sposób, 
w jaki badanie-dla-mQdroJci wspiera rozwiQzywanie globalnych problemów. Zdaniem 
Maxwella badania-dla-wiedzy pomagajQ ludzkoJci przez to, 6e poszerzajQ naszQ wie-
dz; i rozumienie, rozwijajQ technik; i kszta0cQ profesjonalistów. Maxwell uwa6a, 6e 
wisdom-inquiry to wszystko tak6e b;dzie czyni0o, a oprócz tego pozwala zdaC sobie 
spraw;, co jest w 6yciu naprawd; wartoJciowe i wspomaga post;p ku lepszemu Jwia-
tu; aktywnie w0Qcza si; w spo0eczeUstwo, poszukuje jednostek i grup, które w prak-
tyce odkry0y dobre rozwiQzania 6yciowych problemów, tak by móc owe rozwiQzania 
przeanalizowaC i komunikowaC innym. Akademia uczy si; od Jwiata pozaakademic-
kiego, ale tak6e z nim dyskutuje i pragnie edukowaC. „Akademia jest instytucjo-
nalnym instrumentem ludzkoJci zaprojektowanym po to, by pomóc ludzkoJci nauczyC 
si;, jak mQdrze 6yC” (s. 68). Zdaniem Maxwell pe0ni – wykorzystujQc terminologi; 
Johna Zimana – szereg funkcji pozainstrumentalnych, które badania-dla-wiedzy nie sQ 
w stanie podjQC. Uwa6a te6, 6e uniwersytet prowadzQcy badania-dla mQdroJci b;dzie 
wp0ywa0 zasadniczo na priorytety badawcze i edukacyjne, na opini; publicznQ, a osta-
tecznie na kierunek globalnego rozwoju. 
 Maxwell analizuje pi;C problemów globalnych wymienionych w pierwszym roz-
dziale i pokazuje, jak badania-dla-mQdroJci – jeJli zosta0yby zaadoptowane przez 
uniwersytety – mog0yby pomóc te problemy rozwiQzaC. Proponowane dzia0ania nie-
kiedy grzeszQ naiwnoJciQ, a czasem sQ wQtpliwe. Maxwell sam zresztQ przyznaje, 6e 
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te propozycje mogQ byC niewystarczajQce albo nawet kontrowersyjne, ale jego zda-
niem zwyci;stwo rewolucji mQdroJciowej pomo6e rozwiQzaC globalne problemy, 
poniewa6 jedyna nadzieja to rozwiQzywanie ich w sposób demokratyczny, a wi;c po-
trzebujemy, by elektorat – czyli populacja Jwiata – rozumia0, na czym polegajQ prob-
lemy globalne i co mo6emy zrobiC, by je rozwiQzaC. Tego nam teraz drastycznie 
brakuje. JeJli przyjmiemy, 6e uniwersytety stale prowadzQ racjonalnQ dyskusj; nad 
problemami 6ycia – majQ postulowane „seminarium mQdroJciowe” – to jest szansa na 
pokazanie tych problemów, krytyczne przeanalizowanie istniejQcych polityk oraz 
zaproponowanie ulepszonych. W rezultacie wszyscy zwiQzani z uniwersytetem b;dQ 
Jwiadomi tych problemów i braków w proponowanych rozwiQzaniach, a nast;pnie – 
idQc pracowaC do innych instytucji – b;dQ implementowaC racjonalnoJC zorientowanQ 
na cel, a ci pozostajQcy w uniwersytecie b;dQ si; anga6owaC w edukowanie spo0e-
czeUstwa. Krótko mówiQc, jeJli rewolucja mQdroJciowa pojawi si; na uniwersytetach, 
wp0ynie na reszt; Jwiata.  
 Maxwell zadaje pytanie: czy przez te 30 lat coJ si; zmieni0o – czy mo6liwe jest, 6e 
rewolucja akademicka jest w toku? Czwarty rozdzia0 poJwi;cony jest odpowiedzi na 
to pytanie. Odpowiedj zasadniczo jest twierdzQca i Maxwell omawia instytucje, które 
jego zdaniem sQ znaczQcym krokiem w implementacji wisdom-inquiry, np. Cambridge 
Environmental Initiative, Oxford Martin School, John Tyndall Centre for Climate 
Change, the UK Energy Research Centre, rozmaite programy science in society, 
publikacje zwiQzane z mQdroJciQ. Mo6e si; te6 zdarzyC – twierdzi Maxwell – 6e 
badania-dla-mQdroJci rozwinQ si; najpierw poza uniwersytetami i dopiero pójniej 
przeniknQ do uniwersytetów (s. 93).  
 Rozdzia0 piQty dotyczy „Polityki dla mQdrzejszego Jwiata” i jego celem jest 
naszkicowanie zmian, które muszQ byC poczynione, by wisdom-inquiry mog0o byC 
efektywnie wdro6one w praktyk; akademickQ. Celem naczelnym jest budowanie 
mQdrzejszego Jwiata; przekszta0cenie Jwiata akademickiego jest Jrodkiem do tego 
celu. Czym jest ów „mQdrzejszy Jwiat” (temu poJwi;cony jest osobny podrozdzia0, 
s.107 nn.). MQdry Jwiat to Jwiat, który podQ6a w kierunku budowania Jwiata tak 
dobrego, jak to tylko mo6liwe. Nie chodzi przy tym o definiowanie „dobrego Jwiata”, 
ale o pokazanie celów, które w d0ugiej perspektywie powinny byC realizowane – 
zadaniem jest ustalenie stanu rzeczy, który by0yby zarówno po6Qdany, jak i osiQgalny. 
Dobry Jwiat – twierdzi – by0by tak zorganizowany, 6e ludzie mogliby osiQgaC to, co 
dla nich wartoJciowe. OczywiJcie pytanie brzmi: co jest w 6yciu wartoJciowe? 
Maxwell zdecydowanie odrzuca relatywizm i zwiQzany z nim subiektywizm wartoJci, 
rozprawiajQc si; z rozmaitymi argumentami przedstawianymi na ich rzecz. G0ównQ 
pomy0kQ – twierdzi – jest przeciwstawienie relatywizmu realizmowi. Tymczasem 
nale6y odró6niC: dogmatyczny realizm, subiektywizm, realizm hipotetyczny. I to ten 
trzeci nale6y przyjQC w opozycji do subiektywizmu. Realizm hipotetyczny (conjec-
tural) g0osi, 6e wartoJci sQ aspektem Jwiata: ludzi, instytucji, czynów itp., realnie 
istniejQcymi w0asnoJciami (s. 117) i dlatego w0aJnie mo6emy si; co do nich myliC, ale 
te6 eliminowaC pomy0ki i odkrywaC prawd;. Ostatecznie Maxwell zadaje fundamen-
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talne pytanie: co ma najwy6szQ wartoJC w 6yciu? Zgodnie z postulowanym realizmem 
hipotetycznym stawia hipotez;: „wzajemna mi0oJC miedzy osobami czy, bardziej 
ogólnie, 6ycie prze6ywane w mi0oJci (life lived lovingly), tak 6e ktoJ znajduje upo-
dobanie i troszczy si; o to, co zas0uguje na bycie kochanym, aktualnie i potencjalnie” 
(s. 118).  
 Kolejne pytanie brzmi: jak zorganizowaC i prowadziC badania spo0eczne, huma-
nistyk; i inne istotne dyscypliny w kontekJcie wisdom-inquiry. Odpowiedzi Maxwell 
udziela, odwo0ujQc si; do modelu hierarchicznego. Wisdom-inquiry widzi badania 
jako z0o6onQ piramid; problemów i ich rozwiQzaU. Fundamentalny problem 6ycia 
i myJlenia, pojawiajQcy si; na szczycie piramidy, mo6na postawiC nast;pujQco: jak 
mo6e ludzki Jwiat – osadzony we wszechJwiecie fizycznym, a wyposa6ony w pozna-
nie zmys0owe, JwiadomoJC, wolnQ wol;, wartoJci – istnieC i kwitnQC w najlepszy 
mo6liwe sposób? Problem ten daje si; podzieliC na trzy: 
 (1) Filozoficzny: jak mo6liwe jest, 6e nasz ludzki Jwiat istnieje osadzony we 
wszechJwiecie fizycznym? Relacja Jwiat fizyki/Jwiat ludzki – twierdzi Maxwell – 
jest centralnym problemem filozofii od czasu pojawienia si; nowoczesnej nauki, ale 
nauka nie dostarcza jego adekwatnego rozwiQzania. NiegdyJ zintegrowane przedsi;-
wzi;cie naturalnej filozofii skierowanej na zdobycie rozumienia wszechJwiata i na-
szego w nim miejsca „p;k0o” na nauki przyrodnicze i filozofi;; obie dyscypliny na 
tym ucierpia0y. Wisdom-inquiry powinno zintegrowaC obie dyscypliny. 
 (2) W jaki sposób ludzki Jwiat jest osadzony w kosmosie i dlaczego powsta0? Na-
le6y wyjaJniC istnienie 6ycia, ale te6 jego sensu i wartoJci. W wyjaJnieniu zaJ musi 
znalejC miejsce dla dzia0ania celowego i uczenia si;. 
 (3) Fundamentalny problem 6ycia: jak ma si; nasz ludzki Jwiat rozwijaC ? Nale6y 
daC realistycznQ i wyrajnQ wizj; dobrego Jwiata i pokazaC, w jakich aspektach nasz 
Jwiat do niej nie pasuje, a które aspekty naszego Jwiata nale6y ulepszaC. 
 Trzeci problem ró6ni si; od dwóch poprzednich tym, 6e ich rozwiQzania to 
twierdzenia, natomiast w (3) samo podanie propozycji dzia0ania nie wystarcza – 
trzeba podjQC dzia0anie. Wisdom-inquiry traktuje wiedz; zdobyta dla niej samej jako 
istotny czynnik spo0eczny i edukacyjny: „Z czysto intelektualnego czy kulturowego 
punktu widzenia wszystkie teorie, eksperymenty, obserwacje i technikalia nauki 
i naukowoJci sQ jedynie Jrodkami do osiQgni;cie celu w0aJciwego spo0ecznego rozu-
mienia naszego Jwiata i nas samych. Spo0eczna edukacja jest fundamentalnym aspek-
tem wszystkich trzech problemów” (s. 126).  
 Jak wobec tego majQ byC zreorganizowane uniwersytety, by realizowaC cel po-
mocy ludzkoJci w budowaniu lepszego Jwiata? AktywnoJC zwiQzana z badaniem 
problemów 6ycia musi byC w centrum uniwersytetu, dobrze finansowana i trwa0a. 
Krytycznie przeanalizowane idee, na czym polegajQ problemy i co mo6na zrobiC, by 
je rozwiQzaC, powinny wp0ywaC na kierunki badaU i na edukacj;. Akademicy powinni 
si; anga6owaC spo0ecznie; ocena jakoJci pracownika powinna zale6eC od tego, czy 
przys0u6y0 si; edukacji ludzkoJci, a nie tylko od tego, ile publikacji stworzy0. W roz-
wiQzywanie problemów spo0ecznych musi byC zaanga6owany ka6dy typ nauki i techniki 
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(symbiotyczna i synergetyczna relacja). Mo6e nawet warto by stworzyC Wydzia0 
BadaU nad Problemami Pycia. PowinniJmy wspieraC kultur;, która zach;ca do racjo-
nalnoJci skierowanej na cel – by uczenie si;, jak 6yC, by0o normalnym elementem 
6ycia, a nie czymJ ograniczonym do terapii czy kanapy psychoanalityka (s. 133). 
Akademia nie pomo6e ludzkoJci wcieliC w 6ycie racjonalnoJC skierowanQ na cel, jeJli 
sama tego nie zrobi. 
 Jednostronicowe zakoUczenie jest ponowieniem apelu o rewolucj; akademickQ: 
zastQpienie badaU-dla-wiedzy badaniami-dla-mQdroJci i wdro6enia ich na uniwersyte-
tach ca0ego Jwiecie. Taka rewolucja – podsumowuje Maxwell – dotknie ka6dego 
aspektu akademii, ale te6 zmieni relacje mi;dzy uniwersytetem i Jwiatem spo-
0ecznym. Uniwersytety b;dQ si; przede wszystkim troszczyC, by promowaC spo0eczne 
rozumienie, co nale6y zrobiC, by zbudowaC lepszy, mQdrzejszy Jwiat. Nale6y pro-
wadziC kampanie na rzecz tej rewolucji, wspomagajQc badania-dla-mQdroJci i edu-
kujQc spo0eczeUstwo, bo tego potrzebujemy, by wzrastaC. 
 KsiQ6ka Nicholasa Maxwella jest lekturQ 0atwQ i trudnQ zarazem. J;zyk jest prosty, 
tak 6e nawet osoba nie znajQca biegle angielskiego mo6e sobie poradziC; kluczowe 
tezy sQ wielokrotnie powtarzane niemal tymi samymi s0owami, co nieraz bywa iry-
tujQce; sQ diagramy wizualizujQce omawiane struktury; przyk0ady ilustrujQce tezy sQ 
cz;sto banalne, a rozwiQzania problemów praktycznych na ogó0 grzeszQ naiwnoJciQ 
albo sQ dalekie od mo6liwoJci realizacji, a nawet nie jest pewne, czy nale6a0oby je 
wprowadzaC. WartoJC postulatu zbudowania „Jwiatowego rzQdu” albo tworzenia na 
uniwersytetach „gabinetu cieni” bynajmniej nie jest oczywista. Nie wspomn; ju6 
o takich problemach, jak jród0a finansowania „seminariów mQdroJciowych” czy in-
nych proponowanych w ksiQ6ce elementów Jwiata akademickiego. Z wymienionych 
powodów 0atwo jest wyJmiaC propozycj; Maxwella. Co wi;cej, mo6na jej przeciw-
stawiC obecny trend urynkowienia Jwiata akademickiego jako rozwiQzanie problemu 
zwiQzku akademii z resztQ Jwiata: wszak uniwersytety powinny byC firmami produ-
kujQcymi wiedz;, a wyniki badaU naukowych komercjalizowalne, by zwi;ksza0 si; 
PKB; i oczywiJcie powinny byC firmami edukacyjnymi, by dawaC studentom wiedz;, 
umiej;tnoJci i kompetencje spo0eczne, zwi;kszajQce szans; absolwentów na rynku 
pracy. Zanim jednak wyJmiejemy Maxwella, rozwa6my dok0adniej jego kluczowQ 
ide;: uniwersytety sQ instrumentami ludzkoJci budowy lepszego, bardziej cywilizo-
wanego Jwiata. Zobaczenie wa6kich konsekwencji tej tezy bywa trudne, w zalewie 
niemal banalnych obserwacji czynionych przez Maxwella. Rozwijanie nauki wolnej 
od wartoJci nie przys0u6y0o si; temu w sposób bezdyskusyjny – co do tego badacze 
nauki, kultury, cywilizacji sQ zgodni. Wszak efektywniejsze, naukowo zbudowane 
komory gazowe w Auschwitz trudno uznaC za post;p cywilizacyjny. Nie jest te6 
oczywiste, 6e „spo0eczeUstwo ryzyka”, o którym mówi Ulrich Beck, jest Jwiatem 
lepszym dla prowadzenia dobrego 6ycia. Bodaj jeszcze mniej oczywiste jest, 6e sam 
z siebie rynek wytworzy lepszy Jwiat, nawet jeJli wytworzy Jwiat bogatszy, o wi;k-
szych mo6liwoJciach dzia0ania. JeJli uniwersytety to rezerwuary wiedzy i umys0ów 
do wynaj;cia, by poszukiwaC rozwiQzaU problemów, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
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by PaUstwo Islamskie wesz0o w konsorcjum z najlepszymi uczelniami Jwiata, by 
skonstruowaC broU o okreJlonych w0aJciwoJciach. Wyniki z pewnoJciQ by0yby ko-
mercjalizowalne, a uczelnie pozyska0y Jrodki… Maxwell proponuje, by na serio 
wziQC ide;, 6e uniwersytety sQ instrumentem budowy lepszego Jwiata. To zaJ wymaga 
nieustannego zadawania pytania, jakiej wiedzy – i dlaczego – poszukujemy, komu 
pos0u6y, jakie b;dQ konsekwencje jej upowszechniania. Krótko mówiQc, wymaga 
pytaU o cele i wartoJci, a nie tylko o Jrodki. To pytania sQ wewn;trzne dla nauki, a nie 
„aksjologiczna otoczka”, którQ mo6na ignorowaC. Odpowiedzi na te pytania wyma-
gajQ z kolei dialogu tak ze spo0eczeUstwem, jak i mi;dzy dyscyplinami oraz odwo-
0ania si; do filozofii. ChoC wizja Maxwella jest, mo6na by rzec, „surowa”, zbiera ona 
idee ju6 krQ6Qce w przestrzeni intelektualnej, a wiele z tych idei nale6y do klasycz-
nego uj;cia nauki i jej relacji ze spo0eczeUstwem. Niektóre z nich sformu0owane przez 
rozmaitych myJlicieli przywo0ywa0am w trakcie referowania ksiQ6ki. W wizji Max-
wella ostatecznym celem nauki jest cz0owiek, uniwersytety powinny promieniowaC na 
spo0eczeUstwo i uczyC je racjonalnego i mQdroJciowego stawiania i rozwiQzywania 
problemów, rozum zaJ rozpoznaje dobro i z0o celów, a nie tylko dobiera Jrodki do 
chcianych celów. Tezy te odnajdujemy w myJli np. Tomasza z Akwinu. Ma te6 racj; 
Maxwell, 6e zaczynamy to zauwa6aC, choC wyrajnie brakuje teoretycznej podbudowy 
i systematycznej refleksji nad ca0oJciQ przemian. Maxwell nie przywo0uje np. nowego 
paradygmatu uprawiania nauki nazwanego Mode 2 science, ale to jeden z tych para-
dygmatów, który realizuje Maxwellowskie idee: tam sformu0owanie problemu w Jwie-
tle wartoJci, dobór metod, przedyskutowanie konsekwencji jest elementem uprawia-
nia nauki i odbywa si; w dialogu z interesariuszami, tj. wszystkimi, którzy poniosQ 
konsekwencje prowadzenia badaU i wdro6enia wyników. A choC nie ma jeszcze Wy-
dzia0u BadaU nad Problemami Pycia, to istnieje Instytut Przysz0oJci Cz0owieka, 
centrum badawcze przy Uniwersytecie Oksfordzkimi. ByC mo6e wi;c nie nale6y 
odk0adaC ksiQ6ki Maxwella do lamusa, a w0QczyC si; w postulowana przezeU mQdro-
JciowQ rewolucj;. Filozofowie – jako mi0oJnicy mQdroJci – sQ przecie6 do tego 
powo0ani. 
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