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Na początku lat 70. ubiegłego wieku powstała jedna z najbardziej kontro-

wersyjnych koncepcji w całej XX-wiecznej fi lozofi i nauki, znana pod nazwą 

anarchizmu metodologicznego (lub anarchizmu teoriopoznawczego). Ze 

względu na swój charakter porównywana była do przełomu, jaki w sztuce 

wywołała rewolta dadaistyczna.
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1. 
Koncepcja ta po raz pierwszy została zaprezento-
wana w niewielkim eseju zatytułowanym Przeciw
metodzie1. Jego autorem był austriacki fi lozof Paul
Karl Feyerabend, kojarzony już wcześniej z tak zwa-
nym radykalnym nurtem w fi lozofi i nauki2.

Do napisania tekstu zachęcić miał Feyerabenda jego
węgierski przyjaciel, wybitny matematyk Imre Laka-
tos, wykładający fi lozofi ę nauki w London School of 
Economics. Z jego inicjatywy miała też powstać ich
wspólna książka, będąca efektem namysłu nad proce-
durami naukowego poznania. Niestety, przedwczesna 
śmierć Lakatosa (w 1974 roku) pokrzyżowała te pla-
ny. Dopiero pod koniec lat 90. – a więc już po śmierci
samego Feyerabenda – udało się zrekonstruować ko-
respondencję obu uczonych i na tej podstawie opub-
likować For and Against Method, Paul Feyerabend 
& Imre Lakatos, including Lakatos’ Lectures on
Scientifi c Method and the Lakatos-Feyerabend Cor-
respondence (książkę przygotowaną do druku i opa-
trzoną wstępem Matteo Motterliniego opublikowało
w 1999 roku wydawnictwo naukowe University of 
Chicago). W ten symboliczny sposób editio posthu-
ma zamknęło pasjonującą dyskusję badaczy, toczoną 
głównie w trakcie ich bezpośrednich spotkań, w któ-
rej wielu komentatorów dostrzega symboliczny zwrot
w sposobie myślenia o nauce i jej przyszłości.

1 P.K. Feyerabend, Against Method, London 1975 (polskie 

wydanie Przeciw metodzie, przekł. S. Wiertlewski, Wrocław 

2001). Książka początkowo miała nosić tytuł For and Against
Method, a jej współautorem miał być Imre Lakatos. Trzy lata 

później Feyerabend opublikował Science in a Free Society,

którą uważa się za drugi tom Against Method (London 1978).
2 Droga Feyerabenda do radykalizmu teoriopoznawczego nie była 

skomplikowana. Podjęta na początku lat 60. polemika 

z Thomasem Samuelem Kuhnem doprowadziła go do ogłoszenia

drukiem (w tym samym czasie co słynna Struktura rewolucji 
naukowych. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 

„International Encyclopedia of Unified Science” 2/1962, wydanie 

książkowe ukazało się w 1963 r. w wydawnictwie University of 

Chicago. Press; pol. wyd. Struktura rewolucji naukowych, 

przekł. H. Ostromęcka, Warszawa 1968). Zob. także: 

P.K. Feyerabend, Explanation, Reduction and Empiricism,

http://www.southalabama.edu/philosophy/poston/courses/

documents/Feyerabend.pdf (9.10.2015), wyd. pol. Wyjaśnianie,

redukcja, empiryzm, [w:] P. Feyerabend, Jak być dobrym 
empirystą?, przekł. K. Zamiara, Warszawa 1979, s. 62–151.

2.
Aby uświadomić sobie, na czym polegała przeło-
mowość propozycji austriackiego badacza, trzeba 
przypomnieć, że we wcześniejszych ujęciach doty-
czących nauki dominowało przekonanie, iż opiera 
się ona na pierwotnych i racjonalnych fundamen-
tach3. Feyerabend zakwestionował ten pogląd.
Przede wszystkim jednak podał w wątpliwość wiarę
w niezmienność naukowego dociekania, akcentując
jego kontekstualność i sytuacyjność. To, co dzisiaj
wydaje się racjonalne i pewne – mówił Feyerabend –
w przyszłości może się okazać błędne oraz nieracjo-
nalne, i przeciwnie – to, co dzisiaj skłonni jesteśmy 
uznawać za nieracjonalne lub błędne, może zostać
kiedyś uznane za trafne, słuszne i racjonalne.

Osią koncepcji Feyerabenda stała się teza – brzmią-
ca skądinąd bardzo współcześnie – że w nauce
„wszystko jest możliwe” – anything goes. Nie mamy 
bowiem żadnej pewności – mówił Feyerabend – iż
to, co odrzuciliśmy, jest gorsze od tego, co przyję-
liśmy. W związku z tym nie powinniśmy odrzucać
żadnej koncepcji ani metody badawczej (nawet jeśli
wydawałyby się one całkowicie bezużyteczne lub
niedorzeczne). Należałoby raczej przyjąć, że meto-
dy, które wyszły z użycia, mogą w przyszłości okazać
się przydatne. Nie ma bowiem niczego niepotrzeb-
nego, ale przeciwnie – wszystko jest możliwe i praw-
dopodobne.

Koncepcja Feyerabenda, zapewne ze względu na 
swój anarchistyczny charakter, stała się przed-
miotem ostrej krytyki, szczególnie ze strony uzna-
nych autorytetów naukowych i wspierających je
instytucji. Z drugiej jednak strony liczni badacze

3 Szczególnie ożywioną dyskusję na ten temat prowadzili

zwolennicy poglądu o indukcyjnym i dedukcyjnym modelu

wiedzy. Wystąpienie Feyerabenda przecinało ten spór 

i pokazywało nowe argumenty, a w szczególności kwestionowało

przekonanie, że istnieje jakaś ponadhistoryczna racjonalność 

wszystkich znanych nam metod badawczych. Przekonanie takie

według austriackiego uczonego było fałszywe, ale także 

szkodliwe przede wszystkim dlatego, że nie można było go 

dowieść. W ten sposób prowadziło w stronę jałowego 

i niedającego się rozstrzygnąć sporu, który odsuwał z pola 

widzenia dużo istotniejsze dociekania.
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wskazywali na przełomowość takiego podejścia. 
W szczególności na jego doniosłe znacznie dla no-
woczesnego sposobu myślenia, opierającego się na 
łączeniu wiedzy pochodzącej z różnych obszarów. 
Dlatego hasło, że „wszystko jest możliwe”, mogłoby 
stanowić symboliczne podłoże najbardziej znanych 
projektów opierających się na synergii. Do takich 
należałoby zaliczyć próby zintegrowania biologii 
molekularnej, mechaniki kwantowej i technik kom-
puterowych4 czy też sztuki z nowymi technologia-
mi5.

Przekonanie, że „wszystko jest możliwe”, stało się 
jeszcze bardzie realne dzięki przełomowi cyfrowe-
mu, a w szczególności dzięki mediom społecznoś-
ciowym. Platformy umożliwiające nieskrępowaną 
wymianę myśli, opartą na łączeniu elementów na-
leżących do różnych systemów i porządków, zda-
wały się potwierdzać, że procesy poznawcze mogą 
mieć charakter nieograniczony i nieprzewidywalny.
Dostarczały całkowitej dowolności: dawały szansę 
zarówno na formułowanie konkluzji zaskakujących 
i nieoczywistych, jak też błędnych i pozbawionych 
sensu. 

3.
Przypomnienie koncepcji Feyerabenda nie jest by-
najmniej gestem rocznicowym. Wręcz odwrotnie – 
przekonanie, że „wszystko jest możliwe”, łączy się ze 
zwrotem poznawczym, którego skutki współcześnie 
odczuwamy, i prowokuje do zadania serii pytań 
odnoszących się do podstaw naszego rozumienia. 
Dotyczy więc tego, w jakim zakresie anarchizm 
poznawczy stał się częścią społecznego dyskursu. 
Jakie praktyczne konsekwencje wypływają z jego 
obecności w różnych obszarach życia społecznego? 
Czy koncepcja Feyerabenda ma wyłącznie zalety 
( jak chciał jej autor), czy może również pewne man-

4 Zob. M. Kaku, Wizje: czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku,

przekł. K. Pesz. Warszawa 2000, s. 22.
5 B. Latour, Give Me a Laboratory and I will Raise the World, 

[w:] K. Knorr-Cetina, M. Mulkay, Science Observed. 
Perspectives on the Social Study of Science, London 1983, 

s. 141–170, pol. przekł. Dajcie mi laboratorium, a poruszę 
świat, przekł. K. Arbiszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie”

1–2/2009, s. 163–192.

kamenty, wady, a może nawet niesie ze sobą zagro-
żenia?

Zacznijmy od kwestii najważniejszej, która stano-
wiła jednocześnie źródło wystąpienia Feyerabenda 
– od ataku na autorytety. Ostrze krytyki badacza 
wymierzone zostało w akademickie korporacje 
i wykształcone (albo namaszczone przez nie) gru-
py ekspertów, usiłujących narzucić swoje opinie 
pozostałym uczestnikom dyskursu6. Feyerabend, 
mówiąc, że „eksperci zawsze próbowali, i to często 
z powodzeniem, zapewnić sobie wyłączność w swo-
ich dziedzinach”7, zrobił jednak coś więcej niż tylko 
przeprowadził krytykę instytucji naukowych. Naru-
szył ich prawo (ustanowione na mocy szeregu spo-
łecznych regulacji) do decydowania o modelu życia 
naukowego (nie wyłączając decyzji o fi nansowaniu 
lub niefi nansowaniu badań). Zastosowanie zasady 
anything goes – uderzającej w hierarchię akademi-
cką – może powodować, że dystrybucja środków na 
badania naukowe okaże się niesłuszna, a autorzy 
książek uznawanych dzisiaj za znaczące popadną 
w nieodległej przyszłości w zapomnienie. 

O tym, że trudno wykluczyć taką możliwość, prze-
konuje indeks wielkich zapomnianych, którzy mieli 
jednak w swoim czasie ogromny wpływ na kształt 
życia naukowego. Można zapytać: kto pamięta 
o przeciwnikach Karola Darwina, Mikołaja Ko-
pernika i Galileusza? Czy znane są nazwiska tych, 
którzy sprzeciwiali się badaniom Marii Curie-
-Skłodowskiej i Ludwika Pasteura? Lista antago-
nistów wielkich uczonych jest długa i powszechnie 
nieznana. Jaką mamy zatem pewność, że ci, któ-
rzy współcześnie decydują o kształcie nauki (albo 
ci, którzy są przez nich promowani), nie podzielą 
w przyszłości losu uczonych, o których nikt nie 
pamięta? Innymi słowy: jaką mamy gwarancję, że 
decyzje reprezentantów instytucji naukowych oka-
żą się w przyszłości słuszne albo przynajmniej nie 
będą szkodliwe? 

6 Zob. A. Michalska, Nauka – dyskurs czy propaganda?
Kampania Galileusza w świetle anarchizmu Paula 
Feyerabenda oraz koncepcji działania komunikacyjnego 
Jürgena Habermasa, „Argument” 2/2012, s. 395.

7 P. Feyerabend, Przeciw metodzie, op. cit., s. 133.
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Projekt nowej nauki miał też inną zaletę – zachęcał 
do otwarcia akademickich korporacji. Głównym ar-
gumentem stał się tutaj pogląd (podzielany zresztą 
nie tylko przez Feyerabenda), że koncepcję użytecz-
ną i doniosłą może sformułować uczony bez profe-
sorskiego tytułu, a nawet nie-uczony (to znaczy ktoś 
spoza środowiska akademickiego). Prowadziło to 
do wniosku, że jeśli profesorowie nie mają monopo-
lu na wiedzę, nie powinni mieć decydującego wpływu 
na kierunki rozwoju badań naukowych. Co więcej, że 
ich przywiązanie do określonych procedur interpreta-
cyjnych i analitycznych (w tym także do określonych 
narzędzi badawczych) może być dla nauki szkodliwe 
– może prowadzić do spowolnienia jej rozwoju lub 
wręcz go hamować. Idąc dalej tym tropem, można 
dojść do wniosku, że instytucje naukowe – które przy-
znają sobie prawo do decydowania o rozwoju badań 
tylko dlatego, że zatrudniają uczonych – mają charak-
ter samozwańczy. Jeśli bowiem profesorowie nie mają 
wyłączności na uprawianie nauki, to instytucje, które 
ich zatrudniają, nie mogą sobie również takiego pra-
wa przypisywać. O przyszłości nauki równie dobrze 
mogłyby decydować organizacje spoza środowiska 
akademickiego albo jednostki niezrzeszone w żad-
nych konsorcjach. Poznanie nie jest zarezerwowane 
dla świata naukowego, ale łączy się z podstawowymi 
aspiracjami, stanowiącymi wyposażenie każdego in-
dywiduum, bez względu na jego status edukacyjno-
-społeczny. Wspominał już o tym Arystoteles, pisząc, 
że „wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie 
poznania”8. Jakkolwiek nie można z tego wyprowadzić 
wniosku, że wszyscy ludzie mają jednakowe kompe-
tencje do formułowania wartościowych konkluzji, to 
nie można również – co akcentuje Feyerabend – obni-
żać rangi ich indywidualnych aspiracji poznawczych9.

8 Zob. Arystoteles, Metafizyka, przekł. i oprac. M.A. Krąpiec, 

A. Maryniarczyk, na podstawie przekł. T. Żeleźnika, t. 2. Lublin 

1996, s. 2.
9 Na taką możliwość zwrócił uwagę Józef Niżnik w niewielkiej, lecz

pouczającej książce Arbitralność filozofii, w której zakwestionował 

tradycję tzw. optymistycznej filozofii, która od Kartezjusza do Husserla

starała się wyznaczyć podstawę refleksji filozoficznej uzasadniającą 

wysiłek filozofowania. Niżnik wyraża nie tylko zwątpienie w to, czy 

taka podstawa w ogóle istnieje, ale formułuje także pogląd, że nigdy

nie istniała, lecz jedynie była rodzajem pewnego wyobrażenia lub 

spekulacji myślowej. Zob. J. Niżnik, Arbitralność filozofii. Warszawa

1999. Do poglądów Niżnika nawiązał ostatnio Krzysztof Arbiszewski

w książce Kulturowe funkcje filozofowania, Toruń 2013.

Efekty zwrotu Feyerabenda10 najmocniej ujawni-
ły się jednak w planie obyczajowym. Wyrażały się
w konieczności otworzenia bram uniwersytetów 
oraz w udostępnieniu wszystkim zainteresowanym
wyników badań naukowych oraz możliwości formu-
łowania na ich temat własnych opinii. Współczes-
nymi symbolami tej otwartości stały się: wykłady 
otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, zróżnicowa-
ne formy współpracy ze szkołami, z przemysłem,
konsultacje społeczne na liczne tematy, wreszcie
promocje osiągnięć naukowych. 

Powiedzmy jednak otwarcie: Feyerabendowi cho-
dziło o coś znacznie więcej niż tylko o poszerzenie
misji uniwersytetów – jego celem była prowokacja 
zmierzająca do postawienia nowych (trudnych) py-
tań i skierowania ich do przedstawicieli: państwa,
wymiaru sprawiedliwości, instytucji i organizacji
zajmujących się działalnością publiczną. Z tych też
powodów lista problemów wywiedzionych z anar-
chistycznego ducha miała zmienny charakter i uza-
leżniona była od bieżących potrzeb społecznych.

10 Ten zwrot stanie się wyrazistszy, gdy spojrzymy nań z szerszej 

perspektywy. Rozwój paradygmatu modernistycznego na przełomie 

XIX i XX wieku opierał się na euforycznym rozwoju techniki, która 

miała zatriumfować nad przyrodą. Wiara w dominację rozumu

ustanowiła taki model uprawiania nauki, w którym centralne miejsce 

zajmowały teorie. Miały one tłumaczyć świat, opisywać zjawiska,

które w nim zachodzą, i przybliżać reguły, na jakich się one 

opierają. Teorii powstających na gruncie procedur indukcyjnych,

które miały za zadanie (wy)tłumaczenie rzeczywistości, nie 

poddawano jednak (najczęściej) krytycznej analizie. Ich celem było

raczej tworzenie sieci pojęciowych, które wraz z innymi założeniami

mogłyby opisywać logiczne, racjonalne podstawy rzeczywistości. 

W XX wieku, szczególnie w drugiej jego połowie, rozwinęło się 

jednak przekonanie o błędności metod empirycznych. Zauważono,

że wiedzy nie można sprawdzać (weryfikować) w prosty sposób, 

przez odniesienie do świata rzeczywistego, ponieważ teorie działają

dwojako. Nie tylko opisują rzeczywistość, ale także w pewien 

sposób kształtują jej obraz, nadają jej sens albo wyznaczają brak 

sensu i w ten sposób funkcjonalizują rzeczywistość, określając jej

przydatność (w różny sposób i na wielu poziomach). Na mocy

takich ujęć zmienił się nie tylko status rzeczywistości, ale również 

nauki. Jej granice stały się płynne, a ona sama przestała być 

dziedziną opartą na obiektywnych (wspólnych) procedurach

poznawczych i stała się wiązką różnych – nierzadko sprzecznych –

poglądów, metod i celów. Doprowadziło to do przekonania, że

paradygmat nauk modernistycznych – który opierał się na

kryteriach empirycznych i indukcyjnych, dzięki czemu możliwe było 

opisanie zakresu kompetencji takich dyscyplin, jak chemia, fizyka

czy biologia – z trudem (jeśli w ogóle) jest w stanie objąć swym

horyzontem poznawczym nauki humanistyczne czy społeczne.
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Wydaje się, że dzisiaj mogłyby ją otwierać następu-
jące pytania: dlaczego mielibyśmy się sprzeciwiać
eutanazji? dlaczego mielibyśmy uważać jedne dok-
tryny religijne za słuszniejsze od innych? dlaczego 
nie miałoby być możliwe zawieranie małżeństw 
przez homoseksualistów (w szczególności dlacze-
go mielibyśmy zabronić im prawa do adoptowania 
dzieci)? dlaczego nie mielibyśmy zaakceptować 
podmiotowości zwierząt i dlaczego mielibyśmy je 
zabijać, skoro potrafi my doskonale poradzić so-
bie bez ich mięsa? dlaczego mielibyśmy uznać, że 
podejścia transhumanistyczne czy posthumani-
styczne są mniej użyteczne od humanistycznych? 
wreszcie: z jakich powodów mielibyśmy żywić 
przekonanie o dominującej roli naszego gatunku 
(stanowiącego przecież zaledwie epizod w życiu 
planety)?

Wystąpienie Feyerabenda miało też swoje konse-
kwencje metodologiczne. Wzmacniało przekonanie, 
że tworzenie teorii jest pułapką, ponieważ naukow-
cy, konstruując modele teoretyczne, stają się ich za-
kładnikami i nie są w stanie dostrzec, że owe teorie 
nie nadążają za rzeczywistością. Badacz tworzący 
teorie pozostaje więc w przestrzeni wytworzonych 
przez siebie modeli, a nie w sferze prawdy, do której 
te modele się odnoszą11. Co więcej, można powie-
dzieć, że same fakty są niezależne od teorii. Przeko-
nuje o tym słynny argument Thomasa Kuhna. Mówi 
on o tym, że niezależnie od tego, kto odkrył tlen i w 
jaki sposób tego dokonał, jest on (tlen) składnikiem 
powietrza i warunkiem istnienia większości organi-
zmów na Ziemi. Oznacza to, że bez względu na to, 
jaką teorię sformułujemy na temat tego pierwiast-
ka, jego istnienie pozostaje faktem niezależnym od 
wszelkich teorii12. 

11 Symboliczną niechęć do teorii (i publiczny lincz na nich) jako

spekulacji oderwanych od rzeczywistości zastąpiło przekonanie

o doniosłym znaczeniu opisu. Z tych właśnie powodów miejsce

teorii zajęły rozrastające się strategie deskrypcyjne, należące

wcześniej do czynności o mniejszej randze naukowej. Ich 

niespodziewana nobilitacja wynikała zapewne z tego, że nie 

wymagały tak głębokich kompetencji, jak rozważania teoretyczne,

a ponadto stanowiły wyraz przekonań, że naukowość

(w szczególności humanistyczna) może się opierać na ogólnej

charakterystyce faktów, uzasadnionych ogólnymi społecznymi

potrzebami.
12 K. Arbiszewski, Kulturowe funkcje…, op. cit., s. 28–30.

Koncepcja Feyerabenda miała jeszcze jedno zna-
czenie. Prowokowała do poszerzania sfery badań 
o nowe obszary i stała się ważnym argumentem na 
rzecz rozwoju ujęć inter- i transdyscyplinarnych. 
Austriacki uczony lansował pogląd o konieczności 
przenikania się dyskursów oraz metodologii. Pro-
mował łączenie dziedzin i postulował tworzenie no-
wych subdyscyplin i specjalizacji. Dzięki wystąpieniu 
Feyerabenda stało się też bardziej zrozumiałe, że 
współczesna nauka stoi przed skomplikowanym dy-
lematem. Z jednej strony można bowiem powiedzieć, 
że próby zjednoczenia myśli naukowej były udziałem 
praktyki przedoświeceniowej (która nie posługiwała 
się podziałem na dyscypliny i specjalizacje badaw-
cze). Z drugiej jednak – współczesna nauka stała się 
przedmiotem wyspecjalizowanych i odseparowa-
nych od siebie ujęć. Ich integracja wymaga nieporów-
nywalnie większych kompetencji niż w przeszłości. 
Dlatego wydaje się, że jednym z najwartościowszych 
rozwiązań jest w tej sytuacji propozycja Bruno La-
toura mówiącego o konieczności włączenia do nauki 
ujęć translacyjnych13. Wiedza powstająca („produko-
wana”) w laboratoriach, salach wykładowych i gabi-
netach wymaga bowiem nieustannych przekładów 
na warunki społecznego odbioru.

Pisał o tym niegdyś Jerzy Kmita, zwracając uwagę 
na to, że rolą nauk humanistycznych jest wyjaśnienie 
(wytłumaczenie sensu, który nie musi się ujawniać 
wprost i wszystkim). Interpretacja humanistyczna, 
opierająca się na eksplanacji (explanatio(( ), miała być 
według Kmity podstawowym zadaniem nauk huma-
nistycznych. Wyjaśnić oznaczało tyle, co uchwycić 
sens, a więc „wartość dominującą, najbardziej prefe-
rowaną przez jednostkę w danej sytuacji decyzyjnej”14. 
W tym znaczeniu interpretacja humanistyczna przy-
pomina rodzaj translacji, ponieważ jej celem była pró-
ba wyjaśnienia, opisania i wytłumaczenia15.

13 Zob. B. Latour, Give Me a Laboratory and I will Raise the
World, op. cit., s. 141–170.

14 J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji 
humanistycznej, Warszawa 1971, s. 30.

15 Zob. także: T.S. Markiewka, Bruno Latour i „koniec”
postmodernizmu, „Diametros” 33/2012, s. 101–119 oraz 

„Wszyscy dziś jesteśmy postmodernistami”. Z profesorem 
Andrzejem Szahajem rozmawiają Ewa Bińczyk i Aleksandra 
Derra, „Przegląd Kulturoznawczy” 2/2013, s. 142–147.
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4.
Anarchizm teoriopoznawczy miał też swoją ciemną 
stronę. Przeniesienie naukowej prowokacji do spo-
łecznego dyskursu bez świadomości, że zawiera ona 
w sobie elementy celowo przerysowane – nierzadko
nawet ironiczne, a ponadto niepewne i niespraw-
dzone – prowadziło do prawdziwych nieszczęść.
W tę pułapkę wpadali znani uczeni (których przez
szacunek nie wymienię), jak też zwykli odbiorcy 
myśli naukowej, poznający ją z drugiej ręki, w mocno
przetworzonych i uproszczonych wersjach. Odbio-
rowi takiemu sprzyjała ekspansja kultury popular-
nej i rozwój nowych technologii, a w szczególności
powszechny dostęp do cyfrowych baz danych.

Symbolem zagrożeń stała się wirtualna domena 
sieciowa. Aby się o tym przekonać, wystarczy prze-
śledzić posty zamieszczane na forach dyskusyjnych
większości portali internetowych. W dużej części
wypełnione są one twierdzeniami kwestionujący-
mi ustalony bieg rzeczy (nierzadko w wymiarze
faktografi cznym), które na dodatek podważają 
prawa logiki, nie mówiąc już o zdrowym rozsądku.
Nierzadko posługują się również pseudonauko-
wym żargonem, w którym – ze względu na brak 
dyscypliny myślowej – dochodzi do pomieszania 
porządku przesłanek i wniosków. W efekcie proce-
dury takie umożliwiają formułowanie sądów, które
tworzą wrażenie naukowych, choć takimi nie są.
Oznacza to, że pogląd, iż „wszystko jest możliwe”,
może się okazać poznawczą katastrofą, prowadzącą 
niechybnie do wniosku, który sformułowali prze-
ciwnicy Feyerabenda, a mianowicie, że „nic nie jest
możliwe” – nothing goes16.

Równouprawnienie wszystkich koncepcji znajdu-
jących się w obiegu naukowym miało też jeszcze
jedną wadę – utrwalało fałszywą demokrację po-
znawczą. Prowadziło bowiem do wniosku, że każdy 

16 Do problemu weryfikacji teorii odnosił się również Thomas Kuhn,

komentując pisma Karla Raimunda Poppera. Sceptycyzm Kuhna 

wobec procedur falsyfikacyjnych brał się stąd, że „falsyfikacja, 

mimo że na pewno się zdarza, nie następuje wraz z pojawieniem

się anomalii […], jest natomiast procesem wtórnym i odrębnym”, 

zob. T. Kuhn, Struktura rewolicji naukowych, op. cit., s. 69.

uczestnik dyskusji, wypowiadając dowolną tezę na 
dowolny temat, może mieć rację. Z faktu, że wszy-
scy mogą powiedzieć wszystko, nie wynika jednak,
że mają coś do powiedzenia ani że potrafi ą powie-
dzieć to w sposób oparty na przejrzystych procedu-
rach logicznych. Nie wynika zatem, że poszczególne
sądy mają jednakową wartość lub że mają w ogóle
jakąkolwiek wartość. W tym właśnie wymiarze
koncepcja austriackiego uczonego stanowiła – co
podkreślali jej liczni przeciwnicy – zaproszenie dla 
pseudonaukowej szarlatanerii, której tezy nie są 
poparte żadnymi argumentami i nie przestrzegają 
ogólnie przyjętych reguł (w szczególności reguł lo-
gicznej argumentacji)17.

Najsmutniejszą konsekwencją zmian dotyczących
paradygmatu naukowego stało się obniżenie stan-
dardów. Skutki tego odczuwamy nie tylko w nauce,
ale także we wszystkich obszarach życia: w sferze
relacji społecznych, komunikacyjnych, w życiu po-
litycznym, w mediach. Te ostatnie stanowią może
najlepszą egzemplifi kację przeciętności i pospo-
litego gustu. Nie tylko dlatego, że większość ofert
medialnych (w szczególności programów tele-
wizyjnych) obraża inteligencję widzów, ale także
dlatego, że sugerują one, iż taki stan jest właściwy.
W ten sposób przeciętność, kicz i tandeta stały się
wyznacznikami standardów społecznych, które za-
stąpiły dawną oryginalność i wyrafi nowanie.

Mogłoby się wydawać, że ostatnim bastionem rze-
telności poznawczej (i zdrowego rozsądku) są uni-
wersytety. Pogląd taki jest jednak coraz trudniejszy 
do obrony. Powiedzmy otwarcie: drzwi do nauki
– w szczególności do humanistyki – zostały daw-
no wyważone. Duża część współczesnych badaczy 
opiera swoje wypowiedzi na anarchistycznym prze-
konaniu, że można sformułować dowolny pogląd
na dowolny temat, nie licząc się z koniecznością 
udowodnienia swoich racji. Kategoria odczuwania,
empatyzowania – wyśmiana dość mocno przez fi -
lozofów, a nawet psychologów – nie zraża jednak 
licznych polonistów, kulturoznawców, teatrologów,

17 Zob. W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo 
do Laudana, Toruń 2013.
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a nawet fi lmoznawców do publikowania raptularzy 
życia wewnętrznego, najczęściej bełkotliwych albo
pełnych zwykłych bzdur. Co więcej, wcale nie za-
mykają one drogi do naukowych karier. Doktorzy, 
doktorzy habilitowani, a nawet profesorowie opisy-
wactwa stanowią powiększającą się masę bezpro-
duktywnych i nikomu niepotrzebnych robotników 
nauki.

Problem zaczyna się jednak znacznie wcześniej. Na 
uniwersytety przychodzą studenci, którzy są wytwo-
rami kultury popularnej. Ich wiedza ma charakter
skojarzeniowy i powierzchowny. Czerpią ją głównie 
z internetu, który nie uczy dociekliwości i nie pro-
wokuje do analizy informacji (które zresztą każdy 
może zredagować i zamieścić w publicznej dome-
nie). Nie uczy przede wszystkim tego, że za hasło-
wymi sformułowaniami kryją się procesy znacznie 
głębsze, rozleglejsze i bardziej skomplikowane, niż 
wynikałoby to z prostych defi nicji. Studenci przepi-
sujący informacje z Wikipedii są nie tylko porażką 
całego systemu edukacyjnego, ale także potwierdze-
niem ekspansji modelu poznawczego opartego na 
bardzo prostych (żeby nie powiedzieć prostackich) 
aspiracjach.

5.
Teoriopoznawczy anarchizm przyczynił się do 
ustanowienia paradygmatu nauki społecznie uży-
tecznej i jednocześnie schlebiającej gustom pospo-
litym. Doprowadził do sytuacji, w której – mówiąc 
językiem José Ortegi y Gasseta – to masy, a nie 
elity w bardzo nieodległej przyszłości mogą decy-
dować o kierunkach rozwoju badań naukowych18

(ponieważ to do ich poziomu poznawczego będą się 
musiały dostosować badania naukowe). Jeśli masy 
będą niezadowolone, to mogą się zbuntować i… wy-
rzucić fi lozofów z państwa. Niezależnie od tego, że 
w takim geście można dostrzec przejaw historycz-
nej sprawiedliwości – to znaczy odwetu na fi lozo-
fach (którzy w końcu dość niegodziwie postąpili

18 J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne,

przekł. P. Nikiewicz, H. Woźniakowski, wstęp J. Szacki, wyboru

dokonał i tekst przejrzał S. Ciechowicz, Warszawa 1982.

z poetami) – to jest jednak pewna różnica między 
oboma wykluczeniami. Platon wyrzucił poetów 
z Politei dlatego, że oddalili się od racjonalnego po-i
znania (logosu) i nie byli zainteresowani poznaniem 
prawdy (alathei). Masy przeciwnie – mogą wyrzucić i
fi lozofów z państwa dlatego, że racjonalne poznanie 
(i prawda) nie są im do niczego potrzebne19.

Nie wydaje się to niemożliwe. Naukowcy, schodząc 
z katedr i zrzucając togi, przestali udawać, że wiedzą 
więcej niż inni, a utraciwszy przekonanie o wyjąt-
kowości swojej misji, stali się wyrobnikami wielkich 
naukowych fabryk podlegających prawom rynku, 
posługujących się ścisłymi zasadami ewaluacyjnymi 
i parametryzacyjnymi. Doprowadziło to do obniże-
nia statusu pracy naukowej20. Jednocześnie wraz 
z rosnącym zwątpieniem uczonych w naukowe al-
gorytmy wzmocniła się wiara instytucji naukowych 
(które ich zatrudniają) w znaczenie wykresów, słup-
ków i procedur. Pozostaje mieć nadzieję, że także 
i ona kiedyś minie. W końcu „wszystko jest możli-
we”. Możliwa jest również wiara w powrót zdrowego 
rozsądku (a może nawet rozumu).            |

19 Zob. Platon, Ion, V, 534B, [w:] idem, Dialogi, t. 1, przekł. 

W. Witwicki, Kęty 1999, s. 21.
20 Pouczająca pod tym względem może być lektura (mało znanego)

wystąpienia twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, 

profesora Kazimierza Twardowskiego (profesora Uniwersytetu 

Jana Kazimierza we Lwowie) w związku z otrzymaniem 

zaszczytnego tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu 

Poznańskiego, które wygłosił 21 listopada 1932 roku w Auli UJK, 

zob. K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 

2011.
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