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Ludzka wiedza dotycząca różnych aspektów otaczającego świata składa się

z rozmaitych konwencji poznawczych, wytwarzanych w obrębie społeczności

naukowych postrzegających te konwencje bądź jako realistyczne odtworzenie

rzeczywistości, bądź liżenie owej rzeczywistości skonstruowane w na-

wiązaniu do pewnego zespołu reguł metodologicznych. Zaprezentowane w ni-

niejszej książce studia nawiązują do obu tych perspektyw poznawczych, a ich

zestawienie pozwala wyraźnie dostrzec występujące pomiędzy nimi różnice.

Założenia teoretyczne serii, w której książka ta się ukazuje, wyprowadzane są

z konstruktywizmu historycznego. Nauka jest tutaj postrzegana jako system

stworzony w nawiązaniu do wzorców kultury, a jako że wzorce te bywają różne, tak

i struktury poznawcze tworzone przez uczonych bywają ze sobą niewspółmierne,

pomimo ż odnoszą się do tego samego świata. Uczeni postrzegający rzeczywistość

za pomocą niewspółmiernych struktur poznawczych poruszają się w obrębie takich

niewspółmiernych ze obą uniwersów, z których każde zostało wcześniej wy-

kreowane przez osoby występujące w danej grupie w społecznej roli autorytetów,

a następnie zostało przez tę grupę zaakceptowane. Do kulturowo ustanowionej wizji

świata (uniwersum) społeczność naukowa dostosowuje metody, umożliwiające

poznanie tego świata. Otaczająca ludzi rzeczywistość jest bowiem zawsze przez

nich postrzegana jako istniejąca w pewien sposób, a sposoby jej postrzegania

są określane przez wzorce i normy kulturowe określające możliwości i zakres

poznania naukowego. Owe wzorce i normy dostarczają poznaniu naukowemu

języka umożliwiającego opisanie dostępnych ludzkiej percepcji spostrzeżeń,

określając zarazem granice, poza które eksploracja naukowa, uznawana w danej

grupie uczonych za racjonalną, wykraczać nie powinna. Nie jest więc tak, iż świat

naturalny ja i się ludziom bezpośrednio, lecz jego postrzeganie jest możliwe

jedynie w granicach pewnych poznawczych oczekiwań i presupozycji, ukierun-

kowujących naukowe poznanie. Możemy bowiem dostrzec i opisać jedynie to,

czego istnienia w jakiś sposób się spodziewamy.
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WSTĘP

Tom piąty serii wydawniczej Antropologia Wiedzy, zatytułowany Nauka w kontek-
ście wzorców kultury, jest poświęcony różnym obliczom nauki tworzonej w  obrębie 
niewspółmiernych ze sobą uniwersów, z których każde, wykreowane przez osoby wy-
stępujące w danej grupie społecznej w roli autorytetów, własny obraz świata postrzega 
jako rzeczywisty oraz naturalny i dostosowuje do tej wizji metody jego poznania. Ota-
czająca ludzi rzeczywistość jest bowiem przez nich w  jakiś sposób postrzegana jako 
istniejąca, a  wzorce i  normy kulturowe określają możliwości ludzkiego postrzegania, 
dostarczając języka umożliwiającego opisanie dostępnych ich percepcji spostrzeżeń. 
Nie jest więc tak, iż świat naturalny jest postrzegany przez badaczy bezpośrednio, lecz 
przyjmujemy, że różne grupy ludzi ukonstytuowane przez kulturę doświadczają go i po-
strzegają w różny sposób. Możemy bowiem dostrzec jedynie to, czego istnienia się w ja-
kiś sposób spodziewany, pozostawiając poza zasięgiem naszej świadomej percepcji takie 
obszary, których istnienia w  żaden sposób nie możemy oczekiwać. Kierujemy naszą 
świadomą uwagę w stronę takich obszarów świata, których zarysy już zostały w jakiś 
sposób ustanowione jako istniejące i możliwe do zbadania przez naszych naukowych 
poprzedników, których autorytet uznajemy. Trafne jest zatem określenie Th omasa Sa-
muela Kuhna, zgodnie z którym rzeczywista praktyka nauki zajmuje się w większości 
czasu, który jest na nią przez uczonych przeznaczany, rozwiązywaniem łamigłówek we-
wnątrz paradygmatu1. Uczeni ci zajmują się bowiem doprecyzowaniem obrazu świata, 
który w ogólnym zarysie jest im już w jakiś sposób znany i akceptowany, a metody jego 
opisywania i  eksploracji dostosowane są do tej wizji. Wychodząc poza pojęcia Kuh-
na, możemy ująć tę wizję nauki także za pomocą innych pojęć, takich jak eksplora-
cja obszaru badań zgodna z  ideałem nauki (określenie zaproponowane przez Stefana 
Amsterdamskiego)2, wypracowanym i akceptowanym w danym środowisku. Możemy 

1 Por. B.  Płonka–Syroka, Metodologia T.  S.  Kuhna a  historia medycyny (Uwagi na marginesie 
30.  rocznicy wydania polskiego „Struktury rewolucji naukowych”), „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1998, R. 43, nr 4, s. 37–65; eadem, Inspiracje Kuhnowskie w historiografi i medycyny, 
„Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny” 2000, t. 63, z. 2, s. 163–174.
2 Por. S.  Amsterdamski, Między historią a  metodą. Spory  o  racjonalność nauki, Warszawa 1983, 
s. 23, 32, 35, 40 i in. Por. także próba rekonstrukcji treści ideałów nauki średniowiecznej, nowożytnej 
i współczesnej, przedstawiona przeze mnie w pracy pt. Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 
1797–1949 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, s. 141–143.
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Bożena Płonka−Syroka8

także przyglądać się praktyce naukowej nawiązując do starszych koncepcji metodolo-
gicznych, sugerujących konieczność badania sposobów ludzkiego poznawania przyro-
dy przy uwzględnieniu współczynnika humanistycznego (pojęcie wprowadzone przez 
Floriana Znanieckiego)3, lub za pośrednictwem stylu myślowego (pojęcie Ludwika 
Flecka)4. Możemy także posługiwać się pojęciem strategii postępowania społeczności 
naukowej (pojęcie zaproponowane przeze mnie i praktycznie wykorzystywane w bada-
niach nad historią nowożytnego przyrodoznawstwa)5. Przywołuję tu tylko te nieliczne 
koncepcje, ponieważ w  poprzednich czterech tomach tej serii6 czytelnik miał możli-
wość zapoznania się z przykładami współczesnej praktyki interpretacyjnej historyków 
i fi lozofów nauki, odwołujących się do innych propozycji metodologicznych, opartych 
jednakże na tym samym wspólnym założeniu. Zgodnie z nim poznanie naukowe nie 
dokonuje się przez bezpośredni ogląd i  eksplorację świata osiąganą dzięki uzyskaniu 
dostępu do podstawowych elementów jego struktury, jakim są fakty naukowe7. Prezen-
towane w tej serii ujęcia odrzucają taką możliwość i przedstawiają przykłady praktyki 
badawczej historii i fi lozofi i nauki osadzonej w paradygmacie konstruktywistycznym. 
Ich wspólnym założeniem jest przekonanie, iż istniejąca w  pewien określony sposób 
rzeczywistość świata, tworząca tzw. obiektywną sytuację problemową, jest poznawana 
i opisywana przez uczonych tworzących na jej temat własne, subiektywne sytuacje pro-
blemowe, konstytuowane wewnątrz uniwersów, które są ustanawiane przez kulturę8. 

3 Por. J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986; K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury Floria-
na Znanieckiego, Wrocław 2008.
4 Por. B. Płonka–Syroka, Ludwik Fleck (1896–1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii 
historii medycyny, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1994, t. 1, z. 1, s. 47–82; 
eadem, Poglądy metodologiczne Ludwika Flecka (1896–1961) i ich recepcja w literaturze światowej, 
„Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny” 1994, t. 57, z. 4, s. 497–512. Por. także P. Jarnicki, Fleck 
a metafory, [w:] B. Płonka–Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeń-
stwie, Seria Antropologia wiedzy, t. 3, Warszawa 2008, s. 176–208 (artykuł zawiera wykaz piśmien-
nictwa poświęconego analizom dorobku Ludwika Flecka, dostępnego w języku polskim).
5 Pojęcie to zaproponowałam w  cytowanej już książce Medycyna niemiecka nurtu niemateria-
listycznego…, s. 156. Zostało ono wykorzystane w analizie procesu modernizacji europejskiego 
przyrodoznawstwa od XVI do połowy XIX w. 
6 Por. B. Płonka–Syroka, Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny, Seria Antropo-
logia wiedzy, t. 1, Wrocław 2005; eadem (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teo-
rii względności Alberta Einsteina (1905–2005), Seria Antropologia wiedzy, t. 2, Warszawa 2006; 
eadem (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, t. 3; eadem (red.), My 
i wy. Spory o charakter racjonalności nauki, Seria Antropologia wiedzy, t. 4, Warszawa 2010.
7 Por. B. Płonka–Syroka, Interpretacja faktów naukowych we współczesnej historiografi i medycyny 
i antropologii wiedzy, [w:] K. Kleszczowa, J. Gwioździk (red.), Faktografi a w badaniach historycz-
nych, Katowice 2009, s. 43–61.
8 Por. B. Płonka–Syroka, Imputacje kulturowe w kształtowaniu się obrazu natury w myśli europej-
skiej od XVI do końca XIX wieku. Zarys zagadnienia, [w:] A. Nowicka–Jeżowa (red.), Humanizm. 
Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, t. 9: J. Sokolski (red.), Człowiek wo-
bec natury — humanizm wobec nauk przyrodniczych, Warszawa 2010, s. 207–236.
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Wstęp 9

W tym modelu metodologicznym obiektywnie istniejący świat przyrody jest podstawą 
kreowania jego subiektywnych wizji ustanawianych przez jednostki. O ile tego rodzaju 
wizja nie spełnia żadnych oczekiwań poznawczych społeczności, do której jednostka 
ta należy, jej subiektywny ogląd świata wraz z propozycją metod jego poznawania po-
zostaje wyłącznie jej wiedzą osobistą, a jeżeli zostaje w jakiś sposób utrwalony, może 
być po wiekach badany przez historyków. W wypadku jednak, gdy w danej społecz-
ności osobista wizja świata stworzona przez jednostkę i  przedstawiana społeczności 
jako prawdziwa, wraz z metodami wiodącymi do jego poznania przedstawianymi jako 
umożliwiające uzyskanie wiedzy o świecie, spotyka się ze społecznymi oczekiwania-
mi umożliwiającymi recepcję takiej wizji, możliwe jest, iż nie zostanie zignorowana 
(jako opisująca świat nieistniejący albo proponująca metody jego opisania niezgod-
ne z  kryteriami racjonalności naukowej akceptowanymi w  danej społeczności), lecz 
wzbudzi jakieś zainteresowanie. Od skali oczekiwań społecznych, jakie proponowana 
koncepcja zaspokaja, i od jakości interpretacji świata, jakie proponuje, zależy to, czy 
koncepcja ta stanie się przelotną modą lub naukową efemerydą, czy też stanie się za-
lążkiem szkoły naukowej, której zwolennicy będą ją upowszechniać zarówno wśród 
współczesnych, jak i w następnych pokoleniach9. Z wielu rywalizujących ze sobą szkół 
kilka osiąga zwykle sukces, a proponowane przez nie konwencje uzyskują na pewien 
czas status wiedzy normatywnej, utrzymujący się tak długo, aż pojawi się inna konwen-
cja poznawcza, lepiej zaspokajająca oczekiwania poznawcze danej społeczności, albo 
też zmienią się same oczekiwania, co zmusi uczonych do modyfi kacji podstaw swo-
ich twierdzeń i tworzenia nowych konwencji, zdolnych wypełnić szersze niż wcześniej 
uniwersum ustanowione przez ludzi10. 

9 Por. B. Płonka–Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego — struktura, geneza i uwa-
runkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno–Me-
dyczne” 1992, zeszyt wstępny, s. 7–38; eadem, Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na 
przykładzie doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy metodologiczne, „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37; eadem, Problem wyboru teorii przez społeczność na-
ukową na przykładzie nauk medycznych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czę-
stochowie. Filozofi a i  Socjologia” 1995, t.  4, s.  177–193; eadem, Społeczno–kulturowy model 
nauki i nowe metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4, s. 509–524; eadem, 
Teorie, doktryny i  szkoły naukowe. Zarys zagadnienia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 
1998, R. 43, nr 1, s. 51–75.
10 Sytuacja taka zaistniała w latach 40. XIX stulecia, kiedy w związku z rewolucją demografi cz-
ną w Europie i postępującą pauperyzacją niższych warstw społecznych doszło do radykalnego 
pogorszenia warunków życia ludności, co spowodowało nieznany dotąd wzrost zagrożenia epi-
demiologicznego. Europę dotykały epidemie chorób zakaźnych (które nie były jeszcze wówczas 
prawidłowo rozpoznane co do swej etiologii), co stworzyło przesłanki dla wzrostu oczekiwań 
społecznych wyrażanych wobec społeczności naukowej, dotyczących nowego sformułowania sy-
tuacji problemowej medycyny klinicznej (dotychczasowe rozpoznanie, oparte na przesłankach 
wywodzonych z dawnych teorii medycznych, nie prowadziło bowiem do rozwiązań uznawanych 
za skuteczne). Doszło w związku z tym do przeformułowania katalogu pytań badawczych medy-
cyny, do sformułowania opartych na nich programów badań i do wdrożenia w praktyce naukowej 
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Bożena Płonka−Syroka10

Obiektywna sytuacja problemowa, której istnienie zakładamy, to jest zestaw wszyst-
kich możliwych do zadania pytań badawczych dotyczących świata i odpowiedzi na 
nie, możliwych do postawienia przez uczonych, nie jest przedmiotem badań rzeczy-
wiście występujących społeczności naukowych. Każda z nich na pewnym etapie swo-
jego rozwoju historycznego wytwarza pewną wizję świata, zastąpioną później przez 
inną, której przypisuje się przez pewien czas atrybuty wiedzy prawdziwej. Wizje te 
oparte są na subiektywnej sytuacji problemowej akceptowanej w danej społeczności, 
która określa pewne pytania jako racjonalne, zatem możliwe do zadania, natomiast 
inne nie. Wizje świata wiodące do ustanowienia granic i struktury uniwersów są zaw-
sze odpowiedzią na pewne rodzaje pytań oraz określanie innych rodzajów pytań jako 
niemożliwych do zadania lub których zadawanie uznawane jest za niestosowne — do-
tyczą bowiem problemów nieuznawanych za naukowe albo obszarów poznania uzna-
wanych za  nieistniejące. 

Przejdźmy do przykładów. Uniwersum ustanowione przez fi zyków odpowiadających 
na pytania stawiane przez Arystotelesa odnosi się do tego samego fi zycznego świata, 
o którym po wielu wiekach wypowiadał swoje sądy Newton11. Jest jednak od Newto-
nowskiego zasadniczo różne, ponieważ pytania, które Arystoteles uważał za racjonalne 
i poszukiwał na nie odpowiedzi, są odmienne od tych, które stawiał i na które znalazł 
odpowiedź Newton. Z kolei stworzona przez Newtona idealizacja świata naturalnego, 
będąca podstawą pewnego uniwersum akceptowanego przez różne dziedziny nauki 
w obrębie nowożytnego przyrodoznawstwa12, różni się zarówno od uniwersum uzna-
wanego za realne przez zwolenników standardu niemieckiej nauki romantycznej opar-
tego na rodzimej fi lozofi i idealistycznej (pierwsza połowa XIX w.)13, odwołujących się 

nowej metodologii, co po 20 latach zaowocowało sformułowaniem nowego standardu kliniczne-
go, opartego na bakteriologii.
11 Por. H. Hadryś, Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina, „Studia Filozofi czne” 1988, nr 8, 
s. 3–10; N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj, tłum. J. Doktór, War-
szawa 1985. 
12 Por. B. Płonka–Syroka, Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fi zyki 
w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Me-
dyczną” 2000, t. 7, z. 1, s. 5–24.
13 Por. B. Płonka–Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 161–246; eadem, 
Imputacje kulturowe w  standardzie niemieckiej medycyny romantycznej, [w:]  B.  Płonka–Syroka 
(red.), Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i klinicznym, Wro-
cław 2009, s. 313–331; eadem, Ideologia — utopia — religia i ich wzajemne relacje w standardzie 
niemieckiej nauki romantycznej (1797–1848), [w:] E. Paczoska, J. Sadowski (red.), Homo utopicus, 
terra utopica, Warszawa 2007, s. 19–31; eadem, Elementy romantycznego standardu racjonalności 
w kulturze współczesnej, [w:] J. Adamowski, J. Styk (red.), Tradycja: wartości i przemiany, Lublin 
2009, s. 123–133; eadem, Carla Gustawa Junga Th eatrum mundi. Czy opis nowożytnej alchemii 
zawarty w  dziele Junga „Psychologie und Alchemie” rzeczywiście możemy uznać za historyczną 
rekonstrukcję?, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2000, t. 7, z. 2, s. 5–27; 
eadem, Carl Gustaw Jung jako „naturalista”, [w:] eadem (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie 
szczególnej teorii względności…, s. 175–190.
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do wizji świata wypracowanej w średniowieczu i scalonej w XVI w. przez Lutra, jak i od 
uniwersum wykreowanego przez Einsteina14. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli zestawimy uniwersa wypracowane 
wewnątrz struktury poznawczej dawnych i współczesnych religii niechrześcijańskich, 
w przyrodoznawstwie europejskim XVI–XVII w., opierającym swe podstawy na neo-
platonizmie, czy we współczesnym, XX–wiecznym nurcie New Age15. W każdym z tych 
prądów umysłowych obowiązuje pewna ogólna wizja świata, do której dostosować się 
muszą metody wiodące do postrzegania pewnych zjawisk jako faktów, natomiast in-
nych nie, pomimo że w innych, historycznie wcześniejszych albo współczesnych spo-
łecznościach naukowych zjawiska takie status faktów mają. Ludwik Fleck, znakomity 
polski mikrobiolog i teoretyk nauki z pierwszej połowy XX stulecia, zwrócił w swoich 
pracach uwagę na ten płynny i historycznie zmienny status faktów naukowych16. Fak-
ty są wprawdzie zasadniczym tworzywem szerszych struktur poznawczych i stają się 
elementem strukturalnym teorii i doktryn naukowych, lecz same są — zdaniem Flec-
ka — tworami o złożonej strukturze, w której element obserwacyjny współwystępuje 
z interpretacją. Aby coś dostrzec jako fakt, musimy mieć, zdaniem Flecka, pewne prze-
słanki teoretyczne, by wydobyć dany element z tła, które go otacza. Nadając zjawisku 
status faktyczności, musimy je w  jakiś sposób rozumieć, inaczej bowiem dostrzegać 
będziemy pewne przejawy rzeczywistości (które np. w społeczności naukowej o bar-
dziej rozwiniętym poziomie wiedzy mogłyby być interpretowane jako faktyczne) jako 
niepowiązane ze sobą bądź też nie będziemy w stanie dostrzec, zbadać i opisać natury 
tych powiązań, a więc nie będziemy zdolni postrzegać danej sekwencji zjawisk jako 
faktu. Podstawową przesłanką takiego sposobu interpretowania praktyki nauki przez 
Ludwika Flecka było jego własne doświadczenie jako mikrobiologa, jak również jego 
studia nad dziejami medycyny. 

Przed wprowadzeniem do standardu klinicznego wiedzy dotyczącej roli mikrobów 
w etiologii chorób epidemicznych, choroby te nie mogły być opisywane w sposób nauko-
wy jako choroby zakaźne przenoszące się w sposób bezpośredni z człowieka na człowie-
ka albo przenoszące się za pośrednictwem nosicieli pośrednich, jakimi są np. szczury, 
pchły, komary albo wszy. Mimo że choroby epidemiczne rzeczywiście przenosiły się 
w ten sposób (o czym wiemy dopiero od lat 60. XIX w., a szczegółowa wiedza na ten 

14 Por. W. Wójcik, Różne twarze konwencjonalizmu w kontekście sporu o podstawy szczególnej teo-
rii względności, [w:] B. Płonka–Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii 
względności…, s. 15–28; K. Szlachcic, Einstein — Popoper. Krytyczny racjonalizm w obliczu końca 
wieku pewności, [w:] ibidem, s. 29–39.
15 Por. J. Żak–Bucholc, Przemienić świat i siebie (New Age i transformacja świadomości w „Nie z tej 
Ziemi” i  „Czwartym Wymiarze”), Wrocław 2007; B.  Płonka–Syroka, Historyczność New Age 
— o XIX–wiecznych źródłach pewnej perspektywy poznawczej, [w:] W. Wrzosek (red.), Oblicza 
przeszłości. Zbiór rozpraw, Bydgoszcz 2011, s. 157–169.
16 Por. B. Płonka–Syroka, Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów 
niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917–1957), [w:] J. Maternicki, L. Zaszkilniak (red.), Wielo-
kulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. 5, Rzeszów 2007, s. 24–41.
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temat powstała i rozwinęła się do 1918 r.), a każdą z nich można powiązać z biologicz-
nym czynnikiem sprawczym (bakterią), bakteryjna etiologia chorób nie była dla lekarzy 
ani dla szerszych warstw społecznych faktem naukowym. Konstruowano natomiast od 
czasów starożytnych, odkąd uświadomiono sobie odmienność zjawiska choroby epi-
demicznej (tj. o w miarę jednolitym zespole objawów i występującej na danym terenie 
w skali masowej) od chorób występujących zwykle w populacji (tj. o bardzo zróżnico-
wanych objawach i niewystępujących na danym terenie w skali masowej), pewne kon-
wencje poznawcze, które dla ówczesnych uczonych były w sposób niewątpliwy oparte 
na faktach. Były im wprawdzie znane poglądy kilku uczonych (o charakterze prekursor-
skim wobec idei podstawowej współczesnej bakteriologii), którzy wyrażali przekonanie, 
że epidemie rozprzestrzeniają się za pośrednictwem żywego zarazka (zwanego przez 
nich contagium lub seminum), nie zdołały jednakże aż do drugiej połowy XIX stulecia 
uzyskać w środowisku lekarskim statusu faktu naukowego. Status taki utrzymywały na-
tomiast od czasów starożytnych poglądy wpisujące się w strukturę poznawczą patologii 
humoralnej, która tworzyła ramy dla możliwych do wykonania obserwacji i ich inter-
pretacji uznawanej w środowisku naukowym za racjonalną. Interpretacja epidemii za 
pomocą struktury poznawczej patologii humoralnej była bowiem zgodna z ogólnym 
obrazem świata, jaki aż do połowy XVIII w. akceptowano w europejskiej medycynie 
klinicznej, a przez następne stulecie — pomimo wzrastającego wobec niego krytycy-
zmu — nie zdołano go zastąpić innym, powszechnie akceptowanym obrazem. Patologia 
humoralna, określająca możliwość dostrzegania zjawisk i przyznawania im statusu fak-
tów naukowych, była zgodna z ogólnymi oczekiwaniami poznawczymi europejskiego 
środowiska lekarskiego, natomiast inne koncepcje nie, w tym aż do lat 40. XIX w. in-
terpretacje obserwacji wiodące do sformułowania w latach 60. tegoż stulecia struktury 
poznawczej bakteriologii, nadającej nowe ramy obserwacjom i umożliwiającej dostrze-
ganie nowych zjawisk, których postrzeganie było dotąd niemożliwe. 

Do koncepcji o  statusie historycznym, ukształtowanych wewnątrz struktury pa-
tologii humoralnej, należała na przykład koncepcja konstytucji epidemii, sformuło-
wana w  XVII  stuleciu przez brytyjskiego lekarza Th omasa Sydenhama. Badacz ten 
spostrzegł, że wraz z opanowaniem przez epidemię pewnego obszaru występujące na 
nim wcześniej choroby zmieniają zasadniczo swoją postać. Zanika charakterystyczne 
dla nich zróżnicowanie objawów i choroby upodabniają się do siebie. Dziś wiemy, że 
w  populacji, której przedstawiciele cierpieli na wiele różnych chorób o  zróżnicowa-
nych przyczynach i objawach, pojawił się nowy czynnik — bakteria — inicjująca po-
wstanie epidemii rozprzestrzeniającej się w tejże populacji. W ten sposób osoby chore 
np. na gruźlicę, świerzb czy reumatyzm wykazywać zaczynały nagle w jednym czasie 
objawy choroby dodatkowej — np. ospy, dżumy czy cholery. Te nowe schorzenia nie li-
kwidowały chorób występujących w populacji wcześniej, ale ze względu na swój gwał-
towny przebieg nadawały ogólny wyraz doświadczanym przez chorych objawom, które 
miały charakter schematyczny, określony przez dany czynnik etiologiczny (rodzaj bak-
terii). Przedstawiony ciąg myślowy ma charakter faktyczny dla nas, i nikt akceptujący 
współczesny standard kliniczny nie będzie z nim polemizował, bez obawy narażenia 
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się na ośmieszenie wśród profesjonalistów. Tymczasem interpretacja Sydenhama, któ-
ra uzyskała w XVII w. status opartej na faktach i utrzymała go przez ponad stulecie, 
opierała się na zupełnie innym zespole twierdzeń. Badacz ten zwracał swe ukierunko-
wane postrzeganie ku temu samemu światu zjawiskowemu, który uczynili w drugiej 
połowie XIX w. przedmiotem swojej eksploracji twórcy klinicznego standardu bakte-
riologii, Ludwik Pasteur i Robert Koch (którzy dopuszczali możliwość istnienia drob-
nych, niewidzialnych gołym okiem żyjątek, odgrywających jakąś rolę w  inicjowaniu 
chorób epidemicznych i zgodnie z  tą hipotezą rozpoczęli ich poszukiwania pod mi-
kroskopem). Jednakże Sydenham, nie wiedząc o  istnieniu bakterii ani nie oczekując 
ich istnienia, nie podejmował żadnych działań mogących udowodnić ich istnienie oraz 
rolę w etiologii chorób. Oparł się na odmiennej konceptualizacji doświadczenia, two-
rząc teorię odnoszącą się do innego postrzegania faktyczności. W pojęciu Sydenhama 
każda choroba miała swoją formę — konstytucję. Obserwowane podczas wystąpie-
nia epidemii ujednolicenie objawów chorobowych było defi niowane przez niego jako 
uzyskanie przewagi przez chorobę o silniejszej formie — konstytucji, nad chorobami 
o konstytucji słabszej. W strukturze pojęciowej, uznawanej przez brytyjskiego lekarza 
za faktyczną, podstawową rolę odgrywała patologia humoralna Hipokratesa i do niej 
odnosił swoje obserwacje, rozwiązując swoją łamigłówkę wewnątrz paradygmatu hi-
pokratyzmu i tworząc nową jego postać, zwaną neohipokratyzmem. 

Pasteur i Koch z jednej strony, a Th omas Sydenham z drugiej obracali się w świe-
cie pojęć dostosowanym do obszaru poznania o odmiennie ustanowionych zasadach 
i o inaczej zakreślonych granicach. XIX–wieczni lekarze należący do głównego nurtu 
medycyny klinicznej (do którego nie zaliczała się niemiecka medycyna romantyczna, 
budująca swój standard na rodzimych koncepcjach fi zyki, zgodnych z niemiecką fi -
lozofi ą idealistyczną) swój obraz świata odnosili do standardu fi zyki Newtonowskiej. 
Była to fi zyka obiektów i relacji pomiędzy nimi, fi zyka obiektywnie działających praw 
i ich przejawów, które można badać eksperymentalnie. W tej strukturze myślowej, wy-
znaczającej granice racjonalności badań klinicznych, stworzyli swoje programy badań 
empirycznych oparte na hipotezie istnienia biologicznego czynnika zakaźnego, ataku-
jącego inny obiekt biologiczny, jakim jest ludzkie ciało. Poszukiwali relacji pomiędzy 
tym czynnikiem a ludzkim ciałem, poszukiwali dróg rozpowszechniania się czynnika 
zakaźnego itp., podporządkowując proces tworzenia hipotez i projektowania ekspery-
mentów ogólnej wizji świata spójnej ze strukturą pojęciową newtonizmu. Żyjący dwa 
stulecia wcześniej Sydenham postrzegał świat za pośrednictwem struktury poznawczej 
arystotelizmu. Mechaniczne przyrodoznawstwo Newtona w żaden sposób nie wpły-
wało na jego naukowe przekonania, a w związku z tym pojęcia, które wykorzystywał 
do swojej interpretacji obserwowanej rzeczywistości, były zupełnie inne. Newtonizm 
i  arystotelizm tworzyły odmienne pod względem językowym obrazy świata. Języki 
te opisywały niewspółmierne wobec siebie uniwersa, wewnątrz których poruszali się 
przywołani wyżej badacze. Poszukując sposobu umożliwiającego im interpretację ob-
serwacji, które uznawali za niesporne pod względem poznawczym (zgadzali się np. co 
do samego wystąpienia epidemii, ujednolicenia objawów chorobowych podczas jej 
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trwania), odmiennie określali pojęcie tego, co może być przez nich uznawane za fak-
tyczne. Przyjęte przez nich założenia stawały się strukturą myślową wyższego rzędu, 
ustanawiającą warunki formułowania hipotez opartych na faktach, które mogły zostać 
przez nich uznane za istniejące.

Niniejsza książka opiera się na przedstawionej powyżej koncepcji metodologicznej, 
defi niującej naukę jako taki obszar praktyki społecznej oraz system twierdzeń, który 
jest (albo bywał) jako taki defi niowany przez różne ugrupowania uczonych. W tym uję-
ciu nauka jest rozpatrywana w ścisłym związku z ogólną kulturą epoki, wpływającą na 
świadomość tworzących ją uczonych w postaci ogólnych dyrektyw epistemologicznych, 
które bywają przez nich internalizowane. Kultura jest tutaj postrzegana także jako wy-
wierająca wpływy nie w pełni uświadamiane przez badaczy, ich obraz świata jest jednak 
przez nią ukształtowany, podobnie jak język jego opisu17. Ośmiu autorów publikujących 
w tej książce swoje studia podejmuje w nich problemy związane z uwikłaniem nauki 
w kulturę, w otaczający ją kontekst społeczny i historyczny. Badacze podejmują w nich 
analizę wzorców kultury, znajdujących odbicie w strukturze teorii naukowych, wywie-
rających wpływ na pojmowanie tego, co może zostać uznane za faktyczne, prezentując 
w nich swoją własną, autorską perspektywę i odwołując się do swoich lektur, które uwa-
żają za istotne dla ukształtowania się ich osobistych poglądów. Opowiadają się za pewną 
wizją świata i pewnym punktem widzenia umożliwiającym jego opisywanie, odrzuca-
jąc lub krytykując zarazem inne, postrzegane jako irracjonalne lub niedoskonałe. Ich 
narracja przybiera zatem postać narracji zaangażowanej, ilustrującej zarówno osobiste 
przekonania autora, jak i ujawniającej jego zakorzenienie w pewnych obszarach inte-
lektualnej tradycji, do których nawiązuje. Każdy opis świata ujawnia bowiem nie tylko 
erudycję opisujących go autorów, lecz także ich zaangażowanie po jednej ze stron po-
dejmujących spory dotyczące możliwości jego opisu, sposobów, w jaki można tego do-
konać, a przede wszystkim model istnienia świata (uniwersum), który bywa opisywany.

Pierwsze z zamieszczonych w tej książce studiów, którego autorem jest Jan Krasic-
ki, ujawnia jego zaangażowanie intelektualne po stronie wizji świata kreowanej przez 
autorów nawiązujących do inspiracji platonizmem i neoplatonizmem, a także antropo-
logią Marcina Lutra i ich współczesnymi interpretacjami. Z tej perspektywy koncep-
tualizacje dotyczące opisu świata przedstawiane przez nowożytne przyrodoznawstwo 
o orientacji kartezjańskiej, newtonizm, a także antropocentryczne ujęcie procesów po-
znawczych zakorzenione w renesansowym humanizmie Erazma, jawią się badaczowi 
(podobnie jak opisywanym przez niego autorom) jako ograniczające ludzkie zdolności 
doświadczania, przeżywania i  odczytywania świata, czyniące człowieka osamotnio-
nym i nieszczęśliwym, opuszczonym przez Boga i bezbronnym w pozbawionym me-
tafi zycznej podbudowy świecie. Stan przeciwny takim dystynkcjom, to jest poczucie 

17 Por. W. Wrzosek, Historia — kultura — metafora. Powstanie nieklasycznej historiografi i, Wro-
cław 1995; idem, Świat bez historii. Prace z metodologii historii i historiografi i dedykowane Jerzemu 
Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998; W. Wrzosek, O myśleniu histo-
rycznym, Bydgoszcz 2009.
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zakorzenienia, bezpieczeństwa oraz sensu, człowiek ma zgodnie z tą koncepcją uzy-
skać wtedy, jeżeli przyjmie do wiadomości istnienie poza sferą ratio dominującego 
nad nią obszaru zjawisk i podda się ich władzy. Uzyska lub odzyska szczęście płynące 
z wiedzy opartej na realistycznych podstawach, uwzględniającej metafi zyczny i sym-
boliczny kontekst ludzkiej egzystencji. W ustanawianej tu perspektywie, będącej skut-
kiem opowiedzenia się po stronie Lutra w jego sporze z Erazmem, jawi się określona 
koncepcja antropologiczna, tworząca podmiotowe podstawy wiedzy uprawianej od 
XVI stulecia przez uczonych identyfi kujących się z poglądami Lutra w sposób literal-
ny bądź też nie będąc już związanymi z luterańską ortodoksją przejmujących sposób 
defi niowania przezeń sytuacji problemowej dotyczącej ludzkiej egzystencji w świecie. 
Przedstawiana przez autora argumentacja cytowanych w artykule autorów na rzecz 
realnej egzystencji symboli, wyrażająca zarazem sądy dotyczące skutków społecznych 
wynikających z odrzucenia tego poglądu, wpisuje się w uniwersum ustanowione nie-
gdyś przez niemieckich romantyków naukowych z pierwszej połowy XIX w., przyję-
te jako punkt odniesienia w latach 1885–1939 przez neoromantyków i współcześnie, 
w  tym szczególnie po 1980  r., rewitalizowane przez niektóre z  nurtów wewnątrz 
postmodernizmu. Widzimy tu trwałość sposobu konceptualizacji świata, opartej na 
pewnych wyrazistych założeniach, która jest odtwarzana w  określonym kontekście 
historycznym. Przyjmujący tę konceptualizację autorzy ujawniają nie tylko swój sto-
sunek do świata fi zycznego, lecz także do wartości i norm kultury, które tworzą jeden 
z  możliwych języków jego opisu. Wybierając jeden z  tych języków, wpisują się za-
razem w uniwersum ustanowione przez ich poprzedników, przejmując jednocześnie 
argumentację na rzecz jego istnienia właśnie w tym a nie innym kształcie, przedsta-
wianą wcześniej przez badaczy postrzegających tego rodzaju uniwersum jako realne. 
Pesymizm w ocenie kondycji ludzkiej i podmiotowych perspektyw poznawczych nie 
jest bynajmniej sam w sobie tak oczywisty, jak to przedstawiają przywoływani w tek-
ście autorzy, wynika bowiem z przyjęcia przez nich określonej perspektywy poznaw-
czej, uznanej przez nich za naturalną. Dla przeciwników owej wizji przedstawiane 
przez tych autorów argumenty są wprawdzie czytelne i zrozumiałe, nie są jednakże 
zdolne przekonać ich do konceptualizacji świata, którą osobiście uznają. Wizja ta jest 
dla nich jednym z tekstów kultury, nawiązującym do starej i zakorzenionej tradycji, 
w którą wpisują się współczesne próby jej podmiotowej interpretacji. 

Kolejny tekst w niniejszej książce, autorstwa Grzegorza Studnickiego, zdaje się do-
brze oddawać antropologiczną intuicję, zgodnie z  którą każdy tekst kultury może 
podlegać recepcji zarówno w intencjonalnym kształcie nadanym mu przez autora, jak 
i może stać się — przy jego innym odczytaniu — podłożem opozycyjnej wobec niego 
koncepcji, posługującej się jednakże wielce zbliżoną szatą pojęciową. Casus tego rodza-
ju wystąpił w przypadku samego Ludwika Flecka, który w swoich interpretacjach histo-
rii nauk przyrodniczych posługiwał się szatą pojęciową stworzoną przez niemieckich 
neoromantyków. Nadał im jednak odmienny sens, opierał się bowiem na różnych od 
nich podstawowych założeniach dotyczących podmiotu poznającego i jego kompeten-
cji. Grzegorz Studnicki poddaje w swoim tekście analizom strukturę pojęciową teorii 
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Piotra Kropotkina, poszukując jej części składowych i  określając kontekst historycz-
ny, który określał dokonane przez tego autora wybory. Kropotkin zamierzał stworzyć 
system o  charakterze całościowym, opisujący otaczającą go rzeczywistość społeczną, 
przezwyciężający współczesne mu dyskursy nauk humanistycznych, które uważał za 
nienaukowe. Szczególnie krytycznie odnosił się do koncepcji posługujących się taki-
mi pojęciami, jak mit czy symbol, i ogólnie wszystkich rodzajów dyskursu nawiązują-
cych do europejskiej metafi zyki czy też fi lozofi i romantycznej. Przeciwstawiał im swoją 
własną perspektywę poznawczą, opartą na założeniu o  konieczności interpretowania 
zjawisk świata społecznego za pomocą praw i procesów występujących w świecie przy-
rody (opisywanym przez przyrodoznawstwo) oraz społecznościach znajdujących się 
na niższych (wcześniejszych) poziomach rozwoju niż współczesne mu społeczeństwo 
europejskie (manifestował się tutaj charakterystyczny dla współczesnej mu nauki etno-
centryzm). Materiału empirycznego dla konstytuowania obrazu świata, postrzeganego 
przez Kropotkina jako rzeczywisty oraz odzwierciedlający prawa natury, dostarczyła 
mu etnologia. Grzegorz Studnicki w niezwykle precyzyjny i klarowny sposób przed-
stawia recepcję założeń paradygmatu ewolucjonistycznego przez Kropotkina i wyko-
rzystanie czerpanych zeń pojęć, które autor ten poddawał reinterpretacjom zgodnym 
z zasadniczym celem tworzonej przez siebie koncepcji naukowo uzasadnianego anar-
chizmu. Interpretacja Studnickiego opiera się na defi nicji podmiotu poznającego jako 
wyposażonego w autonomię poznawczą oraz obdarzonego mocą sprawczą w tym ob-
szarze twórczości naukowej, który obiera. Podmiot ten ustanawia własne cele i tworzy 
scenariusze ich realizacji. Jest on w tym sensie wolny, iż w jego rękach pozostaje wybór 
inspiracji, do których nawiąże czyniąc z nich tworzywo teorii, za pośrednictwem któ-
rej pragnie rozwiązać problem, który go nurtuje. Wpływów kultury nie da się jednak 
w żaden sposób z przedstawionego przez autora procesu wyeliminować, tak na pozio-
mie świadomym, jak i do końca nieuświadamianym. Analizy Studnickiego, operujące 
metodologią współczesnej antropologii kulturowej, różnią się — jak dostrzec możemy 
— od przedstawionych powyżej analiz fi lozofi cznych. Autor nie identyfi kuje się bowiem 
z  ustanawianą przez Kropotkina perspektywą poznawczą, nie wprowadzając ustano-
wionych przez niego reguł opisu do swojego uniwersum („nie myśli Kropotkinem”), 
ani też nie opowiada się za poglądami jego przeciwników i z tak ustanowionego punk-
tu widzenia nie dokonuje krytycznego rozbioru jego poglądów. Zamiast tego śledzimy 
rozbiór analizowanej teorii na poszczególne poziomy znaczeń, co umożliwia nam — 
za pomocą dokonanej przez Studnickiego ewidencji elementów składowych koncepcji 
Kropotkina — śledzenie dokonanych przezeń wyborów z dostępnego w  jego czasach 
zakresu twierdzeń nauki akademickiej, wydobycie ich uzasadnień i  określenie sensu 
w ogólnym kształcie poglądów twórcy koncepcji naukowego anarchizmu. Chciałabym 
zwrócić uwagę czytelników na swoisty esencjalizm zawarty w  koncepcji Kropotkina, 
której uzasadnienie odwołuje się do praw biologii (ewolucjonizm Darwina) oraz ewo-
lucjonizmu społecznego w jego postaci z końca XIX w. Esencjalizm ten ma stanowić ar-
gument na rzecz prawdziwości koncepcji anarchizmu, a opisywane przezeń uniwersum 
przedstawiane jest przez autora jako naturalne. 
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Inny przykład czerpania uzasadnień z nauk przyrodniczych (teoria ewolucji) i two-
rzenia na ich podstawie systemowego opisu świata społecznego odwołującego się do 
uzasadnień empirycznych (psychologia Jeana Piageta) przytacza artykuł Tomasza Ko-
chana. Autor zestawia w  nim elementy składowe popularnych współcześnie w  USA 
doktryn należących do dyskursu pozaakademickiego, takich jak memetyka i  jej kon-
tynuacje, a także różnego rodzaju koncepcje oparte na inspiracjach strukturalizmem. 
Ich cechą charakterystyczną jest esencjalizm biologiczny oraz roszczenia do uzyskania 
statusu doktryn akceptowanych w  dyskursie akademickim. Powodzeniu tych starań 
służyć ma publikowanie w dużych nakładach związanych z omawianym przez autora 
nurtem publikacji, wykorzystywanie w nich argumentacji przyjmującej pozory języka 
Akademii, przywoływanie w roli autorytetów popularnych nazwisk uczonych, których 
doktryny poddane zostały reinterpretacji. Opisywane przez Kochana doktryny w opinii 
własnych zwolenników opierają się na badaniach empirycznych i stwarzają możliwość 
przezwyciężenia zagrożeń, płynących z — jak to określają — „poprawnej politycznie”, 
relatywistycznej nauki lat 70. XX w. W okresie rządów w USA partii konserwatywnej 
podstawy owej „poprawności” zostały zakwestionowane, co doprowadziło (nie tylko 
w humanistyce) do ożywienia różnego rodzaju dyskursów o orientacji esencjalistycznej, 
odpierających zagrożenie konstruktywizmem i  historycyzmem, przedstawiających za 
to własny obraz świata jako naturalny, trwały i trafnie rozpoznany przez współczesne 
nauki przyrodnicze. Po 30 latach konserwatywnej ofensywy w amerykańskich naukach 
społecznych, zarówno memetyce, jak i  innym opisywanym przez Tomasza Kochana 
koncepcjom nie udało się osiągnąć statusu doktryn akademickich. Stały się one ele-
mentem kultury popularnej, a ich autorzy i zwolennicy — odrzuceni przez Akademię 
— atakują jej standard z tym większą zawziętością. Zaletą zamieszczonego w tej książce 
studium jest zarówno obszerny opis przedstawianych przez autora doktryn, jak i  ze-
stawienie obszernej literatury popularyzującej ich założenia w  latach 90.  XX  w. i  po 
2000 r., przetłumaczonej także na język polski. Wykorzystanie koncepcji stadiów roz-
wojowych psychologa Jeana Piageta jako podbudowy racjonalności naukowej opisywa-
nych w artykule koncepcji, przypomina użycie w tej samej roli przez Kropotkina ustaleń 
XIX–wiecznych etnologów — ewolucjonistów. Teorie te, o uznanym statusie akademic-
kim, dostarczyły twórcom koncepcji anarchizmu naukowego, memetyki i podobnych 
rdzenia naukowych uzasadnień, na których zostały nadbudowane dalsze twierdzenia, 
nieimplikowane przez teorię bazową, z której nie wynikały w sposób konieczny. Proces 
konstruowania koncepcji naukowych aspirujących do uzyskania statusu akademickie-
go, którym jednakże — mimo usilnych starań — nie udało się go uzyskać, stanowi in-
teresujący przedmiot badań antropologii wiedzy. Wskazuje bowiem, iż w świadomości 
członków Akademii znajdują odzwierciedlenie godne zbadania przesłanki i rodzaje ar-
gumentacji, które starania podejmowane przez twórców doktryn omawianych w dwóch 
ostatnich artykułach uczyniły nieskutecznymi. Nie wdając się w tym miejscu w szersze 
rozważania na ten temat, wypada przywołać najważniejszy chyba w  tej kwestii argu-
ment akademików. Zarówno Kropotkin, jak i Dawkins i  jemu podobni przedstawiają 
swoje koncepcje nie jako prawdopodobne i weryfi kowalne zespoły twierdzeń, podając 
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zarazem kryteria, umożliwiające ich falsyfi kację, lecz jako koncepcje naukowe „oparte 
na prawdzie zawartej w przyrodzie”, „oparte na faktach”, których własną interpretację 
ukazują jako jedyną możliwą i „obiektywną”. Przyznają tym samym sobie zdolność do 
oglądania przyrody w perspektywie całościowej. Pogląd ten pozostaje w sprzeczności 
z  podstawową regułą metodologiczną uznawaną wśród członków współczesnej Aka-
demii, zgodnie z którą nie ma takiego twierdzenia dotyczącego świata, którego nie da-
łoby się kiedyś podważyć lub obalić, albo też zinterpretować w nowy sposób, włączając 
do struktury poznawczej o lepiej sformułowanych założeniach. Prawda współczesnych 
nauk przyrodniczych opiera się na przekonaniu, zgodnie z  którym wiedza naukowa 
może być defi niowana jako taka, jeżeli zawiera kryteria falsyfi kacji danego poglądu. 
Zgodnie z  tym założeniem każdy pogląd aspirujący do uzyskania statusu poglądu 
 naukowego wskazywać musi obszary, do których się nie odnosi, a także wskazywać ta-
kie przypadki, w których gdyby nie uzyskał potwierdzenia, oznaczałoby to jego falsy-
fi kację. W tym standardzie koncepcje typu „ogólna teoria wszystkiego”, przedstawiane 
jako niefalsyfi kowane, ponieważ według ich autorów „są oparte na faktach” zawartych 
w przyrodzie, nie są rozpatrywane jako spełniające kryteria Akademii, i nie ma to nic 
wspólnego z „poprawnością polityczną”, ale z wymogami racjonalności naukowej, które 
spełniać muszą współcześnie teorie i doktryny ubiegające się o status akademicki. 

Poglądy innego uczonego, którym udało się — po okresie braku odzewu — osiąg-
nąć status akademicki, a  nawet więcej — zainicjować rozwój nowych kierunków 
badań w  obrębie takich dyscyplin jak naukoznawstwo, historia nauki, socjologia 
i  antropologia wiedzy, Ludwika Flecka, przedstawia w  swoim studium Paweł Jar-
nicki. Na tym przykładzie możemy przyjrzeć się uwarunkowaniom pomyślnej ich 
recepcji, zawartym zarówno w samej ich strukturze (okazały się obiektywnie atrak-
cyjne dla wielu przedstawicieli współczesnej humanistyki), jak i w kontekście histo-
rycznym, w którym miało miejsce ich upowszechnianie. Jest przy tym dość istotne, 
że druk fundamentalnej pracy Flecka z 1935 r. został opłacony z jego własnych środ-
ków, a  sama publikacja ukazała się w  niewielkim nakładzie, z  którego tylko część 
sprzedano. Jego poglądy — w przeciwieństwie do opisanych wyżej koncepcji Daw-
kinsa czy Wilbera — nie zaistniały przed uzyskaniem uznania Akademii w kulturze 
popularnej ani ich autor nie poszukiwał w tym obszarze zwolenników. Będąc „prak-
tykującym akademikiem” — mikrobiologiem/immunologiem — poddał refl eksji 
metodologicznej własny sposób uprawiania nauki, co jak się wydaje, stworzyło mu 
ostatecznie korzystne pole dyskusji z  innymi akademikami, podzielającymi jego 
osobisty punkt widzenia. Stało się tak jednakże dopiero po pół wieku od wydania 
jego głównej pracy metodologicznej, tak iż sam autor nie dożył światowego sukcesu 
swych poglądów i nie zdążył go w żaden sposób skonsumować. Cieszył się za to za 
życia uznaniem jako mikrobiolog, chociaż stanowiska akademickie, do których w tej 
dziedzinie aspirował, osiągnął dopiero w dojrzałym wieku, umierając zresztą jak na 
profesora dość młodo (zmarł na raka w 61. roku życia, w pełni sił twórczych). Wy-
daje się, że podstawą sukcesu koncepcji Flecka we współczesnym naukoznawstwie są 
dwie przesłanki. Jedną z nich jest defi nicja nauk przyrodniczych, na której się opie-
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rał. „Nauki przyrodnicze — pisał — są bowiem sztuką kształtowania demokratycznej 
rzeczywistości i kierowania się według niej, a więc bycia przez nią przekształcanym. 
To wieczna, […] nigdy nie kończąca się praca”18. Defi nicja ta odzwierciedla standard 
myślenia klinicznego, który stanowił zasadniczy punkt odniesienia głównego nurtu 
nauk medycznych od drugiej połowy XVIII stulecia (poza sprzeciwiającym się jego 
założeniom standardem romantycznym, do którego nawiązuje wielu współczesnych 
fi lozofów podejmujących zainicjowane w  pierwszej połowie XIX  w. wątki krytyki 
nowożytnego przyrodoznawstwa, często posługując się nawet tymi samymi argu-
mentami19). Standard ten opierał się na umiarkowanym sceptycyzmie, podkreślał 
rolę kolektywnego charakteru doświadczeń klinicznych oraz możliwość sprawnego 
tworzenia systemu wiedzy operacyjnej, przy zachowaniu teoretycznej świadomości, 
iż „nasz system wiedzy” nie jest ani systemem ostatecznym, ani też doskonałym. 
Drugą z przesłanek skutecznej recepcji metodologii Flecka we współczesnej nauce 
światowej są jej aspekty humanistyczne (antropocentryczne) i antytotalitarne. Wie-
dza w ujęciu Flecka tworzona jest przez ludzi, w odpowiedzi na pytania, które sobie 
stawiają, jest dzięki temu systemem podatnym na zmiany i możliwym do udoskona-
lenia przy uwzględnieniu konkretnych ludzkich potrzeb. Badacz odrzucał w związku 
z tym wszystkie epistemologiczne koncepcje o ukierunkowaniu esencjalistycznym, 
posługujące się w procesach wyjaśniania naukowego pojęciami odwołującymi się do 
„obiektywnej natury świata”, która miała zostać rzekomo przez ich twórców „osta-
tecznie rozpoznana”. Pogląd ten Fleck uważał za niepotwierdzony w  dotychczaso-
wych dziejach nauki, i  nie ma żadnych przesłanek, by jej dalszy kształt okazał się 
niepodatny na zmiany (intuicję Flecka potwierdza burzliwy rozwój nauk przyrodni-
czych, jaki się dokonał w XX w., a także poznanie nowych zjawisk, które wymagają 
dopiero rozpoznania, które nie były znane badaczom w latach 30. tego stulecia). 

Następne studium jest próbą aplikacji koncepcji Ludwika Flecka, z jej podstawową 
kategorią, jaką jest styl myślowy, do badań nad strukturą pojęciową współczesnej eko-
nomii. Bartosz Scheuer przeciwstawia tu sobie dwa style myślowe (i wyznaczane przez 
nie dwie perspektywy poznawcze). Jeden z nich prawie całkowicie ignoruje społeczno–
kulturowy kontekst działań jednostkowych, podczas gdy drugi go uwzględnia. Krytycy 
pierwszego ze sposobów analizy twierdzą, że brak odniesień do wspomnianego kontek-
stu czyni ekonomię „mało wrażliwą” na kwestie, które mają priorytetowe znaczenie dla 
socjologów, co powoduje, iż wykonywane za pośrednictwem tej struktury poznawczej 
analizy — głosząc wolnorynkowy dogmatyzm i dostarczając dlań teoretycznych uza-
sadnień — przyczyniają się do wprowadzania przez polityków określonych rozwiązań 
dotyczących gospodarki, przedstawianych jako bezalternatywne. Autorytet nauki zo-
staje tu wprzężony w bieżący kontekst polityczny, co zdaniem krytyków nie znajduje 
dostatecznego uzasadnienia. Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych tez tej 
krytyki oraz wniosków, wynikających z analizowanych przez autorów zarzutów.

18 Por. artykuł P. Jarnickiego w niniejszej książce, z którego został zaczerpnięty ten cytat. 
19 Szerzej na ten temat por. B. Płonka–Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 208–246 i in. 
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Przedmiotem rozważań przedstawianych przez autorkę kolejnego tekstu w niniejszej 
książce, Agnieszkę Kaźmierczak, jest analiza porównawcza magii, nauki i religii rozpa-
trywanych z punktu widzenia etnologii i historii nauki. Autorka wykazuje, że podział 
na magię, naukę i religię nie był jasno skrystalizowany w pierwszych wiekach rozwoju 
nauki nowożytnej. Te trzy porządki przenikały się wzajemnie. Analiza tego okresu w hi-
storii nauki nie powinna być więc prowadzona z zastosowaniem dzisiejszych kategorii 
i sposobów rozumienia owych zjawisk. Autorka sugeruje możliwość wzbogacenia tra-
dycyjnego warsztatu historyków nauki o inspiracje czerpane z etnologii, które zapewnić 
mogą nowe podejście do wykorzystywanego przez historyków materiału źródłowe-
go. Pozwoli to ograniczyć przy jego interpretacji tworzenie sztucznych rekonstrukcji, 
ujawniających przede wszystkim poglądy samego badacza, wnoszone do badanego 
tekstu kultury często bez dostatecznej tego świadomości, a niekiedy z pełną tego świa-
domością, co bywa wtedy traktowane jako procedura badawcza o charakterze w pełni 
uprawnionym (co potwierdzają choćby przykłady czerpane z historiografi i nauk przy-
rodniczych o ukierunkowaniu pozytywistycznym, w których badacze wnoszą do mate-
riału źródłowego własną defi nicję nauki, a wszystko, co jest z nią niezgodne, uważają za 
możliwe do pominięcia w swoich analizach). 

O antropologizowaniu się współczesnej humanistyki traktuje studium przygotowane 
przez Katarzynę Majbrodę. Autorka podejmuje w nim problemy istotne dla tożsamości 
współczesnej polskiej humanistyki, ukazując stanowiska w tej kwestii zajmowane przez 
najpoważniejszych polskich antropologów — uczestników debaty publicznej na ten te-
mat. Badacze, których poglądy autorka relacjonuje, pozostają zgodni w jednej kwestii 
podstawowej, jaką jest konieczność zachowania ostrożności przez przedstawicieli nauk 
humanistycznych, takich jak literaturoznawstwo, socjologia czy historia, w przejmowa-
niu pojęć wypracowanych przez antropologię kultury, a także recepcji w antropologii 
pojęć i większych struktur pojęciowych, czerpanych np. z fi lozofi i. Recepcja ta przybiera 
bowiem często postać trywializującą narrację prac antropologicznych, jest jedynie czer-
paniem ze słownika, jakim posługują się inne humanistyczne dyscypliny, bez głębszej 
znajomości danych pojęć, a co za tym idzie — także i pogłębionej refl eksji dotyczącej 
możliwości i zasadności ich stosowania. 

Ostatni tekst w niniejszej książce, którego autorem jest Grzegorz Wiktorowski, jest 
poświęcony analizie perspektywy poznawczej ustanowionej przez mormonizm i okreś-
leniu pozycji zajmowanej w niej przez rasizm religijny. Autor omawia kulturowe źródła 
mormonizmu, ukazując zarówno konstytuujące go przekonania jego ojca–założyciela, 
jak i kontekst społeczny, w którym zostały sformułowane. Przedstawia utrzymywanie 
się w mormonizmie treści o charakterze rasistowskim aż do drugiej połowy XX w., kie-
dy to zostały zeń usunięte, co umożliwiło upowszechnienie się tego wyznania w Ame-
ryce Łacińskiej i Afryce. 

Mam nadzieję, że seria poświęcona antropologii wiedzy pozwoli dostrzec między 
twierdzeniami nauk szczegółowych człowieka, który je niegdyś i  współcześnie wypo-
wiada, człowieka, który o prawo ich wypowiadania często z kimś i o coś walczy, który 
musi podejmować decyzje o istotnym znaczeniu dla swojej naukowej biografi i, dotyczą-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wstęp 21

ce np. granic konformizmu naukowego czy odwagi w stawianiu hipotez uznawanych za 
niewygodne, z różnych względów ryzykowne lub słabo (na razie) uzasadniane. Antropo-
logia wiedzy, traktując badania nad nauką jako osadzone w kontekście kultury, zdaje się 
stanowić tę dziedzinę humanistyki, która o tego rodzaju pytaniach nie zapomina, mając 
w swoim zakresie także metody umożliwiające badania nad treścią nauki jako takiej.

dr hab. Bożena Płonka–Syroka 
(prof. AM, prof. PAN)
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Jan Krasicki

WYOBRAŹNIA I WIEDZA. W POSZUKIWANIU ZAGUBIONEGO 
PARADYGMATU CZŁOWIEKA

Człowiek, który widzi tylko Ratio, 
widzi tylko samego siebie.

W. Blake1

1. Wprowadzenie

Problem, który podejmujemy, stanie się bardziej zrozumiały, jeżeli zaznaczymy na 
wstępie, iż mówiąc o „wyobraźni”, mamy na myśli nie tyle jej pojęcie uformowane w tra-
dycji kulturowej, w mitoznawstwie, psychologii, antropologii kulturowej, fi lozofi i kultury, 
fi lozofi i religii etc., ale odnosimy je do podstawowego pytania antropologii fi lozofi cznej, 
tj. pytania: Kim jest człowiek? Do zagadnienia podchodzimy od strony pytania o kondycję 
człowieka, o jego samorozumienie się w świecie i rolę w nim poznania symbolicznego.

Także pojęcie „doświadczenia” będzie tu stosowane w specyfi cznym znaczeniu. W na-
szych rozważaniach odchodzimy bowiem od tego typu pojmowania doświadczenia, który 
utrwalił się w scjentystycznym i pozytywistycznym (neopozytywistycznym) modelu na-
uki, a zatem mówiąc „podmiotowe”, niekoniecznie rozumiemy przez to „subiektywne”. 
Do takich supozycji uprawnia nas zarówno bogata i szeroka wiedza kulturowa, antropolo-
giczna i fi lozofi czna, jak i takie metody fi lozofi czne jak fenomenologia czy hermeneutyka. 
Przy takim podejściu radykalny krytycyzm antropologii kulturowej, strukturalizmu, psy-
choanalizy czy tzw. metody demitologizacyjnej, negujący rzeczywistość, do której odsyła 
świat symboliczny, zostaje poniekąd uchylony i traci swoją moc. Zauważmy, iż negowanie 
dostępu do tego świata jest jednoczesnym zapoznaniem tego obszaru wiedzy, w którym 
została przechowana najgłębsza anamneza ludzkości. Mamy tu na uwadze hermeneuty-
kę mitów, archetypów, sztuki, hermeneutykę ikony2, czyli tę wiedzę z zakresu ludzkich 

1 W. Blake, Religia naturalna nie istnieje, [w:] E. Kozubska, J. Tomkowski (red.), Mistyczny świat 
Williama Blake’a, tłum. E. Kozubska, J. Tomkowski, Milanówek 1993, s. 119. 
2 Por. np. Je. Trubieckoj, Umozrienije w kraskach. Tri oczerka o russkoj ikonie, Paris 1965; S. Buł-
gakow, Ikona i  kult ikony, tłum.  H.  Paprocki, Bydgoszcz 2002; L.  Uspienski, Teologia ikony, 
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doświadczeń, przeżyć i doznań, bez której współczesne próby określenia fenomenu czło-
wieka jawią się nie tylko jako krótkowzroczny empirystyczny i racjonalistyczny redukcjo-
nizm, ale u ich końca widnieje postmodernistyczny „koniec człowieka”.

Jak zobaczymy, podjęte tu poszukiwania są otwarciem się na te symboliczne meta-
obecności, które towarzyszą człowiekowi od początków jego osobniczej i gatunkowej 
historii tak fundamentalnie, że próba zrozumienia fenomenu człowieka bez nich jawić 
się musi już nie jako nieprawdopodobieństwo, ale egzystencjalny „absurd”.

2. Symbol 

P. Floreński pisał: „Przez całe życie medytowałem […] nad jedną tylko rzeczą: nad re-
lacją pomiędzy zjawiskiem a noumenem, nad ujawnieniem się noumenu w zjawiskach, 
nad jego objawieniem się, wcieleniem. To jest zagadnienie symbolu. W całym moim 
życiu zajmowałem się tylko jednym problemem, problemem SYMBOLU”3. 

Dla Floreńskiego byt ludzki, ze  względu na swoją antynomiczność i  antynomicz-
ność naszego poznania, nie może być określony w kategoriach wyłącznie racjonalnych, 
a jedynie przez intuicję i poznanie symboliczne. Wedle Floreńskiego: „Cała rzeczywi-
stość jest symboliczna, natomiast sam symbol jest jednością ontologiczną — nie tylko 
oznacza coś innego, ale sam jest nosicielem tego innego. Symbol — pisze współczesny 
badacz jego myśli — nie jest czymś umownym, tworzonym przez ludzi z powodu ka-
prysu lub zachcianki. Symbole tworzy duch według określonych praw i z wewnętrzną 
koniecznością, i tak dzieje się za każdym razem, gdy szczególnie żywo zaczynają funk-
cjonować niektóre strony ducha. To, co symbolizuje, i to, co jest symbolizowane, nie 
przypadkiem powiązane jest ze sobą. Można historycznie wykazać paralelność symbo-
liki różnych narodów i różnych czasów. Alegorie stają się (fi unt) i znikają, alegorie są 
czysto ludzkie i umowne, natomiast symbole rodzą się w świadomości i znikają z niej, 
ale same w sobie są wiecznym sposobami wyjawienia tego, co jest wewnętrzne, wiecz-
ne ze swej formy — człowiek przyjmuje je różnorako, ale nie może stwarzać symboli, 
gdyż symbole pojawiają się same, w zależności od treści. Dla Floreńskiego symbol to 
podglądanie tajemnicy”4. 

Symbol pojmuje Floreński ontologicznie. Ten ontologizm wyklucza jakąkolwiek 
„alegorię” w myśli i życiu. Symbol nie jest „warunkowym znaczkiem ani alegorią, lecz 

tłum. M. Żurowska, Poznań 1993; P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurow-
ska, Warszawa 1999; P. Floreński, Ikonostas, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa 1984. 
3 Cyt. za: T.  Špidlik, Chrześcijańska tożsamość Europy. Dwa płuca, tłum.  L.  Rodziewicz–Dok-
tór, Kraków 2003, s.  283–284. Także: R.  A.  Galcewa, O  tipach simwoła u  P.  A.  Fłorienskogo, 
[w:] M. Hagemeister, N. Kauchtschiswili (red.), P. A. Fłorenskij i kultura jego wriemieni. P. A. Flo-
renskij e la cultura della sua epocca, Marburg 1995. 
4 Por. H. Paprocki, Stołp i utwierżdienije istiny, [w:] B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze 
fi lozofi cznej XX wieku, t. 5, Warszawa 1997, s. 234–235. 
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rzeczywistym wyrażeniem «rzeczywistości»”5. Symbol w poznaniu głębi bytu ludzkiego 
jest nieuchronny. Symbol, zgodnie ze swą etymologią, nie tylko wykracza poza przeci-
wieństwa, łączy je (gr. sym–bellein — łączyć), ale komunikuje z tym, co poza i ponad 
przeciwieństwami.

Wedle P. Tillicha, symbol jest jedyną możliwą postacią uczestniczenia człowieka po-
przez to, co skończone, w nieskończoności6. Człowiek poza „głębią bytu”, żyjący poza 
„troską ostateczną”, czyli „grzeszny”, nie rozumie symboli i nie potrafi  dostrzec prawd, 
które ukrywają się w nich. Wbrew temu, co twierdzili przedstawiciele szkoły „demity-
zacyjnej” (np. R. Bultmann), nie istnieje religia bez mitu i symbolu. Bez symbolizmu 
religia nie mogłaby spełniać swoich funkcji. Pisał P. Tillich pisał: „Symbole religijne po-
zwalają ludzkiej duszy doświadczać tego właśnie wymiaru głębi. Kiedy symbol religijny 
przestaje tę funkcję spełniać, obumiera”7. Dlatego każde mówienie o prawdach wiary 
i Bogu, jest z konieczności symboliczne. Nie istnieje jakiś bezpośredni, niezapośredni-
czony język mówienia o tym, co Absolutne, o Bogu. „Język teologii negatywnej jest tak 
samo symboliczny, jak teologii pozytywnej”8. 

Symbole stanowią istotną część — jak mówią fenomenolodzy — „świata przeżywa-
nego” (niem. Lebenswelt)9. Brane są z „tego świata”, ale błędem byłoby powiedzieć, że 
należą tylko do niego. Brane są ze świata doświadczenia życiowego, ze „świata życia” 
człowieka, z  tego, z czym człowiek obcuje i  styka się na co dzień, co jest mu bliskie, 
drogie, cenne, ale także mówią o  tym, co jest wobec niego obce i  dalekie, transcen-
dentne. Wzięte z tego, co „podręczne”, konkretne, empiryczne, kierują się ku temu, co 
ponadempiryczne. To dzięki symbolom tamten świat znajduje się w samym „środku” 
tego świata. 

Symbolizm w  ludzkim życiu jest nieuchronny i nie można sobie wyobrazić jakiej-
kolwiek dziedziny ludzkiej wiedzy bez symboli. Symbolizm jest nieunikniony w fi zyce, 
matematyce, w teologii, jest naturalnym żywiołem człowieka, a sam fenomen ludzkiego 
życia nie daje się pomyśleć bez symboli.

Symbole mają rozmaite funkcje nie tylko poznawcze, kultowe, religijne etc., ale — 
o  czym doskonale wiedzieli i  potrafi li tę swoją wiedzę praktycznie wykorzystać sta-

5 Por. F. I. Udiełow, Ob. o. Pawle Fłorienskom (1882–1943), Paris 1972, s. 41.
6 Por. P. Tillich, Symbolizm religijny, [w:] idem, Pytanie o Nieuwarunkowane, tłum. J. Zychowicz, 
Kraków 1994.
7 Ibidem, s. 140. „Protestanckiego” rozumienia symbolu (w znaczeniu Tillichowskim) — co może 
wydać się dziwne — broni prawosławny malarz J. Nowosielski, podkreślając, iż słowo „symbol” 
Tillich pojmuje inaczej niż Kalwin; „według niego symbol to więcej niż rzeczywistość. Na przy-
kład, wobec tych, którzy zarzucają protestantom, że rzeczywistość Eucharystii czy rzeczywistość 
Kościoła traktują tylko na poziomie symbolu, mówi: «Tylko? Aż symbolu!» Symbol jest dla niego 
czymś więcej niż rzeczywistość empiryczna”. Por. Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym 
Nowosielskim, Warszawa 1985, s. 92. 
8 L. Dupré, Inny wymiar. Filozofi a religii, tłum. S. Lewandowska, Kraków 1991, s. 176.
9 Por. Z. Krasnodębski, K. Nelle (red.), Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, War-
szawa 1993.
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rożytni (np.  Egipcjanie, szkoły orfi cko–pitagorejskie, Platon) — także niezastąpione 
znaczenie terapeutyczne. „Grecy — jak pisze G. K. Chesterton — mieli rację, że miano-
wali Apolla bogiem zarówno wyobraźni, jak i zdrowia, patronem nie tylko poezji, ale 
także sztuki leczenia”10.

Współcześnie o tej funkcji symboli przypomniał nam C. G. Jung, który zanim stał 
się wybitnym psychiatrą i  uznanym psychologiem, sam przeszedł przez długotrwały 
i dramatyczny kryzys psychotyczny. W stanie psychozy przyszły współtwórca „psycho-
logii głębi” odczuwał przemożną potrzebę rysowania niby–bezsensownych obrazków, 
a rysował ich tysiące. Wyrażały one to, co zachodziło w jego psyche, czyli kolejne etapy 
procesu Indywiduacji11, zmagania z jasnymi i ciemnymi stronami jego Nieświadomości, 
walkę z Cieniem12. Na tej drodze Jung szukał swojego symbolu, rysował swoją manda-
lę. Po latach wspominał: „Codzienne rysunki mandali były kryptogramem stanu mojej 
Jaźni. Widziałem, jak działa moja Jaźń, to znaczy moja Całkowitość”13. Kiedy wyszedł 
z choroby, proces, który zachodził w jego psychice, poddał szczegółowej analizie, a jego 
osobiste doświadczenie psychotyczne stało się podstawą do sformułowania zasad jednej 
z najbardziej znaczących teorii psychoanalitycznych i skutecznych metod psychotera-
peutycznych (jak powiedział mi pewien psychiatra, to chyba jedyny udokumentowany 
przypadek, kiedy człowiek bez zewnętrznej pomocy wyszedł sam z psychozy).

Symbol ma tak istotne znaczenie psychoterapeutyczne, że — jak pisze G.  Durand 
— „wyobraźnia symboliczna jest czynnikiem równowagi psychospołecznej”14. W przy-
padkach skrajnych, jak to trafnie ujmowali E. Cassirer i C. G. Jung, „choroba jest za-
tratą funkcji symbolicznych”15. Durand powołuje się w swej argumentacji na kuracje 
„symbolicznej realizacji”, wyzwolenia od „dziennego” natłoku obrazów, miażdżącego 
opuszczenia w „krainie jasności”16.

Symbol rodzi się w głębinach ducha i nie jest tylko — jak chciałaby to widzieć w swej 
teorii sublimacji klasyczna psychoanaliza — buforem pomiędzy „popędem a jego repre-
sją”17. Symbol to znak, ale znak szczególnego rodzaju. Symbol wyraża to, co duchowe, na 
sposób tego, co cielesne. Symbol wskazuje, iż człowiek jest istotą „brakującą” i odnosi go 
do dopełniającej części. Symbole, choć same są znakami, odgrywają ożywiającą rolę wobec 
znaków. Kiedy symbole „obumierają”, same znaki przestają znaczyć. Znika realizm bytu, 
a sam człowiek — jak powiedział poeta — staje się „znakiem bez znaczenia” (F. Hölderlin).

10 G.  K.  Chesterton, Ortodoksja. Romanca o  wierze, tłum.  M.  Sobolewska, Gdańsk–Warszawa 
1996, s. 34.
11 Por. J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1995, s. 148 i n.; Z. Rosiń-
ska, Jung, Warszawa 1982, s. 32.
12 Por. C. G. Jung, Archetypy i symbole, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 68–71.
13 C. G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaff é, tłum. R. Resz-
ke, L. Kolankiewicz, Warszawa 1993, s. 234.
14 Por. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, tłum. C. Rowiński, Warszawa 1986, s. 127.
15 Ibidem, s. 130.
16 Ibidem, s. 129. 
17 Ibidem, s. 127. 
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3. Człowiek i symbol nowożytny

Jedną z istotnych cech epoki nowoczesnej, „epoki klasycznej”, na którą zwrócił uwagę 
M. Foucault, było zerwanie więzi między „słowami i rzeczami”. Jeszcze w epoce Renesansu 
— jak ukazywał to francuski fi lozof — człowiek odnosił się do rzeczy na sposób magiczny 
i symboliczny, słowa miały władzę nad rzeczami, wierzono w realną więź „słów i rzeczy” 
(postawa Don Kichota)18, a człowiek występował nie pod jednym, lecz wieloma różnymi 
symbolami: microcosmos, homo creator, microtheos, ale im dalej w kierunku epoki klasycz-
nej, tym bardziej dokonuje się znaczące przesunięcie w kierunku jednego unifi kującego 
symbolu — Ratio. Symbolem człowieka epoki nowożytnej staje się Ratio i to nie tylko jako 
wyraz fundamentalnej przebudowy nowożytnej nauki na podstawach nowożytnego racjo-
nalizmu i empiryzmu, ale emblemat nowożytnego „obrazoburstwa” (G. Durand). Obrazo-
burstwa zrodzonego wprawdzie nie z przesłanek teologicznych (ikonoklazm bizantyjski, 
VIII w.), lecz czysto racjonalnych, naukowych, poznawczych, naturalnych, niemniej mają-
cego niezwykłe fi lozofi czne, teologiczne oraz antropologiczne znaczenie. Wyrazu swoistej 
nowożytnej herezji monofi zytyzmu, ikonoklastycznego odrzucenia symbolicznego, wielo-
poziomowego „obrazu” człowieka, a zarazem wyrazu nieznanej dotąd nieprzekraczalnej 
przepaści pomiędzy ludzkim umysłem a nieoznaczoną Transcendencją.

Jak rewelatorski i niezwykły był to symbol, obrazują dzieje nowożytnego humanizmu 
i nowożytnego obrazu świata. Doprawdy, nie zrozumiemy poza tym symbolem tego, 
co istotnie wydarzyło się w nowoczesności. Poza nim nie zrozumiemy tego, co stało się 
z człowiekiem, co stało się z „tym” i „tamtym” światem. Jest to nie tylko symbol prze-
miany nowożytnego paradygmatu racjonalności i nauki, to znacznie więcej, to symbol 
nowoczesnego (ponowoczesnego) człowieka.

4. Świat jako Księga i jako „szkoła”

Jak ukazuje to S. Awierincew, jeszcze dla starochrześcijańskich pisarzy, nie mówiąc 
o autorach biblijnych i pisarzach antycznych, świat był „szkołą”19. Był zarazem „Księ-
gą”. W Przypowieściach Salomona czytamy: „Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej 
postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a  jednak 
w  lecie przygotowuje swoją żywność (Przyp 6,  6)”20. Dla „mającego uszy ku słucha-
niu i oczy ku patrzeniu”, cały świat „był szkołą” i „mówił”. Byty odczytywane były jako 
„znaki Boże”, sigilia Dei. Droga anagogii — czego nieprześcigniony wzór dał Platon 
(np. VII księga Państwa) — prowadziła umysł ludzki od najniższych sfer bytu, przez 

18 Por. M.  Foucault, Słowa i  rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum.  T.  Komendant, 
Gdańsk 2005. 
19 Por. S.  Awierincew, Świat jako szkoła (szkice o  literaturze i  kulturze wczesnobizantyjskiej), 
[w:] idem, Na skrzyżowaniu tradycji, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1988.
20 Ibidem, s. 228.
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kolejne stopnie bytu, do kontemplacji samego Boga (np. św. Bonawentura, Droga duszy 
do Boga)21. W czasach nowożytnych naturze „odjęło” jakby mowę. Po teologicznej i re-
ligijnej reformie Lutra (sola fi de, sola gratia, sola Scriptura) oraz nowożytnej Kartezjań-
skiej i Baconowskiej reformie nauk, Natura jakby oniemiała. Nie przemawia już przez 
teologów, a jedynie przez nawiedzonych: „heretyków”, poetów, mistyków (w religii pro-
testanckiej ów trwały konfl ikt pomiędzy Pismem i mistyką Natury obrazuje wyraźnie 
casus J. Boehmego i jego konfl ikt z władzami gminy protestanckiej22). Po reformie Lutra 
„mówi” tylko Pismo — „Księga” Natury jakby „nie ma głosu”, a  jeśli się odzywa, to 
w majaczeniach poetów takich jak W. Blake, G. S. Skoworoda, P. B. Shelley, F. Hölderlin. 

Jak ukazuje to w książce Odrzucony obraz C. S. Lewis, człowiek w „średniowiecznym 
Modelu” to „ktoś, kto zagląda do środka”23 świata. Średniowieczny geocentryczny świat 
wygląda jak „trzypiętrowe” pudełko, z centrum, jakim jest ziemia, i człowiekiem na niej, 
podziemiem, czyli piekłem, i „górnym piętrem”, czyli „niebiosami”24. Człowiek nowożytny 
jest wyrzucony poza wszelką hierarchię i porządek oraz odniesienie do centrum i „środ-
ka”. Jeszcze w średniowiecznym hierarchicznym symbolu człowieka — jak u św. Tomasza 
— człowiek, jeśli spojrzał „w dół”, widział pod sobą niższe poziomy bytu: świat zwierzęcy, 
niżej roślinny, jeszcze niżej świat nieożywiony, a jeśli spojrzał „w górę” — wyższe niezli-
czone stopnie bytów duchowych (np. w modelu Pseudo–Dionizego25 przejętym przez św. 
Tomasza26). Człowiek „średniowieczny”, kiedy obracał się za siebie, widział nieskończenie 
długi łańcuch bytów, a spoglądając w górę „drabinę anielską”. Człowiek nowożytny, kie-
dy ogląda się za siebie, widzi nieskończenie długi łańcuch ewolucji, ale przed sobą widzi 
pustkę, widzi wprawdzie swój „ogon”, ale nie potrafi  już dostrzec anielskich „skrzydeł”. 

5. Upadek w Ratio

Upadek w Ratio to jakby drugi upadek człowieka. Człowiek nowożytny nie tylko 
odkrył rozum, ale upadł w  rozum i  za sprawą tego upadku nowożytny świat opu-
stoszał, przestał znaczyć, stał się matematycznym równaniem. Po „Galileusza ma-
tematyzacji przyrody”27 drzewo, kwiat, zapach kwiatu, gwiazda i  jej blask, kamień 

21 Por. św. Bonawentura, Droga duszy do Boga, tłum. S. C. Napiórkowski, [w:] W. Słomka (red.), 
Mistyka w życiu człowieka, Lublin 1980. 
22 Por. G. Wehr, Jakob Böhme, tłum. J. Prokopiuk, Wrocław 1999; J. Kosian, Mistyka śląska. Mi-
strzowie duchowości śląskiej. Jakub Boehme. Anioł Ślązak. Daniel Czepko, Wrocław 2001, passim. 
23 C. S. Lewis, Odrzucony obraz, tłum. W. Ostrowski, Warszawa 1986, s. 86. 
24 Ibidem, s. 70–88. 
25 Ibidem, s. 55–58. 
26 Por. np.  św. Tomasz z  Akwinu, O  substancjach czystych (De substantis separatis), [w:]  idem, 
Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984.
27 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i  fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, 
Kraków 1987, s. 19; idem, Kryzys europejskiego człowieczeństwa i fi lozofi a, tłum. J. Sidorek, War-
szawa 1993. 
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są odtąd jedynie wiązkami znaczeń matematycznych i  fi zykochemicznych. Nie są 
znakami  Niewyrażalnego.

W nowożytnym Symbolu, świat ze świata „naszego” stał się światem niczyim, a czło-
wiek z  „dziecka Bożego”, z  „oczka w  głowie” Pana Boga w  modelu geocentrycznym, 
przedkopernikańskim, stał się w świecie pokopernikańskim, w modelu heliocentrycz-
nym, „Człowiekiem–maszyną”28. Stał się — co tak przejmująco wyraził Pascal — ano-
nimowym pasażerem kosmicznego statku, zaokrętowanym nie wiadomo dlaczego 
i z czyjego rozkazu na jedno z ciał niebieskich (i to z tych pośledniejszych), mknącym 
wraz z nim ku niemej pustce kosmicznej przestrzeni. Dlaczego tu, a nie „tam”? Dlaczego 
„ja”, nie ktoś inny? — pytał Pascal.

W  tym kontekście widać, jak już wówczas człowiek „stracił na godności” (F.  Nie-
tzsche), a wroga postawa Kościoła wobec heliocentryzmu staje się bardziej zrozumiała, 
czytelna i bardziej przyjazna człowiekowi, niż zwykło się sądzić. Kościół po prostu, co 
mu się zresztą nie udawało i udać nie mogło — jakkolwiek by to zabrzmiało — bro-
nił godności i wyróżnionego miejsca człowieka w naturze („króla stworzenia”, „pana 
natury”, „korony stworzenia”). Postawa Kościoła wobec nowej teorii wynikała nie tyle 
z wrogiego stosunku do rozumu, co z przesłanek antropologicznych i pedagogicznych, 
z autentycznej troski o duchową „kondycję ludzką”29 w nowym świecie. 

Ukształtowane pod wpływem pokopernikańskiego obrazu świata nowe doświadcze-
nie „nieskończoności” (Mikołaj z Kuzy) genialnie wyraził G. Bruno w maksymie: „Bę-
dąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności, niż gdybym był mrówką, ale też 
nie jestem dalszy, niż gdybym był ciałem niebieskim”. Po nim Pascal już w sposób tra-
giczny na długo przed A. Camusem (Obcy), J. P. Sartre’em (Mdłości) i M. Heideggerem 
(Bycie i  czas)30 doświadczył egzystencjalnej „obcości” w świecie, który już dawno dla 
nas ludzi nowoczesnych przestał być „naszym światem” (np. „rzucenie w świat”, Gewor-
fenheit Heideggera). Odczuł, że dotychczasowy świat przestał być światem oswojonym, 
intelligibilnym „naszym światem”, stając się dziełem anonimowego Demiurga, Kreato-
ra. „Boga”, który jak w matematyczno–fi zykalistycznym modelu Kartezjusza był światu 
potrzebny o tyle tylko, aby puścić jego mechanizm w ruch, aby — jak powiedział Pascal 
o Bogu Kartezjusza — „dać mu szczutka”.

To nowe doświadczenie „miejsca człowieka w  naturze”31, ograbienie ze  starego 
geocentrycznego, przedkopernikańskiego Symbolu człowieka Pascal wyraził w przej-
mujący i  niezrównany sposób: „Kiedy zważam krótkość mego życia, wchłoniętego 

28 Por. J. O. de la Mettrie, Człowiek Maszyna, tłum. S. Rudniański, Warszawa 1984. 
29 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
30 Por. M.  Heidegger, Bycie i  czas, tłum.  B.  Baran, Warszawa 1994, s.  192  i  passim. U  Heideg-
gera „bycie–w–świecie” (in–der–Welt–Sein) wyczerpuje modi bycia Dasein. Świat jest światem 
troski, lęku, opuszczenia, codzienności (das Man). Nie darmo fi lozofi ę Heideggera porównywano 
do gnozy. Por. H. Jonas, Epilog: gnostycyzm, egzystencjalizm, nihilizm, [w:] idem, Religia gnozy, 
tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 337–358. 
31 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, s. 47. 
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w wieczność, będącą przed nim i po nim, kiedy zważam małą przestrzeń, którą zajmu-
ję, a nawet którą widzę, utopioną w nieskończonym ogromie przestrzeni, których nie 
znam i które mnie nie znają, przerażam się i dziwię, iż znajduję się raczej tu niż tam, nie 
ma bowiem racji czemu raczej tu niż gdzie indziej, czemu raczej teraz niż wtedy… Kto 
mnie tu postawił? Na czyj rozkaz i z czyjej woli przeznaczono mi to miejsce i ten cza-
s?”32. I dodawał: „Wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża mnie”33. 
„Duch czasu” jednak — jak napisał w niezwykłym studium o Pascalu L. Szestow — 
wypowiedział się nie przez rzecznika „tajemnicy” Pascala34, ale rzecznika rozumu ma-
tematyczno–fi zycznego Kartezjusza. 

W świecie, w którym człowiek nie widzi nic poza tym, co pokazuje mu jego ratio, 
człowiek choć zagadnięty, nie odpowiada na Słowo. Milczy człowiek. Bóg. Milczą anio-
łowie. Milczy „ten” i „tamten” świat. „Wiekuista cisza...” (B. Pascal).

6. „Pusta koperta”…

W  nowoczesnym modelu dawny biblijny i  średniowieczny, teofaniczny i  angelo-
faniczny „Boży świat” stał się światem bez–bożnym, niczyim, obcym i wrogim czło-
wiekowi, światem poza duchową relacją i  więzią, światem nie–ludzkim. Ze  świata 
ukierunkowanego na Stworzenie, geocentrycznego, stał się kosmiczną zagadką, z rów-
nie niewyjaśnioną jak on sam zagadką człowieka. Światem bez Autora i bez kierunku. 
Pustą kopertą — bez adresu, bez nadawcy i adresata. Twórca tego świata to nie Bóg–Oj-
ciec, który „tak umiłował świat, że Syna swego dał” (J 3, 16) i który ziemi „nie stworzył 
[…] bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie” (Iz 45, 18), ale anonimowa, bezoso-
bowa zasada. To Deus otiosus, obojętny zarówno światu, jak i człowiekowi w nim, ich 
losom i przeznaczeniu. 

Ów świat nie jest już teofanią, Objawieniem Boga. To świat o pamięci tak krótkiej jak 
pamięć nowożytnego Ratio i nowożytnej nauki. Tymczasem Bóg prawdziwy to zawsze 
Bóg, który mówi. Bóg, który objawił się w Słowie i objawia się w świecie i który ciągle 
„na różne sposoby przemawia” (Hbr 1, 1) do człowieka. Bóg, który ciągle nieustannie 
zagaduje człowieka, wzywa do dialogu i — jak mówi Psalmista — „nie są to mowy, któ-
rych by nie słyszano…”.

W  świecie nowożytnym Bóg nie mówi, nie przemawia, a  jeśli nawet mówi, słyszą 
go nieliczni — mistyk C.  Schwenckfeld twierdzi, że „Słowo objawia się człowiekowi 
w  dwóch planach: zewnętrznym — jako Słowa Pisma Świętego, oraz wewnętrznym 
— w sensie nieustającej manifestacji Boga obecnego w  ludzkich sercach”35. Słyszy go 
„heretyk” J. Boehme, który z dumą urągającą jego religijnemu cenzorowi i osobistemu 

32 Ibidem, s. 56.
33 Ibidem. 
34 Por. L. Szestow, Gifsimanskaja nocz’ (Fiłosofi a Paskalja), [w:] idem, Na wiesach Jowa, Paris 1975. 
35 Por. J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Wrocław 1993, s. 21. 
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prześladowcy (był nim główny pastor Goerlitz Gregor Richter)36 powiada o sobie: „Pan 
dał mi do ręki Księgę wszystkich bytów”37. Wedle zgorzeleckiego szewca–teozofa, cała 
Natura jest „ustami” Boga i „wszystko ma usta do  manifestacji”38. 

7. Pośrednictwo

Zgodnie z  biblijnym przekazem człowiek nie jest w  mocy widzieć Boga „twarzą 
w twarz” i „żyć” (por. Wj 33, 20). Nie można oswoić Transcendencji. Biblia (Iz 45, 15) 
powiada, iż Bóg może być znajdowany tylko jako „ukryty”. Dlatego ludzką egzystencję 
w drodze do ostatecznego celu poprzedza zawsze jakieś pośrednictwo („Oto Ja posyłam 
anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, któ-
re ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w ni-
czym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim” — Wj 23, 20). 
Bóg jest ostatecznym celem wędrówki człowieka (homo viator). W dojściu do tego celu, 
w modelu biblijnym i średniowiecznym Bóg chroni człowieka przed unicestwiającą siłą 
jego Transcendencji poprzez ciągłą Obecność, przez pośrednictwo Aniołów. Aniołowie 
jako duchy czyste, pośredniczące między człowiekiem a Bogiem, towarzyszą człowieko-
wi nieustannie w drodze do wyznaczonego Celu. W modelu nowożytnym to pośrednic-
two znika. Znikają symboliczne „szyfry” i międzybytowe „korespondencje”. Bóg staje 
się — jak w rachunku G. Leibniza — taksonomią i teonomią, kombinatorycznym po-
rządkiem, zbiorem uniwersalnych praw. 

Czy znaczy to, że w nowożytności Bóg po prostu sobie odszedł, „wywędrował” (jak 
ironicznie zapytuje Człowieka Szalonego w znanym fragmencie Wiedzy radosnej Nietz-
schego jeden „z tych, którzy w Boga nie wierzyli”39)? A jeśli tak, to z czyjej woli: własnej 
czy obcej? Czy nie ma odtąd innego Boga i innego świata? Czy i dlaczego odeszli Anio-
łowie? Demony? A  może ich nigdy nie było? Jaki świat i  symbol, jakiego Boga obrał 
sobie człowiek w nowożytnym Symbolu? Na co się skazał i dlaczego? Dlaczego w miejsce 
Boga–Osoby, troszczącego się o każdy element bytu, o przysłowiowego robaka (o pchłę, 
jak mówił św. Franciszek), a tym bardziej zatroskanego o człowieka na drogach jego egzy-
stencji przez opiekę Archaniołów i Aniołów, pojawił się zdegradowany Bóg naturalistów 
i deistów? Bóg–Natura, Bóg–Zegarmistrz? Bóg, o którym się mówi w języku podmioto-
wo–przedmiotowym, rzeczowym, języku nowożytnej nauki? Czy można jednak na pyta-
nie wypowiedziane po imieniu odpowiedzieć inaczej niż Imieniem, choćby to było Imię 
Niewymawialnego? Czy można na wezwanie Ty odpowiedzieć inaczej niż TY?

Nie jesteśmy w stanie wyczerpać do końca znaczenia i sensu nowożytnego Symbolu, 
ale jeżeli chcemy coś istotnie zrozumieć z tego, co stało się z „tym” i „tamtym” światem; 

36 Por. G. Wehr, op. cit., s. 32 i n. 
37 Por. J. Tomkowski, op. cit., s. 20.
38 Ibidem.
39 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff , Warszawa 1906–1907, s. 168.
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ze światem relacji i  związków, z bytami ludzkimi i ponadludzkimi, ze  światem Bożej 
Obecności, winniśmy ów Symbol ciągle na nowo rozważać. Tego bowiem, co naprawdę 
stało się z „tym” światem, nie dowiemy się z nowożytnej „fi lozofi i naturalnej”, tego, co 
stało się z „tamtym” światem, nie dowiemy się ani z XVII–XVIII–wiecznych traktatów 
demonologicznych, ani angelologicznych. Nie powie nam też tego ani ówczesna teolo-
gia dogmatyczna, ani naturalna. 

8. Iluminacje Oświecenia

W poszukiwaniu odpowiedzi zwrócimy się teraz do „epoki świateł”, do Oświecenia 
(„O ś w i e c e n i e m  n a z y w a m y  w y j ś c i e  c z ł o w i e k a  z   n i e p e ł n o l e t n o -
ś c i ,  w   k t ó r ą  p o p a d ł  z   w ł a s n e j  w i n y.  Niepełnoletność to niezdolność do 
posługiwania się przez człowieka swym własnym rozumem, bez obcego kierownika”40 
— I. Kant). Epoki, która zbiera niejako owoce nowożytności i stanowi najbardziej dra-
matyczny wyraz następstw nowożytnego symbolu. Oświecenie to wbrew pozorom nie 
epoka jedności, ale duchowego rozdarcia. To apoteoza Rozumu, ale zarazem gwałtowny 
sprzeciw wobec nieludzkiej racjonalności. To głód i potrzeba Mitu. To pragnienie zastą-
pienia mitologii Rozumu41 i racjonalnego Symbolu człowieka symbolem transracjonal-
nym, pełniejszym, nie tak odartym z duchowych znaczeń. Odarty symbol to bowiem 
odarty człowiek. To prawda, że duch tej epoki wyraził się przede wszystkim w duchu 
racjonalizmu i encyklopedyzmu, w Kantowskiej reformie poznania, myślenia o religii 
„w  granicach samego rozumu”, w  takich postaciach jak I.  Kant, Voltaire, I.  Newton, 
D. Diderot, J. R. Alembert. Ale czy tylko w nich?

Oświecenie to także — poza nurtami wolnomularstwa i okultyzmu — fi lozofi a natury 
J. W. Goethego, mistyka i teozofi a E. Swedenborga i W. Blake’a. To nie tylko horyzon-
talna, immanentna, humanistyczna koncepcja bytu, kultury i  człowieka, ale również 
poszukiwanie źródeł ponadimmanentnych, ponadracjonalnych. To, jak powiedział-
by M. Bierdiajew, poszukiwanie ponadhumanistycznych źródeł człowieka i kultury42, 
zwrot ku „nocnym”, duchowym głębinom bytu. W zdemityzowanej, podległej jurysdyk-
cji Rozumu, oświeceniowej świadomości, z niezwykłą siłą daje o sobie znać organiczna 
pamięć wymiaru duchowego, czy — nazwijmy to tak — wymiaru dajmonologicznego. 
Te dwie tendencje splatają się w tej epoce i walczą ze sobą. Poza nimi nie sposób zrozu-
mieć jej wielkości i nędzy. Nie sposób też zrozumieć tego, że tamten świat bynajmniej 
nagle w tym wieku nie zniknął, nie przepadł, a Bóg nie obraził się i nie odszedł sobie 

40 Por. I. Kant, Co to jest Oświecenie?, [w:] Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000, s. 194. 
41 Por. np. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warsza-
wa 1994.
42 N. Bierdiajew, Smysł istorii, Opyt fi łosofi i czełowieczeskoj sud’by, Paris 1969. Także: J. Krasicki, 
Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu, „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej” 1998, 
nr 43, s. 173–175.
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ze świata. To zmieniły się jedynie szyfry jego Obecności. Zmieniły się „szyfry transcen-
dencji” (K. Jaspers)43.

Goethe, nieodrodne dziecko tej epoki, ta legenda „wieku świateł”, wskazuje, gdzie 
leżą prawdziwe źródła mocy i  wielkości człowieka. Zgodnie z  ewangeliczną formułą 
EX tenebris luX („światłość w ciemnościach świeci”) Goethe (Z mojego życia. Zmyślenie 
i prawda) zwraca się ku „nocnym” głębiom bytu. Tam bowiem, jedynie tam, bije źródło 
— mówiąc językiem Bierdiajewa — „twórczości” człowieka44. Goethe wie, że tylko wy-
chodząc ku temu, co Inne, tylko otwierając się na Inne, jedynie zwracając się ku prawdzi-
wej, a nie zastępczej Iluminacji, ku dialektycznej wiązce duchowej, człowiek rodzi się do 
wielkości i ocala swoją wielkość. O swoich latach młodości, o swoim daimonionie poeta 
pisał, iż „tylko w niemożliwym znajdował upodobanie, osiągnięcia możliwe odtrącał od 
siebie z pogardą”, a „dziwną tę siłę, wtłaczającą się wszędzie, aby wszystko jednoczyć lub 
rozdzielać — nazwał — wzorem starożytnych i tych, którzy również podobne objawy 
dostrzegali — siłą demoniczną” (Z mojego życia. Zmyślenie i  prawda). Prawda, którą 
zawdzięczamy poecie, to prawda daimoniczna. Prawda ta brzmi: człowiek, który nie 
wychodzi poza immanentny, fenomenalny wymiar bytu, który nie zmaga się z  trans-
cendentnym, ponadfenomenalnym, ponadludzkim, innym w ludzkim istnieniu, który 
nie myśli „nie myślanego” (jak powiedziałby M. Foucault)45, zdradza swoje powołanie. 
Kultura, aby nie zmieniła się w „muzealnictwo” i czystą estetykę, musi być otwarta na to, 
co znajduje się pozą nią samą, musi stale otwierać się na — jak powiedziałby niesłusznie 
dzisiaj zapomniany niemiecki fi lozof kultury R. Eucken — „życie ducha” (Geistesleben). 
To sacrum, religia jest „sercem” kultury. 

Już Platon przekonująco pokazał (Fajdros — Druga mowa Lizjasza, Hippiasz Więk-
szy, Ion), że bez mania, bez „wieszczenia”, bez głosu z chôra, głosu, spoza agora46, spoza 
„rynku”, nie ma prawdziwej fi lozofi i i nie ma prawdziwego, pełnego człowieka. Filozofi a 
bez elementu manicznego — co potem podkreślał Nietzsche, a dzisiaj Foucault — osuwa 
się w retorykę i sofi stykę, a polis, zamykając się na chôra, staje się systemem penitencjar-
nym, którego mechanizmem obronnym są rozmaite sposoby społecznych wykluczeń, 
a jego nadrzędnym celem utrwalenie władzy i jej samopodtrzymanie47. 

Jak powiada Bierdiajew, a tezę tę podtrzymuje znakomity znawca fi lozofi i i epoki 
starożytnej W. Jaeger48, rytm Epok Dnia i Epok Nocy jest naprzemienny i cykliczny. 
Wyznaczają go okresy „jasności” i  „ciemności” w  kulturze, racjonalizmu i  zwrotu 
do głębin mistycznych, można go wskazać tak w kulturze antycznej, jak nowożytnej 

43 Por. K. Jaspers, Szyfry transcendencji, tłum. C. Piecuch, Toruń 1995.
44 Por. N. Bierdiajew, Smysł tworczestwa. Opyt oprawdanija czełowieka, Moskwa 1916. 
45 Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy..., t. 2, s. 139.
46 Por. S. Kijaczko, J. Krasicki, Wstęp. Europa jako locus philosophicus, [w:] S. Kijaczko, J. Krasicki 
(red.), Chôra i agora. U fi lozofi cznych korzeni kultury europejskiej, Opole 2008.
47 Por. np. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 
1998, passim.
48 Por. W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, t. 1–2, Warszawa 1962.
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Europy (zbieżna z tą dychotomią jest także Jaspersowska dychotomia Nocy i Dnia). 
Humanistyczną kulturę klasycznej Grecji, zdaniem W. Jaegera, zabił w istocie bez-
treściwy racjonalizm sofi stów. Rytm „racjonalizm — nadracjonalizm” jest więc nie-
uchronny dla zachowania samych podstaw kultury i humanizmu. Platon właściwie 
— powiada Bierdiajew — był demaskatorem złudzeń sofi stycznego humanizmu, 
a  zarazem „zwiastunem” Epoki Nocy, która nieuchronnie wyłoniła się po epoce 
klasycznej. Byłoby nienormalnością dla człowieka i kultury — powiada Bierdiajew 
— gdyby jedyną normą humanizmu i kultury była Norma Dnia i panowanie „huma-
nistycznego Królestwa”.

9. Symbole Blake’a i Skoworody 

Platońską samowiedzę podzielali wizjonerzy tej epoki: W.  Blake (1757–1827) oraz 
małoruski mistyk, poeta i fi lozof Grigorij Sawwicz Skoworoda (1772–1794). Blake pisał, 
iż „nic nie może zadowolić człowieka oprócz Nieskończoności” (Religia naturalna nie 
istnieje). Wedle autora Zaślubin nieba z  piekłem: „ten, kto widzi Nieskończoność we 
wszystkich rzeczach, widzi Boga. Kto widzi tylko Ratio, widzi tylko siebie samego”49.

W  podobnym duchu co W.  Blake wypowiadał się Skoworoda, który — jak pisze 
A. Łosiew — „Pierwszy w Europie osądził sztuczny podział, jaki Oświecenie francuskie 
wniosło między przyrodą i sztuką”50. Skoworoda nauczał: „Porzuć cień; spiesz ku praw-
dzie. Zostaw fi zyczne bajki bezzębnym niemowlętom”51. Nauka Skoworody o „trzecim 
świecie”, „świecie symboli” — Biblii — jest kluczem w jego rozumieniu świata. Powiada: 
„Prawda przenikliwego spojrzenia mądrych nie ogłupiła, tak jak podłych umysłów, lecz 
jasno, jak w zwierciadle im się ukazała, a oni ujrzawszy jej żywy obraz, upodobnili ją 
w rozlicznych, cielesnych fi gurach tego, co przemija. Żadne farby nie odtworzą róży, 
lilii, narcyza tak żywo, jak wspaniale tworzy w nich niewidzialną Bożą prawdę cień nie-
biańskich i ziemskich obrazów”52. Rozum (rassudok) tworzy tylko schematy. Z ich po-
mocą nie da się pojąć żywych więzi bytu i skrytej istoty świata. Tylko za pośrednictwem 
obrazów może być osiągnięte prawdziwe poznanie. Wedle Skoworody istnieją trzy świa-
ty. Jeden ogromny, nieskończony — makrokosmos. Inny maleńki, ludzki — mikroko-
smos. I trzeci, symboliczny — Biblia. Symbole Biblii — jak powiada badacz jego myśli 
— „odsłaniają w naszym nieokrzesanym, praktycznym rozumie drugi rozum, subtelny, 
kontemplacyjny, uskrzydlony, patrzący czystym i jasnym okiem gołębicy. Dlatego Biblia 
jest wiecznie zielonym, płododajnym drzewem. A płody tego drzewa to tajemnie two-
rzące się symbole”53.

49 W. Blake, Religia naturalna nie istnieje..., s. 119. 
50 Por. A. Łosiew, Filozofi a rosyjska, tłum. L. Kiejzik, Zielona Góra 2007, s. 20. 
51 Ibidem, s. 18.
52 G. S. Skoworoda, Basni Charkowskije, [w:] idem, Soczinienija, Mińsk 1999, s. 462. 
53 Por. I. A. Tabacznikow, Grigorij Skoworoda, Moskwa 1977, s. 111–130.
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Biblia, jako nieprzebrany ogród symboli i podstawa samopoznania człowieka, uczy, 
że człowiek ma dwa serca, śmiertelne i wieczne, nieczyste i czyste. Człowiek, przenikają-
cy w głębiny tej dwojakiej natury i owładnięty dążeniem ujrzenia prawdziwej idei Boga, 
odczuwa całą siłę boskiego Erosa. Ta częściowo platońska, a częściowo biblijna nauka 
protoplasty rosyjskiej fi lozofi i o Erosie i odrodzeniu duszy także jest najbardziej zna-
czącym i twórczym elementem jego fi lozofi i54, która wyraziła się tak w jego koncepcji 
poznania symbolicznego, jak stworzeniu podstaw tzw. fi lozofi i serca (rozwijanej potem 
przez P.  D.  Jurkiewicza, słowianofi lów, B.  P.  Wyszesławcewa i  innych przedstawicieli 
rosyjskiej fi lozofi i religijnej)55.

10. „Jaki jesteś, tak i widzisz…”

Świat Skoworody, Blake’a, Swedenborga to świat tych, którzy — jak mówi Pismo — 
mają „oczy ku patrze niu” oraz „uszy ku słyszeniu”. Nie jest tak, że w nowożytności „tam-
ten świat” nagle zniknął sprzed ludzkich oczu, „ukrył się” przed człowiekiem. Jest to 
świat tak samo obecny i realny jak dawniej, jak zawsze, tyle że — jak powiedziałby Blake 
— jest on obecny dla tych, którzy są obecni dla niego. To nie tyle zmienił się ów świat, 
co zmienił się człowiek. „Jaki jesteś, tak i widzisz…”56 — pisał E. Swedenborg.

Głosiła to mądrość starożytna. Już Heraklit pisał o większości ludzi, że będąc „obec-
nymi, są nieobecni”, śnią na jawie. Stan zdroworozsądkowej, psychologicznej potocznej 
świadomości to bowiem jakby stan metafi zycznego zamroczenia. Nieobecności wobec 
tego, co Obecne. Jeżeli mówimy zatem, że oto wraz z nowożytnym obrazem człowieka 
świat duchowy „zniknął”, to wypowiadamy się jedynie w sensie przenośnym, metafo-
rycznym, mówiąc o tym, co dokonało się w module ludz kiej świadomości. Ten świat jest 
nadal tym samym światem, a to, czy znowu przemówi on do nas, zależy od nas samych. 
To nie ów świat „odwrócił się” od człowieka, to „odwrócił się” człowiek. Nieobecny jest 
dla tego świata człowiek, a nie on sam.

Sprawa tej Obecności to — inaczej mówiąc — sprawa „przebudzenia się” z cielesnego 
„snu” („Zbudź się, o śpiący” — powiada apostoł; Ef 5, 14). Postulat przebudzenia się 
„wewnętrznego człowieka” („chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to 
jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” — 2 Kor 4, 16). 

Wedle W.  Blake’a, człowiek, który w  Ratio widzi symbol całego bytu, „widzi tylko 
siebie”, skazując się na istnienie zdegradowane, ograbione z głębi znaczeń i duchowych 
relacji. Blake określał to jako zamieszkiwanie w Ziemi Ulro57. Żyć w Ziemi Ulro, Zie-
mi Urizena, symbolu tyrańskiej mocy Ro zumu, to być na wygnaniu, egzystować w naj-
bardziej zdegradowanym znaczeniu tego Słowa, istnieć istnieniem odciętym od źródeł 

54 Por. A. Łosiew, op. cit., s. 17–20.
55 M. Łosski, Historia fi lozofi i rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000.
56 Por. C. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 1994, s. 180.
57 Por. ibidem.
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życia. Żyć życiem wydziedziczonym, poza Wyobraźnią58, Poezją i  Mitem. Mieszkań-
cy Ziemi Ulro, mieszkańcy świata Newtonowskiej fi zyki, matematyki i mechaniki59, to 
ludzie pozbawieni wyobraźni i pamięci, odcięci od prawdziwego Symbolu, zakładnicy 
okrutnego tyrana, który stanowi prawa i nie uznaje nic poza sobą samym. W mitolo-
gii W. Blake’a, „imieniem wiecznym” rozumu jest Urizen, władca północy (w biblijnym 
znaczeniu „północ” oznacza krainę smutku, zła i nicości).

Newtonowski świat to „absolutnie jednorodna przestrzeń”, bez głębi i rzeźby, a jeśli 
jest tak w istocie, to od takiego świata „wieje niewyobrażalną nudą”60.

Jeśli pójść za myśleniem Blake’a w jednym z fragmentów jego Proroctw Niewinności 
(Auguries of Innocence), „ziarnko piasku” (a Grain of Sand)61 widziane przez oświece-
niowego chemika to zaledwie związek krzemu i tlenu. Dla fi zyka, zbrojnego w „szkiełko 
i oko” to — powiedzielibyśmy — „ciało stałe”. Ale to samo ziarnko, widziane „okiem 
ducha”, jest bezcenną skarbnicą znaczeń, symbolem rozjaśniającym Wszechświat, rze-
czywistość. W jednym z wierszy Blake powiada: „Piasek oślepia wzrok szyderców, lecz 
wciąż na ścieżkach Pańskich błyszczy”62. W Małżeństwie nieba z piekłem powie: „Głu-
piec widzi nie to samo drzewo, które widzi mędrzec. / Wieczność kocha się w utworach 
czasu”63. Każda rzecz ujrzana w swojej Głębi — jak powiada Blake — jest Nieskończona 
i Wieczna. Duch przenika całą rzeczywistość. Cielesne i duchowe osmotycznie przeni-
kają się i wypełniają wzajem. Tak jak powierzchnia wody faluje pod tchnieniem wiatru, 
tak całe ludzkie ciało promieniuje duchem, jest nim prześwietlone, „napromieniowane” 
i dopiero taki człowiek jest Symbolem człowieka. 

11. „Oko” — Światło 

Chrystus przestrzega: „Światłem ciała twego jest oko two je. Jeśliby oko twoje było 
szczere, wszystko ciało światłe będzie. Ale jeśliby oko twoje było niegodziwe, całe ciało 
twoje mrok spowije. Jeśli tedy światło, które w  tobie jest, ciemnością się staje, sama 
ciemność jakżeż wielka będzie?” (por. Mt 6, 33, tłum. ks. E. Dąbrowski). Wsłuchaj my 
się uważnie w słowa tej przestrogi: oko, które samo jest światłem, może stać się „mro-
kiem” i całe ciało, cały „świat”, całą materialną, zmysłowo postrzegalną rzeczywistość 
nie „rozświetlić”, ale pogrążyć „w ciemnościach”. Boski Nauczyciel mówi o tym samym 
oku, ale w dwojakim znaczeniu. O oku — organie zmysłowym, zatrzymującym się i śli-

58 Por. J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Wrocław 1993, s. 226.
59 Ibidem, s. 224. 
60 A. Łosiew, Dialektika mifa, [w:] idem, Samoje samo, Moskwa 1999, s. 218.
61 To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower, / Hold Infi nity in the palm of 
your hand / And Eternity in an hour.
62 Por. W.  Blake, Rousseau, Voltaire możecie szydzić..., tłum.  Z.  Kubiak, [w:]  H.  Krzeczkowski, 
J. S. Sito, J. Żuławski (red.), Poeci języka angielskiego, t. 2, Warszawa 1971, s. 138. 
63 Por. W. Blake, Małżeństwo nieba z piekłem, tłum. J. Lemański, [w:] ibidem, s. 140. 
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zgającym po powierzchni rzeczy — oraz oku rozświetlo nym wewnętrznym Światłem. 
Oku, które czyni świat jeszcze większą ciemnością, oraz oku, które go rozjaśnia. O oku, 
organie zmysłowym, funktorze umysłu, oraz oku „czystego serca”. 

Jeżeli słońce uprzednio nie „świeci” w sercu człowieku, nie świeci ono nigdzie. Wi-
dzimy aż sercem, a może tylko sercem? Prawosławny mistyk św. Izaak Syryjczyk po-
wiada: „Jeżeli jesteś czysty, niebo jest w tobie, wtedy w swym wnętrzu ujrzysz aniołów 
i nawet Pana aniołów”. Tak też zapewne pojmowała powołanie człowieka mistyka pra-
wosławna i rosyjscy myśliciele religijni, tj. jako „prześwietlenie” (proswietlenije) świata 
i życia, „prześwietlenie” całego kosmosu (Wsielennaja)64. 

P. Evdokimov pisze: „Oko nie tylko przyjmuje z zewnątrz, ale emanuje i oświeca”. To, 
czym jest świat, jakie są rzeczy, ostatecznie rozstrzyga się nie w nich, ale w nas samych, 
w głębi ludzkiego ja. Widzimy sercem (gr. rardiognosia). Blake miał doskonałą intuicję 
tej prawdy, po wiadając, że widzimy nie tyle samymi oczami, zmysłami, co „przez” oczy, 
„przez” zmysły, patrzymy „przez” okna, ale absurdem byłoby myśleć, że widzimy okna-
mi. Jakże ubogo wobec tej koncepcji widzenia przedstawiają się koncepcje poznawcze 
nowożytnych empirystów i racjonalistów i treść nowożytnego Symbolu. 

Ci, którzy kiedyś nawiedzali człowieka, czyli Aniołowie i  de mony, nie ode-
szli z  własnej woli — zostali wyrokiem człowieka skazani na banicję. Ich spora-
dyczne odwiedziny w  mitologicz nym świecie Blake’a  czy stała, aż nazbyt rażąca 
realizmem i  konkretnością obecność w  świecie E.  Swedenborga65 stały się domeną 
„nawiedzonych”, „świętych” sztuki, artystów, poe tów, malarzy. Jak cenna i nieodzow-
na jest jednak, tak daw niej, jak i dziś ich obecność i pomoc, świadczą choćby słowa 
XX–wiecznego poety R. M. Rilkego, który na propozycje psychoterapii mającej uwol-
nić go od jego obsesji i  „innego” odpowiedział: „Jeżeli opuszczą mnie moje diabły, 
obawiam się, że ulecą z nimi moje anioły”. 

Sztuka była zawsze miejscem anielskich i demonicznych epi fanii. Blake powiedział, 
że każdy poeta „należy do stronnic twa Diabła”, co wcale nie przeszkadzało mu — po-
dobnie jak Rilkemu (cykl Elegie duinejskie) — w obcowa niu z jego Aniołami.

12. Koniec symbolu Epoki Dnia 

Myślicielem, który najgłębiej odczuł nowoczesne „wykorzenienie”, był chyba F. Nie-
tzsche. Zdaniem Bierdiajewa, Nietzsche swoją biografi ą i  myślą doprowadza Epokę 
Dnia do jej zmierzchu, do nagłego przesilenia. Światło nowoczesności, Renesansu nie 
świeci już dla niego. Było ono dla niego — powiada Bierdiajew — światłem niepraw-
dziwym, zwodniczym. Szaleństwo Nietz schego, jego własne „zaćmienie Boga” (M. Bu-

64 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, passim.
65 E. Swedenborg, O niebie i jego cudach również o piekle według tego co słyszano i widziano, uwspół-
cześniła polszczyznę i zredagowała na podstawie wydania londyńskiego z roku 1880 D. Kielczyk, 
Warszawa, brw. 
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ber)66, zbiegło się z  końcem „humanistycznych złudzeń”, wygaśnięciem błędnych 
iluminacji nowoczesności. Nietzsche to prorok „przejścia” od Epoki Dnia do Epoki 
Nocy. To bowiem „w nocy świecą gwiazdy i rozpala się światło”67. Prawdziwa Światłość 
„w ciemnościach świeci”.

Dla Nietzschego nie ulegało wątpieniu, że epoka Dnia się skończyła i  nie ma już 
powrotu do „humanistycznego królestwa”. Aby ocalić swoje człowieczeństwo, czło-
wiek musi wypracować nowe formy. Nietzsche, choć na błędnych drogach, był jednym 
z tych, którzy starali się nie tylko odnaleźć „zgubionego” Boga Renesansu, ale i — para-
doksalnie — odnaleźć źródła „prawdziwego człowieka”68, a te leżą poza możliwościami 
mieszczańskiej kultury Zachodu.

Nadejście Nowej Epoki jest nieuniknione — albowiem ideowa i duchowa treść Re-
nesansu się wyczerpała. Kiedy Bierdiajew proklamuje Nowe Średniowiecze, w  istocie 
nie chodzi tu ani o powrót do historycznego Średniowiecza, ani do żadnej ze znanych 
form kultury. Nazwa Nowe Średniowiecze — jak wyjaśnia — jest nazwą symboliczną 
i  oznacza właściwie „rytmiczną” zmianę69, która zachodzi w  dziejach niezależnie od 
czasu i miejsca, niezależnie od kalendarza kultury. Można ją z powodzeniem zastąpić 
nazwą inną, niemniej przeciwstawną do tego, co w swojej ideowej treści i przesłaniu 
niósł Renesans, tj. zastępując np. cechujący go „racjonalizm” — „irracjonalizmem”, albo 
jeszcze lepiej — jak powiada Bierdiajew — „nadracjonalizmem”70. 

13. Symbol ponowoczesny i my 

Los mieszkańca Ziemi Ulro (C. Miłosz, W. Blake), Ziemi jałowej (T. S. Eliot) Ziemi 
spusto szonej, Ziemi oskalpowanej tępym nożem nowożytnej naukowej, technicznej re-
formy, Ziemi Urizena, odartej z duchowych sensów, z du chowych, transcendentnych 
relacji, to los okrutny. Los opuszczonego i znienawidzo nego przez „bogów” i „nienawi-
dzącego wszystkich bogów” (K. Marks)71, los Prometeusza, Syzyfa (A. Camus)72, Edypa 
(Z. Freud)73. Może dlatego w literaturze naszego czasu spotykamy przede wszys tkim go-
rycz, doświadczenie obcości i absurdalności świata. Świata, w którym człowiek, skazu-

66 M. Buber, Zaćmienie Boga, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1994.
67 Por. N. Bierdiajew, Sud’ba człowieka w sowriemiennom mirie, [w:] idem, Carstwo Ducha i car-
stwo kiesaria, Moskwa 2003, s. 159.
68 Por. J. Krasicki, Nietzsche: Against the Decline of Man, [w:] R. Kozłowski, K. M. Cern (red.), 
O fi lozofi i Fryderyka Nietzschego, Poznań 2006, s. 51–61.
69 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 85. 
70 Ibidem, s. 92.
71 Por. J. Węgrzyn, Wszystkich nienawidzę bogów. Książka biografi czna o Karolu Marksie i Frydery-
ku Engelsie, Warszawa 1979 („Prawdę mówiąc, wszystkich bogów ja nienawidzę” — Ajschylos). 
72 Por. A. Camus, Dwa eseje. Mit Syzyfa. Artysta i jego epoka, tłum. J. Guze, Warszawa 1991.
73 Por. Z. Freud, Zarys psychoanalizy, [w:] idem, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, 
Warszawa 1976, s. 199–200 i n. 
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jąc się tylko na siebie, szuka jednak cały czas tego, co Inne. Co Nie–Tożsame, inne „niż 
byt” (E. Lévinas), poszukuje tego, co poza bytem, „poza fi zyką” (gr. ta meta ta phisica). 
I wbrew rozmaitym zamknięciom, ciągle daje wyraz „pragnieniu” Innego74. 

Może dlatego też głosy rewelatorów postmodernizmu, wieszczących powrót „mitu” 
i symbolu, brzmią nie do końca jak hollywoodzka produkcja, ale zgodnie rezonują tak 
z  Bierdiajewowską proklamacją Nowego Średniowiecza75, jak z  poglądem o  wszech-
obecności mitycznej świadomości76 oraz o niezbywalnej i niezastępowalnej funkcji mitu 
i symbolu77? Nie brzmią banalnie może i dlatego, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie już tak 
łatwo jak do niedawna przeciwstawiać to, co rzeczywiste, temu, co mityczne, nie ule-
gamy tak łatwo „iluzjom demitologizacji”78. Dokonawszy zaś demityzacji demityzacji, 
oczekujemy następnego kroku — oczekujemy mitu na miarę człowieka XXI stulecia. 

Tacy diagności czasu „końca”, jak np. T. S. Eliot (Ziemia jałowa)79 czy S. Beckett (Cze-
kając na Godota)80, wiedzieli, iż zamykając się na każdy Inny niż ludzki świat, w osta-
teczności człowiek skazuje się na Piekło. Nic dziwnego, że z perspektywy ponowoczesnej 
ziemia musi wydać się „przeklęta z powodu (człowieka)” (por. Rdz 3, 17) i „jak budka 
[na wietrze] się chwieje” (Iz 24, 20). „Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała; świat opadł 
z sił, niszczeje, niebo wraz z ziemią się wyczerpały” (Iz 24, 4).

Dowodów tego opuszczenia i  „przekleństwa” Ziemi z powodu człowieka my, „wy-
drążeni ludzie” (T. S. Eliot), mamy wystarczająco wiele. Dlatego, jak rzekłby S. Beckett, 
nadal „czekamy na Godota”81 (choć wiemy, że Godot „nie przyjdzie”). Nadal z nadzieją 

74 Por. E. Lévinas, Całość i Nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 
1998, passim.
75 Por. M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze...
76 „Świadomość mityczna — pisze w książce Obecność mitu — jest wszechobecna, chociaż naj-
częściej źle ujawniona”. Por. L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994, s. 36. 
77 Np. M. Eliade występuje przeciw deprecjacji mitu jako opowiadania fi kcyjnego i  iluzorycznego. 
Według rumuńskiego fenomenologa religii, mit jako pierwotny pośrednik sacrum wyraża właśnie 
prawdę. To bowiem nie historia stworzyła mity, lecz przeciwnie, to mity stanowią główne źródło hi-
storii, dziejów. Mit jest historią początków świata w najogólniejszym sensie, jest re–aktualizacją czasu 
in nullo, in illo tempore, właściwie „bezczasu”. Mit wymaga wysiłku interpretacyjnego, w postaci kre-
atywnej hermeneutyki. Mit, tak jak symbol, jest rodzajem hierofanii objawiającej sacrum. Człowiek 
staje się w pełni człowiekiem przez powtarzanie, re–aktualizację świętej historii, która powtarza się 
przez mit. Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993. Dla Bierdiaje-
wa mit nie jest przeciwieństwem realności, ale samą „realnością” i oznacza prawdę, w której wyjawia 
się najwyższy sens świata i człowieka. Dlatego historia, człowiek, świat, chrześcijaństwo, wolność to 
dla fi lozofa „mit”, ponieważ wszystko, co rzeczywiste, jest „mitem”. Por. N. Bierdiajew, Simwoł, mif 
i dogmat, [w:] idem, Fiłosofj a swobodnogo ducha, Moskwa 1994, s. 60; idem, Smysł istorii, Paris 1969, 
s. 67. Bierdiajew okazał się mimo istotnych różnic prekursorem mitu postmoderny. 
78 Por. L. Kołakowski, Iluzje demitologizacji, [w:] idem, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warsza-
wa 1990. 
79 Por. T. S. Eliot, Ziemia jałowa, tłum. K. Boczkowski, [w:] idem, Wybór poezji, Wrocław 1990.
80 Por. S. Beckett, Czekając na Godota, tłum. A. Libera, Wrocław 1995.
81 Por. S. Beckett, op. cit., s. 67 i n. 
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wpatrujemy się w niebo („nadejdzie niebawem”82; por. Ap 22, 20: „Zaiste, przyjdę nieba-
wem”). Wypatrujemy tych, którzy kiedyś „odeszli”. Wypatrujemy Czasu powrotu Prze-
wodników, którzy są gotowi ciągle do Powrotu. To jednak, czy powrócą, zależy przede 
wszystkim od nas samych…

14. „Czy poeci umilkną?” (zamiast zakończenia)

Powiedzieliśmy, że człowiek nie tylko ma symbole, ale sam jest Symbolem, a symbole 
dzielą ludzki los. Symbole rodzą się i umierają z człowiekiem. Kiedy „umierają” symbole 
człowieka, umiera on sam. Symbole to nie alegorie. Symbole są żywe, egzystencjalne, 
podczas kiedy alegorie umowne i  sztuczne. Symbole są jak ludzie — rodzą się, żyją 
i umierają. Symbole dzielą losy ludzi, ich historie, wzloty i upadki. Symbol jest tak istot-
ny, że można powiedzieć, iż stracić swój symbol to stracić życie, a odnaleźć swój symbol 
to życie odnaleźć. Bez wątpienia niezdolność rozumienia języka symboli to niezdol ność 
rozumienia jedynego języka, w którym jest możliwa komunikacja między „tym” a „tam-
tym” światem. To niezdolność sięgnięcia do naj głębszej, duchowej anamnezy człowie ka. 
Bez tej pamięci — sięgającej znacznie dalej niż pamięć nowożyt nej nauki — byt ludzki 
jawić się musi jako egzystencjalny „absurd”. 

H. G. Gadamer pyta: „Czy poeci umilkną?”83. Dzień, w którym by „umilkli”, byłby 
niewątpliwie dniem końca historii i  końca człowieka („Dzień, w  którym odczyta się 
pocztówkę oksfordzką na jedyny poprawny sposób, będzie dniem końca historii” — 
J. Derrida)84.

Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że zdążymy przed własnym „końcem” i od-
najdziemy naszą zagubioną „cząstkę”. Nasz Symbol. 

82 Ibidem, s. 40.
83 Por. H. G. Gadamer, Czy poeci umilkną?, tłum. M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1998.
84 Por. Z.  Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, tłum.  J.  Bauman, 
Warszawa 1995, s. 10.
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EWOLUCYJNE INKLINACJE TEORII KROPOTKINA, 
CZYLI EWOLUCJONIZM NA USŁUGACH ANARCHIZMU

Motywem przewodnim niniejszego tekstu jest związek pomiędzy ideologią/doktryną 
anarchistyczną i nauką, który dostrzegamy w twórczości intelektualnej i politycznej Pio-
tra Aleksiejewicza Kropotkina (1842–1921). Wątki naukowe wplecione w próby naszki-
cowania przyszłego bezpaństwowego społeczeństwa wydają się odzwierciedlać nie tylko 
jego stosunek do nauki, ale także społecznie z nią związane wyobrażenia i przeświad-
czenia. W  świetle prowadzonych rozważań interesujące wydają się jego „wycieczki” 
na obszar nauk przyrodniczych i społecznych oraz praktyki łączenia ze sobą dyskursu 
politycznego i naukowego. Takie działania mogą być rozpatrywane jako konsekwencja 
społecznie funkcjonującego mitu (w znaczeniu, jakie nadał mu Roland Barthes1) nauki. 
Prace Kropotkina wydają się odzwierciedlać ówczesny stan wiedzy naukowej, wynika-
jących z niej przekonań co do istoty, budowy i funkcjonowania otaczającego człowieka 
świata. Owa wiedza jest „produktem” intelektualnym epoki, ówczesnych technik ba-
dawczych, weryfi kacji danych wytworzonych przez część społeczeństwa oraz zdolnych 
wpływać na działania i stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości. Prace Kro-
potkina wydają się świadectwem ówczesnego etnocentryzmu, wiedzy potocznej czy 
społecznych wyobrażeń dotyczących natury świata przyrodniczego i społecznego. Przy-
jęcie takiej optyki powoduje, że pomijam szczegółowe analizy dotyczące historii i różnic 
programowych w obrębie ruchu anarchistycznego. 

Opublikowane przez Kropotkina po raz pierwszy w  1899  r. Wspomnienia rewolu-
cjonisty2 pokazują, jak okres socjalizacji, najbliższe otoczenie (rodzina wychowawcy), 
okres edukacji, doświadczenia życiowe, wydarzenia historyczne (społeczne), których 
był bezpośrednim świadkiem, oraz klimat intelektualny ówczesnej Rosji oraz krajów 

1 Por. R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 245.
2 Memoris of a Revolutionist Piotra Kropotkina wydano w Londynie (oraz Bostonie) w 1899 r. 
Po polsku Wspomnienia rewolucjonisty ukazały się po raz pierwszy w 1904 r. Autor niniejszego 
tekstu korzysta z: P. Kropotkin, Wspomnienia rewolucjonisty, tłum. L. Latoniowa, M. Sarnecka, 
Warszawa 1959, passim.
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Zachodu wpływały na jego poglądy, rozwijane zainteresowania naukowe, zaangażowa-
nie się w aktywność społeczno–polityczną oraz intelektualną. Piotr Kropotkin z racji 
swego arystokratycznego pochodzenia (był potomkiem rodu wywodzącego się od ksią-
żąt smoleńskich — potomków legendarnego Ruryka) nazwany był „anarchistycznym 
księciem”. Jako wychowanek Korpusu Paziów uzyskuje stopień ofi cerski i decyduje się 
odbyć służbę w  jednym z  pułków stacjonujących na Syberii. Służba w  armii, bliskie 
kontakty oraz dobra znajomość funkcjonowania carskiej administracji opartej na de-
spotyzmie, sile i przemocy wydają się zniechęcać Kropotkina do samej idei państwa. Po 
przejściu w stan spoczynku postanawia poświęcić się rozwijaniu swoich zainteresowań 
naukowych. Związany z  Petersburskim Towarzystwem Geografi cznym, bierze udział 
w  wyprawach naukowych do Wschodniej Syberii, Północnej Mandżurii, eksploruje 
brzegi oraz dopływy rzeki Amur — m.in. Sungari, bada góry Sajańskie. W trakcie licz-
nych wypraw, wśród których znalazła się wyprawa glacjologiczna do Finlandii (Kropot-
kin stworzył m.in. rozprawy naukowe dotyczące epoki lodowcowej oraz jej wpływu na 
kształtowanie się powierzchni Rosji), wykonuje prace kartografi czne, obserwuje fl orę 
i faunę, życie lokalnych społeczności, wspólnot kozackich itd. (co wykorzysta w trak-
cie swoich naukowych wywodów dotyczących pomocy wzajemnej i teorii społecznej). 
Stara się łączyć działalność naukową z aktywnością polityczną i społeczną (np. aktyw-
nie włączając się w  działalność tzw. kółka czajkowców). Po ucieczce z  Rosji, w  trak-
cie pobytu we Francji i na Wyspach Brytyjskich, obok spraw politycznych angażuje się 
w  działalność ruchu robotniczego, nadal poświęca wiele czasu własnemu rozwojowi 
naukowemu, studiowaniu dorobku nauk przyrodniczych (szczególnie darwinizmu), fi -
lozofi i, antropologii itd. Zajmuje się tłumaczeniem tekstów naukowych, współpracuje 
z czasopismem naukowym „Nineteenth Century”, bierze udział w przygotowaniu Ency-
klopedii Britannica. Jako członek Angielskiej Akademii Nauk ma szansę objąć katedrę 
geografi i w Cambridge, jednak odmawia. Podczas pobytu w Anglii ma okazję spotkać 
się i podyskutować m.in. ze Spencerem3. Jest to okres, w którym powstaje publikacja 
Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju (1902). Po powrocie do Rosji, rozczarowany 
przebiegiem i charakterem rewolucji bolszewickiej, podejmuje się jej krytyki oraz pisze 
Etykę, która ukazała się drukiem już po jego śmierci4.

P. Kropotkin jest autorem licznych prac i artykułów naukowych, odezw, programów 
o charakterze społecznym. To w nich znajdujemy zmaterializowaną formę jego zainte-
resowań natury politycznej, naukowej oraz swoistą koncepcję moralno–etyczną doty-
czącą człowieka. Pośród innych przedstawicieli anarchizmu zajmuje wyjątkowe miejsce, 
m.in. dlatego że jako jedyny podejmuje próbę unaukowienia anarchizmu. Odwołując 
się do osiągnięć ówczesnej nauki i techniki, możliwości oraz potencjału, jakie jego zda-
niem dostarczają one współczesnemu człowiekowi, starał się w racjonalny i naukowy 

3 Por. R. J. Perry, Radcliff e–Brown and Kropotkin: the Heritage of Anarchism in British Social An-
tropology, „Kroeber Anthropological Society Papers” 1974, nr 51/52, s. 61. 
4 P. Kropotkin, Etyka, Petersburg–Moskwa 1922; przekład polski: P. Kropotkin, Etyka. Pochodze-
nie i rozwój moralności, tłum. J. Hempel, Łódź 1949. 
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sposób nakreślić wizję funkcjonowania społeczeństwa bezpaństwowego, zdolnego za-
spokoić wszystkie potrzeby (materialne i  intelektualne) człowieka. Wyrazem takiego 
podejścia była praca Zdobycie chleba (powstała ona na bazie jego wcześniejszych ar-
tykułów)5, w której na plan pierwszy wysuwają się dokonane z naukową (ekonomicz-
ną) powagą wyliczenia oraz statystyki przeprowadzone dla okręgu Jersey. Jego wizję 
przyszłego społeczeństwa oraz jego samego określa się jako zwolennika komunizmu 
bezpaństwowego — anarchokomunizmu. 

Anarchizm nigdy nie stanowił jednolitej doktryny. Potocznie w tradycji fi lozofi czno–
ideologicznej można wyróżnić kolektywizm Michała Bakunina, skrajny indywidualizm 
Maksa Stirnera (Joanna Caspera Schmidta) czy tzw. anarchizm religijny (anarchochrze-
ścijaństwo) Lwa Tołstoja. Tym, co niewątpliwie łączy Kropotkina z innymi zwolennika-
mi anarchizmu, jest wspólne dla nich wszystkich traktowanie wolności jako naczelnej, 
otoczonej niemal kultem wartości. Owa wolność jest wartością nadrzędną i wokół niej 
skupiają się rozważania anarchistów dotyczące państwa, władzy, przymusu, które są 
moralnie uznawane za złe. Łączy się to z postawą potępiającą zasady autorytetu: wszel-
kie formy władzy, przymusu i hierarchii. Cechą charakterystyczną tej ideologii jest brak 
zgody na jakąkolwiek formę państwa, gdyż taka postawa łączy się z akceptacją zniewo-
lenia człowieka i stanowi podstawę spustoszeń moralnych, wynaturzenia i dehumani-
zacji. Anarchistów — jak zauważa D.  Grinberg — charakteryzuje wiara w  harmonię 
człowieka i przyrody6. Takie stanowisko oraz wiara w możliwość stworzenia społeczeń-
stwa zbudowanego bez aparatu przymusu państwa bazuje na głęboko optymistycznej 
wizji człowieka i jego natury, czyli wierze we „wrodzoną dobroć człowieka i umiejętno-
ści bezkonfl iktowego współżycia z  innymi ludźmi przy braku zewnętrznych rygorów, 
a także ufność w solidarność mas i lekceważenie niebezpieczeństwa partykularyzmu czy 
egoizmu wspólnotowego”7. Cechą anarchistów jest ich manichejska wizja podzielonego 
świata między siły dobra i zła. Zatem są oni „nastawieni wrogo do polityki (ponieważ 
ucieleśnia ideę władzy), do państwa wraz z jego prawnymi i instytucjonalnymi podpo-
rami (narzędziami ucisku), do Kościoła i religii (znów autorytet i hierarchia), do demo-
kracji (ponieważ oznacza podporządkowanie mniejszości woli większości, mierzenie 
wagi argumentów arytmetyczną liczbą głosów oraz zasadę reprezentacji ograniczającą 
możliwości decydowania o sobie przez jednostkę), do kapitalizmu — symbolizującego 
ucisk ekonomiczny i społeczny — oraz socjalizmu państwowego (za wszystko, co niesie 
ten drugi człon)”, a także do nacjonalizmu i militaryzmu8.

Porównując Kropotkina z innymi przedstawicielami anarchizmu, widać, że jego an-
tropologia stoi w wyraźnej sprzeczności ze  skrajnie indywidualistyczną i  egoistyczną 
koncepcją „Jedynego” M.  Stirnera. Już pobieżna analiza prac rosyjskiego anarchisty 
pokazuje, że proponowana przez niemieckiego fi lozofa wizja jednostki przeciwstawnej 

5 Por. P. Kropotkin, Zdobycie chleba, tłum. E. Godwin, Warszawa 1925.
6 D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994, s. 80.
7 Ibidem, s. 83.
8 Ibidem, s. 82.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Grzegorz Studnicki44

abstrakcyjnym bytom takim jak społeczeństwo czy rodzina — wizja, w której człowiek 
pozbawiony jest wymiaru kolektywnego — jest mu obca. Kropotkinowi bliższe było sta-
nowisko L. Tołstoja, z jego wizją społeczności wiejskich jako miejsca zdrowych relacji, 
wzajemnego szacunku, pomocy wzajemnej oraz form „naturalnego” komunizmu. Choć 
odrzucał religijny patos Tołstoja, jako irracjonalny, niejasny i pełen zabobonów, to jed-
nak był z nim zgodny co do wagi, jaką należy przywiązywać do relacji człowiek — drugi 
człowiek oraz jednostka — wspólnota. Kropotkina łączy z Bakuninem i Proudhonem 
nacisk na spontaniczność moralną człowieka, jako atrybut ludzkiej wolności i godno-
ści. Wszystkich trzech charakteryzuje nastawienie woluntarystyczne i wiara w realizację 
społeczeństwa bezpaństwowego, uzależnione od powszechnej „postawy, od woli zbio-
rowej, od świadomości ludzi. W przypadku Kropotkina — jak zauważa I. Socha–Tu-
rońska — ta wola jest sposobem przejawiania się rozumu i natury”9. Z pewnością także 
żaden z nich do końca nie rozwiązał problemu pogodzenia wolności i własności czy 
partykularyzmu grupowego.

Najbardziej wyróżniającą cechą Kropotkina spośród innych anarchistów jest — jak 
już wspomniałem wyżej — jego pozytywny i optymistyczny stosunek do nauk przyrod-
niczych, nauk o człowieku, historii oraz wiara w to, że nauka jest zdolna poznać prawdę 
o naturze świata oraz wykorzystać ją w celu zmiany rzeczywistości społeczno–politycz-
nej. Był zafascynowany możliwościami, jakie jego zdaniem stwarzała nauka drugiej po-
łowy XIX i początku XX w. Z pewnością nie był w tej postawie osamotniony, pomimo 
że pojawiały się już głosy zwątpienia w możliwość obiektywnego poznania prawdy oraz 
wątpliwości co do metod, jakimi posługują się niektóre nauki o człowieku (np. ewolu-
cjonizm). Niemniej nauka staje się dla niego wzorem do naśladowania — drogą, któ-
rą powinien kroczyć anarchizm, jeśli tylko chce być wiarygodny, dojrzały oraz zdolny 
zmieniać świat. Próba unaukowienia doktryny anarchistycznej miała się sprowadzać do 
połączenia postulatów egalitarnego i antyautorytarnego społeczeństwa z osiągnięciami 
nauki — szczególnie przyrodoznawstwa. Jego celem było naukowe uzasadnienie pra-
womocności idei społecznych anarchizmu, a  szczególnie jednego z  fundamentalnych 
założeń, że człowiek jest z natury dobry. Jak zauważa Włodzimierz Rydzewski, dla Kro-
potkina dotychczasowa teoria anarchizmu bazowała na przednaukowych intuicjach10. 
Kropotkin uważa, że anarchizm wyrasta z  ludu, jest z nim związany i stoi po stronie 
twórczej siły mas. Dzięki współczesnej nauce i technice może on stworzyć takie „urzą-
dzenia, które dają gwarancje wolnego rozwoju społeczeństwa”11. Anarchizm jawi mu 
się jako dyscyplina naukowa będąca „konsekwentnym rezultatem ruchu postępowego 
na polu nauk przyrodniczych, który rozpoczął się u schyłku XVIII stulecia”12. Celem 

9 Por. I.  Socha–Turońska, Proudhon, Bakunin i  Kropotkin. Świeckie anarchizmy socjalistyczne 
XIX wieku, „Studia Filozofi czne” 1978, nr 3, s. 107.
10 Por. W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 1979, s. 56.
11 Por. P. Kropotkin, Nauka i anarchizm, tłum. A. Baral, [w:] W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 
1979, s. 216.
12 Ibidem, s. 226.
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unaukowionej teorii anarchistycznej jest „stworzenie naukowego poglądu na przyrodę 
włącznie z człowiekiem”13. Anarchizm stać się ma działem nauk przyrodniczych, bada-
jących m.in. instytucje społeczne, a biorąc rozbrat z metafi zyką, ma stanowić wkład do 
współczesnej nauki i fi lozofi i materialistycznej14. Dzięki metodom dedukcyjno–induk-
cyjnym anarchizm jako nauka pozytywistyczna jest w stanie rozwijać się oraz ustrzec 
przed wewnętrznymi sprzecznościami.

Poglądy Kropotkina na naukę mają wiele wspólnego z założeniami ewolucjonizmu 
klasycznego. Uważa on, że nauka oraz jej rozwój mają charakter kumulatywny. Dla 
niego nauka to nieustanny proces zbliżania się ku prawdzie, to swoiste „kroczenie od 
jednego przybliżenia do drugiego: tj. od pierwszego przybliżonego wyjaśnienia całego 
szeregu zjawisk do następnego wyjaśnienia, stanowiącego bardziej ścisłe przybliżenie”15. 
Dla Kropotkina tylko argumenty oparte na kryterium naukowej metody dedukcyj-
no–indukcyjnej mają jakąś moc. Pozwala mu to krytykować i oceniać „spirytualizm”, 
„aprioryzm”, „osobisty idealizm”, „symbolizm” jako te postawy, które odciągają czło-
wieka od prawdziwego poznania i ciągną go w kierunku „ciemnych średniowiecznych 
wierzeń wraz ze wszystkimi ich zabobonami, bałwochwalstwem oraz wiarą w czary”16. 
Atakując romantyków, stara się bronić autorytetu nauki jako tej dziedziny aktywności 
umysłu ludzkiego, która potrafi  dostarczyć prawdziwe i racjonalne argumenty, stające 
się fundamentem etyki (na bazie której ma powstać nowe społeczeństwo), oraz sprostać 
współczesnym wymaganiom17. Kropotkin wydaje się odzwierciedlać postawę życiową, 
która zakłada, że myślenie i rozważania naukowe nie zwalniają od działania, zaanga-
żowania oraz odpowiedzialności za naprawę świata. Dla niego zawodowa sfera życia 
(naukowca, badacza) oraz pozazawodowa (działalność polityczno–społeczna) stanowi-
ły komplementarną całość. Etyka zawodowa naukowca łączy się z etyką osobistą anar-
chisty. Wyznacza on nauce zadania przezwyciężenia powstałego, jako skutek uboczny 
ewolucji, dualizmu przyrody i kultury/cywilizacji oraz stawia jej za cel rozwiązanie pro-
blemów poznawczych, które prowadzić mogą do sprzecznych poglądów.

Anarchizm jest dla Kropotkina zarówno fi lozofi ą przyrody, jak i społeczeństwa. We 
Wspomnieniach rewolucjonisty zauważa, że „anarchizm powinien postępować zupełnie 
odmienną drogą niż stosowane dotąd w naukach o człowieku metody metafi zyczne lub 
dialektyczne […] powinien posługiwać się tymi metodami, jakie stosuje się w naukach 
przyrodniczych […] opierać się na mocnej podstawie indukcji, zastosowanej do urzą-
dzeń ludzkich”18. Anarchizm oparty jest jego zdaniem na kinetycznym pojmowaniu 
świata przyrody, człowieka, społeczeństwa, polityki, moralności itp. Urasta on wręcz do 
roli metody, dzięki której możliwe jest utworzenie fi lozofi i syntetycznej ujmującej świat 

13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 228.
15 Por. P. Kropotkin, Etyka…, s. 17.
16 Ibidem, s. 18.
17 Ibidem, s. 18.
18 Por. P. Kropotkin, Wspomnienia…, s. 426.
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przyrody i człowieka jako jedno. Kropotkin zdaje się wciągać naukę w sferę aksjologicz-
nego, moralnego i etycznego działania. Jej autorytet ma być wsparciem dla słusznych 
z punktu widzenia anarchizmu celów oraz systemu wartości. 

Dla Kropotkina nauka jest drogą, którą powinien kroczyć anarchizm w celu obalenia 
innych, błędnych ustaleń naukowych. Autor stara się metodami naukowymi wskazy-
wać, wbrew darwinistom, że prawem wewnątrzgatunkowego życia nie jest rywalizacja 
i gwałt, lecz kooperacja i pomoc — a więc to skłonności naturalne osobników ludzkich 
wystarczają, by zapewnić społeczeństwu bezkonfl iktowy ład19. Zgodnie z panującymi 
ówcześnie wyobrażeniami dotyczącymi metod naukowych, szczególnie charakterys-
tycznych dla paradygmatu ewolucjonistycznego, śledził, porównywał oraz dokonywał 
analizy materiałów historycznych i etnografi cznych w celu wykazania, że państwo wraz 
ze swym rozszerzającym się autorytetem jest niepotrzebną nadbudową, wzniesioną nie 
w  imię równości i wolności, lecz w  interesie kapitału. Twórczość Kropotkina wydaje 
się doskonałym przykładem próby wykorzystania jednego z paradygmatów naukowych 
czy też rodzajów dyskursu naukowego dla nadania legitymizacji innemu dyskursowi — 
dyskursowi politycznemu, anarchistycznemu. Poglądy Kropotkina, dotyczące roli nauki 
zdolnej ustalić nową hierarchię wartości (nadrzędność wolności), celów (komunizm 
bezpaństwowy) i dróg prowadzących do ich realizacji (etyka, wychowanie, organizacja 
życia społecznego i produkcji), zdają się odzwierciedlać zasadniczą cechę modernizmu 
— a mianowicie przypisanie rodzajowi ludzkiemu zdolności perfekcyjnego obmyślania, 
wciąż na nowo, swej własnej kondycji i umiejętności występowania w roli jedynego za-
rządcy własnej egzystencji20.

Kropotkin żył w czasach, w których wiara w to, że postęp jest czymś rzeczywistym 
i  nieuniknionym, była żywa. Można powiedzieć, że jego poglądy na naukę były od-
zwierciedleniem klimatu intelektualnego charakteryzującego się optymistyczną wiarą 
w możliwości nauk przyrodniczych i społecznych. Wierzył, że dzięki nauce i racjonalne-
mu rozumowi człowiek zmierza do utworzenia nowego społecznego ładu. Miał nadzieję 
na pogodzenie zdobyczy techniki z awansem moralnym ludzkości lub inaczej — pogo-
dzenia postępu technicznego oraz społecznego z niektórymi wartościami; które nazwać 
można przedtechnologicznymi czy przednowoczesnymi, takimi jak lojalność, sponta-
niczność, wspólnotowość, pomoc wzajemna itd. Takie nastawienie „sytuuje” go w obrę-
bie scjentyzmu, który — jak zauważa Neil Postman21 — charakteryzują trzy wzajemnie 
powiązane ze sobą idee. Jako pierwszą należy wymienić ideę głoszącą, że „metody nauk 
przyrodniczych można stosować do badań nad zachowaniami ludzi”22. To ona stanowi 
rdzeń badań m.in. socjologii, ewolucjonizmu klasycznego — odnajdziemy ją również 
w Kropotkinowskiej wizji anarchizmu jako nauki naśladującej metody nauk przyrodni-

19 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część II. Rozwój, Poznań 2001, s. 27.
20 Por. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. J. Margański, Kraków 2007, s. 70.
21 Por. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska–Dulęba, Warszawa 
2004, s. 177.
22 Ibidem.
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czych. Druga idea zakłada, że „z nauk społecznych wyłaniają się pewne zasady, którymi 
można się posłużyć, by zorganizować społeczeństwo na fundamentach racjonalnych, 
a zarazem humanitarnych”23. Ten wątek jest szczególnie wyraźny w koncepcji/propozy-
cji komunizmu bezpaństwowego, jaki kreśli Kropotkin na stronicach Zdobycia chleba. 
Trzecią ideę charakteryzuje wiara w naukę „jako spójny i wyczerpujący system przeko-
nań, który nadaje życiu nie tylko sens, lecz także poczucie dobrostanu, moralności”24. 
Ów związek pomiędzy moralnością i  nauką uwidacznia się najbardziej w  Etyce oraz 
w Pomocy wzajemnej. Wymienione prace najbardziej odsłaniają wyobrażenia dotyczą-
ce nauki oraz cele społeczne, jakie stawia im Kropotkin. Nauka jest dla niego wzorem 
i metodą poznania świata. Dostrzega on także wspólne elementy anarchizmu i nauki. 
Ową wspólną cechą jest pewna postawa zwątpienia, wynikająca z dążenia do odkry-
cia prawdy oraz chęci polepszenia warunków życia człowieka. Nauka ma jego zdaniem 
wymiar moralny — jest „poprawna moralnie”, ponieważ obala wszelką metafi zykę, za-
bobon, które zniewalają człowieka. Dostarcza ona, według Kropotkina, argumentów 
przemawiających za słusznością tez i  założeń anarchizmu. Autor jest przekonany, że 
czasy, w których przyszło mu żyć, przyniosły odpowiedni klucz umożliwiający czyta-
nie „księgi przyrody”, „rozwoju życia organicznego i ludzkości” oraz odpowiednie ich 
zrozumienie, bez odwoływania się do systemów metafi zycznych opartych na koncep-
cji abstrakcyjnego bytu nadprzyrodzonego25. Czytając ową księgę zgodnie z regułami 
wyznaczonymi przez współczesną, pozbawioną metafi zyki metodę badawczą czytelnik 
odkrywa, zdaniem Kropotkina, argumenty przemawiające za tym, że człowiek jest z na-
tury dobry, jest skłonny do współpracy i kooperacji dzięki wrodzonemu instynktowi 
społecznemu (pomocy społecznej), który pozwolił przetrwać gatunkowi ludzkiemu. 
A skoro istnienie owego instynktu jest według Kropotkina udowodnione drogą nauko-
wą oraz jest on przypisany kondycji ludzkiej, to tym samym anarchizm, biorący swój 
początek właśnie z tego naturalnego instynktu, zyskuje naukowy oraz moralny autory-
tet. Ten tok rozumowania ma dostarczyć anarchizmowi argumentów oraz legitymizacji, 
pozwalającej na przeprowadzenie zmian społecznych skupionych wokół zbudowania 
społeczeństwa bezpaństwowego. Sama postawa anarchistyczna jako fi lozofi a i działa-
nie polityczne zyskuje rangę czegoś naturalnego. Kropotkina można określić mianem 
utylitarysty. Na takie „zaszufl adkowanie” tego anarchisty–badacza pozwala jego wiara 
w odkrycie ścisłych reguł rządzących życiem społecznym czy też regularności w ludz-
kim zachowaniu, jak również możliwość realizacji pewnej wizji świata społecznego, ba-
zująca na założeniu o istnieniu jakiejś uniwersalnej cechy rodzaju ludzkiego. 

Stosunek P. Kropotkina do nauki wpisuje się w  tradycję myślenia zapoczątkowaną 
przez F. Bacona. Ten angielski fi lozof nie tylko stworzył teorię kierunku rozwoju cywi-
lizacji, ale jako jeden z pierwszych stwierdził, że celem pracy naukowej jest zwiększenie 
„szczęścia ludzkości” — a więc dołączył do defi niowania nauki jako poznania prawdy 

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 P. Kropotkin, Nauka…, s. 218.
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jej postrzeganie w  kategoriach możliwości26. Kropotkin wierzył, że dzięki wysiłkowi 
człowieka, jego rozumowi, technice oraz odpowiedniemu systemowi etyki zbudowa-
nemu w  oparciu o  metody naukowe możliwe jest stworzenie nowego społeczeństwa 
na wzór „złotego wieku ludzkości” — społeczeństwa anarcho–komunistycznego. Taka 
postawa niewątpliwie wpisuje się w tradycję myśli oświeceniowej, będącej w opozycji do 
kosmologii chrześcijańskiej mówiącej, że powrót do Edenu nie jest możliwy bez cudu 
i interwencji Boga Stwórcy. Nauka i technologia są narzędziem prowadzącym do roz-
wiązania wszelkich współczesnych Kropotkinowi problemów ekonomiczno–społecz-
nych, a  więc prowadzą do urzeczywistnienia ideału społeczeństwa bezpaństwowego, 
w którym zaspokojone zostaną wszystkie potrzeby człowieka, zarówno te materialne, 
jak i intelektualne. Patrząc na Kropotkina, można powiedzieć, że jest dzieckiem dwóch 
epok. Z  jednej strony na gruncie naukowym jest kontynuatorem Oświecenia i  myśli 
pozytywistycznej, gloryfi kującej racjonalny umysł, nauki przyrodnicze i  ich metody. 
Z  drugiej strony jest, podobnie jak większość anarchistów, przeciwnikiem oświece-
niowych instytucji, a szczególnie urządzeń nowoczesnego państwa. Kropotkin patrzył 
także na naukę z ufnością, jako na coś, co pozwoli człowiekowi poznać samego siebie, 
swoją naturę i ponownie zjednać się ze światem przyrody.

Kreśląc wizję współczesnej nauki przezwyciężającej ograniczenia stojące na drodze 
do realizacji dobrego społeczeństwa, Kropotkin zwraca jednocześnie uwagę na jej źró-
dła. Wizja jej rozwoju pozostaje silnie spleciona, podobnie jak u ewolucjonistów, z pro-
cesem ewolucji człowieka i społeczeństwa oraz podporządkowana jest tezie o pomocy 
wzajemnej jako immanentnej cesze ludzkiej natury. Tym samym współczesna nauka 
jawi mu się jako konsekwencja wysiłku, kumulacji wiedzy minionych pokoleń, wza-
jemnej pomocy i kooperacji przedstawicieli kolejnych generacji oraz technologicznego 
skoku, jaki miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. Dla Kropotkina współ-
czesność oraz jej osiągnięcia to wynik swoistego związku przeszłości i teraźniejszości. 
Współczesna mu nauka staje się częścią jego manifestu (światopoglądu) anarchistycz-
nego i  nabiera szczególnego, z  perspektywy życia społecznego, znaczenia. Pisze on: 
„w  istocie jesteśmy bogaci, nieskończenie bardziej, niż przypuszczamy: bogaci dzięki 
temu, co już posiadamy, a bardziej jeszcze ze względu na to, co stworzyć możemy przy 
pomocy istniejących środków produkcji, nieskończenie zaś bogaci przez możność tego, 
co da się otrzymać z ziemi, fabryk, z wiedzy i umiejętności technicznej, gdy cała pro-
dukcja zostanie skierowana dla zapewnienia dobrobytu powszechnego”27. Wiedza ma 
wyzwolić człowieka z jego społecznych i przyrodniczych ograniczeń — ma mieć cha-
rakter utylitarny. Widać tu elementy fi lozofi i pozytywistycznej. Obecna jest tutaj wia-
ra w zmianę świata poprzez naukę oraz dzięki ustaleniom nauk przyrodniczych. Mają 
one usunąć szkodliwe przyzwyczajenia człowieka. Kropotkin w swej fascynacji nauką 
wyznacza jej jednocześnie ważną funkcję, prowadzącą do — używając sformułowania 

26 Por. N.  Postman, W  stronę XVIII  stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, 
tłum. R. Frąc, Warszawa 2001, s. 34.
27 P. Kropotkin, Zdobycie..., s. 2.
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Maksa Webera — odczarowywania świata i usunięcia z niego tego, co ma charakter me-
tafi zyczny, niesprowadzający się do zasad rządzących naukami przyrodniczymi.

Irena Socha–Turońska określa Kropotkina mianem naturalisty, racjonalisty kon-
tynuującego wątki myślenia utrzymane w duchu Oświecenia28. Kropotkin opowiada 
się po stronie racjonalizmu, sprzeciwiając się wierze w nadprzyrodzone pochodzenie 
etyki, a  występując przeciw ortodoksji chrześcijańskiej i  klerykalizmowi, pokazuje, 
w jakim stopniu jest „spadkobiercą” i „kontynuatorem” myśli oświeceniowej. Jedno-
cześnie wierzył w  jedność natury ludzkiej skupionej wokół instynktu społecznego. 
Owa wiara była fi larem jego anarchistycznego światopoglądu i  nadziei na budowę 
lepszego społeczeństwa. Jest to jednak wiara, którą starał się Kropotkin „zracjonali-
zować”, umieszczając ją w ramach dyskursu naukowego, używając argumentów, o sile 
których decydować miała naukowa metoda i uzyskane tą drogą wnioski. Ową wiarę 
we wrodzoną dobroć człowieka, wywiedzioną z  instynktu społecznego, towarzysko-
ści, realizującą się w wielu rozmaitych formach społecznego działania niezależnie od 
etapu ewolucji społecznej, epoki, szerokości i długości geografi cznej (dowodów czego 
miały dostarczać takie nauki jak etnografi a, antropologia czy historia), łączy z kon-
cepcją człowieka jako istoty racjonalnej, kierującej się rozumem, zdolnej pokonać 
trudności i wymagania, jakie stawia przed człowiekiem środowisko. Jednocześnie rys 
romantyczny ujawnia się w jego negatywnym stosunku do cywilizacji, która ma prowa-
dzić do wynaturzenia i patologii społecznej, zerwania więzi i solidarności społecznej, 
a więc wprowadzenia w rzeczywistość społeczną egoizmu (np. system kapitalistyczny, 
państwo itd.). Do romantyków zbliża go także pozytywna ocena tego, co naturalne, 
oraz tego wszystkiego, co na poziomie mitu (w  Barthes’owskim znaczeniu) ukrywa 
się za pozytywną percepcją pojęcia „lud” — tym samym gmin wiejski, „prosty lud”, 
„dzicy” sytuują się po stronie bycia w stanie natury, a więc zarazem czegoś autentycz-
nego, zdrowego i nieskażonego cywilizacją. To tam jednostka umieszczona jest najbli-
żej idealnego stanu natury i wolności, cieszącej się nieograniczonym przez instytucje 
państwowe i cywilizację spontanicznym życiem. Nauka ma przezwyciężyć owe naro-
słe w toku ewolucji sprzeczności, czyniąc człowieka na nowo częścią natury. Pozwoli 
ona zakwestionować autorytet religijny, siłę państwa, przymus ekonomiczny jako byty 
sztuczne, dehumanizujące i niszczące człowieka.

Przyglądając się rozważaniom Kropotkina, dostrzegamy w nich, że anarchizm w jego 
wersji jest nie tyle wynikiem nauki (w  tym fi lozofi i), ile konsekwencją uznawania za 
naturalne skłonności człowieka do bycia wolnym i autentycznym, a przy tym zdolnym 
do współpracy z innymi. Umieszcza go to z jednej strony po stronie prostego ludu i spo-
łeczności plemiennych, z  szeregiem rozwiązań umożliwiających współżycie społecz-
ne, odnoszących się do przestrzegania pokoju, uśmierzania sporów i wspierania dążeń 
ogólnych, bez potrzeby istnienia państwa (wynikają one niejako z instynktu społeczne-
go), a z drugiej stawia w opozycji do grup ludzi chcących posiadać władzę, kontrolować 
innych, uciskać i ujarzmiać (np. kapłani, wodzowie). Zdaniem Kropotkina, anarchizm 

28 I. Socha–Turońska, Proudhon, Bakunin..., s. 105. 
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wyrasta z pierwszego członu opozycji — zasady ludu29 — i jawi się jako naturalna kon-
sekwencja istniejącego w przyrodzie instynktu społecznego. Zdaniem Mikołaja Bierdia-
jewa źródeł światopoglądu oraz charakterystycznej postawy wobec wolności, państwa 
i władzy Kropotkina, ale także Bakunina czy Lwa Tołstoja, należy doszukiwać się z jed-
nej strony w ich arystokratycznym pochodzeniu, a z drugiej w oddziaływaniu intelek-
tualnym kręgów rosyjskich słowianofi lów czy narodników, w których patos wolności 
łączył się ze  zwrotem w  kierunku żywiołu ludowego, kolektywizmu, wspólnoty. Dla 
M. Bierdiajewa swoista postawa wyżej wymienionych postaci jest związana z anarchi-
styczną naturą narodu rosyjskiego, ukształtowanego w procesie jego dziejów historycz-
nych, pod wpływem uwarunkowań kulturowych i politycznych oraz funkcjonowania 
systemu biurokracji imperialnej władzy30. Jego zdaniem, Kropotkin odzwierciedla po-
stawę kręgów inteligencji rosyjskiej, dzielącej świat na przeciwstawne sobie „my” — in-
teligencja, społeczeństwo, lud, ruch wyzwolicielski — i  „oni” — państwo, urzędnicy, 
mieszczaństwo, imperium, władza31.

Kropotkin uważa, że współczesna wiedza naukowa oraz procedury naukowe powinny 
być włączone w proces uspołeczniania jednostek. Mają one nie tylko przekraczać szko-
dliwe ograniczenia ekonomiczne i mentalne (w postaci guseł i zabobonów), ale dostar-
czać przykładów „naturalnych” sposobów życia człowieka w społeczeństwie bez państwa. 
Nauka ma stać się częścią nowej etyki. Ma pomóc w uzasadnianiu postaw moralnych, 
stanowiących podwaliny pod społeczeństwo bezpaństwowego komunizmu. To na niej 
powinna być ugruntowana moralność. Kropotkin nie wywodzi etyki z  bytu nadprzy-
rodzonego. Wyznaczył on nauce funkcję podważającą wszelki metafi zyczny autorytet, 
gdyż etyka przedstawiana jako coś pochodzenia boskiego była dla niego zabobonem. 
Umiejętność rozpoznania tego, co dobre, i  tego, co złe, nie ma charakteru nadprzyro-
dzonego. Etyka jest niezależna od wszelkich systemów religijnych, gdyż rodowód swój 
wiedzie od instynktu społecznego zwierząt. Poglądy Kropotkina dotyczące moralności 
mają oparcie w materializmie. Pozwala to temu autorowi odrzucać zaproponowany przez 
I. Kanta podział na nauki zajmujące się zjawiskami fi zycznymi i duchowymi32. Należy 
również zauważyć, że negatywne stanowisko Kropotkina dotyczące wiedzy i autorytetu 
opartych na metafi zyce zbieżne jest z oceną tradycji, jakiej dokonał E. B. Taylor. Dla obu 
autorów działają one hamująco na rozwój człowieka. Podczas gdy dla Taylora tradycja 
jest zaprzeczeniem rozumu i postępu, krępuje naturalną, intelektualną innowacyjność 
człowieka — wiele naszych zwyczajów istnieje raczej dlatego, że są stare, a nie dlatego że 
są dobre, tak dla Kropotkina religia oraz zabobon mają siłę zniewalającą ludzki rozum, 
odciągając go od poznania prawdy i możliwości zmiany warunków własnej egzystencji.

Kropotkin podjął także krytyczną ocenę świata nauki, dokonaną z perspektywy przy-
jętych z góry postaw moralnych i światopoglądowych oraz z uwzględnieniem ówcze-

29 P. Kropotkin, Nauka…, s. 215.
30 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, tłum. J.C. — S.W., Warszawa 1999, s. 151.
31 Ibidem, s. 152–153.
32 P. Kropotkin, Nauka…, s. 223.
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snego dyskursu naukowego („pola nauki”). Ukazuje to, jak jako badacz i naukowiec był 
uwikłany w życie społeczne, którego był częścią. Przykładem takiej postawy może być 
jego stosunek do Augusta Comte’a. Zgadzał się on z jego pozytywistycznymi postula-
tami, ale jednocześnie krytykował go za brak odwagi i odpowiedniej wiedzy pozwala-
jącej mu dostrzec, że moralność człowieka nie ma charakteru nadprzyrodzonego, lecz 
pochodzi wprost z obserwacji przyrody i z życia w społecznościach ludzkich33. Rady-
kalne stwierdzenie Kropotkina, że „pojęcie cnoty i  występku to pojęcia zoologiczne, 
nie tylko ludzkie”34, zdradza jego silne osadzenie w  paradygmacie materialistyczno–
ewolucyjnym. To materialistyczne ujęcie oraz wiara w możliwości nauki objawiają się 
m.in. w stwierdzeniu, że „zasada moralna w człowieku posiada tę samą trwałą budowę, 
co jego organizacja fi zyczna i obie są dziedzictwem rozwoju niezwykle długiego, trwa-
jącego może tysiące lat”35.

Kropotkin w śmiały sposób stara się łączyć w całość sferę polityki, nauk przyrodni-
czych, nauk społecznych oraz nauk o moralności, w celu stworzenia projektu idealnego 
społeczeństwa. Wiara w  skuteczność metod indukcyjno–dedukcyjnych oraz w  to, że 
życie społeczne człowieka można badać tak jak życie zbiorowe mrówek, dawała mu 
przekonanie, że istnieje możliwość poznania obiektywnej prawdy o przydatności insty-
tucji ludzkich. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że ówczesne nauki o społeczeństwie nie 
wypracowały jeszcze odpowiednich metod poznawczych, tak doskonałych już w przy-
padku fi zyki czy też chemii. Jedną z przeszkód stojących na drodze do poznania praw-
dy stać się miały społeczno–kulturowe uwarunkowania badaczy, którzy ze względu na 
swoje uprzedzenia nie mogli lub nie chcieli dostrzec naturalnych praw i naturalnego 
porządku społecznego36. 

Wiara Kropotkina w naukową drogę rozwiązania zasadniczych problemów społecz-
nych zakłada zlikwidowanie ucisku i niesprawiedliwości, jeśli w odpowiedni sposób wy-
korzysta się twórczą moc, działania konstrukcyjne ludu i połączy z możliwościami, jakie 
dostarcza współczesna nauka i technika37. Nauka musi mieć pozytywne zastosowanie 
i oddziaływanie. Ma ona pomóc rozpoznać nawarstwione historycznie wynaturzenia, 
„potępić je moralnie na gruncie naturalistyczno–racjonalistycznej etyki, a  następnie 
usunąć je praktycznie w  zbiorowym działaniu stanowiącym realizację wspólnej woli 
życia godnego, działającej z inspiracji intelektualno–moralnej”38. Zdaniem Kropotkina, 
rozum jest w stanie odkryć zasady etyczne, stanowiące źródło naturalnych instynktów 
solidarności i uczuć życzliwości. Jest on nie tylko racjonalistą, wierzącym w aksjolo-
giczne treści twierdzeń naukowych oraz w to, że z nauki mogą płynąć moralne korzyści. 
Autor wierzy także w to, że etos nauki — wraz z jego krytycyzmem, poszanowaniem 

33 Ibidem, s. 220.
34 P. Kropotkin, Etyka…, s. 28.
35 Idem, Nauka…, s. 221.
36 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea…, s. 151–152.
37 P. Kropotkin, Nauka…, s. 216.
38 I. Socha–Turońska, op. cit., s. 105.
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prawdy, przestrzeganiem metody, obiektywnością — powinien być wzorcowy dla ca-
łej sfery stosunków międzyludzkich znajdujących się poza nauką39. Echa tych założeń 
można odnaleźć u Radcliff e–Browna, który ze względu na swoje anarchistyczne sympa-
tie oraz współpracę z Kropotkinem, jaką nawiązał w okresie swych studiów w Wielkiej 
Brytanii, nazywany był Anarchy Brown. Zapoznał się on z jego wersją społecznego dar-
winizmu, teorią pomocy społecznej oraz poglądami na rolę nauki, co miało wpływ, obok 
teorii Durkheima, na jego teoretyczne rozważania, postawy życiowe oraz praktyczny 
stosunek do antropologii społecznej, której wyznaczył między innymi cel rozwiązania 
konfl iktów między białą i  tubylczą ludnością Afryki Południowej. Jego zdaniem, po-
myślne rozwiązanie tego problemu wymaga gruntownej wiedzy o tubylcach, co umoż-
liwi zbudowanie pewnego pomostu do harmonijnych stosunków40.

Kropotkin, prawdopodobnie inspirowany przez Spencera, wytyczył etyce cel — przy 
jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych metod nauk przyrodniczych — określenia 
zasad moralnego postępowania. Nauka o moralności powinna być wolna od przesądów. 
Aby tego dokonać oraz zrozumieć postępki człowieka, należy jego tryb życia poddać 
obserwacji oraz rozpatrywać jako część świata organicznego, tak jak czynią to nauki 
przyrodnicze. Dla Kropotkina nauka „nie podkopuje podstaw etyki, lecz przeciwnie, 
nadaje konkretną (materialną) treść mglistym, metafi zycznym twierdzeniom, podawa-
nym przez transcendentną, czyli nadprzyrodzoną etykę”41. Jego zdaniem, system wy-
chowawczy połączony z demaskatorskimi metodami anarchizmu oraz sceptycyzmem 
nauki jest w stanie dostarczyć jednostek świadomych i dojrzałych, zdolnych zmienić do-
tychczasowy porządek społeczny. Według Kropotkina współczesna mu nauka osiągnęła 
podwójny cel: z  jednej strony nauczyła człowieka pewnej skromności pokazując mu, 
że jest zaledwie drobną cząstką wszechświata — wydostając go z „cienia egoistycznego 
odosobnienia i zniweczyła jego zarozumialstwo, które doprowadzało go do uważania 
siebie za środek świata i za przedmiot szczególnej troski Stwórcy; z drugiej „nauka wy-
kazała, jak potężna jest ludzkość w  swym postępowym rozwoju, jeśli umiejętnie po-
sługuje się nieograniczoną energią przyrody” — daje ona materialną siłę, jak i wolność 
myśli, zdolną pchnąć człowieka na nowe „tory postępu”42.

Nauka, zdaniem Kropotkina, jest ściśle związana z procesem ewolucji. Stanowi ona 
efekt końcowy rozwoju intelektualnego ludzkości i  ma jasno wyznaczony cel. Z  ko-
lei sama historia ludzkości jawi się mu jako „proces dwunurtowy: współwystępują tu 
i zwalczają się wzajemnie dwie zasady — wynaturzona zasada przymusu i autorytetu, 
wyzysku i fałszu lub oszustwa oraz naturalna zasada moralnej spontaniczności, wolno-
ści, równości, pomocy wzajemnej, prawdy”. Pierwszą z nich nazwał zasadą państwową, 

39 Ibidem, s. 105.
40 Por. R. J. Perry, op. cit., s. 61–65; A. K. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej. Rzecz o roz-
woju teorii antropologii społecznej, Warszawa 1990, s. 158; A. Kuper, Między charyzmą i rutyną. 
Antropologia brytyjska 1922–1982, tłum. K. Kaniowska, Łódź 1987, s. 65.
41 P. Kropotkin, Etyka…, s. 27.
42 Ibidem, s. 12.
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drugą zaś — opartą na instynkcie społecznym — ludową43. Dzieje ludzkości to nie-
ustanne przenikanie się owych dwóch zasad, a proces doskonalenia intelektualnego po-
łączony z rozwojem moralnym ma pozwolić zwyciężyć zasadzie ludowej. Bezgraniczne 
możliwości moralnego doskonalenia się człowieka są możliwe wtedy, gdy dane mu będą 
odpowiednie warunki bytowe w dzisiejszych czasach44.

Wyznawana przez Kropotkina koncepcja ewolucji człowieka jako części świata 
przyrody jest silnie związana z  jego światopoglądem oraz tezą mówiącą o wrodzonej 
dobroci i społecznej naturze człowieka. Kropotkin wkomponowuje w obraz rzekomo 
obiektywnie odtwarzanego świata to, co subiektywne — a więc własne poglądy i przed-
sądy badawcze. Parafrazując słowa Michała Buchowskiego, można powiedzieć, że obraz 
rzeczywistości, nabyty przez Kropotkina w trakcie jego edukacji kulturowej, służy mu 
jako wzorcowa struktura organizująca poznanie i zgromadzony materiał — a więc rze-
czywistość interpretuje on z perspektywy posiadanych jako badacz kompetencji kultu-
rowych45. Należy zaznaczyć, że źródeł inspirujących Kropotkina jest wiele. Potrafi ł on 
łączyć wątki myślowe wychodzące z zasadniczo różnych tradycji myślowych. Dokonuje 
on swoich analiz będąc usytuowany w konkretnym kontekście społeczno–kulturowym 
i historycznym. Jego myśli, metody, sformułowania są formą zachowania, wyrażającą 
ludzki charakter sytuacji, w jakiej zostały osiągnięte oraz w jakiej przyszło mu żyć. Tym 
samym jego prace stają się jednocześnie „świadectwem” czasów/epoki, w jakiej on żył, 
a zarazem stanowią jedynie tylko część tej kultury46.

Teksty Kropotkina, jako artefakt kulturowy danej epoki, dają możliwość częściowego 
poznania panującego wówczas klimatu intelektualnego oraz tła społecznego, w którym 
dojrzewał intelektualnie. Może nie są one reprezentatywne dla całej epoki, ale mówią 
coś na temat kultury czy subkultury wytworzonej przez stosunkowo wąską grupę przed-
stawicieli zachodniego świata nauki. Są one materializacją wypracowanego przez nich 
wspólnie, rządzącego się swoją logiką, systemu metod, operacji, znaków i symboli two-
rzących klucz umożliwiający porządkowanie, zestawianie, kategoryzowanie oraz wza-
jemne łączenie danych/informacji, płynące do człowieka z otaczającej go rzeczywistości 
w celu stworzenia uporządkowanego, spójnego obrazu świata. Ów uporządkowany ob-
raz świata, podobnie jak inne formy myślenia potocznego czy światopoglądu, stanowi 
podzielany przez jego twórców swoisty konstrukt kulturowy pomagający im orientować 
się w świecie. Posiada on określoną strukturę istotności i określony sens, odgrywa rolę 
schematu odniesienia, będącego podstawą interpretacji wszelkich doświadczeń jednost-
ki (np. naukowca). Pomoc wzajemna, Etyka czy Zdobycie Chleba materializują wymiar 

43 I. Socha–Turońska, op. cit., s. 105.
44 Por. R. Jabłonowski, Przedmowa, [w:] P. Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik…, s. 7.
45 Por. M.  Buchowski, Etnologiczne badania nad światopoglądem, [w:]  W.  J.  Burszta, J.  Dam-
rosz (red.), Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci 
Profesora Józefa Burszty, Warszawa 1994, s. 143.
46 Por. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refl eksje na tematy fi lozofi czne, tłum. Z. Pucek, 
Kraków 2003, s. 53.
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naukowych „zbiorów abstrakcji, generalizacji, formalizacji i idealizacji specyfi cznych” 
organizujących myślenie ich autora47. Obraz świata, jaki tworzy Kropotkin, oraz jego or-
ganizacja budowane są zgodnie z przyjętym przez niego „systemem istotności” oraz są 
skorelowane z jego określoną sytuacją biografi czną48. Ów „system istotności” znajduje 
u Kropotkina ujście w stosowanych przez niego typizacjach i generalizacjach. Korzysta 
on niejako z intersubiektywnego charakteru wiedzy o świecie — zarówno tej potocznej, 
jak i naukowej (choć granice między nimi są dość płynne). Wspomniane wyżej prace 
stanowią przykład wykorzystania dostępnej ówcześnie „anonimowej”, „bezosobowej” 
wiedzy naukowej, w celach społeczno–politycznych. Kropotkin, korzystając w całości 
lub częściowo z dorobku nauk zajmujących się człowiekiem, jednocześnie „zagarnia” 
ich społeczny autorytet zbudowany na przekonaniu o  towarzyszącym im rzekomo 
„zdroworozsądkowym” wzorze myślenia. W celach politycznych i ideologicznych wy-
korzystuje on, angażuje i „zmusza” siłę mitu zbudowanego wokół społecznych wyobra-
żeń nauki — ów mit podporządkowuje doktrynie anarchistycznej.

Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju została wydana w 1902 r., czyli w okresie, kiedy 
paradygmat ewolucyjny oraz teoria Darwina wydawały się jeszcze mieć swój atrakcyjny 
blask zdolny oddziaływać na wyobraźnię naukową wielu badaczy. Był to czas, w którym 
popularnością cieszył się darwinizm społeczny, stawiający na pierwszym planie „walkę 
o byt”, ciążący w kierunku tradycji myślowej Hobbesa, streszczającej się w łacińskiej sen-
tencji homo homini lupus est. Wśród przedstawicieli socjaldarwinzmu można wymienić 
badacza, zoologa, propagatora darwinizmu, Th omasa H.  Huxleya, który podobnie jak 
Hobbes uważał, że ludzkość jest luźnym zbiorowiskiem istot zawsze gotowych do walki 
wzajemnej i ograniczonych w swych instynktach tylko przez wpływ jakiejś władzy. Kro-
potkin, jako zdeklarowany anarchista wierzący we wrodzoną dobroć człowieka, starał się 
obalić taką koncepcję człowieka i związaną z nią teorię ewolucji. W Pomocy wzajemnej, 
podobnie jak w późniejszej Etyce, pragnie dokonać krytycznej rewizji dotychczasowych 
ujęć naukowych interpretacji teorii Darwina oraz ich społeczno–politycznej percepcji. 
Zdając sobie sprawę z autorytetu, jakim cieszyła się nauka jako wyjątkowa forma aktyw-
ności intelektualnej, dostrzegał także konsekwencje wygenerowanych w jej obrębie nader 
pesymistycznych koncepcji człowieka jako istoty ze swej natury aspołecznej. Tezy doktry-
ny „walki o byt”, głoszącej, że „zwycięża lepiej przystosowany”, uznał za negatywne spo-
łecznie. Miały one jego zdaniem moc legitymizowania niesprawiedliwości. Jak pisze we 
Wspomnieniach rewolucjonisty: „nie ma takiego gwałtu ludów białych nad czarnymi albo 
silnych w stosunku do słabych, którego nie starano by się usprawiedliwić tą słynną tezą”49.

Kropotkin przeciwstawiał się wypaczeniom oryginalnej idei Darwina, które pomija-
jąc uwagi jej autora o solidarności i towarzyskości wewnątrzgatunkowej, jednocześnie 

47 Por. A.  Schulz, Potoczna interpretacja ludzkiego działania, [w:]  E.  Mokrzycki (red.), Kryzys 
i schizma, tłum. D. Lachowska, Warszawa 1984, s. 139.
48 A. Malewska–Szałyga, Zarys tradycji stosowania pojęcia „wiedza potoczna”, „Etnografi a Polska” 
1995, t. 39, z. 1–2, s. 54.
49 P. Kropotkin, Wspomnienia…, s. 511.
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legitymizowały porządek społeczny oparty na władzy i dominacji jednych nad drugimi. 
We wstępie do Pomocy wzajemnej pisze on: „zwątpiłem, czy współzawodnictwo odgry-
wa rzeczywiście tę dominującą rolę, jaką przypisywano mu przy powstawaniu nowych 
gatunków”50. Wyjściem dla niego jest zarówno teoria Darwina, mówiąca o rozwoju ga-
tunków i  człowieka, jak i opublikowana w 1880  r. praca Karola Kesslera zatytułowa-
na Prawo pomocy wzajemnej, w której autor zauważa, że w świecie istot żywych obok 
prawa walki o byt działa jeszcze drugie prawo — wzajemnej pomocy. Zdaniem Kro-
potkina, pomoc wzajemna jest dla rozwoju gatunku dużo ważniejsza niż prawo walki 
wzajemnej51. Oczywiście prawo to dotyczy także człowieka, który jest częścią przyrody. 
Koncepcja K. Kesslera, stanowiąca dla Kropotkina rozwinięcie poglądów Darwina, jest 
poprawna, lecz nie pozbawiona do końca błędów. Kropotkin nie zgadzał się na ujmo-
wanie „uczuć rodzicielskich” jako źródła przychylności wzajemnej wśród zwierząt. Jego 
zdaniem uczucia rodzicielskie są odmienną kategorią niż instynkt społeczny — trudno 
jest też określić, jak wpływa dbałość o  potomstwo na instynkty społeczne. Zdaniem 
Kropotkina „dopiero po ustaleniu faktów pomocy wzajemnej wśród różnych zwierząt 
i  po ustaleniu jej wpływu na ewolucję, będziemy mogli zbadać, co w  rozwoju uczuć 
społecznych należy zawdzięczać uczuciom rodzicielskim, co zaś samemu instynktowi 
społecznemu”52. Kropotkin nie zgadza się, by sprowadzać instynkt społeczny w świecie 
zwierząt do miłości i  współczucia, ponieważ prowadzi to do ograniczenia znaczenia 
instynktu społecznego. Podobnie nie należy czynić z etyką ludzką, sprowadzając ją wy-
łącznie do osobistej miłości i współczucia. Jego zdaniem, sprowadzanie moralności do 
instynktu macierzyńskiego (lub odwołanie się do nadprzyrodzonych czynników) przy-
czynia się do zacieśnienia rozumienia poczucia moralnego. Zdaniem Kropotkina, in-
stynkt społeczny jest w świecie zwierzęcym czymś oczywistym. Ma on także swój wyraz 
w społecznościach ludzkich, ich instytucjach i zwyczajach, niezależnie od stopnia ich 
rozwoju i zaawansowania cywilizacyjnego. Ujawnia się pod postacią instytucji pomo-
cy wzajemnej, takich jak klan, wspólnota wiejska, gildie, grody średniowieczne, oraz 
w zwyczajach53. Świadectw na to mają dostarczać nauki przyrodnicze oparte o wnikliwą 
obserwację świata zwierzęcego, jak i wiedza dotycząca człowieka, zgromadzona przez 
archeologię, etnografi ę oraz antropologię.

Na uwagę zasługuje sposób prezentowania licznych dowodów pomocy wzajemnej 
w świecie zwierząt i społeczności ludzkich, mających poprzeć zasadność tezy Kropot-
kina. Ich zestawienie oraz układ — wystarczy tylko pobieżnie spojrzeć na spis treści 
Pomocy wzajemnej — odzwierciedla wzór prac charakterystyczny dla paradygmatu 
ewolucyjnego. Pierwsze rozdziały Kropotkin poświęcił opisowi przejawów pomocy 
wzajemnej w  świecie zwierząt z  uwzględnieniem ówczesnej taksonomii zoologów. 
Owym opisom towarzyszy polemika z  kontynuatorami darwinizmu, stawiającymi 

50 Idem, Pomoc…, s. 14.
51 Ibidem, s. 15.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 20.
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„walkę o byt” jako najważniejszy czynnik postępu, oraz krytyczna ocena tez Malthusa. 
W Pomocy wzajemnej Kropotkin stwierdza, że „życie towarzyskie jest najpotężniejszą 
bronią w walce o byt […] we wszystkich okolicznościach”54. Dalsze rozdziały prezentu-
ją historię ludzkości w celu poszukiwania przykładów pomocy wzajemnej. Autor ko-
rzysta przy tym z ustaleń ówczesnej antropologii, którą nazywa embriologią instytucji 
ludzkich55. Uważa, że badania nad społecznościami ludzkimi, prowadzone m.in. przez 
Taylora, Bachofena, MacLennana, Lubbocka i Morgana, dostarczają licznych przykła-
dów instytucji oraz rozwiązań świadczących o obecności instynktu społecznego i soli-
darności społecznej. Czytelnik prowadzony jest zgodnie ze schematami rozwojowymi 
ewolucjonizmu po kolejnych etapach postępu społecznego — od dzikości, przez okres 
barbarzyństwa, czasy Imperium Romanum jako formy cywilizacji dawnej, okres śre-
dniowiecza, by dotrzeć do współczesnej Kropotkinowi cywilizacji zachodniej Europy. 
Autor korzysta przy tym z kryteriów ustalonych przez ewolucjonistów w celu zaklasyfi -
kowania pewnych ludów do poszczególnych etapów rozwoju ludzkości. Wśród najważ-
niejszych elementów ewolucyjnej taksonomii znajduje się posiadanie rolnictwa, osiadły 
tryb życia, terytorium, hodowla zwierząt itd. Taka optyka pozwala mu do stanu dzikości 
zaklasyfi kować m.in. Buszmenów, Hotentotów, Australijczyków (Aborygenów), Papu-
asów, Eskimosów, Dajaków, mieszkańców Ziemi Ognistej. Wśród ludów barbarzyń-
skich wymienia dawnych Słowian, Celtów, Skandynawów, ale i Buritów, Kabyli, Górali 
Kaukaskich. Obraz ludów kreślony przez Kropotkina ma charakterystyczny rys. Przed-
stawiciele owych społeczeństw pokazani są jako żyjący w zgodzie z innymi, towarzyscy, 
wzajemnie się odwiedzający, spędzający czas gremialnie, czytający i obserwujący świat 
zwierząt, żyjący w ścisłej łączności z nimi oraz pośród nich56. Jego zdaniem, człowiek 
„dziki”, dostrzegając harmonię świata, zaczyna tworzyć zaczątki wiedzy naukowej, „psy-
chologii”, uogólnienia dotyczące przyrody, wypływające z obserwacji zachowań zwierząt 
oraz mające wpływ na organizację życia społecznego w oparciu o rody, klany, plemiona. 

Pomoc wzajemna oraz Etyka ukazują, jak bardzo Kropotkin uwikłany był w para-
dygmat ewolucyjny oraz jak bardzo podporządkował się ukrytym założeniom antro-
pologicznym, determinującym sposób postrzegania „inności” (reprodukcja podziału 
na centrum i peryferia). Jest on na wskroś ewolucjonistą. Łączą go z  innymi ewolu-
cjonistami nie tylko opisy innych społeczeństw czy fakt cytowania oraz powoływa-
nia się na niektórych przedstawicieli ewolucjonizmu klasycznego. Przyglądając się 
hasłu Ewolucjonizm umieszczonemu w  Słowniku etnologicznym57 i  odnosząc to do 
Pomocy wzajemnej oraz Etyki, można dostrzec wiele podobieństw między Kropotki-
nem a innymi klasycznymi ewolucjonistami. Wśród zbieżności należałoby wymienić 
(1) założenie o postępie jako głównym elemencie wyznaczającym kierunek ewolucji. 

54 Ibidem, s. 66.
55 Ibidem, s. 85.
56 P. Kropotkin, Etyka…, s. 57.
57 Por. A. Pozern–Zieliński, Ewolucjonizm, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy 
ogólne, Warszawa 1987, s. 117–118.
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Kropotkin przyjmuje za ewolucjonistami, że rozwój i  ewolucja przebiegają od form 
prostszych do coraz bardziej złożonych (odzwierciedla to układ jego prac). Zgadzał 
się także ze  stanowiskiem (2) zakładającym, że prawa natury rządzą także światem 
kultury. Dzielił z ewolucjonistami (3) przekonanie o możliwościach ludzkiego rozumu 
i racjonalności działań wszystkich ludzi. To one umożliwiają kumulację doświadczeń 
i ich transmisję między generacjami (szczególny wyraz dał temu Kropotkin na pierw-
szych stronach Zdobycia chleba). Podobnie jak ewolucjoniści przyjmował (4) założenia 
o jedności psychicznej gatunku ludzkiego, wyjaśniające zbieżności i podobieństwa kul-
turowe. W przypadku Kropotkina, wspólną cechą jest nie tylko swoista wynalazczość, 
ale i swoista kooperacyjność wynikająca ze wspólnego wszystkim ludziom instynktu 
społecznego, wrodzonej dobroci i  towarzyskości. Kropotkin co prawda podzielał (5) 
metodę historyczno–porównawczą, jednak nie w  celu poznania i  odtworzenia dzie-
jów ludzkości, lecz by wykazać zasadność tezy o  wrodzonej dobroci człowieka oraz 
by wyśledzić przejawy — materializację — instynktu społecznego, owej zasady ludu 
niezależnie od etapu rozwoju. Nie starał się tworzyć swojego własnego oryginalnego 
schematu rozwojowego. Przyjmując za coś oczywistego ogólne ustalenia E. Taylora czy 
H. Morgana, stara się udowodnić, że instynkt społeczny jest związany z człowiekiem, 
niezależnie od usytuowania na drabinie rozwoju.

Kropotkina z innymi ewolucjonistami łączy koncepcja „żyjących przodków”, uznają-
ca ludy „niecywilizowane”, „prymitywne”, „barbarzyńskie” za reprezentantów wczesnych 
etapów dziejów ludzkości — żyjących depozytariuszy ludzkiej historii dziejów. Taka 
perspektywa daje podstawy do wnioskowania na temat życia w  minionych okresach 
dziejów, głównie na podstawie danych etnografi cznych. Kropotkin daje świadectwo ta-
kiemu myśleniu słowami: „[…] wyspy Oceanu Spokojnego, stepy azjatyckie i równiny 
afrykańskie są prawdziwym muzeum historycznym, przechowującym wszystkie moż-
liwe stopnie rozwoju ludzkiego od czasu rodów dzikich aż do współczesnej organizacji 
państwowej”58. To one w  perspektywie anarchistycznej stają się współczesnymi osto-
jami autentycznej woli ludzi, manifestacji solidarności społecznej oraz zasad pomocy 
wzajemnej. Z „żyjącym przodkiem” związany jest „przeżytek kulturowy”, czyli zjawiska 
kulturowe pochodzące z dawnych czasów i nadal trwające we współczesnym układzie 
kultury, które mogą istnieć nieraz w zmienionej i okrojonej formie, niemniej pozwa-
lając na odtworzenie i zrekonstruowanie przeszłości czy też etapów rozwoju kultury59. 
Staje się on kolejnym orężem włączonym w proces unaukowienia anarchizmu i nadania 
głoszonym tezom wymiaru naukowej powagi. Dla Kropotkina przeżytkami są zarówno 
niektóre instytucje ludzi dzikich z odległych zakątków świata, jak i współcześnie spo-
tykane na Zachodzie wspólne uprawianie ziemi oraz budowa domów oparte o pomoc 
sąsiedzką, zbieranie plonów czy uczta dożynkowa, jaką spotyka się wśród angielskich 
rolników60. Jego zdaniem, owe przeżytki są świadectwem dawnych zwyczajowych praw, 

58 P. Kropotkin, Pomoc wzajemna…, s. 131.
59 A. Posern–Zieliński, Przeżytek, [w:] Z. Staszczak (red.), op. cit., s. 209.
60 P. Kropotkin, Pomoc…, s. 122–124, 208.
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stosunków społecznych, rozwiązań wynikających z solidarności społecznej. Są też do-
wodem, że człowiek najbardziej dziki jest w stanie żyć w pewnych formach organizacji, 
zaś nieokiełznany indywidualizm jest zjawiskiem współczesnym. Tak jak ewolucjoniści 
Kropotkin zauważa, że pewne formy społeczne zastępowane są innymi (np. więzy krwi 
zastępowane są więzią terytorialną) lub elementy wcześniejszych stadiów przechodzą 
do kolejnych w zmienionej formie, w formie przeżytku kulturowego.

Kropotkin zgadza się z ewolucjonistami, że postęp ma charakter kumulatywny oraz 
ma wyznaczony kierunek rozwoju od form prostszych do coraz bardziej złożonych, cze-
mu towarzyszy komplikacja systemu społecznego. Historia ludzkości to walka przeciwko 
wymaganiom wrogiej przyrody oraz nieustanne przekraczanie jej ograniczeń. Zwięk-
szenie szans na przetrwanie we wrogim środowisku mogło być możliwe tylko dzięki in-
stynktowi społecznemu pozwalającemu na organizowanie się w grupy, wspólną pomoc 
i współpracę. Zauważa też, że w toku ewolucji, jako coś wtórnego w stosunku do instynk-
tu społecznego, pojawia się samoafi rmacja jednostek. „Nieokiełznany indywidualizm” 
jest zjawiskiem współczesnym, lecz bynajmniej nie znamieniem człowieka pierwotne-
go”61. Twierdzi, że im bardziej cofamy się na drabinie rozwoju społecznego, tym rzadziej 
znane są pojęcia „osobowość” oraz „indywidualizm”. Dla Kropotkina istnieje zależność 
pomiędzy stopniem rozwoju a solidarnością społeczną. Twierdzi, że niższym stopniom 
rozwoju towarzyszy wyższy stopień solidarności, członkowie społeczności częściej pod-
dają się prawom wspólnoty, zrzekając się żądań osobistych. O wiele częściej występują 
przejawy komunizmu (np. u Eskimosów62), instytucji pomocy wzajemnej, towarzyskości, 
mniej hierarchii, autorytetu (jedynym autorytetem i formą władzy jest opinia publiczna). 
Stwierdza, że więzi plemienne są tym mocniejsze, im cięższa jest walka o byt z warun-
kami zewnętrznymi. Rozwój społeczny umniejsza rolę „wspólnoty” na rzecz rządzącej, 
autorytarnej mniejszości lub jednostki. Indywidualizm będący konsekwencją postępu 
jest zagrożeniem dla wspólnoty, podobnie jak pojawienie się w  toku ewolucji instytu-
cji państwowych, wyrosłych z rozwoju wspólnot wiejskich63, rozpoczęło proces tępienia 
wszystkich instytucji społecznych, w których spontaniczne dążenie do pomocy społecznej 
znajdowało swój wyraz. Ich pozostałości odnajduje w zwyczajowych formach organiza-
cji życia społecznego ludu wiejskiego. Kropotkin częściowo stoi w opozycji do Spencera, 
który zakładał, że ewolucja przebiega od dzikości/wojny (społeczności militarnych) do 
cywilizacji/kooperacji. Kropotkin nie zgadzał się, że pierwotnym stanem człowieka miała 
być wojna, bo jak twierdził, okresy ostrego współzawodnictwa nie są bynajmniej okresami 
rozwoju gatunków czy grup ludzkich. Każdej walce towarzyszy obniżenie intensywności 
życia64. Nawet władza, która uległa zwyrodnieniu, przemieniając się z czasem w formę 
ucisku, ma swe źródło w pokojowych dążeniach mas, postawach altruistycznych pocho-
dzących z instynktu społecznego, a nie z sytuacji wojny wszystkich ze wszystkimi.

61 Ibidem, s. 91.
62 Ibidem, s. 98.
63 Ibidem, s. 125.
64 Ibidem, s. 14.
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Darwinizm postrzegany jako podstawowa nauka i uniwersalna metoda dająca klucz 
do „zrozumienia nie tylko zjawisk przyrodniczych, lecz także społecznych”65, uwagi 
Kropotkina dotyczące instynktu społecznego, towarzyskości i pomocy wzajemnej, jak 
również naturalistyczne poglądy Spencera głoszące, że prawa rozwoju społeczno–kul-
turowego wynikają z  ogólnych reguł ewolucji zjawisk przyrodniczych — więc i  po-
stęp społeczeństwa ludzkiego może być rozpatrywany w terminach ogólnego postępu 
przyrody66 — stają się dla Kropotkina klamrą spinającą w  jedną całość anarchizm, 
rozważania dotyczące świata przyrodniczego, człowieka, etyki i  kształtu przyszłego 
społeczeństwa. Bliskie mu były poglądy Spencera i  Darwina, dotyczące dziedzicze-
nia przez istoty żyjące zmian wywołanych w organizmie pod wpływem otaczającego 
środowiska. Jego zdaniem człowiek na skutek przystosowywania się do zewnętrznych 
warunków życia, jako część przyrody, musi podlegać podobnym modyfi kacjom67. 
Pozwalają mu one zakładać, że cechy etyczne i  zdolność człowieka do uczuć altru-
istycznych nie wyróżniają go od reszty świata przyrodniczego, gdyż pomoc wzajemna 
jest zasadą przenikającą cały świat organiczny. Podobnie społeczeństwo jest tworem 
przyrody, pojawiło się wcześniej niż człowiek, bo pod postacią stadła zwierzęcego. Po-
wołując się na Darwina, zauważa, że tym, co decyduje o wyjątkowości człowieka, jest 
m.in. język. Umożliwia on członkom społeczeństwa nie tylko wyrażanie swoich uczuć, 
ale powołuje do życia opinię publiczną zdolną wpływać na postępowanie członków 
grup społecznych68. Dzięki mowie instynkt społeczny i związana z nim moralność zy-
skują inny wymiar niż w świecie zwierzęcym. Zdaniem Kropotkina instynkt towarzy-
ski odpowiedzialny jest m.in. za miłość i współczucie, ale przejawia się także w chęci 
osiągnięcia uznania ze  strony innych69. Zasada pomocy społecznej staje się funda-
mentem krytyki skierowanej m.in. pod adresem Spencera oraz Huxleya, szczególnie 
za wysunięcie na plan pierwszy czynnika osobistego kosztem instynktu społecznego. 
Twierdzenia, że ludzie pierwotni nie byli aspołeczni, są, zdaniem Kropotkina, błęd-
ne i pozostają w sprzeczności z ustaleniami naukowymi Darwina. Zbytnie skupianie 
uwagi na teorii „walki o byt” prowadzi do błędnych wniosków, przedstawiając moralne 
uczucia człowieka jako rezultat pojawienia się społeczeństwa, a nie jako konsekwencję 
naturalnych uczuć towarzyskich występujących u przodków człowieka. 

Kropotkin winą za wysuwanie na plan pierwszy wojny i walki jako czynnika roz-
woju obarcza sposób prowadzenia zapisów w  kronikach historycznych. Dostarcza-
ją one zafałszowanego obrazu przeszłości, z której wyłaniać się ma człowiek żyjący 
w nieustającym stanie walki. Dla Kropotkina dzieje ludzkości to dominacja okresów 
pokoju, rozwoju, współpracy i kooperacji, zaś wojny były czymś tak rzadkim, że po-
stanowiono odnotowywać tylko momenty złamania pokoju, pomijając tym samym 

65 P. Kropotkin, Nauka i anarchizm…, s. 225.
66 P. Chmielowski, op. cit., s. 131.
67 P. Kropotkin, Etyka…, s. 271.
68 Ibidem, s. 40.
69 Ibidem, s. 42.
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opisy spokojnego życia mas, na rzecz konfl iktów. Jak stwierdza poetycko: „dni jasne 
i słoneczne giną zapomniane pomiędzy burzami i nawałnicami”70. Tak spisane dzieje 
ludzkości muszą prowadzić do błędnego wyobrażenia „barbarzyńcy” lub „dzikiego”. 
Zabijanie dla kaprysu jest czymś wyimaginowanym i nierealnym. W przyrodzie do-
minuje instynkt towarzyski i społeczny, gdyż stany pokoju i uspołecznienie są czymś 
naturalnym — są konsekwencją i  integralną częścią procesu ewolucji. Zauważa, że 
gatunki niespołeczne (nieprzejawiające pomocy wzajemnej, kooperacji i współpracy) 
skazane są na zagładę71. Instynkt pomocy wzajemnej musi więc być w świecie przyrody 
regułą powszechną, bez której rozwój i szanse przetrwania gatunków są niemożliwe72. 
Dla Kropotkina największym wrogiem przetrwania w świecie przyrody i społecznym 
jest indywidualizm. Kropotkin nie zaprzecza istnieniu walki o  byt. Twierdzi tylko, 
że rozwój świata zwierzęcego, a  szczególnie ludzkości, więcej ma do zawdzięczenia 
współdziałaniu niż walce — „dążenie do utrzymania gatunku zbliża jednostki wza-
jemnie i  doprowadza je do współdziałania”73. Na podstawie nauk przyrodniczych 
wygłasza swoisty apel mający wzmocnić jego polityczne przesłanie: „Łączcie się — 
stosujcie pomoc wzajemną! To są najniezawodniejsze środki zapewnienia każdemu 
najwyższego bezpieczeństwa, to najpewniejsza gwarancja postępu zarówno fi zyczne-
go, jak umysłowego i moralnego”74.

Perspektywa anarchistyczna każe Kropotkinowi postrzegać ewolucję społeczną 
w  wymiarze moralnym. Zmierzać powinna ku wolności, równości i  braterstwu. Ma 
stworzyć taką formę społeczeństwa, w której każda jednostka mogłaby osiągnąć szczę-
ście. Widać tutaj wpływ Spencerowskiej koncepcji ewolucji, której rezultatem ma być 
człowiek, „którego osobiste potrzeby zgadzają się z  wymogami ogółu”. Jak zauważa 
Spencer, „będzie on tym rodzajem człowieka, który spełniając samorzutnie swą wła-
sną istotę, spełnia przy sposobności funkcje jednostki społecznej, a jest w stanie speł-
nić swoją istotę tylko dzięki analogicznym działaniom wszystkich innych ludzi”75. Dla 
Kropotkina człowieczeństwo i wolność mogą być realizowane tylko w społeczeństwie. 
Paradoksem jest, że nie zgadzając się na represyjny charakter państwa, nie zauważa jed-
nocześnie, że każda forma wspólnoty i kultury ma w sobie element represyjny.

Joanna Tokarska–Bakir zauważa, że to, co przyciąga nasze zainteresowanie, jest 
w  ogromnej mierze „skutkiem społecznie zdeterminowanego procesu selekcji […], 
uwagę jednostki kieruje waga, jaką do niektórych rzeczy przywiązują członkowie danej 
grupy”76. Nie powinien więc dziwić fakt, że Kropotkin jako przedstawiciel anarchizmu, 

70 P. Kropotkin, Pomoc wzajemna…, s. 116.
71 Ibidem, s. 227.
72 Ibidem, s. 31.
73 Ibidem, s. 30.
74 Ibidem, s. 80.
75 Por. H.  Spencer, On Social Evolution, Chicago 1972, s.  263, cyt. za: P.  Chmielewski, Kultura 
i ewolucja, Warszawa 1988, s. 134.
76 Por. J. Tokarska–Bakir, Pytanie o winę, [w:] E. E. Evans–Pritchard, Czary, wyrocznie i magia 
u Azande, tłum. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 10. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Ewolucyjne inklinacje teorii Kropotkina, czyli ewolucjonizm na usługach anarchizmu 61

stawiając w centrum swoich rozważań wartość, jaką jest wolność oraz przekonanie o ist-
nieniu wrodzonej dobroci człowieka, podporządkuje im dobór oraz interpretację da-
nych zoologicznych, etnografi cznych czy antropologicznych. Proces badawczy podlega 
u niego selekcji wymuszonej przyjętym paradygmatem naukowym (ewolucjonizmem) 
i dyskursem anarchistycznym. Dyskurs anarchistyczny wydaje się realizować tu własną 
kontrolę nad danymi etnografi cznymi. Wykorzystuje on procedury, zasady klasyfi kacji, 
organizacji i  dystrybucji charakterystyczne dla paradygmatu ewolucyjnego. Dyskurs 
anarchistyczny, próbując opanować dyskurs naukowy, stara się jednocześnie odmówić 
zdarzeniom występującym w świecie przypadkowości, porządkując je i łącząc w pew-
ną całość. Pomoc wzajemna oraz fragmenty Etyki można potraktować jako literaturę 
etnologiczną lub antropologiczną, ale podporządkowaną dyskursowi anarchistyczne-
mu oraz jego podstawowym tezom. Dyskurs, w którym jest zanurzony, „zmusza” go 
do rzutowania pewnych kategorii charakterystycznych dla anarchistycznej koncepcji 
człowieka na zachowania innych grup. Anarchizm przechwytuje opisy życia i informa-
cje znajdujące się w objęciu wiedzy/władzy antropologicznej, zmienia ich optykę oraz 
porządkuje je według własnej logiki, zaś alternatywy niepasujące do projektu lądotwór-
czego usuwa poza nawias.

Dla autora niniejszego tekstu dyskurs odnosi się zarówno do języka, jak i praktyk 
tworzących uporządkowaną formę wiedzy, dzięki którym obiekty materialne i działa-
nia społeczne zyskują znaczenie. Dyskurs konstruuje, defi niuje i wytwarza przedmioty 
wiedzy, które stają się w ten sposób zrozumiałe, a jednocześnie wyklucza inne sposoby 
pojmowania jako niezrozumiałe. Jest to historycznie i społecznie ukształtowany system 
reguł rządzących sposobem mówienia o obiektach, czyli praktyk i formacji dyskursyw-
nych. Jak zauważa Chris Barker, z dyskursem wiąże się wiedza dotycząca warunków, 
sposobów zestawiania i  ustalania stwierdzeń stwarzających i  defi niujących — a  więc 
i kształtujące się odrębne pola wiedzy/obiektów oraz swoistego dla danego kontekstu 
reżimu prawdy (tego, co uchodzi za prawdę)77.

Michel Foucault zauważa, że w każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu jest 
równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i  poddane redystrybucji 
przez pewną liczbę procedur, których rolą jest zaklinać moce i niebezpieczeństwa, za-
władnąć przypadkowością zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności78. 
Wola wiedzy narzuca podmiotowi poznającemu pewną pozycję — pewien sposób pa-
trzenia oraz odpowiedni poziom techniczny, który utrzymać powinien akty poznania 
tak, aby były weryfi kowalne i użyteczne. Wola prawdy jest wzmacniana przez system 
wykluczenia zespołem praktyk, sposobem stosowania wiedzy, jej rozprzestrzenia i roz-
dzielania. Ma ona tendencję do wywierania nacisku na inne dyskursy79. M. Foucault 
zauważa, że dyskursy same realizują tu własną kontrolę, uruchamiając procedury wy-

77 Por. C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, s. 21–22.
78 Por. M.  Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w  Collège de France 
2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 7.
79 Ibidem, s. 13–14.
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korzystujące zasady klasyfi kacji, organizacji i dystrybucji, tak jakby chodziło o opano-
wanie innego wymiaru dyskursu — wymiaru zdarzeń i przypadku80. 

M.  Foucault wyróżnia „dyskursy, które «mówią się» w  codziennych wymianach 
zdań przemijające wraz z samym aktem, który je wypowiedział oraz dyskursy tkwiące 
u źródła pewnej liczby nowych aktów mowy, podejmowane ponownie ulegające trans-
formacjom; które w sposób nieokreślony przekraczając własne formuły, zostały wypo-
wiedziane, są wypowiadane i pozostaną wciąż do wypowiedzenia […] teksty religijne, 
[…] prawne, […] teksty naukowe”81. A więc są to tego typu dyskursy, które mogą otwo-
rzyć drogę zupełnie innym i odrębnym dyskursom82. Kropotkin wydaje się przykładem 
realizacji drugiego typu dyskursów. Prace naukowe antropologów i etnografów przema-
wiają w dyskursie anarchistycznym innym głosem — mają do powiedzenia coś innego. 
Kropotkin, włączając porządek nauki w obszar doktryny, wpływa częściowo na kształt 
tej drugiej. Zmiana wydaje się możliwa tylko w granicach przewidzianych przez dys-
kurs (inaczej powstanie nowy porządek). Warto zaznaczyć za Foucaultem, że „doktryna 
dokonuje podwójnego ujarzmienia, podporządkowuje podmioty mówiące [Kropotkin 
— G. S.] dyskursom [anarchizm/nauka — G. S.], natomiast dyskursy — co najmniej 
wirtualnym grupom mówiących jednostek [anarchistom — G. S.]”83. 

To, co i jak pisze, lub czego nie pisze autor tekstu, sposób ujmowania problemu jest 
konsekwencją epoki, w której żyje, uczestniczy i którą pośrednio kreuje. Anna Malew-
ska–Szałygin zauważa, że kontekst społeczno–kulturowy, światopogląd, system wiedzy 
potocznej i naukowej tworzą tło (speech sytuation), generujące określone rodzaje narra-
cji (story line) o rzeczywistości społecznej. To one dostarczają jednostce symbolicznych 
odniesień, które organizują wiedzę i umożliwiają widzenie rzeczywistości w określo-
nej perspektywie. Rodzaje narracji porządkuje dyskurs84. Można powiedzieć, że każdy 
nowy element, czy to pochodzący ze świata nauki, czy też wygenerowany przez inne 
społeczne formy wiedzy będące bezpośrednim udziałem jednostki lub grupy, zostaje 
odniesiony do całości — dyskursu (np.  anarchistycznego). Owe narracje porządkują 
argumentację tak, by być konkurencyjnymi do innych narracji, tak by stworzyć antytezę 
przeciwników i w rezultacie wygenerować tożsamość polityczną.

Kropotkin, chcąc nadać anarchizmowi naukowy charakter, musiał uwzględnić wy-
obrażenia dotyczące zasad i reguł rządzących ówczesnymi naukami o człowieku. Wy-
magało to od niego przejęcia i dopasowania do doktryny pojęć, instrumentów, technik 
charakterystycznych dla etnografi i czy socjologii. Z jednej strony opisy zwyczajów odle-
głych ludów, sformułowania typu: postęp, ewolucja, etapy rozwoju, „dziki”, „barbarzyń-
ca” są częścią aparatury badawczej, jakiej musiał użyć Kropotkin, by móc w ówczesnej 

80 Ibidem, s. 16.
81 Ibidem, s. 17.
82 Ibidem, s. 18.
83 Ibidem, s. 31.
84 Por. A. Malewska–Szałygin, Tradycja stosowania pojęcia „dyskurs”, „Etnografi a Polska” 2004, 
R. 48, z. 1–2, s. 88. 
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epoce nadać swoim tezom — ideologii — charakter naukowy, z drugiej strony to dys-
kurs anarchistyczny wyznaczył granice interpretacji, rozumienia, znaczenia i  przypi-
sania danych etnografi cznych. Dyskurs anarchistyczny można postrzegać jako system 
porządkujący doświadczenia, kanalizujący je w pewne potencjalne znaczenia oraz ar-
gumenty odpowiedniej wagi. Ów anarchistyczny porządek rzeczy odrzuca to, co nie 
pasuje do niego, zamykając rzeczywistość w określonych ramach tak, by jej obraz pa-
sował lub odpowiadał przewidzianym przez niego wymaganiom porządku i regułom. 
Dyskurs i jego wola wiedzy (prawdy) mają swoistą władzę pozwalającą łączyć w jedną 
całość elementy należące do odmiennych, niejednokrotnie sprzecznych porządków. 
Będąc we władzy dyskursu, nabierają one wówczas cech pasujących lub narzuconych 
im przez ów porządek wiedzy. W tym sensie Kropotkin w ramach dyskursu, w którym 
uczestniczył wykorzystuje, na wzór bricolage, dostępne dane etnografi czne, by stworzyć 
z nich jednolity, jego zdaniem oczywisty i prawdziwy, obraz świata. Antropologia jako 
nauka o kulturze nie ma jasno zaznaczonej linii demarkacyjnej pomiędzy każdą inną 
gałęzią wiedzy dotyczącą człowieka i  jego rzeczywistości społeczno–kulturowej. Fakt 
ten wydaje się sprzyjać sytuacji, w której antropologiczna perspektywa często jest przyj-
mowana przez wielu intelektualistów oraz włączona w  obręb dyskursu politycznego. 
Czyni tak też P. Kropotkin, zestawiając ze sobą opisy etnografi czne. Zestawione zgodne 
z wymogami ewolucjonizmu klasycznego dane oraz autorytet antropologii jako nauki 
„zmuszone” są do wykonania pracy na rzecz fi lozofi i anarchistycznej.

Prace Kropotkina pokazują nie tylko wpływ, jaki wywarły na niego pisma Darwi-
na, Kesslera, Spencera (z  którym spotykał się osobiście), ale ukazują też ogólny kli-
mat intelektualny charakteryzujący się naciskiem na postęp i  wyzwolenie ludzkości 
ze wcześniejszych ograniczeń. Klimat ten pomógł, jak zauważa Chriss Hann, uczynić 
z ewolucjonizmu podstawową ramę badawczą w antropologii oraz innych naukach zaj-
mujących się człowiekiem85. Nie powinno też więc dziwić, że paradygmat ewolucyjny, 
który w owych czasach nadal cieszył się sporym zainteresowaniem, Kropotkin chciał 
wykorzystać w celu unaukowienia anarchizmu.

Kropotkin zwracał uwagę na problemy związane z  etnocentryzmem. Z  pomocą 
w  przezwyciężeniu tego problemu miały przyjść ustalenia współczesnej jemu nauki, 
udowadniające, że człowiek podlega takim prawom rozwoju jak cały świat organicz-
ny. Człowieka z innymi ludźmi i organizmami żywymi łączy posiadanie „uczucia so-
lidarności”, „wzajemnej wrażliwości” i  „instynkt społeczny”86. Ta wspólna wszystkim 
istotom żywym natura oraz metody naukowe mają pozwolić zrozumieć otaczający 
człowieka świat, zwierzęta oraz innych ludzi. Pomimo że zwraca uwagę na problem 
etnocentryzmu w  sposobie postrzegania „dzikich”, „barbarzyńców”, sam jednak nie 
zdołał od niego się uwolnić. Analiza danych wydaje się podporządkowana założeniom 
o naturze świata społecznego, zarówno wynikającym z europejskiego sposobu pojmo-
wania ewolucji jako postępu (co zdradza układ jego prac odzwierciedlający europo-

85 Ch. Hann, Antropologia społeczna, tłum. S. Szamański, Kraków 2008, s. 22.
86 P. Kropotkin, Etyka…, s. 44.
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centryczne założenie, że końcowym etapem rozwoju są współczesne mu społeczeństwa 
Zachodu), jak i  jego anarchistycznej perspektywy. Anarchistyczny akcent jest najwy-
raźniejszy, pomimo próby utrzymania naukowej obiektywności, w  analizach opisów 
etnografi cznych dotyczących zachowań społeczeństw odmiennych od tego, które było 
jego udziałem. Opis etnografi czny dotyczący sposobów życia, zachowań Eskimosów, 
Jakutów, Buszmenów, Aborygenów, mieszkańców miast średniowiecznych itp. opa-
trzony jest swoistym „komentarzem”, będącym rezultatem przyjętej przez niego teorii. 
Kropotkin dokonuje analizy zjawisk kulturowych i  fragmentów szerszych systemów 
kulturowych z pozycji etic, a nie emic. Oznacza to, że takie zachowania oraz instytucje 
jak organizacje rodowe87, kanibalizm, zabijanie dzieci88 lub starców89, prawo zemsty90, 
czary, wojna interpretowane są z  pozycji zewnętrznego obserwatora i  rozpatrywane 
pod kątem jego własnego systemu poznawczego, w którym autor jest „osadzony”. Takie 
podejście pozwala traktować Kropotkinowską wersję „antropologii” jako teoretyczną, 
„sprowadzającą się nie tyle do opisu strukturalnego kultur, ile do porównania kultur 
według określonego schematu poznawczego”91. Tym samym formy organizacji życia, 
rozmaite praktyki stosowane przez „obcego” — „innego” nabierają u Kropotkina inne-
go wymiaru, niż prawdopodobnie pojmowaliby go ci, którzy owe działania praktykują. 
Przechodzą one przez siatkę pojęciową ewolucjonizmu, anarchizmu oraz tez i założeń 
dotyczących pomocy wzajemnej, instynktu społecznego i solidarności społecznej. Opi-
sy pozostawienia starców lub noworodków samym sobie łączą w sobie wątki ekologii 
kulturowej i tezy pomocy wzajemnej — mają one zwiększyć szansę przetrwania grupy 
w  trudnym środowisku oraz są przejawem instynktu społecznego (zdaniem Kropot-
kina pozostawienie noworodka w  lesie świadczy, że „dzicy” brzydzą się zabijaniem). 
Kropotkin operuje pewnym systemem poznawczym, który C. Geertz umieścił w kon-
cepcji pojęć dalekiego doświadczenia. Są to opisy i  interpretacje kultury i  zachowań 
jednostek, które zostają „wciągnięte” do sformułowań naukowych, fi lozofi cznych czy 
praktycznych celów92. Kropotkin nie wgłębia się w to, za kogo przywoływane przez nie-
go ludy się uważają, jakie mają przekonania na temat tego, co robią, jaki cel przypisują 
swoim działaniom i postępowaniu. Nie wnika też głęboko w ich własny układ znaczeń. 
Po prostu rzutuje swoje własne systemy znaczeń i interpretacji na ich zachowania tak, 
jak czynili to przedstawiciele klasycznej antropologii w dobie jej rozkwitu. Dzisiaj nie-
którzy bardziej wyczuleni — „poprawni politycznie” — dostrzegliby w tego typu dzia-
łaniach przejaw kolonializmu, imperializmu kulturowego, sprowadzającego „tubylca” 
do roli ciekawostki, osobliwości lub przedmiotu muzealnego pozbawionego możliwości 

87 Idem, Pomoc…, s. 89–91.
88 Ibidem, s. 101–103.
89 Ibidem, s. 102–103.
90 Ibidem, s. 106.
91 Por. W. J. Burszta, Emic/etic, [w:] Z. Staszczak (red.), op. cit., s. 74.
92 Por. C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wol-
ska, Kraków 2004, s. 64.
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zabrania głosu i wypowiedzenia się we własnej sprawie. Owi „obcy” — będący w optyce 
ewolucjonizmu świadectwem minionych czasów — oraz to, co oni wiedzą, postrzega się 
„dzięki”, „przy pomocy” i „poprzez”93. Ich zachowania zostają jednocześnie oderwane 
od swojego kontekstu i uwikłane w abstrakcyjny system teoretyczny (paradygmat ewo-
lucyjny i  dyskurs anarchistyczny) oraz żargon badacza — najprawdopodobniej obcy 
i nieznany bezpośrednio tym, których opisy dotyczą. W pracach Kropotkina (podob-
nie jak w przypadku prac ewolucjonistów czy dyfuzjonistów) narzuca się brak owego 
 Geertzowskiego „opisu gęstego”.

Kropotkin nie może się uwolnić od europocentrycznej koncepcji rozwoju kultury. 
Dla niego, jako reprezentanta Zachodu, takie kryteria jak posiadanie ubioru, sposób 
przygotowania posiłków, konstrukcje budowanych domostw, osiadły lub koczowniczy 
tryb życia, instytucje (np. przytułki) mają moc klasyfi kującą i pozwalającą umieszczać 
reprezentantów „innych” społeczności na odpowiednich szczeblach drabiny ewolucyj-
nej. Oczywiście miarą i głównym odnośnikiem jest społeczeństwo, którego czuł się on 
częścią. Ów etnocentryzm objawia się również w stosowaniu takich pojęć i kategorii 
opisowych jak postęp, etapy rozwoju, stadia rozwoju, ludy dzikie, ludzie pierwotni, 
barbarzyńcy. Odzwierciedlają one ówczesny stosunek Europejczyków do reszty świata 
oraz sposób postrzegania samych siebie. Opisy etnografi czne — zarówno te pochodzące 
z bezpośrednich obserwacji P. Kropotkina, z czasów pobytu i ekspedycji naukowych na 
obszarach Syberii, Mandżurii, jak i te znane mu pośrednio — z pamiętników misjona-
rzy, podróżników czy zgromadzone w archiwach Paryskiego Towarzystwa Antropolo-
gicznego94 — ich zestawienie oraz forma prezentacji jednocześnie mówią coś o tym, jak 
postrzegała część społeczności europejskiej „innych” oraz samych siebie.

Kropotkin, wykorzystując materiał etnografi czny, tworzy swoisty model rzeczywi-
stości — rzeczywistości, którą można określić jako zmityzowaną. Ów mit ma pracować 
na rzecz anarchizmu. Czyni to on m.in. imputując system własnych przekonań badanym 
przez niego zjawiskom, narzucając własną kategoryzację, przypisując rzeczywistości ce-
chy, porządkując, dobierając odpowiednie dane etnografi czne, zestawiając je oraz inter-
pretując w odpowiedni sposób. Anarchizm jawi się tym samym jako jedna z możliwych 
form kulturowego systemu porządkującego rzeczywistość. Wydaje się, że jest to działa-
nie, w którym odnaleźć można zasadę wishful thinking — świat społeczny Kropotkina 
jest taki, jakim chce on go widzieć. Pomoc wzajemna wydaje się ukazywać jeden z wa-
riantów mitu „dobrego dzikusa” obecnego w tradycji Zachodu co najmniej od okresu 
wielkich odkryć geografi cznych. Mit ten każe postrzegać egzotycznych mieszkańców 
odległych ziem jako przedstawicieli — dodatnio waloryzowanej — natury. Jest to przy-
kład mitu uwiarygodnionego naukowym dyskursem lub tego, że jeden mit wzmacniany 
jest innym mitem — mitem nauki. „Nauka” pomaga w stworzeniu i wzmocnieniu po-
zytywnie waloryzowanej — jak w przypadku m.in. Jeana Jacques’a Rousseau — fi gury 
„obcego”, „innego” czy „szlachetnego dzikusa”. Między Rousseau i Kropotkinem można 

93 Ibidem, s. 66.
94 P. Kropotkin, Pomoc..., s. 104.
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dostrzec pewne podobieństwa: obaj są w pewnym sensie „dziećmi racjonalizmu”. Obaj 
poszukują, analizują, demaskują źródła władzy i posłuszeństwa społecznego, obnaża-
ją wynaturzenia cywilizacji prowadzące do krzywd, szkód moralnych, zaniku sponta-
niczności oraz współpracy z  innymi. Obaj konstruują swoisty kult tego, co naturalne 
i umieszczone poza wynaturzoną cywilizacją. 

Porównanie przez Kropotkina odległych obszarów pustynnych, górskich i stepów do 
„żywych muzeów” nie tylko odsłania obecność ewolucyjnego paradygmatu. Odzwier-
ciedla to pewne kulturowe wyobrażenie — „fi gurę” zachodniej kultury, przedstawia-
jącą „dzikiego”, jako swoistą kategorię bezczasowości. Parafrazując słowa Stanisława 
Węglarza, można powiedzieć, że Kropotkin traktuje ludy pierwotne jako ucieleśnienie 
ideału lepszej ludzkości oraz jako dokument historyczny, który może służyć za wzór 
dla poprawy własnego społeczeństwa95. Zmityzowany obraz „dzikiego” wzmacnia wy-
razistość opozycji pomiędzy tym, co dobre, bo naturalne (zasada ludu), a tym, co złe, 
sztuczne, bo prowadzące do wynaturzenia człowieka (zasada państwa). Skoro człowiek 
z natury jest dobry, to tym bardziej przedstawiciele społeczeństw prymitywnych, ży-
jący bliżej natury, traktowani są jako swoiste archiwum, skarbnica i przykład do na-
śladowania. Owi „dzicy” i ich urządzenia społeczne są „zabytkami” umożliwiającymi 
wyjaśnienie oraz prześledzenie genezy pojawiania się i zanikania form organizacji spo-
łecznej. Dla Kropotkina jest to o  tyle ważne, że owe urządzenia społeczne stanowią 
przykład naturalnego stanu, w którym bez interwencji państwa może znaleźć ujście 
dobra natura człowieka, jego instynkt społeczny oraz towarzyski. Formy organizacji 
społeczeństw pozaeuropejskich, kultura gminu, stanowią peryferia oddalone od cen-
trów polityki, życia społeczno–kulturalnego nowoczesnych społeczeństw, ich elit. Wy-
daje się, że to właśnie tam, zgodnie z tokiem myślenia Kropotkina, zachować się miało 
najwięcej świadectw mówiących o słuszności jego tez. Należy pamiętać, że Kropotkin, 
analizując świat „peryferii” kulturowych, nie pyta o  „tubylczy punkt widzenia”, lecz 
częściej wnosi własny bagaż kulturowych sądów, które ingerują w proces interpretacji. 
Stawia obcej kulturze pytania, których ona sama sobie nie postawiła; szuka w nich od-
powiedzi na własne pytania — obca kultura, owi „dzicy”, „barbarzyńcy”, gmin wiejski, 
mają dostarczyć odpowiedzi, wskazówek czy argumentów, które łączą się z określo-
nymi intencjami perswazyjnymi.

Funkcjonowanie opisów etnografi cznych w  odmiennych dyskursach niż „nauko-
wy” jest zjawiskiem powszechnym. Wpływ na ich postrzeganie, porządkowanie oraz 
późniejsze funkcjonowanie zależy m.in. od potrzeby chwili i sytuacji. Materiały etno-
grafi czne oraz folklorystyczne mogą funkcjonować swoim własnym życiem bez wie-
dzy i  wbrew intencji badaczy, którzy je zebrali. Mogą stać się ważnym składnikiem 
walki o  tożsamość, rezerwuarem pamięci społecznej, „złożem” eksploatowanym na 
potrzeby nacjonalizmu, odrodzenia narodowego, etnicznego, regionalizmu, strategii 
lokalnych, turystycznych, promocyjnych, idei wielokulturowości, budzenia poczucia 
zakorzenienia, uczuć sentymentalnego i nostalgicznego związku z pewnym obszarem, 

95 Por. S. Węglarz, Chłopi jako „obcy”. Prolegomena, [w:] W. J. Burszta, J. Damrosz (red.), op. cit., s. 85.
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tworzenia symulakrów czy ukazania pozytywnych aspektów postępu. Materiały te stają 
się wówczas dla animatorów określonych wizji świata „dowodem” na istnienie prawdy 
w świecie, który opisują. Stają się elementem cudzej wizji świata, odrębnej i odmien-
nej od tej, na podstawie której wizja ta została stworzona. Podobnie jak w przypadku 
Kropotkina, antropologia kulturowa dostarcza materiału dla naturalistycznego obrazu 
świata ujmowanego w pewnej określonej perspektywie. Świat „tworzony” jest wówczas 
za pomocą pytań, które autor danej narracji sobie stawia, i odpowiedzi na nie, które 
wydają mu się racjonalne i istotne. 
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PERSPEKTYWA PROGRESYWISTYCZNA A ROZWÓJ NAUKI

W swoim opracowaniu chciałbym skupić się na pewnych rozwijających się w XX w. 
(szczególnie jego drugiej połowie) teoriach ewolucjonizmu światopoglądowego oraz 
wypracowanych przez nie narzędziach. W moim odczuciu mogą okazać się one przy-
datne do ogólnej analizy i  swoistego pozycjonowania w układzie ideologiczno–świa-
topoglądowym, teorii naukowych oraz opisu, mniej lub bardziej ukrytych, założeń 
konstytuujących owe teorie. 

Oczywiście nie chodzi tu o jakiekolwiek implikacje tak zwanej psychologii ewolucyj-
nej z jej głównym czy najbardziej popularnym propagatorem Richardem Dawkinsem1 
ani o jej kolejne aplikacje i mutacje, z tzw. memetyką włącznie2. Chodzi tu natomiast 
o pokłosie prac m.in. takich przedstawicieli nauki jak znani prawdopodobnie wszyst-
kim: szwajcarski psycholog rozwojowy Jean Piaget3, fi lozof kultury (przedstawiciel Szko-
ły Frankfurckiej) Jürgen Habermas4 czy badający etapy rozwoju moralnego psycholog 

1 Por. R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Warszawa 2003; idem, Ślepy zegarmistrz, 
czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoff man, Warszawa 1994; 
idem, Fenotyp rozszerzony, tłum. J. Gliwicz, Warszawa 2003.
2 Tym, czym biochemiczne geny są dla naszego DNA, tym memy są dla naszego psychiczno–kul-
turowego DNA. Geny są porcjami informacji naszej fi zycznej natury mającymi swą genezę w ge-
netycznych cechach matki i ojca oraz własnościach stanowiących dziedzictwo naszego gatunku. 
Memy natomiast powstają, kiedy ludzki system nerwowy reaguje na doświadczenie. Są jednost-
kami informacji w naszej kolektywnej świadomości i przenoszą swoje dane za pośrednictwem 
naszych umysłów. Koncepcję memu, jako jednostki informacji kulturowej, pierwszy rozwinął 
R. Dawkins (por. R. Dawkins, Samolubny gen).
3 Por. J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, tłum. M. Przetacznikowa, Warszawa 1966; idem, 
Studia z psychologii dziecka, tłum. T. Kołakowska, Warszawa 2006; idem, Jak dziecko wyobraża 
sobie świat, tłum. M. Gawlik, Warszawa 2006; B. J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emo-
cjonalny rozwój dziecka, tłum. M. Babiuch, Warszawa 1998. 
4 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t.  1–2, tłum. A. Kaniowski, Warszawa 
1999; idem, Filozofi czny dyskurs nowoczesności, tłum.  M.  Łukasiewicz, Kraków 2000; idem, 
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Lawrance Kohlberg5, ale także progresywista John Dewey6 czy (prawdopodobnie mniej 
znany) psycholog amerykański Clare Graves7 wraz ze swym uczniem Donem Beckiem 
(istotnego podsumowania całościowego oraz pewnych innowacji teoretycznych doko-
nał tu również współczesny fi lozof amerykański Ken Wilber8). 

Obywatelstwo a tożsamość narodowa: rozważania nad przyszłością Europy, tłum. B. Markiewicz, 
Warszawa 1993. 
5 Por. L. Kohlberg, Th e Psychology of Moral Development: Th e Nature and Validity of Moral Stages, 
San Francisco 1984; idem, Child Psychology and Childhood Education: A Cognitive Developmental 
View, New York 1987. 
6 Por. J.  Dewey, Szkoła a  społeczeństwo, tłum.  R.  Czaplińska–Muternilchowa, Warszawa 2000; 
idem, Szkoła i dziecko, tłum. H. Błeszyńska, Warszawa 2006; idem, Demokracja i wychowanie, 
tłum. Z. Bagsten, Warszawa 1963.
7 Clare Graves (1914–1986) był amerykańskim profesorem psychologii, który w swej pracy teo-
retycznej jako jeden z pierwszych rozwinął epistemologiczną teorię poziomów psychologicznego 
(poznawczego i moralnego) rozwoju człowieka. Namysł Gravesa od początku ukierunkowany był 
na próbę teoretycznej integracji separowanych w nauce akademickiej domen biologicznej, psycho-
logicznej i społecznej. Wbrew „poprawnej politycznie”, humanizującej nauce lat 70., Graves ważną 
częścią swych prac uczynił problem relacji pomiędzy fi zycznymi strukturami mózgu a umysłem. 
Istotne tu dla niego były przede wszystkim zagadnienia w rodzaju, jaki wpływ na kształt myślenia 
indywiduum mają struktury i sieci neurologiczne oraz jaki konkretnie jest wpływ neurochemii, 
a  także zmieniających się warunków życia na aktywacje konkretnych systemów światopoglądo-
wych. Ogólne wnioski z tych prac wykazują widoczne zbieżności z teoriami Jeana Piageta:
1.  Natura ludzka nie jest statyczna i nie daje się w jakimkolwiek momencie historycznym określić 

jako skończona. Tym samym podlega ona zmianom wraz ze zmieniającymi się warunkami 
egzystencjalnymi. Jako że składowymi nowo powstałych struktur mentalnych są elementy po-
przednich, stare systemy nie zostają odrzucane, a  jedynie przekonstruowane i  zawarte jako 
konieczny, warunkujący „budulec” strukturalny powstających form.

2.  Gdy zaczyna pojawiać się nowy system, zmieniamy naszą strukturę psychologiczną oraz regu-
ły życia w celu adaptacji do tak rozumianych nowych warunków.

3.  Jako że dane jest nam żyć w  potencjalnie otwartym systemie określającym nasze wartości 
etyczne, zasady epistemiczne etc., systemie, który udostępnia nam właściwie nieskończoną 
ilość sposobów życia i kontekstów, w jakich to życie postrzegamy, tak więc nie ma określonego 
końcowego etapu czy ogólnie rozwojowego celu, do którego powinniśmy wszyscy aspirować.

4.  Zarówno jednostki, organizacje, jak i całe społeczeństwa są w stanie zareagować pozytywnie 
jedynie na te zasady i komunikaty (interpelacje motywacyjne, formuły edukacyjne, prawne, 
etyczne czy metody szeroko rozumianej perswazji), które są koherentne z ich aktualnym sta-
nem mentalnego rozwoju systemowego. Por. C.  Graves, Human Nature Prepares for a  Mo-
mentous Leap, „Th e Futurist” April 1974; idem, Levels of Existence: An Open System Th eory 
of Values, „Journal of Humanistic Psychology” November 1970.  Obecnie najbardziej kom-
pletnym wprowadzeniem do teorii Clare’a Gravesa jest praca jego byłych współpracowników 
naukowych: D. Beck, C. Cowan, Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership and Change, 
Blackwell Publishing 2006. 

8 Kenneth Earl Wilber Jr urodził się w 1949  r. w Oklahoma City. Zdobył klasyczne wykształ-
cenie wyższe na Uniwersytecie w Nebrasce z dziedzin chemii i biologii. W Stanach Zjednoczo-
nych funkcjonuje obecnie głównie w środowisku pozaakademickim, jako fi lozof świadomości, 
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Mamy tu więc ogólnie wyjściowe, orientacyjne ukierunkowanie przede wszystkim 
na specyfi cznie rozumiany umysł, nie zaś jak u neodarwinistów czy w kognitywistyce 
— na struktury fi zyczne. Mamy tu również do czynienia z podkreśleniem wagi charak-
terystyki struktur mentalnych, przy pełnym uznaniu ich realności, nie zaś jedynie roli 
czynników rozwojowych przeniesionych wprost z nauki biologii czy behawioryzmu. 

Geneza współczesnych teorii ewolucjonizmu światopoglądowego sięga m.in.  idei 
progresywizmu psychologicznego, rozumianego jako teoria rozwoju i  wychowania 
dziecka. Powstała ona w opozycji do wcześniejszych koncepcji, takich jak teoria trans-
misji kulturowej9 czy teorie paradygmatu romantycznego10. Te ideowo poprzedzające 
koncepcje postrzegały rozwój jako ukierunkowany, skończony proces przyswajania 
przez wzrastającą jednostkę kulturowego status quo (transmisja kulturowa) lub upatry-
wały w wolnym i nieskrępowanym umyśle dziecka swoistej ostatecznej instancji wyboru 
drogi rozwojowej (teorie romantyczne, sentymentalne, liberalne etc.)11. 

W  odróżnieniu od nich progresywizm zakłada ogólnie, iż nie istnieje ostateczny 
poziom czy etap rozwoju mentalnego, którego osiągnięcie defi nitywnie wieńczyłoby 
proces rozwojowy, edukacyjny, metasocjalizację itd. Twierdzi też, że rozwój mentalny 
każdego człowieka zaczyna się w każdym czasie historycznym od tego samego punk-
tu wyjścia i prowadzi poprzez konstrukcyjnie naturalne i coraz bardziej złożone etapy 
o narastającej komplikacji struktur poznawczych, z których kolejne nadbudowywane 
są na poprzednich. Rzeczona mechanika, przekraczania i zawierania, możliwa jest (co 
wiemy dzięki pracom J. Piageta) za sprawą mechanizmów asymilacji, akomodacji i rów-
noważenia struktur regulujących funkcjonowanie przystosowawcze i poznawcze umy-
słu12. W tym kontekście rozwojowym pożądanym programem edukacyjnym jest więc 
taki, który pozwala dziecku na osiąganie kolejnych poziomów rozwoju, przy czym ma 
ono je (jedynie stymulowane) pokonywać samodzielnie i  kolejno, czyli konstruować 
stopniowo coraz bardziej złożone struktury poznawcze na bazie już posiadanych. Koń-
ca tego „ruchu” niejako nie ma. 

Już w paradygmacie myślenia kategoriami Deweyowskimi pojawiają się pojęcia i ogól-
nie idee, obecne (często z pewnymi modyfi kacjami) w teoriach J. Piageta czy D. Becka. 

psycholog (Wilbera uważa się za jednego z  twórców psychologii transpersonalnej) oraz teore-
tyk systemów. Por. K.  Wilber, Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, 
tłum. H. Smagacz, Warszawa 2000; idem, Spektrum świadomości, tłum. J. Majewski, Warszawa 
2009; idem, Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości, tłum. B. Biedroń, 
Poznań 1996; idem, Sex, Ecology, Spirituality: Th e Spirit of Evolution, Boston 1995.
9 Por. A. Murzyn, Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli ideali-
stycznej, Kraków 2004.
10 Por. E. Key, Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczyńska, Warszawa 2005; A. Neill, Summerhill School: 
A New View of Childhood, Saint Martin’s Press Inc. 1998.
11 L.  Kohlberg, R.  Mayer, Rozwój jako cel wychowania, materiały do użytku konwersatorium 
„Edukacja wobec przemian”, Toruń 1990, passim.
12 J. Piaget, Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, tłum. Z. Zakrzew-
ska, Warszawa 1981, passim. 
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Istotne w tym podejściu są m.in. kontekst wychowawczy (środowisko), którego rolą jest 
stymulowanie rozwoju poprzez generowanie autentycznych, rozwiązywalnych proble-
mów. Podobnie ważne jest przekonanie o kluczowej roli konfl iktu poznawczego w po-
budzaniu aktywnego myślenia u  dziecka, który jako intersubiektywne doświadczenie 
stanowi niezbędny i organizujący czynnik rozwojowy. Specyfi czne jest również podejście 
do problemu wiedzy. Rozumiana jest tu często nie jako zasób danych w sensie ilościo-
wym, ale raczej jako jakościowa zmiana w sposobie i wzorcach myślenia. Pewnym novum 
jest też rozumienie problemu moralności. Pojawia się tu koherentna relacja pomiędzy 
rozwojem poznawczym i moralnym, gdzie ten pierwszy stanowi warunek konieczny po-
stępującego progresu ocen moralnych. Odstępuje się tu więc od naturalistycznego rozu-
mienia uczuciowości, jako samodzielnej cechy, podlegającej własnym prawom, na rzecz 
bardziej spójnej konstrukcji wzajemnie warunkujących się zależności całościowych13. 

Jak nietrudno zauważyć, ideologia progresywna jest w dużej mierze spójna z zało-
żeniami rozwiniętej wersji liberalizmu etycznego, szczególnie w jego tendencji odcho-
dzenia od materialnych, historycznych zasad etycznych na rzecz formalnego wzorca 
ogólnego. Oczywiście istotne jest tu to, iż nie istnieje zasada główna, zorientowana hi-
storycznie czy tradycyjnie, wedle której należałoby zorganizować edukację, pożądane 
jest natomiast uchwycenie wszystkich owych zasad (czy zbiorów pożądanych cech) 
w  harmonijnej współzależności charakterystycznej dla odpowiednich etapów rozwo-
jowych oraz umożliwienie im płynnego przechodzenia jednych w drugie, czyli swoiste 
wprawienie aksjologii uwarunkowanych historycznie w ewolucyjny ruch14.

Właściwie sam ten formalny sposób widzenia problemu edukacji czy istoty wartości 
etycznych oraz idei (powiedzmy) sprawiedliwości społecznej jest oczywiście również 

13 „Rozwój logicznego i krytycznego myślenia, centralny w kształceniu umysłowym, znajduje swe 
szersze znaczenie w odniesieniu do rozległego zbioru wartości moralnych. [...] rozwój moralny 
wyrasta z interakcji społecznych w sytuacjach konfl iktu społecznego. Moralność nie jest ani in-
ternalizacją ustalonych wartości kulturowych [„transmisja kulturowa” — T. K.], ani rozwinięciem 
spontanicznych impulsów i emocji [teorie naturalistyczne]; jest ona sprawiedliwością, wzajemno-
ścią [a więc rodzajem koherencji — T. K.] pomiędzy jednostką i innymi osobami w jej środowisku 
społecznym” — L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., s. 9.
14 Podobieństwo jest tu widoczne bezpośrednio z liberalistycznym, dojrzałym sposobem widze-
nia problemu wartości i historii przez Johna Stuarta Milla: „[...] Praktycznie przez całą dekadę lat 
30. XIX wieku Mill, nie porzucając utylitaryzmu, szuka interesujących go wątków u tak różnych 
osobowości jak S. T. Coleridge, T. Carlyle, H. Saint–Simon, A. Comte, A. Tocqueville. Dzięki tym 
wpływom Mill uświadomił sobie znaczenie historii i fi lozofi i historii, zrozumiał, iż każda epoka 
jest w pewnym sensie organicznym tworem powstałym jako rezultat poprzednich epok. Zwrócił 
uwagę na poszczególne fazy rozwoju społeczeństw, powziął też przekonanie o  tym, że instytu-
cje społeczno–polityczne oraz jakiekolwiek reformy powinny być dopasowane do miejsca, czasu 
i ludzi, których dotyczą. Benthamowskie przekonanie, iż właściwe rozwiązanie jest uniwersalne 
dla każdego społeczeństwa, wydało mu się sztywne i nietrafne [...]”. Por. M. Małek, Liberalizm 
etyczny J. S. Milla: współczesne nawiązania i kontynuacje (analiza poglądów Johna Graya i Petera 
Singera), Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofi i, praca doktorska pod 
kierunkiem prof. dr hab. Haliny Promieńskiej, Katowice 2007, s. 14.
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uwarunkowany (w sensie historii idei) konkretnymi przesłankami i w tym sensie jest 
materialny historycznie. Nie faworyzuje się już jednak w jego obrębie konsekwentnie 
żadnej konkretnej aksjologii poza jakimkolwiek innym „otoczeniem” światopoglądo-
wym niż jej (tej aksjologii) koherentne.

Progresywistyczne założenie o  naturalności struktur i  etapów rozwojowych zakłada 
i obserwuje populacyjne nierówności rozwojowe. Ogólnie pedagog rozwojowy czy świa-
doma uwarunkowań ewolucyjnych jednostka w celu akceleracji postępu mentalnego nie 
powinni być zainteresowani „sztucznym” przyspieszaniem procesu wzrastającej złożono-
ści, a jedynie eliminowaniem elementów uwsteczniających i hamujących go. Wynika to 
z faktu, iż istnieje wewnętrzna logika przemian, której częściową manifestacją jest np. pra-
widłowość, iż tuż po osiągnięciu danego stanu rozwojowego przejście w kolejny zostaje 
czasowo zablokowane i dziecko przestaje reagować na typowe bodźce etapu kolejnego. 
Odkryto również mechanizmy stabilizujące (swoiste przeciwciała) dane rodzaje namysłu, 
które rozwijają się u dziecka wykorzystującego i eksplorującego długo dany etap. Generują 
one reakcje obronne na intruzję odmiennych od wykorzystywanych sposobów myślenia. 
Wynika więc z tego, iż pomiędzy tymi dwoma momentami istnieje rodzaj optimum, w ob-
rębie którego postęp jest najbardziej prawdopodobny i najłatwiejszy do sprowokowania15. 

Najbardziej chyba znanym przedstawicielem tego typu myślenia w psychologii był 
Jean Piaget, który poruszając się na opisanym terenie teoretycznym i prowadząc prak-
tyczne badania nad rozwojem dzieci (również własnych), przedstawił jedną z pierw-
szych hierarchii rozwojowych16. W sensie ogólnym procesy zachodzące w obrębie oraz 
porządkujące sferę wzrastającego umysłu Piaget rozumiał jako pewną wyjątkową for-
mę aktywności biologicznej. Przypisywał im tym samym naturę ogólniejszego procesu, 
obejmującego również ewolucję materii ożywionej. Zarówno czynności intelektualne, 
jak i biologiczne zatem traktowane były przez tego psychologa jako funkcje organizmu, 
odpowiedzialne za przystosowanie go do szeroko rozumianego środowiska oraz organi-
zujące doświadczenie narzędzia poznawcze. W celu opisania powyższego Piaget wpro-
wadza w  swej teorii pojęcia schematu, asymilacji, akomodacji i  równoważenia. Stają 
się one jednymi z kluczowych kategorii psychologii rozwojowej, a ich analiza pozwala 
zorientować się w „mechanice” rodzącego się w kolejnych odsłonach umysłu. Opisana 
przez Piageta hierarchia rozwojowa składa się, w uproszczeniu, z czterech etapów:

1. Poziom sensomotoryczny

Jest to etap obejmujący z reguły okres od urodzenia do kilkunastu miesięcy życia. 
Charakteryzuje się on całkowitym egocentryzmem, rozumianym jako niemożność od-
różnienia siebie od otoczenia, świat na tym poziomie jest niejako przedłużeniem umysłu 
dziecka. Nie ma tu jeszcze świadomości związku przyczynowego, reakcje są odrucho-

15 L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., passim. 
16 B. J. Wadsworth, op. cit., passim; J. Piaget, Narodziny inteligencji..., passim.
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we, brak jest jeszcze przestrzeni mentalnej, czyli umysłu (myśli się niejako ruchowo). 
Brak tym samym świadomości permanentnego istnienia przedmiotów i świata, którego 
funkcja istnienia zawęża się do percepcji „tu i teraz”. W chwili urodzenia oraz w począt-
kowych stadiach rozwoju dziecko nie ma klasycznie rozumianych, zinternalizowanych 
uczuć. Brak tu po prostu granicy pomiędzy epistemologicznym podmiotem i przed-
miotem lub, inaczej mówiąc, istnieje niewiedza co do istnienia przedmiotu epistemo-
logicznego, która niejako automatycznie znosi epistemologiczny podmiot. Noworodek 
tym samym po prostu nie wie również o własnym istnieniu. 

2. Etap przedoperacyjny

Z reguły cechy tego etapu przejawiają umysły dzieci pomiędzy drugim a siódmym 
rokiem życia. Pojawiają się tu jakościowo bardziej rozwinięte sposoby myślenia, nie 
ograniczone do bezpośrednich zdarzeń ruchowych i zmysłowych. Zaczynają się rozwi-
jać i coraz bardziej komplikować pierwsze reprezentacje umysłowe. W początkowych 
stadiach etapu przedoperacyjnego stopniowo wykształca się u dziecka wyobrażenie sta-
łości przedmiotu, pojawiają się formy pamięci, języka oraz możliwość antycypowania 
przyszłości. Sposób myślenia kształtujący się na etapie przedoperacyjnym jest jeszcze 
prelogiczny (podobnie jest tu z zasadami etycznymi) i jako taki charakteryzuje się bra-
kiem zdolności odwracania operacji, występowaniem zjawiska centracji, podlega on 
również kontroli tego, co ewidentnie bezpośrednie i wrażeniowe, a jedną z jego cech jest 
także brak rozumienia problemu niezmienników (np. pojęcie niezmienności liczby)17. 
W początkowej fazie przedoperacyjnej dziecko wykazuje jeszcze cechy stricte egocen-
tryczne i  wysoce aspołeczne, jednakże na drodze kolejnych przekształceń tego okre-
su, w wieku 6–7 lat, jego zachowania stają się w znacznym stopniu mniej dominujące 
oraz wzrasta zdolność komunikatywnego i społecznego porozumiewania się. Kolejnymi 
konsekwencjami rozwinięcia pojęcia permanentnego istnienia przedmiotu są wpływa-
jące na jakość komunikacji i relacji społecznych odkrycia odmienności punktów widze-
nia i różnorodności perspektyw, a więc immanencji podmiotowej innych ludzi.

3. Poziom operacji konkretnych 

Występuje średnio między siódmym a  11. rokiem życia. W  okresie rozwoju opera-
cji konkretnych, jako w  stadium przejściowym między myśleniem przedoperacyjnym 
a  formalnym, wykształcają się przede wszystkim umiejętność odwracalnego myślenia 
(odwracalność operacji logicznych) oraz zdolność decentracji. Myślenie przestaje tu być 
zdominowane przez percepcję, pojawia się proste rozumowanie logiczne, jednakże dziec-

17 Centracja rozumiana jest tu jako nieumiejętność uchwycenia różnorodnych cech obiektu/sytu-
acji i skupianie się na jego/jej pojedynczych, wyizolowanych jakościach. 
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ko, aby je podjąć, potrzebuje dokonywać doświadczeń i operacji na konkretnych, rzeczywi-
stych obiektach. Na etapie tym zostaje również przezwyciężony problem niedostrzegania 
niezmiennych własności przedmiotów i  dziecko zaczyna rozumieć, iż transformacje 
kształtu, objętości czy położenia w przestrzeni, niejako w oparciu o pewne niezmienne 
cechy danych obiektów, mogą zostać odwrócone. Myślenie tym samym przestaje być rów-
nież zdominowane przez pojedynczą cechę czy właściwość sytuacji. Wraz z pojawieniem 
się umiejętności decentracji dziecko zaczyna rozwijać narzędzia potrzebne do obsłużenia 
zwiększającego się katalogu cech i właściwości przedmiotowych, z czasem na etapie ope-
racji konkretnych pojawiają się więc nowe umiejętności klasyfi kowania i szeregowania. 
Dzieci na tym poziomie przestają również być egocentryczne w stopniu charakterystycz-
nym dla poprzednich struktur. Jako umiejące empatycznie przyjąć punkt widzenia dru-
giej osoby, starają się wypowiadać w sposób umożliwiający porozumienie się. Zaczynają 
rozważać i poddawać ocenie słyszane argumenty, pojawia się również analiza motywów 
przy wydawaniu sądów. Wykształca się też oparte o konkretne sytuacje rozumienie nie-
których pojęć moralnych, takich jak reguły, przypadek, kłamstwo, sprawiedliwość etc.

4. Etap operacji formalnych

Występuje powyżej 11. roku życia. W klasycznie rozumianym stadium operacji for-
malnych powinna pojawić się u dziecka konsekwentna zdolność do myślenia abstrak-
cyjnego, bez konieczności odwoływania się do operacji na konkretnych przedmiotach. 
W umyśle zaczynają pojawiać się ujmujące dany problem hipotezy, które dziecko zaczy-
na wyodrębniać, testować i wzajemnie ze sobą zestawiać, badając zależności pomiędzy 
nimi. Pojawia się głębokie rozumienie związków przyczynowych czy ogólnie pojęcia 
przyczynowości. W  odróżnieniu od stadium operacji konkretnych dziecko z  rozwi-
niętymi operacjami formalnymi jest w stanie budować efektywne rozumowania na te-
mat teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. Potrafi  rozwiązywać problemy zarówno 
hipotetyczne, jak i  formalno–pojęciowe. Na tym etapie rozwija się również zdolność 
do introspekcji, czyli epistemologicznego czynienia ze swojej własnej przestrzeni we-
wnętrznej przedmiotu rozumowania. W  pełni konstruują się tu schematy myślenia 
hipotetycznego, dedukcyjnego i hipotetyczno–dedukcyjnego, tym samym wzrasta rola 
i zakres zastosowań funkcjonalnych logiki formalnej i rozumowania naukowego. 

Oczywiście, jako że jakość i zasięg rozwoju zależą od rodzaju problemów, z jakimi 
styka się dziecko, oraz od zaawansowania struktur umysłów, z jakimi wchodzi ono w in-
terakcje, nie wszystkim dzieciom dane jest płynnie przejść Piagetowskie stadia. Istnieją 
badania, mówiące, iż około 50% dorosłych obywateli USA nie posługuje się strukturami 
charakterystycznymi dla etapu operacji formalnych. Jeśli niektórzy z nich to natomiast 
robią, to bardzo rzadko i często nieumiejętnie18. Ogólnie zasadne jest tu chyba sądzić, że 
w krajach tzw. rozwiniętych te wyniki mogą być podobne. 

18 B. J. Wadsworth, op. cit., s. 131.
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Dodam tu jeszcze, iż ogólnie rzecz biorąc, opisane przez szwajcarskiego psycholo-
ga struktury i zasady konstruowania się umysłu i w pewnym sensie świata wewnątrz, 
okazały się typowe dla populacji na całym świecie, właściwie niezależnie od kręgu kul-
turowego (z  tej perspektywy można oczywiście z  kolei próbować prowadzić krytykę 
wszelkich teorii kulturowych, głoszących nieredukowalne różnice światopoglądowe ze-
stawianych populacji, np.  koncepcja „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona19). 
Po prostu, owszem, różnice istnieją, jednakże nie wynikają one z jakiejś kulturowej pre-
determinacji, genetyki etc., a jedynie z faktu, iż obserwujemy różne etapy strukturalne 
tej samej narastającej hierarchii.

Dla rozważań nad genezą ewolucjonizmu światopoglądowego w teorii Piageta ogólnie 
najistotniejsze jest strukturalistyczne continuum konstruowania się świata, rozumiane-
go jako jego obraz percypowany przy użyciu konkretnych, coraz bardziej złożonych 
narzędzi i  struktur. Zauważyć należy, iż właściwie dla teoretycznego wyprowadzenia 
złożonych struktur, tradycyjnie i naiwno–realistycznie rozumianych jako struktury rze-
czywistości, szwajcarski psycholog nie potrzebuje w sumie pojęcia rzeczywistości obiek-
tywnej. W kontekście tej teorii każdy samodzielnie buduje wiedzę i obraz rzeczywistości 
jako takiej. Pomiędzy umysłem więc a nią samą (rzeczywistością rozumianą jako fi zy-
kalna permanencja) relacja jest właściwie nieistotna. W pewnym sensie rzeczywistość, 
z którą uzgadnia się rozwijający swe struktury umysł, jest realnością również umysłu 
(w tym wypadku formalno–operacyjnego), do zgodności z którym dąży świadomość 
dziecka20. W tym sensie, to funkcjonowanie w społeczno–mentalnej rzeczywistości róż-
norodnie ustrukturyzowanych umysłów stanowi rodzaj dominującego czynnika, który 
na zasadzie swoistej transmisji dróg i możliwości postępu wymusza strukturalne uzgod-
nienie, stymulując w ten sposób rozwój indywidualny.

Dokonałem tu pewnego przeskoku ze  skali badań nad rozwojem umysłu jednost-
kowego do skali kulturowej. Myślę, iż jest to uprawnione szczególnie w  świetle prac 
Jürgena Habermasa, który adaptując teorię m.in.  Lawrance’a  Kohlberga (tu chodziło 
o  rozwój zasad moralnych) do stworzenia własnej koncepcji stadiów rozwoju kultu-
rowego, dostrzegł istotne zbieżności własnych prac z  teorią właśnie Jeana Piageta. 
Oczywiście chodzi tu o trójstopniową koncepcję stadiów kulturowych: religijnego (czy 
pre–konwencjonalnego), konwencjonalnego i post–konwencjonalnego21. 

19 Por. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, 
Warszawa 2007.
20 „W teorii Piageta nie występuje obiektywna rzeczywistość. Jest [...] realny świat, który jest po-
znawany, lecz wiedza jednostki o świecie jest zawsze w trakcie tworzenia się i nigdy nie jest cał-
kowicie zbudowana. To zatem, co nazywane jest obiektywną rzeczywistością, nigdy nie zostaje do 
końca poznane. Znamy własną, zbudowaną przez siebie rzeczywistość, w której żyjemy oraz którą 
nieustannie poprawiamy”; ibidem, s. 166.
21 A. M. Kaniowski, Filozofi a społeczna Jürgena Habermasa, Warszawa 1990, passim; A. Szahaj, 
Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii kry-
tycznej, Warszawa 1990, passim; J. Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, tłum. M. Łukasie-
wicz, Z. Krasnodębski, Warszawa 1983, passim. 
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Nie będę tu opisywać dokładnie teorii Habermasa, myślę, że jest ona większości 
badaczy i studentów dobrze znana. Same nazwy Habermasowskich etapów mają już 
dość prostą do rozszyfrowania wymowę. Prace Jeana Piageta i  Jürgena Habermasa 
wyznaczają tu po prostu początkowy horyzont tego typu namysłu i dobrze ukazują 
orientujące go intuicje. Chciałbym w tym miejscu natomiast wskazać dzisiejszy stan 
badań tego nurtu. 

Najbardziej reprezentatywną będzie tu zapewne koncepcja i  klasyfi kacja formalna 
amerykańskiego psychologa Clare’a Gravesa, opisana przez jego byłych współpracow-
ników naukowych Dona Becka i Chrisa Cowana oraz powtórzona przez będącego pod 
ich teoretycznym wpływem Kena Wilbera22. W swej pracy Beck i Cowan systematyzują 
koncepcję Gravesa. Skupiając się na mechanice funkcjonowania formacji światopoglą-
dowych, opisują wiele cech i zasad organizujących rozwój. Wśród wielu interesujących 
postulatów Gravesa jednym z ciekawszych jest schematyczne założenie falowej charak-
terystyki przemian w obrębie spirali rozwojowej. 

Zestawiając nurt badań kulturowych z psychologią rozwojową23, Beck z Cowanem 
wyszczególniają (za Gravesem) kilka orientujących poziomów, które pozwolę sobie tu 
ogólnie przedstawić24. 
1. Poziom beżowy25. Archaiczno–instynktowny. Podstawowy poziom przetrwania 

wspólnot pierwotnych. Najistotniejsze są tu: pożywienie, woda, ciepło, seks, odru-
chy, instynkt (powstają tzw. grupy przetrwania). Brak jest wykształconej  trwałej 

22 K.  Wilber, Integralna teoria wszystkiego, tłum.  C.  Urbański, Poznań 2006, passim. Tytuł 
(ang. Th eory of Everything) został tu pomyślany jako rodzaj ironicznej polemiki z fi zykalnym czy 
materialistycznym redukcjonizmem, który, według Wilbera, rości sobie współcześnie pretensje 
do opisu całości rzeczywistości. 
23 Z przytaczanej tu pracy R. Dawkinsa Graves zaczerpnął pojęcie memu. Memy Dawkinsa stano-
wią jednak poszczególne „jednostki informacji kulturowej”, natomiast u Gravesa mianem vME-
MU (valueMEME) określa się cały strukturalny etap. Inaczej mówiąc, vMEMY Gravesa stanowią 
systemy organizujące (małe) memy Dawkinsa.
24 Wspomniane poziomy nie występują oczywiście w tak spójnej i wyabstrahowanej formie w rze-
czywistości. Stanowią tu po prostu rodzaj strukturalnego uproszczenia zorientowanego na ogólne 
uchwycenie wewnętrznej logiki przemian światopoglądowych. 
25 Dla lepszej praktycznej orientacji w modelu oraz dla podkreślenia faktu, iż hierarchiczny układ 
nie ma w teorii znaczeń aksjologiczno–etycznych (żaden poziom nie jest w  jakimkolwiek sensie 
lepszy od innego, pozostają jedynie w pewnej strukturalnej zależności), autorzy oznaczyli poziomy 
kolorami. O kolorach według nich trudniej mówić używając kategorii aksjologicznych. Opisywane 
poziomy w żadnym sensie nie są dobre ani złe. vMEM funkcjonuje w sposób patologiczny jedynie 
wtedy, kiedy zakłóca możliwość przejawiania się innych vMEMÓW w sposób dla nich charaktery-
styczny. Odniesienia kolorystyczne same w sobie symbolicznie dotyczą: beżowy — traw sawanny, 
purpurowy — królewski kolor wodzów plemion i monarchów, czerwony — krwi (emocjonalne-
go „ognia”), niebieski — nieba („niebiosa” w sensie metafi zycznym itp.), pomarańczowy — ogień 
pieców hutniczych ery industrialnej, zielony — ekologia („zielona polityka”), żółty — energia sło-
neczna (technologie alternatywne), turkusowy — oceany i ziemia widziane z kosmosu (przenośnia 
dystansu epistemologicznego). 
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26 D. Beck, C. Cowan, op. cit., s. 60 (tłum. T. K.).
27 Ibidem, s. 72 (tłum. T. K.).

Ilustracja 2. Schemat następstwa i przenikania się etapów światopoglądowych27

Ilustracja 1. Cykl „życia” pojedynczej formacji światopoglądowej26
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jaźni. Współcześnie obecny u  noworodków, niektórych ludzi starych, chorych 
na zaawansowaną chorobę Alzheimera, w  dużych głodujących wspólnotach,
u  żołnierzy chorych na ostry syndrom pola walki (do 0,1% populacji świata28). 
Jako pod–poziomy można tu wyróżnić wcześniejszy czuciowo–ruchowy oraz póź-
niejszy emocjonalno–seksualny. Pierwszy wiąże się jedynie z  ciałem fi zycznym 
jako podstawową materialną strukturą, która na drugim z nich niejako ożywiona 
zostaje przez popędy biologiczne, różnorakie doznania, energie życiowe, élan vi-
tal, libido, bioenergię itp. 

2. Poziom purpurowy. Magiczno–animistyczny. Występują tu myślenie animistycz-
ne, wiara w dobre i złe duchy mające wpływ na rzeczywistość. „[…] Wiara w duchy 
przodków nadaje jedność szczepowi, a  więzy krwi i  powinowactwo ustalają hie-
rarchię polityczną. […] Dla tego stadium typowe są klątwy wudu, przysięgi krwi, 
vendetty, czary, rytuały rodzinne […]; to stadium jest żywe w  różnych regionach 
Trzeciego Świata […], organizacjach przestępczych, drużynach sportowych i częścio-
wo zespołach korporacyjnych” (do 10% populacji świata29)30. Pojawia się tu umysł 
pre–operacyjny, którego domeną są wczesne symbole i koncepcje, brak jest również 
wyraźnego wykrystalizowania się podmiotu i przedmiotu poznania. Obecne są więc 
egocentryzm, animizm, antropocentryzm, imitowanie.

3. Poziom czerwony. Wszechmocni bogowie. „Po raz pierwszy zarysowuje się jaźń od-
rębna od szczepu: posiadająca moc, impulsywna, egocentryczna, heroiczna […]”31. 
Charakterystyczne są tu: duchy, smoki, bestie, herosi, istoty dysponujące moca-
mi, także ustrój feudalny, którego ideowymi podstawami są m.in. władza i chwała. 

Współcześnie fale tego etapu obecne są u zbuntowanej młodzieży, bohaterów epic-
kich, przeciwników Jamesa Bonda, mitomańskich przywódców gangów, najemni-
ków, gwiazd rocka, a także bohaterów powieści Władca much Williama Goldinga32 
(ok. 20% populacji świata33).

4. Poziom niebieski. Święto–absolutystyczny. Na tym etapie panuje przeświadczenie, 
że życie ma sens oraz kierunek, którego wektor wyznaczony jest przez Najwyższego 
i Wszechmogącego lub Prawo. Zasady dobra, zła i prawdy są raz na zawsze abso-
lutnie ustalone. Emanacje tego poziomu obecne były i są w purytańskiej Ameryce, 
konfucjańskich Chinach, Anglii Dickensa, totalitaryzmach, kodeksach rycerskich, 
religijnych fundamentalizmach, w tzw. morale większości i w patriotyzmie (do 40% 
populacji świata34).

28 D. Beck, C. Cowan, op. cit., s. 300.
29 Ibidem, s. 300.
30 K. Wilber, Integralna teoria..., s. 28.
31 Ibidem, s. 29.
32 W. Golding, Władca much, tłum. W. Niepokólczycki, Warszawa 1967.
33 D. Beck, C. Cowan, op. cit., s. 300.
34 Ibidem, s. 300.
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Ilustracja 3. Podstawowy schemat spirali rozwojowej Becka35

35 D. Beck, C. Cowan, op. cit., s. 65 (tłum. T. K.).
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5. Poziom pomarańczowy. Racjonalistyczna nauka. „Na tej fali jaźń wyłamuje się 
z mentalności stadnej (charakterystycznej dla etapu poprzedniego) i poszukuje praw-
dy oraz sensu we własnych zasadach: hipotetyczno–dedukcyjnych, eksperymental-
nych, obiektywnych, mechanistycznych, operacyjnych, czyli w całym znaczeniu tego 
słowa — naukowych”36. Charakterystyczne dla tego poziomu są: przekonanie o racjo-
nalności świata i możliwości poznania praw nim rządzących, nastawienie na sukces 
indywidualny (np. zdobycze materialne), wiara w to, iż życie ludzkie w całym spek-
trum podlega prawom nauki. Fale tego memu obecne są w klasycznym Oświeceniu, 
na Wall Street, w obrębie światopoglądu klasy średniej, kolonializmie, materializmie, 
świeckim humanizmie, liberalizmie. Koherentnie z teorią Piageta, na tym etapie pa-
nuje przekonanie o całkowitej odrębności obszaru subiektywnego od obiektywnego 
zewnętrza. Pojawia się tu wysoce zróżnicowany funkcjonalnie umysł formalno–ope-
racyjno–refl eksyjny, który abstrahując od dosłowności świata mitycznych wyobra-
żeń, potrafi  odnosić się do zasad formalnych, tym samym swoje potrzeby zaspokaja 
gromadząc i analizując (rozumiejąc) informacje (do 30% populacji świata37).

6. Poziom zielony. Poziom uwrażliwienia. Charakterystyczne są tu ruchy spółdziel-
cze, ochrona środowiska naturalnego, tworzenie różnorodnych wspólnot, niechęć 
do jakichkolwiek struktur hierarchicznych, nacisk na dialog i związki międzyludz-
kie, ożywienie duchowości praktycznej, egalitaryzm, pluralizm poglądów, mnogość 
kultur, relatywizm pluralistyczny, nieliniowe uwrażliwione myślenie podmiotowe. 
Cechy tego etapu obserwuje się u osób zaangażowanych w ochronę środowiska na-
turalnego, zwolenników postmodernizmu i niderlandzkiego idealizmu, w organiza-
cjach tzw. zielonych, ekofeminizmie, postkolonializmie, psychologii humanistycznej, 
u myślicieli takich jak Foucault i Derrida, w „politycznej poprawności”, ekopsycho-
logii, a także wszystkich ruchach broniących prawa do różnorodności czy praw czło-
wieka (do 10% dorosłej populacji świata38).
Jak można się domyślić na podstawie powyższego opisu, dany etap realizuje się na kilku 

płaszczyznach, zarówno w obrębie indywidualnej, jednostkowej przestrzeni światopoglą-
du powiedzmy „prywatnego”, jednocześnie w stanowiącej dla niego wzorzec sferze świa-
topoglądu zbiorowego, czyli kulturze, a także po trzecie w jej materialnych wytworach, 
czyli sferze powiedzmy społeczno–cywilizacyjnej. Bez uwzględnienia któregoś z tych ele-
mentów w opisie zjawisk kulturowych nie mamy ich pełnego obrazu, gdyż wszystkie te 
konteksty wzajemnie się uzupełniają i wpływają na siebie tworząc dynamiczne układy. 

Tym, co w  tym miejscu istotnie odróżnia namysł Wilberowski od standardowych 
analiz i  hierarchii ewolucyjno–kulturowych, jest przede wszystkim uzupełnienie ich 
przez narzędzie opisowe, jakim jest model kwadrantów39. W kilku zdaniach opisać go 

36 K. Wilber, Integralna teoria..., s. 30.
37 D. Beck, C. Cowan, op. cit., s. 301.
38 Ibidem, s. 301.
39 „[…] zacząłem tworzyć listy wszystkich […] tych map — konwencjonalnych i New Age, wschod-
nich i zachodnich, premodernistycznych, modernistycznych i postmodernistycznych. Zebrałem 
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można jako poszerzoną defi nicję spektrum, w jakim wyraża się dany etap światopoglą-
dowy czy ogólnie ewolucyjny. Zgodnie z Wilberowską teorią AQAL40, każdy poziom 
rozwojowy ma co najmniej cztery aspekty i równoprawne konteksty. Dają się one wy-
różnić, lecz nie sposób ich od siebie konsekwentnie oddzielić, gdyż stanowią niejako 
„cztery kąty Kosmosu”41, takiego, jakim widziany jest w  danym momencie postępu. 
W myśl Wilberowskich założeń każdy z etapów rozwojowych posiada cztery wzajemnie 
koherentne aspekty, w skrócie dające się opisać jako wewnętrzne (strona lewa wykresu) 
i zewnętrzne (strona prawa) oraz pojedyncze (część górna) lub zbiorowe (część dolna). 
Dookreślając, na każdym etapie rozwoju, funkcjonalną całość tworzy pluralistyczny 
aspekt światopoglądowy (dolna/lewa część wykresu), jego osobnicza realizacja men-
talna (górna/lewa) oraz ich koherentne odbicia w sferze materialnej osobniczej (górna/
prawa) i materialnej cywilizacyjnej, mnogiej (dolna/prawa). 

Nie chcę tu wchodzić w szczegóły modelu, ogólnie można sobie intuicyjnie unaocz-
nić jego założenia na przykładzie, powiedzmy, obserwacji poszczególnych domen na-
ukowo–teoretycznych. I tak chociażby behawiorystyczna nauka kognitywna jako pole 
badań ma górną/prawą ćwiartkę modelu, a więc skupia się jedynie na zewnętrznym, 
materialnym i  indywidualnym aspekcie człowieka. Psychologia introspektywna (psy-
choterapia, psychoanaliza, psychologia głębi etc.) dotyczy górnej/lewej, czyli intencjo-
nalnej części spektrum Wilbera. Istotne jest tu ogólnie wnętrze ludzkie, które stanowi 
pole jej często zaawansowanych interpretacyjnych badań. Światopoglądy zbiorowe jako 
aspekty lewej/dolnej ćwiartki (wewnętrznej/zbiorowej) stanowią przedmiot zaintereso-
wania nauk o kulturze. Terytorium badań socjologicznych wyznaczają natomiast treści 
dolnej/prawej, czyli zewnętrznej/zbiorowej części42. Mamy tu więc według Wilbera do 
czynienia z kolejnymi manifestacjami (nadbudowanymi na poprzednich, przekroczo-

wszystko, od teorii systemów po Wielki Łańcuch Istnienia, od buddyjskich widźnian do Piageta 
[…] Maslowa, Lenskiego [...] itd. Miałem dosłownie setki tych map rozpisanych na kartkach pa-
pieru, które pokrywały całą podłogę. […] im dłużej przyglądałem się tym różnym holarchiom, tym 
bardziej zdawałem sobie sprawę, że w rzeczywistości istnieją cztery różne rodzaje holarchii, cztery 
bardzo różne rodzaje holistycznych porządków […]” — K. Wilber, Krótka historia…, s. 96. 
40 All Quadrants All Levels — teoria opisowa uwzględniająca wszystkie poziomy wertykalne, 
wraz z czterema aspektami każdego z nich.
41 „[…] pierwotnie Kosmos oznaczał ukształtowaną według określonego wzorca naturę lub proces 
wszystkich obszarów istnienia, od materii poprzez umysł do Boga. Dzisiaj jednak słowa kosmos 
i wszechświat oznaczają jedynie fi zyczny wszechświat. Chciałbym więc ponownie wprowadzić ter-
min Kosmos. […] Kosmos zawiera kosmos (sferę fi zyczną), bios (lub biosferę), psyche lub rozum 
(noosferę) i theos (sferę boską lub duchową). Możemy więc sprzeczać się na przykład, w jakim 
punkcie materia staje się życiem — lub kosmos staje się bios — ale jak wskazuje Francisco Varela, 
autopoiesis (lub samopomnażanie się) występuje tylko w  organizmach żywych. Nie spotkamy 
tego nigdzie w kosmosie, jedynie w bios. To ważne i głębokie zdarzenie, coś zdumiewająco nowe-
go. Podążam śladem kilku tego rodzaju przekształceń lub zdarzeń w trakcie ewolucji Kosmosu”; 
ibidem, s. 37.
42 „[…] Każda z tych dyscyplin uważa siebie za jedyną właściwą dyscyplinę, co nieuchronnie do-
prowadziło do katastrofalnej fragmentacji w naukach społecznych. Teraz czeka nas studiowanie 
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nych strukturach) etapów ewolucyjnych, z których każdy posiada cztery współzależne 
i wzajemnie adekwatne aspekty. Z reguły postrzegane są one przez nauki szczegółowe 
(zarówno ścisłe, jak i humanistyczne, często dyskredytujące wzajemnie wyniki poznaw-
cze) jako odrębne i nieprzystające. 

Ken Wilber próbuje scalić te wszystkie dociekania w modelu, w którym mają one 
swe cząstkowe domeny, jednakże głębszego, całościowego sensu nabierają dopiero we 
wzajemnej zależności, uzupełniając się w opisie całości poziomu.

Jeśli mamy tu określić relację pomiędzy nauką a kulturą czy jej wzorcami, interesu-
je nas po prostu związek pomiędzy realizacją społeczno–cywilizacyjną danego etapu 
(jako przestrzenią, w której generowane są teorie i odbywa się praktyka naukowa) a ma-

wszystkich tych zjawisk w  ich wzajemnych relacjach” — F. Visser, Ken Wilber. Pasja myślenia, 
tłum. H. Smagacz, Warszawa 2003, s. 215.
43 K. Wilber, Krótka historia..., s. 3–4. Oczywiście widać tu pewną zbieżność modelu z teorią Ha-
bermasowskich kontekstów komunikacyjnych. Por. J. Habermas, Teoria działania..., passim.

Ilustracja 4. Czterodzielne spektrum modelu K. Wilbera43
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nifestacją zbiorowego, niejawnego i wymagającego interpretacji umysłu stanowiącego 
kulturową, wewnętrzną ideologię tegoż etapu. Tym samym w konekście modelu Wil-
bera interesuje nas ogólnie relacja pomiędzy jego lewą i prawą stroną. Mówiąc jeszcze 
inaczej, „horyzontalnie”, pomiędzy strukturami i  etapami Piageta i Gravesa (również 
Kohlberga, Deweya, Maslowa etc.) a szeroko rozumianą praktyką naukową. 

Ze względu na wspomnianą koherencję struktur nie jest to trudne. Dość łatwo so-
bie wyobrazić np., jakiego rodzaju namysł teoretyczny generują umysły reprezentujące 
czwarty, święto–absolutystyczny (niebieski) etap Gravesa, dla którego w dużej mierze 
charakterystyczne jest jeszcze myślenie konkretno–operacyjne. Taki brak konsekwent-
nego rozdzielenia epistemologicznego struktur podmiotowych od przedmiotowych, 
czyli świata od umysłu, dobrze oddaje Piagetowski przykład z kilkuletnią córką jednego 
z badaczy. Dziewczynka spytała: „Tato, a czy Bóg istnieje?”, a gdy ojciec wyraził swoją 
wątpliwość, odparowała: „Musi istnieć, skoro ma imię!”45.

Tak więc namysł teoretyczny rozkwitający z  poziomu czwartego (niebieskiego) to 
ogólnie rodzaje „teologii” z rozwijającymi się stopniowo coraz bardziej abstrakcyjnymi, 
logicznymi i formalnymi narzędziami (historycznie np. scholastyką) oraz m.in. z oczy-
wiście typowym dla etapu operacji konkretnych, średniowiecznym problemem powszech-
ników, czyli sporem o uniwersalia (także wszelkimi jego współczesnymi mutacjami).

44 K. Wilber, Krótka historia..., s. 110.
45 J. Piaget, Jak sobie dziecko..., s. 61. 

Ilustracja 5. Pola badawcze w oparciu o model kwadrantów44
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Kolejny, bardziej zróżnicowany strukturalnie i bogatszy treściowo racjonalistyczny 
etap piąty (pomarańczowy) stanowi koherentne podłoże dla powstawania wszelkich 
teorii, w których moc logicznego namysłu, a więc struktura modelu, narzuca rzeczywi-
stości jej realność i sensowność. Jako że struktura ewolucyjna zawsze jest w ruchu (ule-
gając wpływom wcześniejszych i  późniejszych etapów), w  początkowych fazach tego 
poziomu mamy do czynienia również z rodzajami naiwnego obiektywizmu. Typowymi 
emanacjami poziomu racjonalistycznego są tu na przykład: Fukujamowski „koniec hi-
storii”46, naiwny realizm teoretyczno–pojęciowy towarzyszący np. ekonomicznym kon-
cepcjom Friedmanistów47 oraz, rozumianej jako społeczne implikacje darwinistyczne, 
psychologii ewolucyjnej48. Świat na tym poziomie jest skonstruowany na wzór dość 
prostego, modelowego i  racjonalistycznego obrazu z  mocą właściwie bezwzględnego 
obowiązywania danej doktryny opisującej. Na tym, mało jeszcze zróżnicowanym kon-
tekstualnie poziomie fi zyka ma moc opisu całości rzeczywistości, matematyka jest nie-
posiadającym ograniczeń językiem uniwersalnym, a np. ekonomia ma moc tworzenia 
modeli regulujących całość przestrzeni społecznej. Logiczny model objawia się tu więc 
z  bezwzględną konkretnością i  siłą, narzucającą tzw. rzeczywistości jej logikę i  ramy 
istnienia. Wynika to ze  słabnącego oddziaływania struktur czarno–białego świata, 
opartych o rodzaje absolutyzacji, charakterystycznych dla jeszcze poprzedniego etapu. 
Tak więc, z perspektywy kolejnych etapów rozwojowych, we wczesnych manifestacjach 
etapu pomarańczowego mamy do czynienia po prostu z  rodzajami redukcjonizmu, 
uproszczeniami i często ideologizacją oraz doktrynerstwem. Poziomi szósty (zielony), 
na którym umysł „odkrywa” sam siebie oraz własne formy, charakteryzuje się swoistym 
uwrażliwieniem światopoglądu. Następuje osłabienie oczywistości obowiązywania 
modelu i  pojawiają się konteksty, a  człowiek jako taki ulega ponownemu upodmio-
towieniu. Nauka poszerza swoją wrażliwość badawczą, co z  kolei objawia się nasile-
niem różnego rodzaju postulatów badań interdyscyplinarnych. Na gruncie ekonomii 
pojawiają się np. teorie tzw. zrównoważonego rozwoju oraz postulaty uspołeczniające. 
Prawdopodobnie, jako przykłady osłabienia wspomnianej siły obowiązywania modelu 
i relatywizacji, na gruncie matematycznego przyrodoznawstwa, mogą być traktowane 
m.in. fi zyka kwantowa oraz ogólna teoria względności. 

W opisywanych teoriach istotna jest koherencja struktur światopoglądowych i cywi-
lizacyjno–materialnych. W  obrębie narastającej spirali rozwojowej mogą występować 
niedopasowania i  „przeskoki”. Mogą one wynikać z  różnych względów, np.  ingerencji 
jednych państw czy społeczeństw w sprawy innych, będących na innym poziomie rozwo-
jowym. Tak było w dużej mierze z problemem chociażby tzw. demokratyzacji Iraku czy 
niektórymi problemami postkolonialnych krajów Afryki. W takich sytuacjach istnieje 
możliwość, że zakłócony zostanie strukturalny porządek ciągu przemian systemowych 
i rozwój przestanie zachodzić lub wręcz zmieni się w również hierarchiczny regres. 

46 Por. F. Fukujama, Koniec historii, tłum. T. Biedroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.
47 Por. R. Dawkins, Samolubny...
48 Por. M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, tłum. J. Kwaśniewski, I. Jakubczak, Aspekt 2006.
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Pośrednio wynikają z tego faktu niejako trzy rzeczy, po pierwsze właśnie, jeśli w ob-
rębie badanego spektrum nie występują anomalia strukturalne, wspomniane „cztery 
kąty Kosmosu” danego etapu „dążą” do swoistej równowagi i wzajemnej adekwatności 
(opisywanie ich jako funkcjonalnej całości wydaje się sensowne), po drugie, wszystkie 
poziomy (od purpurowego do w tym wypadku niebieskiego i pomarańczowego) jako 
przekroczone, zawarte są strukturalnie w wyższych i potencjalnie mogą się (w pewnych 
warunkach) uaktywnić, po trzecie zaś, droga ewolucyjnie wznosząca czy też opadająca 
wydaje się przebiegać kolejnymi etapami, bez przeskoków. 

Interesującą z punktu widzenia omawianych koncepcji sytuację społeczną przedsta-
wia w zamieszczonym w „Le Monde diplomatique” artykule Mike Davies49. Prawdopo-
dobnie stanowić może przykład na to, jak regres ewolucyjny pewnych struktur prawych 
(głównie dolna/prawa — materialna, cywilizacyjno–społeczna) modelu kwadrantów 
(zgodnie z  Wilberowskim postulatem koherencji systemowej) stymuluje analogiczny 
regres struktur lewych (hermeneutycznych, wewnętrznych, światopoglądowych). 

Gdy w 1965 r., po kolejnym zamachu stanu, władzę w Kongu (jednym z potencjalnie 
najbogatszych krajów świata) przejął dowódca kongijskiej armii Mobutu Sese Seko, w kraju 
tym, w ciągu 32  lat jego rządów, ustabilizowały się struktury charakterystyczne dla eta-
pów czerwonego i niebieskiego. Jednym z bardzo charakterystycznych przejawów o tym 
świadczących był sposób sprawowania przez Mobutu „demokratycznej” władzy (pamiętać 
należy, iż demokracja jest charakterystyczna dla wyższego poziomu pomarańczowego). 
W okresie jego rządów Kongo stało się przykładem skrajnie skorumpowanej tyranii, w któ-
rej głowa państwa ogłaszała wybory, będąc jednocześnie jedynym w nich kandydatem.

Owocem wprowadzenia w Kongu rozporządzeń Międzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego stała się dezintegracja pomarańczowego sektora publicznego, z którego 250 ty-
sięcy ludzi zostało zwolnionych bez żadnych świadczeń. Ci, którzy pozostali, jak pisze 
Davies, „[…] z miejsca zwrócili się w stronę malwersacji i łapówkarstwa […]”, co dodat-
kowo przyczyniło się do systematycznego upadku infrastruktury kraju. Zainicjowane 
przez Mobutu na wniosek Klubu Paryskiego dalsze redukcje w sektorze publicznym, 
masowe prywatyzacje, zniesienie kontroli nad wymianą walut spowodowały dalszy 
spadek zatrudnienia oraz powstanie hiperinfl acji, która „[…] natychmiast zniszczyła 
system walutowy i wszelkie pozory ekonomicznej racjonalności”50. Charakterystyczny 
dla etapu pomarańczowego stosunkowo dobrze rozwinięty przemysł oraz istniejące 
pomarańczowo–zielone struktury socjalne państwa, zostały tym samym ograniczone 
i z czasem zniszczone przez czerwono–niebieskiego, aspołecznego mitomana wspiera-
nego przez Waszyngton, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy51. 

49 M.  Davies, Małe czarownice z  Kinszasy, „Le Monde diplomatique. Edycja polska”, wrzesień 
2006. 
50 Ibidem.
51 „[…] Bank Światowy, gdy trzeba popychany przez Departament Stanu, zachęcał Mobutu do 
wykorzystywania przemysłu wydobywczego swojego kraju jako zabezpieczeń oraz pożyczenia 
ogromnych sum pieniędzy z obcych banków, [...] większość pożyczek szła prosto na prywatne 
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W ten sposób niekorzystne (w rozumieniu AQAL) warunki wyjściowe, takie jak 
niekoherencja poszczególnych struktur światopoglądowych (niższych czerwonych 
i niebieskich, ze społeczno–industrialnymi, pomarańczowymi), z czasem spowodo-
wały regres tych bardziej zaawansowanych na poziom czerwony (i niżej), do którego 
z kolei dopasowała się całościowo lewa strona modelu Wilbera. Szczególnie uwidocz-
niło się to na przykładzie Kinszasy. 

Jak pisze Davies: „[…] w obliczu śmierci ofi cjalnego miasta i jego instytucji [poma-
rańczowy] […] mieszkańcy […] walczyli o  przetrwanie nadając Kinszasie charakter 
wiejski: przywrócili do istnienia rolnictwo [niebieski] […] oraz tradycyjne formy wiej-
skiej samopomocy. Na każdym metrze kwadratowym ziemi, w tym na pasach gruntu 
rozdzielających jezdnie na autostradzie, sadzono maniok, zaś kobiety nie posiadające 
własnych działek […] udały się w zarośla w poszukiwaniu korzeni i larw [poziomy czer-
wony i purpurowy]. W sytuacji upadku świata pracy, a wraz z tym i fi kcyjnego wszech-
świata hazardu, ludzie na nowo zaczęli polegać na wiejskiej magii i proroczych kultach 
[etap purpurowy i czerwony] […] W wielkich slumsach […] ruch zielonoświątkowy 
rozszerzył się z tropikalną szybkością [etap niebieski]. Pod koniec roku 2000 odnoto-
wano w Kinszasie istnienie 2177 nowo powstałych sekt religijnych, z których wiele spo-
tykało się na całonocnych sesjach modlitewnych […]”52. 

Z czasem, w miarę postępującej destrukcji cywilizacji i kultury, powróciły społeczne 
obawy związane z czarami i różnego rodzaju klątwami magicznymi (purpurowy). „Kin-
szasę ogarnęła dosłowna, perwersyjna wiara w Harry’ego Pottera, co doprowadziło do 
masowego histerycznego potępienia tysięcy dziecięcych czarownic i wyrzucenia ich na 
ulicę, a nawet mordowania. […] [przy czym] Dzieci, o których mówi się, że są czarow-
nicami, pochodzą najczęściej z bardzo biednych rodzin”53. Odwołajmy się do bardziej 
współczesnej historii. Ewidentnie prostszym zadaniem opisowym w oparciu o powyż-
sze założenia teoretyczne byłoby ukazanie, jak ewidentny jest związek radykalizowania 
się (regresu) postaw światopoglądowych w niektórych krajach arabskich z  rodzajami 
opresji ekonomicznych i społecznych w nich występujących. Oczywiście podobny zwią-
zek można odnaleźć np. w opisywanym przez Th omasa Franka fenomenie głosowania 
„przeciwko sobie”, dotyczącym ubożejących i radykalizujących się republikanów na po-
łudniu Stanów Zjednoczonych54. 

Możliwych zastosowań koncepcji ewolucyjnej rozwoju światopoglądowego, zapo-
czątkowanej przez progresywistów, takich jak Jean Piaget, a rozwiniętej przez Jürgena 
Habermasa, Dona Becka czy Kena Wilbera, wydaje się istnieć niezwykle wiele. Wilber 

konta w szwajcarskich bankach. Następnie, począwszy od pierwszego programu strukturalnego 
dostosowania w 1977 r., wkroczył MFW, aby zagwarantować, że zwykły obywatel Konga będzie 
spłacał dług z procentem”; ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 T. Frank, Co z tym Kansas? Czyli jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki, tłum. J. Kutyła, War-
szawa 2008, passim.
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jest obecnie prawdopodobnie jednym z najczęściej wydawanych i tłumaczonych (nadal 
pozaakademickich) fi lozofów amerykańskich55. Budzić to musi zrozumiałą ciekawość, 
ale i podejrzliwość. Przede wszystkim należałoby tu przyjrzeć się dokładniej formal-
nej genezie opisywanych koncepcji, czyli ogólnie prawomocności przeniesienia zasad 
strukturalnych charakterystycznych dla progresywizmu psychologicznego na skalę hi-
storyczno–kulturową. Posługując się metodą analizy porównawczej treści i sposobów 
ich użycia (czyli struktur), należałoby zbadać, czy rzeczywiście istnieje tak ewidentna 
koherencja lewej i prawej części modelu kwadrantów. Tym samym sprawdzić, na ile sil-
na jest partycypacja umysłu jednostkowego w światopoglądzie, w którym dane jest mu 
wzrastać. Na drodze tej samej metody należałoby zestawić również kulturowe momenty 
historyczne z etapami poznawczymi rozwijanymi przez kształtujący się umysł dziecka. 

Inaczej mówiąc, powstaje tu pytanie, czy słuszne jest intuicyjne, właściwie struktu-
ralistyczne przekonanie, że jeżeli dany historyczny etap światopoglądowy „wymusza” 
na rozwijającym się jednostkowym umyśle uzgodnienie strukturalne (oczywiście znane 
są przypadki dzieci „wyjętych z  kontekstu”, np.  wychowanych przez zwierzęta, które 
„utknęły” na początkowych etapach Piagetowskich), a dziecko, żeby tego skutecznie do-
konać, musi przejść stopniowo konkretne poziomy rozwojowe, to czy przypadkiem nie 
jest tak, że aby tenże historyczny etap światopoglądowy makro mógł w ogóle zaistnieć, 
ludzkość, rozumiana jako świadomość zbiorowa, musiała przejść dokładnie te same eta-
py, których elementy strukturalnie zresztą zawarte są w poziomie docelowym.

Oczywiście pojawia się tu również problem różnicy funkcjonalnej pomiędzy struktu-
rą (sposobem użycia, schematem lub pewnymi ogólnymi tendencjami obowiązującymi 
na danym etapie) a treściami, jakie ona przenosi czy na jakich operuje56. Wymagająca 
ewentualnej weryfi kacji obecna tu teza zakłada najprawdopodobniej fakt, iż wraz z kon-
kretnymi historycznymi przemianami w  schematach myślenia równocześnie histo-
rycznie generowane były pewne konkretne treści. Tym samym te ostatnie, jako obecne 
w przestrzeni światopoglądowej np. naszego czasu historycznego, są niejako wychwy-
tywane przez wzrastający w nim umysł jako dobrze nadające się do „przepracowania” 
danego (wcześniejszego) etapu strukturalnego. Być może jest również tak, iż rzeczona 
użyteczność tychże treści oraz ich koherencja z  konkretnymi strukturami, tłumaczy 
jednocześnie ich ciągłą obecność we właściwie każdej teraźniejszości historycznej, a ko-
rzystające z nich (adaptujące się do poziomu wyższego) ewoluujące umysły po prostu 
gwarantują im przetrwanie.

Paradygmat szeroko rozumianego progresywizmu (ogólnie: etapów ludzkiego roz-
woju) niesie z sobą pewne konkretne konsekwencje epistemologiczne i ontologiczne. 
W kontekście rozwoju świadomości istotne jest to, iż w tej koncepcji kolejny świato-
pogląd nie jest nowym, bardziej adekwatnym sposobem widzenia rzeczywistości, lecz 
tworzy czy rozwija ją, dając jej jakby możliwość zaistnienia w  interpretacji. Tym sa-
mym, w trakcie ewoluowania sposobów patrzenia wyłaniają się po prostu różne świa-

55 F. Visser, Ken Wilber. Pasja myślenia, tłum. H. Smagacz, Warszawa 2003, s. 19. 
56 Czyli pomiędzy Gravesowskimi vMEMAMI a memami Dawkinsa.
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ty, o nowych, nieistniejących w obrębie poprzedniego etapu cechach. Wraz z każdym 
następnym poziomem świat wygląda inaczej i tym samym jest inny. Na poziomie on-
tologicznym „mapa” i „terytorium” są tożsame. Tak rozumiana ultrasubiektywistyczna 
perspektywa, świata widzianego przez pryzmat świadomości, właściwie znosi w pew-
nym sensie klasyczny racjonalistycznie, ontologiczny podział podmiot — przedmiot, 
a wprowadza konsekwentnie założenie o strukturalnym następstwie kolejnych rzeczy-
wistości czy światów–umysłów. W tym sensie stanowi ona również próbę przezwycięże-
nia epistemologicznego aperspektywizmu postmodernistycznego, na rzecz utrzymania 
elementów racjonalistycznego projektu nauki w oparciu o metateorię hierarchizującej 
konstrukcji ewolucji strukturalnej.

Oczywiście swoistą fi lozofi czną archeologię ideową przedstawianego namysłu stano-
wią tu Kantowskie odkrycie podmiotu oraz charakterystyczny dla niemieckiego ide-
alizmu rodzaj namysłu dialektycznego. Szeroko rozumiany kantyzm stanowi ogólnie 
odległą podstawę wszelkich namysłów o cechach konstruktywistycznych. Porównanie 
do idealizmu niemieckiego dotyczy tu natomiast jedynie pewnych, zewnętrznych i ogól-
nych analogii formalnych, prawdziwych o tyle, o ile namysł dialektyczny jest podstawą 
myślenia oświeceniowego i postoświeceniowego, z darwinizmem włącznie. Pomiędzy 
propozycjami Becka, Gravesa i  Wilbera a  np.  heglizmem istnieją oczywiście istotne 
różnice. Po pierwsze, historycyzm idealistyczny (także materialistyczny) jest klasycz-
nie teleologiczny, natomiast w opisywanych tu koncepcjach brak jest tak rozumianego 
kierunku i w tym sensie bliższe są one współczesnemu nieteleologicznemu namysłowi 
ewolucyjnemu w nauce biologii57. 

W błąd może tu w pewnym sensie wprowadzać (choć jest immanentną składową teo-
rii Piageta) koncepcja etapów jako takich, jednakże ich opis wynika nie tyle z założone-
go teoretycznego (i światopoglądowego) „punktu dojścia”, ile z poszukującego podstaw 
strukturalnych dla własnego sposobu konstruowania obrazu „spojrzenia wstecz”58. Dla 
tak rozumianego podejścia dużo bardziej zbliżonym środowiskiem teoretycznym od 
fi lozofów niemieckich są strukturaliści francuscy, których prace J. Piaget, jak wiadomo, 
znał59. Koncepcja etapów ewolucyjnych (moralnych i poznawczych) w  tym wypadku 
wywodzi się, przede wszystkim, z tradycji psychologii rozwojowej, kształtującej się jako 

57 Por. R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz...
58 Tak zresztą koncepcję Piageta podsumowują dialektycy: „[...] metoda strukturalna polega na 
odkrywaniu form niezmiennych wewnątrz różnorodnych treści. Zatem ta teoria pozwala ująć 
myślą taki ruch struktury, który polega na zrealizowaniu wszelkich możliwości, jakie ona w sobie 
kryje, ale w granicach kombinacji dopuszczalnych przez jej równowagę, bądź też na jej rozpadzie 
poza tymi granicami. Ruchy te mogą wyjaśnić genezę, ale nie tworzą historii. Na podstawie takiej 
logiki, która ma zakodować systemy myślenia i być może systemy materialne, może powstać tylko 
statyka naturalna, która zajmuje miejsce dialektyki historycznej. [...] Ujęciu strukturalnemu wy-
myka się przy tym nie tylko niszcząca i twórcza nieodwracalność ruchu historycznego, ale i szcze-
gólność jego trajektorii, a także przypadkowość zawarta w jego konieczności [...]” — L. Seve, Raz 
jeszcze: strukturalizm czy dialektyka?, tłum. J. Poprzeczko, Warszawa 2005.
59 Por. J. Piaget, Strukturalizm, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1972.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Tomasz Kochan90

alternatywa teoretyczna dla z jednej strony behawioryzmu, z drugiej freudyzmu i psy-
choanalizy. Tym samym znajduje ona poparcie empiryczne i ideowe również w pracach 
takich badaczy jak Abraham Maslow60 czy Carol Gilligan61. 

Klasycznie rozumiany idealizm epistemologiczny zakłada także, iż wszelkie podziały 
poznawcze i kategoryzacje dokonują się w podmiocie. Neguje się tu właściwie wpływ 
środowiska na rozwój, swoiście samowystarczalnego i rządzącego się własnymi prawa-
mi podmiotu, narzucającego rzeczywistości ramy jej obowiązywania. W koncepcjach 
omawianych jest inaczej. Podmiot jest tak samo produktem warunków, w jakich przy-
szło mu zostać ukształtowanym, jak i owe warunki są takie (w sensie poznawczym), 
jakie podmiot jest w  stanie, na danym poziomie, percypować. Problem ten wymaga 
oczywiście dłuższego omówienia, jednakże wystarczy spojrzeć na model kwadrantów 
(ćwiartek), aby dostrzec w nim elementy zarówno perspektywy podmiotowo–herme-
neutycznej („świat we mnie”), jak i  behawiorystyczno–empirycznej („ja w  świecie”). 
Tego typu zestawienie stanowisk, owocujące w  konsekwencji mariażem perspektyw 
biologicznej, społecznej i psychologicznej, budzi skojarzenia z pracami teoretycznymi 
Ludwika von Bertalanff y’ego, którymi to Clare Graves częściowo się inspirował62. 

60 Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2006.
61 Por. C. Gilligan, In a Diff rent Voice: Psychological Th eory and Women’s Developement, Harvard 
University Press 1993.
62 Por. L. Bertalanff y, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło–
Woźniak, Warszawa 1984. 
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ANTYTOTALITARNE MOTYWY TWÓRCZOŚCI LUDWIKA FLECKA

Ludwikowi Fleckowi zdarzało się w  swoich tekstach naukowych marzyć. Marzyć 
o  roli, jaką odegra tworzona przez niego teoria stylów myślowych: „Można się spo-
dziewać, że po rozczarowaniu, które musi towarzyszyć w pewnym sensie naiwnej kla-
sycznej teorii poznania, przyjdzie okres głębszego oczarowania perspektywami, które 
otwiera teoria stylów myślowych. Jeśli ona obali choćby tylko ów zły czar zacietrze-
wienia, z jakim fanatycy własnego stylu zwalczają ludzi odmiennego stylu, okaże się jej 
rola kulturalna już bardzo wartościowa. Jeśli tylko odsłoni mechanizm działania każ-
dej propagandy, już uodporni przeciw bezwzględnej uległości jej: nauczy, że człowiek 
stoi ponad ideą, bo jest jej twórcą”1. Zarówno ten, pochodzący z tekstu drukowanego 
w 1936 r., jak i inne fragmenty jego prac, dotyczące tej kwestii, czytane w oderwaniu od 
całokształtu twórczości, mogą z dzisiejszej perspektywy wydawać się naiwne. W tym ar-
tykule postaram się zracjonalizować te marzenia — ukazać jego twórczość teoretyczną 
jako postulat szeroko zakrojonego projektu badawczego. Spojrzę w tym celu na twór-
czość Flecka, zwłaszcza na jej polityczne motywy, z perspektywy, którą artykułował — 
choć jak sądzę nie dość dobitnie — w swym ostatnim tekście Crisis in Science: Towards 
a  Free and More Human Science, którego tytuł stanowi nieprzetłumaczalną na język 
polski grę językową, ponieważ odwołuje się do funkcjonującego w angielskojęzycznym 
świecie rozróżnienia na science i humanities2.

1 L. Fleck, Zagadnienie teorii poznawania, [w:] idem, Style myślowe i fakty, S. Werner, C. Zittel, 
F.  Schmaltz (red.), Warszawa 2007, s.  250.  Tekst drukowany oryginalnie w  1936  r. Przedruk 
również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, Z. Cackowski, S. Symotiuk (red.), 
Lublin 2006.
2 L. Fleck, Crisis in Science: Towards a Free and More Human Science, [w:] R. S. Cohen, Th . Schnelle 
(red.), Cognition and Fact: Materials on Ludwik Fleck, Reidel 1986. Mamy dwa polskie przekłady: 
Kryzys w nauce. Ku nauce wolnej i bardziej ludzkiej, tłum. W. Sady, [w:] L. Fleck, Psychosocjologia 
poznania naukowego, oraz: Kryzys w naukach przyrodniczych. Ku naukom przyrodniczym wolnym 
i bardziej ludzkim, tłum. S. Werner, [w:] L. Fleck, Style myślowe i fakty. Przetłumaczenie znowu 
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Najważniejszym przeciwnikiem, w  stosunku do którego Fleck konstruował swoją 
teorię, była „spekulatywna teoria poznania”, w której rozpatruje się problemy epistemo-
logiczne z perspektywy fi lozofi cznej. Przekładając rzecz na współczesny język — Fleck 
był zwolennikiem tego, co dziś nazywamy naturalizacją epistemologii, czyli zastosowa-
nia naukowych metod do badania ludzkiego poznania. Za szczególnie istotne uznawał 
zaś badanie poznania naukowego. Nie będąc fi lozofem z wykształcenia, ale praktyku-
jącym naukowcem (immunologiem), w swych pracach niejednokrotnie poruszał wątek 
nieadekwatności współczesnej praktyki naukowej do klasycznych pojęć prawdy i obiek-
tywności, które wciąż pozostają ofi cjalną ideologią nauki. Wartości te, które kiedyś 
motywowały naukowców do pracy i były siłą organizującą naukę, według niego się zdez-
aktualizowały, a pozostałą po nich pustkę przykrywa się starymi sloganami (o prawdzie 
i obiektywności) z tego choćby względu, że trzeba jakoś naukę uzasadnić przed społe-
czeństwem. W  tę aksjologiczną pustkę wkradają się jednak niepostrzeżenie wartości 
sfer polityki i  biznesu, co Fleck najwyraźniej artykułuje we wspomnianym ostatnim 
tekście. Brak naturalnej siły napędowej w postaci swoistych wartości sfery nauki skłania 
młodych naukowców z jednej strony do konformizmu — zatrudnienie i życie w zgodzie 
z tymi, którzy są u władzy, z drugiej do dążenia do sukcesu — kryterium ważności staje 
się bowiem aktualne uznanie3. Rozziew między ofi cjalną ideologią a praktyką badawczą 
demoralizuje naukowców — oto diagnoza przyczyny kryzysu w nauce. Receptą na brak 
wartości, organizujących życie naukowe i motywujących naukowców do pracy, miałaby 
być nowa „dziedzina myśli”, jaką jest właśnie teoria stylów i kolektywów myślowych — 
miałaby ona wypełnić lukę powstałą po zdezaktualizowanych wartościach świata nauki.

Nawiązań do biznesu w tekstach teoretycznych Flecka, wyjąwszy jego ostatni tekst, 
nie ma wiele, znajdziemy natomiast odwołania do kwestii politycznych, tym dosadniej-
sze, im bliżej II wojny światowej. Wcześniejsze teksty kończy jeszcze neutralnie: „Styl 
myślowy jest wytworem społecznym, tzn. wykształca się w obrębie danego kolektywu 
poprzez działanie sił społecznych. Fakt ten łączy problemy nauk przyrodniczych z so-
cjologią, a w szczególności z socjologią myślenia — nauką jeszcze niestety bardzo za-
niedbywaną, ale która z pewnością wkrótce przesunie się w centrum intelektualnego 

podtytułu jako „ku nauce wolnej i bardziej humanistycznej” po pierwsze byłoby błędem, polega-
jącym na stopniowaniu niestopniowalnego w języku polskim przymiotnika, a po drugie miałoby 
tu inne już niż w języku angielskim konotacje.
3 Myślę, że chodzi tu również o uznanie tego typu, jakim jest np. współczesny system przyzna-
wania grantów, w którym promuje się projekty z dziedzin zwanych „Bio, Info, Techno”. Wybór 
zainteresowań naukowych wynikający z naturalnego rozwoju nauki zastąpiony został przez wy-
bór zajęcia, które pozwoli komfortowo żyć. Zmienia to naukowców w poddanych świata polityki 
i biznesu, promowanie bowiem projektów „Bio, Info, Techno” zaprojektowane zostało przez po-
lityków europejskich, którzy mają ambicję przegonić USA pod względem gospodarczym (biz-
nes), a nowoczesna nauka skierowana na te właśnie dziedziny ma być środkiem do tego celu. 
System ten więc, pomimo że deklarowaną wartością świata akademickiego wciąż jest prawda 
(por. np. Kodeks. Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowany przez Fundację Rektorów Pol-
skich w 2007 r.), nie został zaprojektowany dla realizacji celów swoiście naukowych.
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zainteresowania”4. W swym głównym dziele (wstęp podpisany „w lecie 1934”) Powsta-
niu i rozwoju faktu naukowego5 chętniej jeszcze niż politykę bierze jako przykład wspól-
notę myślową mody, a jeśli potrzebuje kontrastu, by ukazać „demokratyczny” charakter 
kolektywu naukowego, przeciwstawia go kolektywom religijnym6. Wraz ze zbliżaniem 
się wojny i po niej Fleck coraz częściej wspominać będzie o „fanatyzmie” i „propagan-
dzie”, ale też o demokratyczności kolektywu naukowego.

W 1929 r. opublikował drugi ze swoich teoretycznych tekstów. Protoplastów myśle-
nia naukowego dopatruje się w nim — inaczej niż zwykli to czynić fi lozofowie — nie 
wśród starożytnych fi lozofów, ale tam, „gdzie odbywała się poważna lub zabawowa pra-
ca wielu ludzi, gdzie zawsze napotykały na siebie wspólne jak też i sprzeczne interesy”, 
czyli „wśród rzemieślników, żeglarzy, chirurgów, rakarzy, ogrodników i również wśród 
bawiących się dzieci”, z tego względu, że tam „niezbędny był [...] demokratyczny spo-
sób myślenia”. Demokratyczność tych kolektywów polega na tym, że są one dostępne 
(i przydatne) dla każdego, czyli egalitarne, i  ich organizacja opiera się na nieustannej 
wzajemnej kontroli — to odróżnienie dotyczy przede wszystkim elitarnych i zhierar-
chizowanych kolektywów religijnych — kolektywy demokratyczne odrzucają bowiem 
„przywilej boskiego pochodzenia”7. Ten demokratyczny charakter urasta tu do naj-
ważniejszej cechy wyróżniającej myślenie naukowe — to w tym tekście znajdziemy tak 
często przytaczany cytat — „nauki przyrodnicze są bowiem sztuką kształtowania de-
mokratycznej rzeczywistości i kierowania się według niej, a więc bycia przez nią prze-
kształcanym. To wieczna, […] nigdy niekończąca się praca”8. Z doświadczenia jednak 
wiemy — zwraca uwagę — „że każda demokracja ma swoje małe kłamstwa; chcemy 
mieć przecież imponujący i majestatyczny rząd, a nie po prostu rząd przydatny i mądry. 
Po to mamy ordery, tytuły, fl agi i prezydentów. Dlatego nauki przyrodnicze mają swoją 

4 L. Fleck, Zagadnienie podstaw poznania medycznego, tłum. S. Werner, [w:] idem, Style myślowe 
i fakty, s. 147. Tekst drukowany oryginalnie w języku niemieckim (Zur Frage der Grundlagen der 
medizinischen Erkenntnis) w 1935 r. Drugi polski przekład W. Niemirowskiego [w:] L. Fleck, Psy-
chosocjologia poznania naukowego.
5 L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaft lichen Tatsache. Einführung in die Lehre 
vom Denkstil und Denkkollektiv, Benno Schwabe & Co. 1935; polski przekład: Powstanie i rozwój 
faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tusz-
kiewicz, Lublin 1986; przedruk również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego.
6 Znajdziemy też kilka kąśliwych uwag dotyczących kolektywów religijnych oraz miejsc, w któ-
rych Fleck precyzuje kolektyw naukowy w opozycji do kolektywu artystycznego. Fleck określa 
więc swoją teorię w opozycji do kolektywów: fi lozofi cznego, religijnych, artystycznych, mody, ale 
też gdzieniegdzie wobec mistyków. Prześledzenie tych opozycji byłoby ciekawym tematem osob-
nego opracowania.
7 L. Fleck, O kryzysie „rzeczywistości”, tłum. S. Werner, [w:] idem, Style myślowe i fakty, s. 58–59. 
Tekst drukowany oryginalnie w języku niemieckim (Zur Krise der „Wirklichkeit”) w 1929 r. Drugi 
polski przekład W. Niemirowskiego [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego.
8 Choć istnieją dwa polskie przekłady (zob. przyp. 7), zdecydowałem się na własne tłumaczenie 
tego fragmentu za: L.  Fleck, Zur Kriese der „Wirklichkeit”, [w:]  idem, Erfahrung und Tatsache, 
L. Schäfer, T. Schnelle (red.), Frankfurt am Mein 1983, s. 54.
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fi lozofi ę przyrody i swój pogląd na świat”9. Analogicznym małym kłamstwem myślenia 
naukowego jest więc „ofi cjalny obraz idealny nauk przyrodniczych: naiwny i piękny”, 
który zapoznaje to, co w naukach „twórczo–syntetyczne i społeczno–historyczne”. Na 
tym etapie twórczości Fleck uważa jednak jeszcze, że choć tak różny od „żywych nauk” 
i codziennej pracy, ten idealny obraz do tej codziennej pracy motywuje. Porównuje ten 
obraz również do wizji doskonałości, którą ma przed oczami artysta w  czasie pracy, 
doskonałości nieosiągalnej i ulotnej przecież, ale która jednak motywuje10. Ten wcze-
sny tekst Flecka łączy z ostatnim wyraźnie wyartykułowany rozziew pomiędzy owym 
obrazem idealnym a „życiem” nauki. W 1929 r. Fleck nie widzi jednak jeszcze w tym 
rozziewie niebezpieczeństwa, które zauważy później.

W  latach 1934–1936  publikuje swoje najważniejsze teoretycznonaukowe teksty. 
W nich znów wątki polityczne ograniczają się do rozważań nad demokratycznym cha-
rakterem kolektywu nauk przyrodniczych. Aby zrozumieć to, co Fleck rozumie pod wy-
rażeniem „demokratyczny”, potrzeba rekonstrukcji opisanego przez niego mechanizmu 
powstawania kolektywów oraz ich wewnętrznej struktury.

Według Flecka warunkiem istnienia kolektywu myślowego jest „wymiana myśli”, 
ukierunkowywana przez „nastrój myślowy”. Istnieją kolektywy chwilowe (np. rozmowa 
kilku osób, gdzie autorstwo myśli nie należy do żadnej z jednostek) i bardziej stabilne, 
które się izolują, stabilizują i otrzymują formalną strukturę. Tak np. długo działający 
nastrój myślowy doprowadził do wyizolowania się kolektywu naukowego, kolektywów 
religijnych, artystycznych etc. Od izolacji formalnej ważniejsza jest izolacja treściowa 
kolektywu (styl) jako szczególnego „świata myśli”. Żeby stać się członkiem jakiegoś ko-
lektywu, trzeba przejść okres terminowania, podczas którego zachodzi autorytatywna 
„sugestia myślowa” — wdrożenie w dany styl myślowy, w „zamknięty świat myśli”. Ko-
lektywy nie są prostą sumą jednostek, ale nową jakością, którą określa nie tyle myślenie 

9 L. Fleck, O kryzysie „rzeczywistości”, tłum. S. Werner, [w:] idem, Style myślowe i fakty, s. 59.
10 Ibidem, s. 63–64. Podobnie napisze w 1939 r. podczas polemiki z Tadeuszem Bilikiewiczem, 
gdzie będzie argumentował jeszcze, że nie ma wielkiego znaczenia, czy „proces postępu nauk 
ujmujemy jako rozwój stylu myślowego, czy też jako zbliżanie się do «obiektywnej rzeczywi-
stości»”, bo nie przeszkadza to w pracy badawczej. „Nie trzeba więc metafi zyki, by odróżnić mit 
od naukowego poglądu: zespołowy charakter naukowego stylu myślowego i ciągłość jego histo-
rycznego rozwoju determinują praktycznie wystarczająco wyniki poznawania. Nie jest to jednak 
najważniejszy zysk z teorii stylów myślowych. Ostatecznie nie jest to samo przez się bardzo waż-
ne, czy proces postępu nauk ujmujemy jako rozwój stylu myślowego, czy też jako zbliżanie się do 
«obiektywnej rzeczywistości». Wprawdzie obserwacja uczy, że fachowcy wyrastają coraz bardziej 
z koncepcji «rzeczy samej w sobie», bo im bardziej zagłębiają się w swoje badania, tym dalsi są 
od «rzeczy», a tym bliżsi «metody»; im dalej w las, tym mniej drzew, a tym więcej drwali. Mimo 
to jednak «rzecz sama w sobie» jako ideał nieosiągalny nie przeszkadza w specjalistycznej pracy 
poznawczej. Lecz daleko ważniejsze są inne korzyści teorii stylów myślowych. Przede wszystkim 
możliwość porównawczej teorii poznawania, po drugie możliwość badania samego historyczne-
go rozwoju myślenia” (Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, [w:] L. Fleck, Style myślowe 
i fakty, s. 286; przedruk również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego).
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indywidualne, ile właśnie styl myślowy, którego poszczególne jednostki są nosiciela-
mi, oraz nastrój myślowy właściwy dla danego kolektywu, nastrój, który odpowiada 
za kierunek, w jakim dany styl myślowy się rozwija. Z jednej strony społeczny (kolek-
tywny i stylowy) charakter jest wedle Flecka warunkiem sine qua non poznania, z dru-
giej jednak „organiczna izolacja każdej wspólnoty myślowej idzie w parze ze stylowym 
ograniczeniem dopuszczalnych problemów: wiele problemów zostaje odrzuconych jako 
niegodnych uwagi, nieważnych lub bez sensu. Nawet nowoczesne przyrodoznawstwo 
odróżnia «prawdziwe problemy» od nieprzydatnych «pseudoproblemów». Wynika 
z tego swoiste wartościowanie i charakterystyczny brak tolerancji: wspólny rys każdej 
zamkniętej wspólnoty”11. Ów „brak tolerancji”, „organiczna izolacja” są więc warun-
kiem wyłonienia się danego stylu, są warunkiem uzyskania tożsamości, jakości przez 
dany kolektyw. Tak Fleck widzi podstawowy mechanizm powstawania stylów (syste-
mów) i kolektywów myślowych w ogóle.

Jeśli idzie o wewnętrzną strukturę kolektywów myślowych, to najogólniej składają 
się one z dwu kręgów — ezoterycznego i egzoterycznego. Charakter relacji między tymi 
dwoma kręgami stanowi o  charakterze danego kolektywu. Pod względem tej relacji 
najbardziej jaskrawym przeciwieństwem kolektywu naukowego są kolektywy religijne. 
„Istniejące w danym okresie kręgi ezoteryczne wchodzą w kontakt ze swoimi kręgami 
egzoterycznymi, co z socjologii znamy jako stosunek elity do masy. Jeśli masa posiada 
pozycję mocniejszą, to nadaje temu kontaktowi rys demokratyczny: schlebia się wtedy 
w pewnym stopniu opinii publicznej, elita zaś dąży do zachowania zaufania mas. W ta-
kim przeważnie położeniu znajduje się dzisiaj przyrodoznawczy kolektyw myślowy. 
Jeśli pozycja elity jest silniejsza, to dąży ona do dystansu i izoluje się od tłumu: tajemni-
czość i dogmatyka opanowują życie kolektywu myślowego. W tym położeniu znajdują 
się religijne kolektywy myślowe. Pierwsza, demokratyczna forma, musi prowadzić do 
rozwinięcia się idei postępu, druga w pewnych okolicznościach do konserwatyzmu”12.

Kręgi kolektywu naukowego dzieli Fleck dodatkowo: ezoteryczny na wewnętrzny 
krąg specjalistów i zewnętrzny krąg fachowców ogólnych; egzoteryczny zaś na bliż-
szych centrum ogólnie wykształconych i  dalszych od centrum pozostałych, którzy 
teoretycznie w każdym momencie mogą rozpocząć swą drogę ku centrum. Na tym 
polega cecha otwartości, jaką Fleck przypisuje kolektywowi naukowemu, który z za-
sady nikogo nie wyklucza. Każdy może rozpocząć „terminowanie” i  przez ogólnie 
wykształconego, starać stać się fachowcem ogólnym i  następnie specjalistą, a  więc 
członkiem ściśle ezoterycznego kręgu.

Kolejna ważna cecha kolektywu naukowego to wielość centrów ezoterycznych, cecha, 
którą Fleck znów wyraża w opozycji do, mających jedno centrum, kolektywów religij-
nych (których nie postrzega jako jednego o wielu centrach). W kolektywie naukowym 
nawet specjalista, a  więc członek jednego z  ezoterycznych kręgów, pozostaje laikiem 
(ogólnie wykształconym) we wszystkich innych kręgach. Rozległość zakresu naukowe-

11 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego..., s. 137.
12 Ibidem, s. 139.
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go stylu myślowego oraz wysoki stopień złożoności kolektywu — gdzie wiele centrów 
ezoterycznych posiada równorzędną względem siebie pozycję, przekłada się na demo-
kratyczność tego kolektywu13.

Wspomniana wcześniej „izolacja myślowa”, będąca warunkiem wyłonienia się stylu 
myślowego jako zamkniętej całości, zazwyczaj prowadzi do sytuacji sprzecznej z  de-
mokratycznym i  otwartym charakterem kolektywu naukowego: „Przynależny wspól-
nocie kolektywny styl myślowy otrzymuje społeczne wzmocnienie [...], które staje się 
udziałem wszystkich społecznych struktur i podlega przez wiele pokoleń samodzielne-
mu rozwojowi. Staje się przymusem dla jednostki, określa to, «co nie może być inaczej 
pomyślane». Całe epoki żyją potem w warunkach określonego przymusu myślowego, 
palą odmiennie myślących, którzy nie podzielają kolektywnego nastroju, uważani są 
przez kolektyw za przestępców. Trwa to tak długo, aż nie dojdzie do zmiany nastroju, 
stylu myślenia i oceny”14. To, co na początku jest warunkiem wyłonienia się jakiegoś 
stylu — myślowa izolacja (odróżnienie się) — z czasem prowadzi do braku tolerancji 
czy wręcz fanatyzmu. Choć ten mechanizm powstawania kolektywów dotyczy również 
kolektywu naukowego, ten jednak jako jedyny (zwłaszcza w momencie kryzysu swych 
konstytutywnych wartości) może dostrzec tę prawidłowość i stworzyć eksperymentalną 
metodę badającą style i kolektywy myślowe oraz rządzące nimi swoiste prawa.

Ambicje koncepcji Flecka są duże, on sam co prawda w swych analizach skupia się na 
fragmencie myślenia medycznego, lecz w swej teorii widzi potencjał badania myślenia 
w ogóle (nie tylko naukowego), ale — i tu pojawia się chyba jedyne w opus magnum 
Flecka nawiązanie do totalitaryzmów — myślenia „zarówno prymitywnego, archaicz-
nego, dziecinnego, jak i psychotycznego […] W końcu także myślenia narodu, klasy, 
jakkolwiek ukonstytuowanej grupy. Uważam postulat maximum doświadczenia za naj-

13 Kolektyw przyrodoznawczy „trzeba nazwać demokratycznym: sprawdzian prawdy znajduje się 
— przynajmniej w zasadzie — u «ogółu», tj. u masy («ogólna sprawdzalność»), a nie elity, wyraźnie 
podkreślającej, że służy «ogółowi». Nie ma tajemnych uprawnień, nie można powoływać się na 
misję otrzymaną ze sfer wyższych, lecz trzeba wyprowadzać każdy akt poznawczy z uprawnień 
powszechnych, tj. przysługujących wszystkim i formuł ogólnie przyjętych” (L. Fleck, Zagadnienie 
teorii poznawania, [w:] idem, Style myślowe i fakty, s. 243. Tekst drukowany oryginalnie w 1936 r.; 
przedruk również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego). „Demokratyczność kolek-
tywu naukowego objawia się także w tym, że każdy fachowiec w pewnej dziedzinie naukowej jest 
laikiem w większości innych w przeciwieństwie do np. kolektywu myśli religijnej, w której kapłani 
są elitą totalną. Stąd swoisty stosunek elity do masy, będący czynnikiem decydującym o stylu my-
ślowym całego kolektywu naukowego: fachowiec pewnej dziedziny posiada ogólne wykształcenie 
z dziedzin innych w formie popularnej i jest z nim związany w swej twórczości specjalistycznej. 
Wynikają z tego ważne właściwości postępu naukowego [...] (ustrój samozwrotny: masa podlega 
elicie, lecz elita jest też od masy zależna)” (L. Fleck, Zagadnienie teorii poznawania, [w:]  idem, 
Style myślowe i fakty, s. 243). Demokratyczny ustrój [...] objawia się [...] na zewnątrz w prawdziwie 
demokratycznych urządzeniach jak kongresy, prasa naukowa, dyskusja naukowa i demokratyczne 
ustalanie się poglądów «większości badaczy», tj. powstawanie opinii publicznej. Są to cechy stosun-
kowo młode, bo rozwinęły się na dobre dopiero w XIX wieku” (ibidem, s. 243–244).
14 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego..., s. 131.
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wyższe prawo naukowego myślenia. Jeśli więc wyłania się możliwość porównawczej epi-
stemologii, to staje się ona obowiązkiem. Dawne stanowisko [epistemologiczne], które 
nie wychodziło poza ramy normatywnych ustaleń o «złym» lub «dobrym» myśleniu, jest 
przestarzałe”15. Potrzeba nowej „dziedziny myśli”, porównawczej nauki o poznawaniu, 
jest więc motywowana nie tylko błędnością dawnej epistemologii, ale i konsekwencja-
mi, do jakich może doprowadzić zaniedbanie obowiązku doświadczalnego opracowania 
wyłaniającej się możliwości badawczej. Postulowana przez Flecka nowa dziedzina nauki 
wydaje mu się „koniecznością”, czymś, co naturalnie wynika z naukowego nastroju i ak-
tualnego etapu przemian stylu myślowego, czymś, co nieuchronnie, prędzej czy później 
nastąpi. Pierwszym krokiem do stworzenia tej nauki będzie zastosowanie osiągnięć so-
cjologii oraz przyznanie, że nauka jest przedsięwzięciem nieróżniącym się jakościowo 
od innych działalności kulturowych.

Uznanie poznania naukowego jako zależnego od kultury, procesów społecznych 
oraz czasu niszczy jednak ów naiwny i piękny, majestatyczny i imponujący obraz nauki, 
który co prawda jest już nieaktualny, jednak wciąż podtrzymywany przez klasycznych 
epistemologów, których częstym argumentem w tej kwestii jest, przybierający różne po-
staci, zarzut relatywizmu.

W 1938 r. wywiązała się między Ludwikiem Fleckiem a Izydorą Dąmbską polemika, 
w której pojawia się ten zarzut16. Fleck odpiera ów zarzut — „To nie są sofi zmaty ani 
relatywizowanie prawdy” — podkreślając, że „nie można rozpatrywać poglądów w ode-
rwaniu od całokształtu kultury danego społeczeństwa w  określonej epoce. Punktem 
wyjścia musi być zespół ludzi współżyjących, a taka metoda prowadzi przede wszystkim 
do socjologii myślenia, która mogąc być nauką porównawczą, obejmuje najogólniejsze 
ujęcia. W epoce, do której się zbliżamy, epoce syntezy i zaniku partykularyzmów, będzie 
ona nieunikniona. Specjalizacja i zróżnicowanie w obrębie społeczeństwa rośnie i będzie 
rosło. Nie może być mowy o trwałym efekcie brutalnych prób ujednolicenia człowieka. 
Porozumienie możliwe jest tylko na gruncie wyników metody porównawczej: Tylko tak 
stworzy się wspólny kolektyw myślowy, wolny przez krytycyzm, ogólny przez toleran-
cję. W tym jest treść i wartość nauki o stylach myślowych i z tego stanowiska należałoby 
ją, jak sądzę, rozpatrywać”17. W tym passusie zawarta jest, niewidoczna na pierwszy rzut 
oka, jednak niebagatelnego kalibru złośliwość. Oto nie wprost — ale jednak — idealny 
podmiot poznający klasycznej epistemologii zostaje porównany do „brutalnych prób 
ujednolicenia człowieka”, co jest raczej czytelnym nawiązaniem do szalejących totali-

15 Ibidem, s. 80.
16 Na temat tej polemiki zob. studium K. Szlachcica (Konwencje, style myślenia i relatywizm. Kilka 
uwag o sporze I. Dąmbska — L. Fleck, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2006, nr 1), który jed-
nak demaskuje Flecka jako realistę, z czym polemizuję szerzej w innym miejscu (Ludwika Flecka 
nauka bez prawdy?, w druku).
17 L.  Fleck, W  sprawie artykułu p. Izydory Dąmbskiej w  Przeglądzie Filozofi cznym (Rocz.  40, 
zesz.  III), [w:]  idem, Style myślowe i  fakty, s. 262; przedruk również [w:]  idem, Psychosocjologia 
poznania naukowego.
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taryzmów18. Pytanie, czy aż taka złośliwość była uzasadniona, pozostawmy na boku, 
widzimy w każdym razie, że polityka coraz wyraźniej wkrada się w teksty Flecka, co 
osiąga swoje apogeum w przededniu wojny w artykule Nauka a środowisko19, którego 
Dąmbska co prawda nie jest adresatem, ale z pewnością kwalifi kowałaby się do kategorii 
„dobrze wychowanych” uczonych.

„Jesteśmy naprawdę na cudownym zakręcie drogi rozwojowej nauki — pisze Fleck — 
z którego otwiera się widok na zupełnie niepojęty egzotyczny krajobraz. Podczas kiedy 
«dobrze wychowani», więc konserwatywni uczeni z pewnym lękiem zamykają oczy na 
nowość powstających aspektów, sprytni politycy co prędzej przerabiają wyłapane wia-
domości na hasła demagogiczne. Z faktu socjologicznej, zespołowej natury poznawa-
nia zrobiono naprzód polityczne hasło socjalnego, klasowego uwarunkowania wiedzy, 
a potem konkurencyjny kierunek polityczny stworzył ducha narodu i rasy, by poprzez 
epoki snuł mit światopoglądowy. Ponieważ każda wiedza jest zależna od środowiska, 
więc trzeba proces odwrócić: do zmienionych sztucznie środowisk dorobić odpowied-
nią wiedzę. Przecież i tak nie ma obiektywnej nauki! Więc co prędzej trzeba «zrobić» 
lewicową lub prawicową, proletariacką lub narodową fi zykę, chemię itd. Do politycznie 
potrzebnych, z góry przyjętych wyników dorobimy dowody. Zaprowadzimy planową 
gospodarkę myślową, biurokratyczne ośrodki zastąpią wolną twórczość, propaganda 
zastąpi autonomiczne przenikanie społeczeństwa. Zabiegi te byłyby śmieszne, gdyby 
nie były poniekąd groźne. [...] jedno przede wszystkim niebezpieczeństwo grozi: ro-
śnie pokolenie przyszłych pracowników naukowych w tej wierze, że nie ma już prawdy 
w dobrym dawnym sensie fachowym. Jedni stają się fanatykami, bo odebrano im zaufa-
nie do rozsądku, inni stają się cynikami, bo widzą, że nie ma tak wielkiego głupstwa, 
które nie uzyskałoby uznania dzięki sprytnej intensywnej propagandzie. Oto dlaczego 
zagadnienie zależności wiedzy od środowiska i epoki jest dzisiaj szczególnie aktualne”20.

18 Do tej pory żaden z komentatorów rozważających przyczyny zignorowania koncepcji Flecka 
przez środowisko skupione wokół Kazimierza Twardowskiego nie dostrzegł tej, wyrażonej co 
prawda w zawoalowany sposób, ale przecież raczej czytelnej dla adresatki złośliwości, której od-
biór gwarantuje koniec komunikacji.
19 Na poruszane przeze mnie w niniejszym artykule zagadnienia politycznych wątków w twórczo-
ści Flecka zwracała już uwagę Katarzyna Leszczyńska: „Nauka i środowisko ma jeszcze inny aspekt 
— aspekt polityczny, który pojawiał się już w tekstach Flecka w formie refl eksji nad powstawa-
niem wspólnot religijnych, światopoglądowych, roli elit w  kształtowaniu społecznej rzeczywi-
stości. Tutaj powraca on jako obawa, że jego myśli pozbawione metodologicznej konsekwencji, 
postawione w rozmazanych, ideologicznych kontekstach, mogą zostać wykorzystane w niebez-
pieczny sposób. Tekst ukazał się w sierpniu 1939 r. po czystkach w ZSRR, po zglajszachtowaniu 
uniwersytetów w Niemczech, w epoce ideologizacji życia w obu krajach. Niektóre jego fragmenty 
brzmią jak ostatnie ostrzeżenie przed katastrofą, przed planowaną «gospodarką myślową» i znie-
woleniem społeczeństwa przez propagandę” (K. Leszczyńska, Ludwik Fleck — zapomniany fi lozof, 
„Midrasz” 2007, nr 1, s. 38; zob. też ibidem, s. 42–43).
20 L. Fleck, Nauka a środowisko, [w:] idem, Style myślowe i fakty, s. 266. Tekst drukowany orygi-
nalnie w 1939 r.; przedruk również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Antytotalitarne motywy twórczości Ludwika Flecka 99

Fleck odwraca tu argumentację, jaka bywała wymierzana w tzw. relatywistów, którzy 
jakoby podważywszy wartość prawdy obiektywnej, przygotowali grunt pod totalitarnie 
urabiane nauki. Pisał wcześniej, że teoria stylów myślowych będąca „porównawczą teo-
rią poznania” jest samowyłaniającą się koniecznością w ciągłości rozwoju nauki. To nie 
relatywizm wytworzył grunt pod politycznie urabiane nauki, ale właśnie zaniedbanie 
konieczności stworzenia nauki badającej zależność nauki od środowiska (jeden z aspek-
tów przedmiotu teorii stylów myślowych), badającej społeczny charakter poznania, 
zwłaszcza poznania naukowego. Powtórzmy to raz jeszcze. Nauka we współczesnym 
Fleckowi etapie rozwoju doszła do momentu, w którym klasyczne pojmowanie prawdy 
(którego tak broniła Dąmbska) ujawniło swoją nieadekwatność do praktyki naukowej, 
w związku z tym pojawiła się możliwość — a skoro pojawia się taka możliwość, to dla 
naukowca jest ona obowiązkiem, więc koniecznością21 — badania poznania naukowego 
i miejsca nauki w społeczeństwie metodami naukowymi, a nie fi lozofi czną spekulacją 
o idealnym podmiocie poznania. To zaniedbanie tej konieczności umożliwiło „spryt-
nym politykom” przechwycenie tego, co powinno być badane naukowo, i przerobienie 
tego na hasła demagogiczne. Zaniedbanie tej konieczności sprawiło, że młodzi naukow-
cy nie mają już złudzeń co do nieadekwatności obrazu przedstawianego przez klasycz-
ną epistemologię do praktyki i jednocześnie nie mają alternatywy (którą mogłaby być 
teoria stylów myślowych), skutkuje to fanatyzmem lub cynizmem.

Po wojnie (po pobycie w  obozie koncentracyjnym) w  1947  r. Fleck ubolewa nad 
tym, że zagadnieniami socjologii myślenia bardziej interesują się politycy niż naukow-
cy. „Socjologia myślenia jest nauką młodą i  przez przyrodników niedocenianą. Tym 
lepiej znają ją i nadużywają politycy, tym gorzej wychodzi na tym cała ludzkość. Na-
ukowcy, najczęściej indywidualiści, nie chcą widzieć zespołowej natury myślenia. Cóż 
by zostało z  ich renomowanej genialności? Stąd wieczny bezsensowny spór o  «ma-
terializm» i  «idealizm», o  aprioryzm i  empiryzm, o  nieprzetłumaczalność poglądów 
z odległych kulturalnych środowisk, o niemożliwość zrozumienia dawnych epok. Stąd 
legendy o tajemniczej intuicji i ucieczka do metafi zyki lub mistyki. Dopiero socjologia 
myślenia może nam wytłumaczyć zagadnienie porozumienia się i nieporozumienia się 
ludzi. Może owocnie badać tak ważne zjawiska, jak propaganda, działanie autorytetu, 
rola naśladownictwa, współpraca i konkurencja intelektualna, drogi i sposoby rozprze-
strzeniania się poglądów. Bada sprawę wprowadzania w pewien styl myślenia, sprawę 
odgraniczania się kolektywów i ich wewnętrznego organizowania. Sprawę charaktery-
stycznej struktury różnych kolektywów, np. kolektywu myśli naukowej, kolektywu życia 
codziennego, psychologii pewnych zawodów, pewnych klas czy innych grup. Psycholo-
gię pewnych stanów rozwojowych społeczeństwa, np. psychologię ludów pierwotnych, 
psychologię rewolucji, okres zastoju i wstecznictwa. Psychologię i  światopogląd epok 
minionych. Korzyści z tak pojmowanej socjologii myślenia są jasne: da ona możliwość 
racjonalnego kierowania życiem intelektualnym społeczeństw. Znajdzie sposób uod-
porniania mas przeciw bezwzględnej propagandzie. Jako nauka porównawcza będzie 

21 Zob. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego..., s. 80.
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przeciwdziałała fanatyzmowi, temu wrogowi ludzkości nr  1. Zamiast światopoglądu, 
który ulega ustawicznym zmianom i jest zależny od chwili i miejsca, da pogląd na me-
chanizm powstawania światopoglądów. Zamiast tego, co ludzi dzieli, wskaże im to, co 
będąc wszystkim wspólne, zbliża ich do siebie”22.

Ta nowa „dziedzina myślenia” ma być nowym stylem myślenia naukowego, który 
objąłby wszystkie nauki i był płaszczyzną porozumienia pomiędzy reprezentantami po-
szczególnych nauk: „Stworzyć porównawczy styl myślenia znaczy to zarazem stworzyć 
nową dziedzinę myślenia, taką, aby członkowie różnych stylów mogli w jej zakresie my-
śleć jednako”23. Niestety na socjologii myślenia lepiej znają się politycy niż naukowcy. Ci 
pierwsi przykładowo wypaczyli część jej spostrzeżeń, stwarzając propagandową techno-
logię totalitaryzmów. Proponowana przez Flecka nauka ma bronić nie tyle przed propa-
gandą w ogóle (byłoby to tak samo naiwne jak mniemanie, że opis technik retorycznych 
zablokuje ich skuteczność), ale przed jej nadużywaniem, ma na nią ludzi uczulić. Przede 
wszystkim jednak ta dziedzina myślenia ma być opracowywana metodami naukowy-
mi, czyli eksperymentalnie i demokratycznie. W zakończeniu swego ostatniego tekstu 
Fleck wyznacza jej dwa cele: uodpornienie mas na polityczną propagandę (czyli tech-
nikę operowania nastrojami społecznymi) oraz pomoc naukowcom w  formułowaniu 
„śmielszych koncepcji twórczych”. „Wszyscy politycy i biznesmeni wiedzą — pisze — że 
propaganda, tzn. rozbudzanie pożądanego kolektywnego nastroju, stanowi fundament 
każdego wspólnotowego działania. Naukowcy ignorują — przynajmniej ofi cjalnie — to 
zagadnienie i sami padają jego ofi arą. Czujność wobec propagandy uodporni ludzi na 
jej nadużywanie: kiedy wszystkie dzieci w  szkole dowiedzą się, że każde szaleństwo, 
jak wielkie by nie było, może uwiarygodnić odpowiednia propaganda — to zrodzi 
się przeciw niej krytyczny opór. Historia nauki, a myśli w ogólności, ujęta jako ewo-
lucja kolektywnych stylów myślowych i oparta na strukturalnych zmianach w obrębie 
poszczególnych kolektywów, przestaje być kolekcją zabawnych anegdot i  sentymen-
talnych apoteoz. Wytłumaczalna [explicable] staje się geneza idei. Historyczna ewo-
lucja pewnych podstawowych pojęć, w  rodzaju «związek chemiczny», «pierwiastek», 
«rzeczywistość», «przyczyna», «istnienie», «jednostka», wskazuje na to, że ich obecny 
stan w żadnym razie nie musi być ostateczny. Zrozumienie tego pomoże naukowcom 
formułować śmielsze koncepcje twórcze. Zniknie bezpłodny problem idealizmu i ma-
terializmu. Prawda naukowa przeobrazi się z czegoś sztywnego i stacjonarnego w dyna-
miczną, rozwijającą się, twórczą prawdę ludzką”.

22 L. Fleck, Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] idem, Style myślowe i fakty, s. 184. Tekst drukowany ory-
ginalnie w 1947 r.; przedruk również [w:] L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego. W tym 
tekście jeszcze jedno nawiązanie do totalitaryzmów: „Jeśli przez historyczny zbieg okoliczności 
zejdą się dwa kolektywy, które dłuższy czas były od siebie izolowane, członkowie ich wydają się 
sobie nawzajem obłąkańcami lub kłamcami: jak można nie widzieć ras? — jak można nie widzieć 
klas? — jak można nie widzieć złych i dobrych duchów, które objawiają się na każdym kroku? jak 
można nie widzieć praw natury, które objawiają się w każdym zjawisku?” (ibidem, s. 172).
23 L. Fleck, Problem obserwacji naukowej, [w:] Style myślowe i fakty, s. 297. Streszczenie referatu 
wygłoszonego na forum Towarzystwa Filozofi cznego i Psychologicznego w Lublinie w 1947 r.
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Dariusz Zienkiewicz w swym artykule Myślenie naukowe a demokracja24 argumentu-
je, że idea jedynej prawdy nigdy nie była trzonem tego, co dziś uznajemy za poznanie 
naukowe. To ostatnie wyrastało raczej z tradycji relatywizujących sofi stów, którzy byli 
obywatelami „demokracji rynkowych”, niż z niedemokratycznej tradycji Platona, który 
dał początek klasycznej epistemologii: „zarówno źródła powstania nauki hellenistycz-
nej, jak i jej koniec związane są z powstaniem, a następnie załamaniem pewnego pro-
jektu społecznego. Najlepszymi jego głosicielami byli sofi ści, a dotyczył on specyfi cznej 
łączności nauki i polityki”25. Wraz z upadkiem instytucji demokratycznego rynku, na 
którym każdy wystawiał swe argumentacje na krytykę, upadło też myślenie naukowe, 
dla którego ważniejsze niż dążenie do jedynej i niezmiennej prawdy było jej relatywi-
zowanie — dynamizowanie. Swój artykuł Zienkiewicz kończy konkluzją, która zdaje 
się współgrać z przytoczonym cytatem z Flecka: „tym, co zagraża nauce, nie jest fałsz, 
lecz zniewolenie myśli. Tym, co wyróżnia naukę, nie jest prawda lub dążenie do niej, 
lecz intelektualna wolność wymiany myśli i wolność krytyki. A priori narzucane nauce 
kryteria i metody epistemologiczne winny zostać zastąpione przez metody prowadzące 
do powstania etycznego związku między polityką a nauką”26. W tym sensie ważniejsze 
są „śmielsze koncepcje twórcze” niż jakaś ostateczna prawda i w tym sensie istotny jest 
demokratyczny charakter kolektywu naukowego. W tym krótkim cytacie Zienkiewicz, 
z pewnością dla lepszego kontrastu, przydaje demokracji przede wszystkim (współcze-
śnie ważniejszą) cechę wolności. Na czym polega demokratyczność kolektywu nauko-
wego według Flecka? Nie jest to bynajmniej wolność niekontrolowana27.

Wielość jego centrów sprawia, że jest on areną nieustannej gry wspólnych i sprzecz-
nych interesów, co sprawia z kolei, że wszyscy są pod ciągłą wzajemną kontrolą. Choć 
nie wyznacza się tu policji ani komisji orzekających o zgodności z doktryną, każdy może 
stosując metody naukowe obalić czyjeś twierdzenia. Uprzywilejowaną pozycję posiada 
tu większość — specjaliści nie mogą ignorować większości i  dążą do zachowania jej 
zaufania. Co prawda kolektyw naukowy jest instytucjonalnie zhierarchizowany (jest to 
„zabytek epok minionych”), jednak „myślowo” wszyscy są równi, a kolektyw jest otwar-
ty dla wszystkich — egalitarny. Nieustająca gra interesów skutkuje nieustanną zespoło-
wą pracą, która ma pewien kierunek, wyznaczany przez nastrój tego kolektywu. Pracę 
ponadto charakteryzuje historyczna ciągłość rozwoju i swoista konieczność polegająca 
na tym, że wraz z wykonaną pracą pojawiają się kolejne możliwości badawcze (stają 

24 Tekst w druku, [w:] C. Sułkowski (red.), Wybrane problemy ekonomiczne i fi lozofi czne, Szczecin 
2006.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 O  tym, że w  nauce nie wszystko wolno, poza czynnikami demokratycznymi decydują też 
tzw. bierne relacje elementów wiedzy, którymi zajmowałem się [w:] Fleck a metafory, [w:] B. Płon-
ka–Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w  nauce i  w  społeczeństwie, Warszawa 
2008 oraz [w:] Ludwika Flecka nauka bez prawdy?, (w druku). Zob. również D. Zienkiewicz, Fakt 
naukowy jako złożenie czynnych i biernych elementów wiedzy, [w:] C. Sułkowski (red.), Wybrane 
problemy ekonomiczne i fi lozofi czne.
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się one dla naukowców obowiązkiem), które należy podejmować, realizując postulat 
„maksimum eksperymentu”.

Taką możliwością stało się według Flecka badanie ludzkiego poznania metodami 
naukowymi, stąd postulat opracowania teorii stylów myślowych, która rozpoczyna-
łaby od socjologii myślenia i byłaby epistemologią porównawczą. Ta nowa dziedzina 
wiedzy miałaby odgrywać rolę, jaką tradycyjnie przypisuje się wartościom nauko-
wym: „prawdzie” i  „obiektywności”, ma być nauką podstawową, równą co do war-
tości matematyce, na niej bowiem należy oprzeć organizację, planowanie, nauczanie 
i  popularyzację nauki28. Miałaby ona być ponadstylową płaszczyzną porozumienia 
dla wszystkich nauk, płaszczyzną, która pozwoli utrzymać wzajemną tolerancję i za-
chować różnorodność myślenia. Ta postulowana ponadstylowość bywa odczytywana 
jako realistyczne roszczenie prawdziwości samej teorii stylów myślowych29, podczas 
gdy jest raczej — by wyrazić rzecz żargonem konstruktywistycznym — postulatem 
stworzenia dziedziny myślenia, która będzie obserwacją wyższego stopnia, dziedziny, 
która w dalszej perspektywie pozwoli organizować naukę według demokratycznego 
stylu myślenia kolektywu naukowego.

28 L. Fleck, Kryzys w naukach przyrodniczych..., s. 189.
29 W Polsce za taką interpretacją opowiadają się przede wszystkim K. Szlachcic (zob. przyp. 16) 
oraz W. Sady, Fleck o społecznej naturze poznania, Warszawa 2000.
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ŚWIAT BEZ KULTURY, CZYLI KILKA UWAG O ROLI KULTUROWO–
-SPOŁECZNEGO KONTEKSTU WE WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

Najważniejsze w  życiu to opierać się na sądach 
a priori […]. Widać od razu, że jest to metoda god-
na uznania, no, chyba żeby było inaczej.

Boris Vian, Piana złudzeń

Preferuję użycie terminu teoria w  wąskim sensie 
[…] jako czegoś, co można wprowadzić do kompu-
tera i uruchomić.

R. E. Lucas Jr, Lectures on Economic Growth

1. Wstęp, czyli dlaczego ekonomiści zawsze wiedzą lepiej

Krytycy współczesnej ekonomii niezmiernie często wskazują, że ekonomia, będąc 
nauką społeczną, prawie całkowicie ignoruje społeczno–kulturowy kontekst działań 
jednostkowych. Autorami tej krytyki bywają zazwyczaj przedstawiciele innych nauk, 
ale także sami ekonomiści, a głównym przedmiotem ich obaw jest fakt, iż brak odnie-
sień do tegoż kontekstu czyni ekonomię „mało wrażliwą” na kwestie, które z kolei mają 
priorytetowe znaczenie, choćby dla socjologów. Konsekwentnie, świadomość ogrom-
nej siły oddziaływania koncepcji teoretycznych formułowanych w ramach ekonomii na 
sferę społeczną (przykładowo w postaci wpływu ekonomistów na politykę państwa i to 
nie tylko gospodarczą) sprawia, iż krytycy ci wskazują, że nieobecność kontekstu kultu-
rowego w teorii ekonomicznej rzutuje — negatywnie oczywiście — na funkcjonowanie 
społeczeństwa; powszechnie znane są chociażby zarzuty wobec „szkoły chicagowskiej”, 
a  szczególnie wobec Miltona Friedmana o  to, że głosząc wolnorynkowy dogmatyzm 
i dostarczając dlań teoretycznych uzasadnień, spowodowali wprowadzenie, brzemien-
nych w katastrofalne skutki, rozwiązań prawno–instytucjonalnych1.

1 Por. N. Klein, Doktryna szoku, tłum. M. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaryk, M. Penkala, 
Warszawa 2008, passim.
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Innym wątkiem tej krytyki są zarzuty o swoisty imperializm ekonomiczny, czyli o sil-
nie obecne w ekonomii podejście, zgodnie z którym dostarcza ona lepszych (cokolwiek 
miałoby to znaczyć) wyjaśnień kwestii, stanowiących przedmiot badań innych nauk 
społecznych. Imperializm ów możliwy jest oczywiście między innymi dlatego — co 
ekonomiści uważają za jego zaletę, a krytycy za wadę — że uniwersalizujący schemat 
wyjaśniania, stosowany przez ekonomistów, całkowicie abstrahuje od wszelkich uwa-
runkowań kulturowych i historycznych, czy lepiej, sprowadza je do roli li tylko kate-
gorialnie jednolitego zbioru ograniczeń działania jednostki; to ostatnie zaś zawsze ma, 
według nich, ten sam schemat — działania ekonomicznego.

Można by oczywiście wskazać na jeszcze kilka wątków rzeczonej krytyki, niemniej, 
tak czy inaczej, będą to głównie zarzuty o ignorowanie dokonań innych nauk społecz-
nych, intelektualną arogancję, nieliczenie się z konsekwencjami głoszonych koncepcji 
oraz brak wrażliwości społecznej. Odpowiedź ekonomistów na tego typu krytykę stano-
wią najczęściej lekceważenie oraz złośliwe uwagi o ignorancji oponentów, a w ramach 
samej ekonomii o „socjalizowanie” (co dla większości współczesnych ekonomistów, na-
wet nieortodoksyjnych, rzeczywiście stanowi inwektywę). 

W niniejszym artykule będę się starał wykazać, że, faktycznie, swoista „nieobecność” 
kontekstu społeczno–kulturowego w rozważaniach ekonomicznych stanowi fundamen-
talny problem teoretyczno–metodologiczny i powoduje, że ekonomia, jako nauka społecz-
na, nie tylko w swym głównym nurcie, ale też w podejściach heterodoksyjnych, wykazuje 
daleko idącą niemoc heurystyczną. Niemniej przyczyn tejże należy upatrywać zupełnie 
gdzie indziej, niż wynikałoby to z omówionej powyżej krytyki; w odniesieniu do niej bo-
wiem lekceważące stanowisko ekonomistów ortodoksyjnych wydaje się w pełni uzasad-
nione, ponieważ rzeczywiście opiera się ona głównie na tym, iż istota podejścia, które 
możemy określić ekonomicznym, pozostaje dla jego krytyków całkowicie niezrozumiała 
(inną sprawą jest to, że ekonomiści niespecjalnie starają się zrozumiałą ją uczynić, a wręcz, 
że — świadomie lub nie — stosują narzędzia, które sytuację zdecydowanie pogarszają).

Co istotne, kluczowe znaczenie dla dalszych rozważań i wynikających z nich wnios-
ków mieć będzie orientacja fi lozofi czno–metodologiczna, w ramach której będą one for-
mułowane. Wydaje się bowiem, że to ona pozwala z  jednej strony w najlepszy sposób 
wykazać, dlaczego brak kontekstu kulturowo–społecznego w  teoriach ekonomicznych 
w ogóle stanowi problem, z drugiej natomiast, że to właśnie lekceważenie tej orientacji 
w fi lozofi i i metodologii ekonomii jest pierwotnym, w stosunku do wszystkich pozosta-
łych, zagadnieniem. Chcąc uniknąć jednak nieporozumień, rozpocznę od wyjaśnienia, 
co uważam za przedmiot analizy, czyli inaczej, co mam na myśli mówiąc o współczesnej 
ekonomii. Jest to o tyle istotne, że przyjęta orientacja pozwala zupełnie inaczej, niż to ma 
miejsce w standardowym ujęciu tych kwestii przez ekonomistów, wyznaczyć granice eko-
nomicznej ortodoksji. Następnie dokonam skrótowego nakreślenia podejścia, które dla 
celów niniejszych rozważań można określić konstruktywistyczno–kulturalistycznym, by 
wreszcie — wskazując na dysproporcję w obecności tego podejścia w ekonomii i pozosta-
łych naukach społecznych — wykazać, iż przeorientowanie ekonomii powinno, zarówno 
na poziomie treści teorii, jak i w metodologii tej nauki, zmierzać w tym właśnie kierunku.
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2. Współczesna ekonomia, czyli futurologia bez ryzyka

Nie poddając głębszej analizie tego stwierdzenia, możemy przyjąć, iż z  różnych 
względów ekonomia traktowana jest społecznie inaczej niż pozostałe nauki. Różnica 
sprowadza się głównie do oczekiwań, które ekonomiści i  ich teorie (w  odróżnieniu 
choćby od socjologów) powinni spełniać. W największym skrócie: mają oni dostarczać 
precyzyjnych predykcji (głównie o charakterze ilościowym) oraz legitymizować, swymi 
teoretycznymi koncepcjami, bieżące rozwiązania polityczno–gospodarcze. W pewnym 
sensie wytworzył się tu wręcz samopodtrzymujący mechanizm, skoro bowiem to ekono-
mia okazywała się najbardziej skuteczną we wspomnianych funkcjach nauką społeczną, 
decydenci głównie do niej kierowali pytania w kwestii konkretnych rozstrzygnięć prak-
tycznych; to zaś z kolei zwrotnie wzmacniało obecną wewnątrz ekonomii tendencję do 
tego, aby formułować teorie mające — używając potocznego zwrotu — największe moż-
liwości praktycznych zastosowań. Z tego też względu obecna sytuacja wygląda mniej 
więcej tak, iż to ekonomiści w dużej mierze odpowiadają za kształt rozwiązań instytu-
cjonalnych nie tylko w sferze gospodarczej, ale też prawnej, socjalnej i wielu innych2. 
Jak zauważają autorzy Ekonomii życia, „zarówno przedsiębiorcy, jak i rząd potrzebują 
wskazówek, których dostarczyć mogą jedynie ekonomiści. Szczególnie istotne są dla 
nich przewidywania dotyczące infl acji, globalnego zatrudnienia i wydajności, skutków 
reformy podatkowej, defi cytów federalnych oraz innych zdarzeń, które mają wpływ na 
przyszły kształt gospodarki”3; niemniej na tym wpływ ekonomii na sferę społeczną się 
nie kończy, ponieważ o  ile makroekonomia dotyczy wspomnianych obszarów, o  tyle 
mikroekonomia znalazła zastosowanie w rozwiązywaniu kwestii takich jak dyskrymi-
nacja rasowa, przestępczość i prawo, rodzina, planowanie potomstwa, liczba i przyczy-
ny samobójstw czy wreszcie religijność i częstotliwość praktyk wyznaniowych4.

Co jednak ważne dla niniejszych rozważań i  czego konsekwencje poddamy póź-
niej głębszej analizie, wśród ekonomistów ugruntowało się ostatecznie przekonanie, 
że po pierwsze najistotniejszym sprawdzianem i wyznacznikiem wartości teorii jest jej 
moc predykcyjna5 (czy, jeśli być złośliwym, zdolność do formułowania na ich pod-
stawie atrakcyjnych dla decydentów wniosków) i po drugie, iż teorie te powinny być 
na tyle uniwersalne, aby „pomieścić” zagadnienia o pozornie całkowicie odmiennym 
charakterze. Pomijając kilka, być może istotnych, ale w  tym kontekście drugorzęd-

2 Por. G. Becker, G. N. Becker, Ekonomia życia, tłum. A. Żak, Gliwice 2006, s. 395–398.
3 Ibidem, s. 395.
4 Por. G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań społecznych, tłum H. Hegemajerowa, K. Hegema-
jer, Warszawa 1990; C. Azzi, R. Ehrenberg, Household Allocation of Time and Church Attendance, 
„Journal of Political Economy” 1975, nr 83:2; D. Hammermesh, N. M. Soss, An Economic theory 
of Suicide, „Journal of Political Economy” 1975, nr 82:1.
5 M. Blaug, jeden z najbardziej znaczących i wpływowych metodologów ekonomii o jawnie „pop-
perowskiej” orientacji, powątpiewa w ten pogląd, niemniej chodzi mu raczej o rozbieżność po-
między tym, co ekonomiści głoszą, a tym, co ostatecznie później robią; por. M. Blaug, Metodologia 
ekonomii, tłum. B. Czarny, Warszawa 1995, s. 169–175.
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nych zagadnień z obszaru socjologii wiedzy, można stwierdzić, iż doprowadziło to do 
dość ciekawej sytuacji. Otóż, co jest raczej powszechnie wiadome, ekonomia stała się, 
szczególnie w ciągu ostatnich 50 lat, domeną matematyków i ekonometryków. Z tego 
powodu w ekonomii pojawiły się i dominują obecnie modele o niezmiernie wysokim 
poziomie abstrakcji, które zarazem dostarczają bardzo precyzyjnych, ilościowych pre-
dykcji6. Tym samym, co też jest jednym z głównych skutków matematyzacji ekonomii, 
wbrew powszechnej w naukach społecznych tendencji, teorie ekonomiczne zmierzają 
do formułowania ogólnych praw o możliwie najbardziej uniwersalnej postaci i zakresie 
obowiązywania, które jednak — co tylko pozornie brzmi paradoksalnie — mają stricte 
empiryczny charakter. Wreszcie, co jest konsekwencją tych uniwersalistycznych dążeń, 
mimo ogromnej liczby konkurencyjnych podejść oraz podziału na mikro– i  makro-
ekonomię, większość rozważań dotyczy jedynie kilku, naprawdę istotnych zagadnień, 
wobec których każda szanująca się teoria musi zająć stanowisko. Innymi słowy, różne 
koncepcje ekonomiczne, w całej swej mnogości, konstruowane są ostatecznie z niewiel-
kiej liczby narzędzi teoretycznych, czy jeszcze inaczej rzecz tę ujmując, odnoszą do kilku 
pierwotnych dla dyskursu ekonomicznego idei.

Wszystko to z kolei pozwala — przynajmniej w części — wyjaśnić powody, dla któ-
rych ekonomię w  znacząco mniejszym stopniu dotknęły te rewolucyjne wydarzenia 
z obszaru fi lozofi i nauki w  szczególności, a  także fi lozofi i w ogóle, które sprawiły, że 
pozytywistyczny obraz świata i nauki legł w gruzach. Choć bowiem ekonomiści dekla-
rują świadomość idei, które pojawiły się wraz z Popperem, Lakatosem i Feyerabendem, 
nie zgłaszają też większych zastrzeżeń do twierdzeń o uteoretyzowaniu obserwacji, czy 
niemożności — z uwagi na tezę Duhema–Quine’a — przeprowadzenia experimentum 
crucis, w swej praktyce badawczej jednak nadal traktują ekonomię jako „twardą”, em-
piryczną naukę, której wartość oceniana jest poprzez konfrontację — formułowanych 
w oparciu o uniwersalne modele — teoretycznych wniosków z „surowym” materiałem 
empirycznym. Nie będzie więc błędem potraktowanie ekonomii jako — bodaj ostatnie-
go — pozytywistycznego (w rozumieniu nadanym temu terminowi przez Koło Wiedeń-
skie) projektu w obrębie nauk społecznych. Uważam, że takie podejście jest uprawnione 
(na co argumenty przedstawię jeszcze w dalszej części rozważań), choć można przy-
puszczać, iż niewielu z ekonomistów z tym przyporządkowaniem by się zgodziło.

Podobnie „krzywdzące” ujęcie proponuję odnośnie do samej treści i charakteru teo-
rii ekonomicznych. Otóż w tym względzie wydaje się zasadne, aby uznać, że dyskurs 
ekonomiczny dotyczy dwóch kluczowych pojęć czy — jak kto woli — idei pierwot-
nych: racjonalności i równowagi. Innymi słowy uważam, że każda teoria ekonomicz-
na zajmuje jakiś stosunek względem nich, czy to przyjmując je w  postaci wcześniej 
wypracowanej, czy przeformułowując je, czy wreszcie negując jedno lub oba naraz. 
Ogólnie zatem: teorie ekonomiczne zawierają, jako konstytutywne dlań elementy, ja-

6 Jak cynicznie, lecz trafnie zauważa R. Frydman: „dzięki matematyce modele dość szybko stały się 
niezwykle dokładne. Ale miały jedną słabość. Nie sprawdzały się w rzeczywistości”; [w]: R. Fryd-
man, Ekonomia niepewności, „Niezbędnik inteligenta. Polityka” 2008, nr 10 (2644), s. 6.
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kąś z konfi guracji podwójnej dychotomii: równowaga — nierównowaga, racjonalność 
— nieracjonalność (na to swoiste tematyczne ograniczenie dyskursu ekonomicznego 
wskazują zresztą sami ekonomiści7).

Ostatecznie zatem, mówiąc o  współczesnej ekonomii należy odrzucić (lub — 
może lepiej — dla potrzeb niniejszych rozważań uznać za nieistotne) standardowe 
podziały na tzw. ortodoksję neoklasyczną i liczne teorie heterodoksyjne; z pewnymi 
zastrzeżeniami można też pominąć podział na mikro– i  makroekonomię; na swe-
go rodzaju „meta–poziomie”, bo ekonomia jawi się dziś jako dyskurs, zogniskowa-
ny wokół spornych, teoretycznych kwestii racjonalności (działań i oczekiwań) oraz 
równowagi (mikro– i makroekonomicznej), przy czym w większości jego uczestnicy, 
mimo różnych deklaracji fi lozofi czno–metodologicznych, przyjmują — explicite lub 
częściej implicite — jakąś z „prostszych” wersji ontologicznego i epistemologicznego 
realizmu8; co za tym idzie uznają, że ostatecznym sprawdzianem proponowanych 
przez nich teorii jest sprawdzian empiryczny, ergo muszą one w jakiś sposób zostać 
skonfrontowane z doświadczeniem.

7 T. Lawson, korzystając z G. Holtona idei themata, będących „szerokimi, z góry przyjętymi kon-
cepcjami, które jawią się jako nieuniknione w myśleniu naukowym, ale same w sobie są niewe-
ryfi kowalne i niefalsyfi kowalne” (G. Holton, Th ematic Origins of Scientifi c Th ought, Cambridge 
1973, s. 22), wskazuje, iż w ekonomii przyjmuje się trzy takowe: „Tep — teoria w ekonomii musi 
mieć naturę matematyczno–dedukcyjną”, „TeX — «wyjaśnienie» polega na pokazaniu, że jednost-
ki optymalizują jakąś zmienną” [co z pewnym uproszczeniem oznacza, że podejmują racjonalne 
decyzje — B. S.] oraz „Teq — wyjaśnienie zjawisk ekonomicznych odbywa się po to, aby zidenty-
fi kować równowagę (lub ruchy w jej kierunku)” (M. Peacock, Roundtable: Tony Lawson’s Reorien-
ting Economics. No methodology without onthology!, „Journal of Economic Methodology” 2004, 
nr 11:3, s. 313–316. Rolę themata w myśleniu ekonomicznym bada też A. Viskovatoff , defi niując 
je jako „idee i intuicje, które mają wpływ na badaczy w trakcie ich dociekań, ale które nie są oparte 
na obserwacjach empirycznych, jak również nie dają się dedukcyjnie wyprowadzić, są za to często 
przeoczane przez empiryków”, [w:] A. Viskovatoff , Rationalism and mainstream economics, „Jour-
nal of Economic Methodology” 2003, nr 10:3, s. 397.
Podobną myśl wyraża R. E. Backhouse, który mówi wręcz o swoistym a priori ekonomii (w po-
staci założeń o optymalizacyjnym charakterze działań jednostkowych) i o hegemonii teorii rów-
nowagi (por. R. E. Backhouse, Explorations in Economic Methodology. From Lakatos to empirical 
philosophy of science, Londyn–Nowy Jork 1998, s. 196, 207–208).
W  kwestii zaś samej równowagi aktualna pozostaje opinia J.  M.  Keynesa, który stwierdził, iż 
w ekonomii „po jednej stronie są ci, którzy wierzą, że istniejący system gospodarczy jest w długim 
okresie systemem samo–dostosowującym się […], po drugiej [zaś] ci, którzy odrzucają [tę] myśl” 
(B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, tłum. A. Szewor-
ski, Warszawa 1998, s. 14).
8 Najczęściej chodzi po prostu o pogląd, w myśl którego rzeczywistość jako taka istnieje i  jest 
poznawczo dostępna. Choć w ekonomii, o czym będzie jeszcze mowa, obecny jest spór o „reali-
styczność” założeń teorii, to jednak prawie wcale nie pojawiają się wątpliwości co do dostępności 
„danych empirycznych”, w oparciu o które można oceniać (weryfi kować, falsyfi kować czy jakkol-
wiek inaczej sprawdzać) wnioski wynikające z teorii.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Bartosz Scheuer108

3. Czego ekonomiści woleliby nie wiedzieć

Stwierdzenie, iż w przypadku ekonomii możemy mówić o dyskursie, który konstytu-
uje się wokół dwóch kluczowych idei: racjonalności i równowagi9 i w którym nie podaje 
się w wątpliwość możliwości empirycznego testowania — np. poprzez ich falsyfi kację — 
wynikających z teorii wniosków (innymi słowy potraktowanie wielu przeciwstawnych 
sobie szkół i nurtów jako elementów składowych pewnej zamkniętej całości), staje się 
możliwe, gdy przyjmie się orientację kulturalistyczno–konstruktywistyczną. 

Przede wszystkim bowiem nawet pobieżna znajomość głównych wątków toczących 
się we współczesnej fi lozofi i nauki i poznania dyskusji nie pozwala przejść obojętnie 
wobec stwierdzenia, iż „nauka jest faktem kultury, a nie natury. Oznacza to [z kolei], 
że winna ona być postrzegana jako działalność niepozbawiona przyjętych z góry, mil-
czących przesądzeń co do natury świata, swoistego a priori kulturowego. Zarówno jej 
przedmiot, jak i  metoda winny być [zatem] postrzegane w  perspektywie konstrukty-
wizmu społecznego jako kulturowe kreacje uzyskujące status «twardej rzeczywistości» 
(przedmiot) i «pewnej metody» [jedynie] w wyniku procesu zapomnienia swej kultu-
rowej konstrukcji”10. Z tego zaś wynikają dwie konkluzje. Po pierwsze, skoro, zgodnie 
z powyższym, „poznanie jest relacją wewnątrzkulturową i należy je rozpatrywać raczej 
jako proces horyzontalny, rozgrywający się wewnątrz pewnej wspólnoty ludzkiej, nie 
zaś wertykalnie jako proces odnoszący się do relacji podmiot–przedmiot”, to „na naukę 
i  poznanie należy patrzeć w  perspektywie historycznie zmiennych wzorów myślenia 
o tym, co istnieje, oraz o tym, jak to, co istnieje, powinno być poznawane”11. Po drugie 
zaś, jeśli przyjąć, że „przedmiot [i metoda — B. S.] badań naukowych konstytuuje się 
dzięki i na gruncie różnorakich, zmiennych historycznie sądów kulturowych uwarunko-
wanych społecznie, [to] implikuje to zmienność przedmiotu […], jego niekonieczność, 
przypadkowość [oraz to że] nie ma sensu odnoszenie — nawet w trybie hipotetycznym 
— naukowych przedmiotów badań do jakiejś rzeczywistości obiektywnej. Ta jest wszak 

9 Wszelkie kwestie sporne, w rodzaju dylematów: ceny giętkie czy sztywne, oczekiwania racjo-
nalne czy adaptacyjne, rynki opróżniające się z opóźnieniem czy bez, pieniężny czy nie charakter 
infl acji, przyczyny wahań popytowe czy podażowe (by wspomnieć jedynie główne linie podzia-
łów w makroekonomii) wydają się zwyczajnie pochodne względem owej podwójnej dychotomii: 
równowaga — nierównowaga, racjonalność — nieracjonalność). W kwestii wymienionych po-
działów: por. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, op. cit., s. 436. Chcąc sprawę tę wyjaśnić do 
końca: w sposób świadomy wykorzystuję tu zabieg, którego w odniesieniu do „ekonomii klasycz-
nej” dokonał J. M. Keynes w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza; z pełną premedyta-
cją popełnił on „herezję”, zaliczając do klasyków ekonomistów o nader odmiennych stanowiskach 
teoretycznych i przypisując im poglądy, których jako całości żaden z nich by nie zaakceptował 
jako swoich; chodziło bowiem raczej o wskazanie nie tego, co głosili oni explicite, ale co faktycz-
nie wynikało z  koncepcji. Por. J.  M.  Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i  pieniądza, 
tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, Warszawa 2003, s. 5.
10 A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury, Toruń 2004, s. 19–20.
11 Ibidem, s. 20–21.
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tylko kulturowym konstruktem, jak inne. Nie ma [zatem] wyjścia poza krąg kulturo-
wych obiektów (sądów, pojęć, gier językowych i innych)”12.

Powyższe podejście oznacza oczywiście rezygnację z absolutystycznych roszczeń do 
uniwersalnej Prawdy, niemniej — co trzeba zastrzec — nie jest równoznaczne z odrzu-
ceniem możliwości poznania naukowego w  ogóle. Zgodnie z  nim bowiem poznanie 
to nie odnosi się co prawda do jakiejś niezależnej, obiektywnej rzeczywistości, którą 
nauka ma odkrywać i która w pojęciach naukowych znajduje swe jedno–jednoznaczne 
odzwierciedlenie, ale jest możliwe jako swoiste „majsterkowanie zastanym materiałem 
kulturowym”. Jest to, innymi słowy, równoznaczne z odrzuceniem naiwnego realizmu 
epistemologicznego oraz scjentystycznego przekonania o  istnieniu, jakiegoś rodzaju, 
pierwotnych aktów poznawczych oraz ostatecznych składników poznania13; zarazem 
jednak wiąże się z przyjęciem, iż nie ma wiedzy bezzałożeniowej, że źródłem założeń 
jest kultura, a także, iż pojęcia naukowe nie odnoszą się do — jakkolwiek ujmowanej — 
obiektywnej rzeczywistości, ale jedynie do innych pojęć. 

Warto wskazać na jeszcze kilka implikacji takiego podejścia. Otóż przede wszystkim, 
skoro poznanie jest relacją wewnątrzkulturową, to kluczową rolę odgrywa w nim język. 
Ten zaś należy w tym kontekście postrzegać jako „zbiór narzędzi społecznego działania 
oraz aktywny czynnik współkonstytuowania tego, co jest poznawane”14. To tzw. anty-
reprezentacjonistyczne podejście sprawia, inaczej rzecz tę ujmując, że przestaje język 
być, jak określił to R. Rorty, zwierciadłem natury, a także, iż poznanie staje się proce-
sem konstruowania (a nie odkrywania i językowego odzwierciedlania) swojego przed-
miotu i  tworzenia relacji międzypojęciowych (a  nie relacji pojęcia — rzeczywistość 
obiektywna). Ponadto ta kulturalistyczno–konstruktywistyczna perspektywa wyznacza 
odmienne (od scjentyzmu) ograniczenia dla tego, co można by określić dowolnością 
poznawczą. W paradygmacie scjentystycznym stanowiły je obiektywne „fakty natury”, 
tutaj zakreślone są one przez „nagromadzony materiał kulturowy”, więc granice po-
znania wyznacza określona rzeczywistość kulturowa, do której poznanie to jest zrela-
tywizowane. Jeszcze inaczej rzecz tę ujmując, ideę absolutnej obiektywności poznania, 
której gwarantem jest niezależna od niego natura, zastępuje idea obiektywności względ-
nej (czyli relatywnej wobec określonego otoczenia kulturowego). Wreszcie, przyjęcie tej 
perspektywy sprawia, że możliwe staje się pojmowanie nauki jako dyskursu, a zatem, 
że to kulturowe (językowe) zapośredniczenie poznania naukowego czyni je procesem 
stricte wewnątrzdyskursywnym. Uczestnicy tego dyskursu tworzą pojęcia, które odno-
szą się do pojęć już w nim obecnych, przy czym każdy „ruch w tej grze” oznacza mo-
dyfi kację przedmiotu poznania. Nauka staje się w ten sposób permanentnym procesem 
konstruowania swoistej siatki pojęciowej, która nie posiada żadnego — niezależnego 
od niej samej — niewzruszalnego fundamentu. Myśl tę dobrze oddał (niejako defi niu-

12 K.  Zamiara, Konstytucja przedmiotu badań naukowych a  kwestia założeniowości wiedzy, 
[w:] A. Motycka (red.), Wiedza a założeniowość, Warszawa 1999, s. 20.
13 A. Motycka, Filozofi a nauki a problem założeniowości wiedzy, [w:] ibidem, s. 25, 30.
14 A. Szahaj, op. cit., s. 21.
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jąc konstruktywizm) W. Sady, stwierdzając, iż „konstruktywizm to fi lozofi a poznania 
analogiczna do kantyzmu, ale pozbawiona jakichkolwiek niewzruszonych podstaw. Za 
kantyzmem głosi, że nauka bada nie fakty «same w sobie», ale fakty takie, jakie jawią się 
przez pryzmat przyjętego systemu pojęciowego. System ten konstytuują w kantyzmie 
sądy syntetyczne a priori, [tymczasem w konstruktywizmie] założenia są przyjmowane 
na mocy konwencji — umowy, jaką zawiera (zwykle podświadomie, a co najwyżej pół-
świadomie) społeczność uczonych”15.

Reasumując, mamy zatem sytuację, w której każda nauka jawi się przede wszystkim 
jako dyskursywny, językowo zapośredniczony proces konstruowania, przy pomocy za-
stanego (relatywnego i zmiennego) materiału kulturowego, teorii naukowych, których 
pojęcia i twierdzenia z kolei nie odnoszą się (przynajmniej bezpośrednio) do zewnętrz-
nej względem dyskursu rzeczywistości, ale do innych, obecnych w  tymże dyskursie, 
teorii. Ten wewnątrzdyskursywny i wewnątrzkulturowy charakter poznania naukowego 
zaś sprawia ostatecznie, że wszelka wiedza ma charakter założeniowy i nadbudowana 
jest na przyjętym arbitralnie zespole przeświadczeń i sądów. 

Dla dalszych rozważań istotne jest jeszcze to, iż owo arbitralne, na mocy konwen-
cji tylko oparte, przyjęcie założeń, równoznaczne jest ze  swoistym metafi zycznym 
ufundowaniem wszelkiej wiedzy naukowej. Ogólniej rzecz ujmując, jakiekolwiek roz-
strzygnięcia w tej kwestii (nawet scjentystyczne przekonanie o istnieniu obiektywnej 
rzeczywistości i możliwości bezzałożeniowego jej poznania) sprowadzają się w osta-
teczności do aktów wiary i są równoznaczne ze stwierdzeniem, iż każda orientacja teo-
riopoznawcza, a także każda teoria naukowa, muszą postulować pewną ontologię16, dla 
przyjęcia której nie ma już żadnego innego (od aktu samego jej wyboru) uzasadnienia. 
W tym sensie rację ma S. Amsterdamski, stwierdzając, że „koncepcja porządku […] 
stanowi w gruncie rzeczy założenie wstępne wszelkiego postępowania naukowego. Ce-
lem [zaś] nauki nie jest dowodzenie istnienia porządku […], a odkrywanie, na czym 
on, w jego poszczególnych fragmentach, polega”17; niemniej czym innym jest — i o to 
przede wszystkim chodzi konstruktywistom — postulowanie istnienia czegoś, czym 
innym zaś uznanie, że to coś obiektywnie istnieje, jest dokładnie takie, jak zakładamy, 
i jeszcze, że możemy to coś bezpośrednio poznać18.

15 W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana, Wrocław 2000, s. 29–30.
16 Ibidem, s. 31.
17 S. Amsterdamski, Nauka a porządek świata, Warszawa 1983, s. 51. 
18 Już choćby z tej przyczyny, że — jak zauważa w tym samym miejscu S. Amsterdamski — „nie 
mamy żadnych podstaw po temu, by zakładać bezpośrednią odpowiedniość między stosunka-
mi ontologicznymi a logiczną strukturą twierdzeń, za których pośrednictwem usiłujemy zdawać 
[z nich] sprawę”; ibidem, s. 53. Inną zupełnie rzeczą jest to, czy przypadkiem to nasze założenie, 
nawet w  formie postulatywnej i  konwencjonalnej, o  istnieniu czegoś „na zewnątrz” dyskursu, 
nie jest li tylko jeszcze jednym, kulturowo uwarunkowanym, nawykiem myślowym. Chodzi tu 
oczywiście o J. Mitterera zarzuty o fi lozofowanie dualistyczne, które charakteryzuje — jego zda-
niem — cały dorobek cywilizacji zachodniej (por.  J. Mitterer, Tamta strona fi lozofi i. Przeciwko 
dualistycznej zasadzie poznania, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1996, passim). Nawet jeśli są 
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Zanim wrócę do rozważań dotyczących współczesnej ekonomii, chciałbym poczynić 
dwa, moim zdaniem, istotne zastrzeżenia. Otóż, po pierwsze, przyjęcie takiej właśnie, 
a nie innej orientacji fi lozofi czno–metodologicznej wynika przede wszystkim z prze-
świadczenia, że jest ona bardziej obiecująca heurystycznie niż orientacje alternatywne. 
Jest to oczywiście kryterium, które można podważać, niemniej — powtarzając wstępną 
deklarację — to właśnie tej orientacji niewystarczająca obecność w metodologii i teorii 
ekonomii jest tejże ekonomii najpoważniejszym niedomaganiem. Innymi słowy, chodzi 
o uniknięcie podejrzeń, iż krytyczne uwagi formułowane są na gruncie perspektywy 
światopoglądowej, która w żaden sposób nie jest w stanie przyczynić się do — jakkol-
wiek pojmowanej — poprawy sytuacji we współczesnej myśli ekonomicznej. Po drugie 
natomiast, ponieważ uważam, że — o ile to możliwe — dla swoistej klarowności roz-
ważań właściwe jest przyjęcie jakiejś, pojęciowo spójnej i jednolitej koncepcji (tak aby 
niejako w jej języku wyrażać główne idee), postaram się w dalszej części konsekwentnie 
stosować terminologię L. Flecka fi lozofi i nauki. Ma ona bowiem, jak się wydaje, poza 
oczywiście terminologiczną spójnością, jeszcze przynajmniej dwie zalety: z jednej stro-
ny pozwala, poniekąd „bez strat” znaczeniowych, operować w przedstawionym powyżej 
paradygmacie kulturalistyczno–strukturalistycznym, z drugiej zaś umożliwia wyostrze-
nie pewnych, najistotniejszych dla analizowanej sytuacji, elementów.

4. Czego ekonomiści prawdopodobnie nie wiedzą

Nie zamierzam oczywiście kompleksowo przedstawiać tu Fleckowskiej koncepcji, nie 
jest to możliwe zarówno z  racji odmiennego celu niniejszych rozważań, jak też bra-
ku wystarczających kompetencji, wydaje się jednak, że niezmiernie pomocne mogą się 
okazać kluczowe dla tejże koncepcji pojęcia. W  tym kontekście należy zatem przede 
wszystkim stwierdzić, że poglądy Flecka na relację nauka — społeczne otoczenie różnią 
się znacząco od — do dziś obecnej w świadomości zbiorowej — Durkheimowskiej idei, 
wedle której „sytuacja społeczna wpływa [być może] na tematykę prowadzonych ba-
dań, jednak treść teorii naukowych [ma] być od uwarunkowań społecznych niezależna” 
(przy czym niezależność ta traktowana jest „wręcz jako warunek konieczny naukowości 
danej koncepcji”19). Według Flecka istotne jest właśnie to, że „ogromną większość tego, 
co wiemy, przejmujemy od innych, a treść wiedzy jest «swobodnym wytworem kultury» 
i pod tym względem «przypomina tradycyjny mit»”20. Dla zrozumienia zatem nauki, 
jako pewnej kulturowej aktywności, fundamentalne znaczenie ma wskazanie źródła 

one jednak zasadne, wydaje się, że nie stoją w sprzeczności z koncepcją, wedle której świadomość 
kulturowego uwarunkowania wiedzy i poznania i, w związku z tym, ich relatywnego charakteru 
mimo wszystko nie czyni tejże wiedzy i tego poznania niemożliwymi.
19 W.  Sady, Fleck o  społecznej naturze poznania, http://sady.umcs.lublin.pl/sady.fl eck.htm 
(12.03.2009), s. 4.
20 Ibidem, s. 6.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Bartosz Scheuer112

podstaw owej treści wiedzy. Według niego stanowią je kolektywy myślowe, defi niowane 
jako „wspólnoty ludzi związanych wymianą myśli lub wzajemnym oddziaływaniem in-
telektualnym”. To kolektyw myślowy zatem „nadaje wiedzy jej charakter i określa prawa 
jej przeobrażeń”21, a dzieje się to, ponieważ w jego ramach tworzy się określony styl my-
ślowy. Ten z kolei oznacza „system przekonań wspólny członkom danego kolektywu”; 
innymi słowy, można go zdefi niować, jako „ukierunkowane postrzeganie wraz z odpo-
wiednią obróbką myślową i rzeczową tego, co postrzegane; charakteryzują go wspólne 
cechy problemów, którymi kolektyw jest zainteresowany; sądów, które uważa za oczy-
wiste; metod, których używa jako środków poznawczych”22. 

Sytuacja wygląda zatem tak, iż kolektyw myślowy, ze specyfi cznym dlań stylem my-
ślowym, tworzy niejako środowisko poznawcze, które należy postrzegać „nie tyle jako 
zbiór ograniczeń, jakie społeczność narzuca na nasze akty poznawcze, co jako zespół 
czynników jakąkolwiek działalność poznawczą umożliwiających: [po prostu] nie przy-
swoiwszy sobie odpowiedniego dziedzictwa kulturowego w ogóle nie jesteśmy w stanie 
w sensowny sposób postrzegać, myśleć i działać”23. Co w tej perspektywie raczej łatwo 
dostrzec, podstaw wiedzy nie stanowią oczywiście fakty (obiektywne i niezależne od 
aktów poznania), bowiem „dopiero dodanie do doznań zmysłowych pewnych założeń 
teoretycznych nadaje [tym] doznaniom sens”24; z tego też względu należy stwierdzić, że 
„nie ma innego widzenia jak ideowidzenie, […] że [zatem] przedmiot naukowy […] nie 
istnieje «sam z siebie», ale zostaje zmontowany po uprzednim wypreparowaniu i zesta-
wieniu poszczególnych elementów”25, zgodnie z określonym stylem myślowym. 

Koncepcja ta ma jeszcze kilka istotnych implikacji. Otóż przede wszystkim, skoro 
wszelkie poznanie — zarówno co do jego ukierunkowania, jak i treści — uzależnione 
jest od określonego stylu myślowego, to wszelka wiedza staje się relacją międzypoję-
ciową: pojęcia odnoszą się nie do rzeczywistości, ale do innych pojęć. Jeszcze inaczej 
rzecz tę ujmując, zgodnie z powyższym „poznanie nie ma żadnego absolutnego punktu 
odniesienia w postaci zewnętrznie istniejącej realności — wiedza odnosi się do wie-
dzy”26. Tym samym fakt naukowy wręcz nie może być tym, co jest dane i co można od-
wzorować w zdaniach obserwacyjnych27, ale jest konstruowany i — zgodnie z tytułem 
głównego dzieła Flecka — powstaje i  rozwija się w ramach danego stylu myślowego. 
W  tym sensie „fakt naukowy możemy prowizorycznie zdefi niować jako odpowiada-
jącą stylowi myślowemu strukturę pojęciową, którą wprawdzie można badać z histo-
rycznego, indywidualnie i kolektywnie psychologicznego punktu widzenia, ale której 

21 Ibidem, s. 11.
22 Ibidem, s. 12.
23 Ibidem, s. 12.
24 Ibidem, s. 13.
25 P. Jarnicki, Fleck a metafory, [w:] B. Płonka–Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości 
w nauce i społeczeństwie, Warszawa 2008, s. 187.
26 Ibidem, s. 178–179.
27 Por. W. Sady, O społecznej naturze..., s. 15.
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nigdy w całej jej treści nie da się na podstawie takiego podejścia skonstruować”28. Jest 
to zatem „związek pojęć”, który niejako narasta i który nigdy nie zostanie ostatecznie 
doprecyzowany, a dzieje się tak, ponieważ stanowi on przedmiot dyskursu toczącego się 
nieustannie w ramach określonego stylu myślowego. Co istotne, nie ma żadnej możli-
wości dokonania racjonalnej rekonstrukcji procesu, zarówno wzrastania pojedynczego 
faktu, jak i całego stylu; przede wszystkim dlatego, iż ich źródło stanowią, pochodzące 
„z szeroko pojętego otoczenia kulturowego” praidee29 głównych pojęć i koncepcji, te zaś 
same w sobie stanowią jedynie mgliste i na poły mityczne przeświadczenia i wizje, a po-
nadto „do powszechnego obiegu wchodzą […] pojęcia, które w istotnym stopniu są […] 
wytworem niezliczonych aktów komunikowania się [i] którym towarzyszą [w związ-
ku z tym] nieuniknione nieporozumienia”30. Z jednej strony więc, koncepcje naukowe 
i fakty jako ich składowe, dziedziczą pewien element metafi zyczny i „nieracjonalny” od 
praidei, z drugiej — co również czyni ewentualną racjonalną rekonstrukcję ich tworze-
nia niemożliwą — są one produktem narażonego na błędy procesu komunikacji31. 

Tutaj dochodzimy do kolejnej istotnej kwestii: otóż, w związku z powyższym stwier-
dzić musimy, iż zarówno fakty naukowe, jak i  całe koncepcje teoretyczne w  ramach 
danego stylu myślowego powstające mają charakter stricte wewnątrzdyskursywny. 
Innymi słowy, ich istnienie i prawomocność nie wynikają z, jakkolwiek pojmowanej, 
relacji z  rzeczywistością względem dyskursu zewnętrzną. Co ważne w  tym kontek-
ście, a co słusznie zauważa P. Jarnicki, „określanie faktu jako związku pojęć, a nie jako 
obwarowanego konkretnymi warunkami związku z  realnością, nie prowadzi […] do 
wprowadzenia do nauki całkowitej dowolności, ale [jedynie] uwewnętrznia czynni-
ki je ograniczające w  samym dyskursie”32. Swego rodzaju „przymus myślowy” (który 
u Flecka spełnia funkcję substytutu pojęcia prawdy33) pojawia się więc nie w wyniku 
oddziaływania owej realności, ale wynika z — i pozostaje zrelatywizowany wobec — 
konkretnego stylu myślowego, ergo „coś” jawi się nam tak a nie inaczej (i zarazem wy-
daje się takim w sposób konieczny) wyłącznie w rezultacie stylowego zdeterminowania 
naszej aktywności poznawczej. Innymi słowy wrażenie, iż w poznaniu obcujemy, mniej 
lub bardziej bezpośrednio, z realnością jest jedynie wrażeniem właśnie, gdyż „poznać 
znaczy […] przede wszystkim — według danych założeń ustalić narzucające się siłą 
rzeczy rezultaty. Założenia odpowiadają czynnym powiązaniom i stanowią kolektywną 

28 P. Jarnicki, op. cit., s. 168.
29 Por. W. Sady, O społecznej naturze…, s. 14.
30 Ibidem, s. 15.
31 Istotną implikacją tego komunikacyjnego charakteru „wzrastania” stylu myślowego jest także 
to, iż wszelka zmiana w nauce „nie następuje w  sposób rewolucyjny, nie polega też na walce 
między teoriami, ponieważ nowa teoria (widziana w sposób całościowy dopiero z pewnego dy-
stansu) nie dokonuje inwazji zza granicy, [lecz] jest zmutowaną wersją swojej poprzedniczki” 
[por. P. Jarnicki, op. cit., s. 7]. Nieadekwatna okazuje się tu więc zarówno fi lozofi a nauki T. Kuh-
na, jak i I. Lakatosa.
32 P. Jarnicki, op. cit., s. 6.
33 Ibidem.
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część poznania. Wymuszone rezultaty odpowiadają powiązaniom biernym i tworzą to, 
co jest odczuwane jako obiektywna rzeczywistość [podkr. B. S.]. Udziałem zaś jednostki 
jest akt stwierdzenia”34.

Ostatecznie należy więc, podsumowując tę część rozważań, stwierdzić, że Flecka fi -
lozofi a nauki bazuje na stwierdzeniu, iż „bez społecznego uwarunkowania poznanie 
byłoby w ogóle niemożliwe oraz […], że słowo «poznanie» zachowuje swoje znaczenie 
jedynie w związku z pewnym kolektywem myślowym”35. Koncepcje naukowe wzrastają 
w myśl tej koncepcji w ramach specyfi cznego dla danego kolektywu stylu myślowego, 
a „tworzywem”, z którego powstają, jest w dużej mierze „nienaukowy” materiał kulturo-
wy. Wreszcie, dyskursywny charakter tego procesu „wzrastania” sprawia, że po pierwsze 
wszelkie fakty naukowe mają charakter wewnątrzdyskursywny (stanowią jedynie związ-
ki pojęć i nie odnoszą się w związku z tym do realności pozadyskursywnej) i po drugie, 
że „niemożliwy jest kompletny aksjomatyczny budynek wiedzy”36 (dyskurs ów bowiem 
nie poddaje się racjonalnej rekonstrukcji i nigdy nie zostaje „domknięty”).

5. Ekonomia przez Fleckowskie okulary, 
czyli jednak mamy trupa w szafi e

Wyjaśnienie specyfi ki paradygmatu kulturalistyczno–strukturalistycznego i wprowa-
dzenie Fleckowskiej terminologii stanowiło być może nadmierne odejście od głównego 
tematu niniejszych rozważań, niemniej wydaje się, iż było nieodzowne. Przede wszyst-
kim dlatego, że spojrzenie z tej perspektywy na ekonomię stoi w sprzeczności ze stan-
dardowymi ujęciami tej problematyki, więc bez poczynionych wyjaśnień prowadziłoby 
do wielu nieporozumień, a ponadto — nawet w tzw. nurcie retorycznym metodologii 
ekonomii — większość z wprowadzonych pojęć i koncepcji nie jest szczególnie obecna; 
nie można by nimi było z tego względu swobodnie operować.

Co więcej, myślę, że nakreślona perspektywa pozwala zrozumieć poczynione już 
wcześniej uwagi na temat ekonomii. Zgodnie z nimi ekonomia współczesna, posługując 
się abstrakcyjnymi matematycznymi i  ekonometrycznymi modelami, w  których klu-
czową, konstrukcyjną wręcz rolę odgrywają pojęcia równowagi i racjonalności, zmierza 
do formułowania możliwie najbardziej precyzyjnych predykcji. Schemat jest podob-
ny zarówno wtedy, gdy wyjaśniane są kwestie makroekonomiczne (stan gospodarki, 
wzrost, bezrobocie, infl acja), jak też mikroekonomiczne (funkcjonowanie konsumenta, 
przedsiębiorstwa, rynku, rodziny, wspólnoty wyznaniowej itp.). Nawet ewentualne od-
stępstwa, w rodzaju heterodoksyjnego sceptycyzmu wobec matematycznego modelo-
wania, nie powodują znaczącej zmiany sposobu myślenia; to pozostaje w jakiejś relacji 
(czy poprzez negację, czy akceptację, ewentualnie modyfi kację) z problematyką racjo-

34 L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, Lublin 2006, s. 70. 
35 Ibidem, s. 72.
36 W. Sady, O społecznej naturze…, s. 17.
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nalności działań oraz równowagi. Ponadto abstrakcyjny charakter modelowych kon-
strukcji w naturalny sposób determinuje uniwersalny charakter wszelkich twierdzeń, 
a tym samym czyni konkretne uwarunkowania społeczno–kulturowe nieistotnymi; te 
ostatnie występują co najwyżej jako ograniczenia w ogólnym i niezależnym względem 
nich schemacie. Wreszcie, nawet jeśli ekonomiści mają wątpliwości co do „realistycz-
ności” założeń swoich teorii i są świadomi abstrakcyjnego charakteru modeli, to właś-
ciwie w żaden sposób nie negują możliwości sprawdzania wniosków swoich rozważań 
z doświadczeniem. W tym sensie uznają, że modele ekonomiczne są w istocie abstrak-
cją z rzeczywistości (w której występują zależności o uniwersalnym charakterze), a ta 
w nieproblematyczny sposób dostarcza materiału empirycznego, pozwalającego z kolei 
na weryfi kację czy falsyfi kację hipotez37. Jak łatwo dostrzec, takie podejście musi wią-
zać się z akceptacją nomologiczno–dedukcyjnego modelu wyjaśniania naukowego, przy 
czym, uściślając, ekonomiści przyjmują, iż w eksplanansie takiego modelu występują 
albo prawa bezwyjątkowe, albo — co częstsze — probabilistyczne38.

Powyżej stwierdziłem również, że ekonomię można w związku z tym traktować jako 
ostatni z neopozytywistycznych projektów w obrębie nauk społecznych. Oczywiście nie 
chodzi tu o wyrażane explicite deklaracje metodologiczno–fi lozofi czne, gdyż takowych 
ekonomiści nie składają, niemniej przekonanie (implicite zawarte w praktyce badaw-
czej), iż w  nauce możemy obcować, w  jakikolwiek sposób, z  „surowym” materiałem 
empirycznym (choćby tylko w postaci „danych”, które pozwalają na testowanie teorii) 
i że możliwe jest formułowanie praw, które abstrahują od kulturowo–społecznych uwa-
runkowań i mają ahistoryczny charakter, tezę o neopozytywistycznych zapatrywaniach 
ekonomistów zdają się potwierdzać. Można do tego dodać trzeci argument; otóż, jak 
zauważa M. Peacock „to, że obojętność wobec metafi zyki nie jest niczym nowym, moż-
na zaobserwować było już u  tych, których Kant nazwał die Indiff erentisten, a  którzy 
dostrzegali w metafi zyce jedynie ‘błędnie ukierunkowaną aktywność’ (ill–applied indu-
stry). Dzisiejsi ekonomiści odziedziczyli tę tradycję, jednakże poprzez swoją obojętność, 
tak jak indyferentyści Kanta, nieuchronnie popadają w metafi zyczne twierdzenia, dla 
których zadeklarowali tyle pogardy”39. Inaczej rzecz tę ujmując, analogicznie do Witt-
geinsteinowskich zaleceń z Tractatus logico–philosophicus, by unikać mówienia o tym, 
o czym trzeba milczeć, gdyż „naukowo” mówić się o tym nie da, formułują ekonomiści 
tezy, które — mając być wolne od wszelkiej metafi zyki — są nieuchronnie metafi zyczne 

37 Nawet M. Blaug, nazywając rozpowszechnione we współczesnej ekonomii podejście „nieszko-
dliwym falsyfi kacjonizmem”, stawia jedynie zarzut, iż ekonomiści niewystarczająco konsekwentnie 
poddają swoje teorie empirycznemu sprawdzianowi; w tym celu w swej nader wpływowej książce 
bada „status empiryczny wyselekcjonowanej próbki głównych teorii ekonomicznych” (M. Blaug, 
Metodologia ekonomii, tłum. B. Czarny, Warszawa 1995, s. 175). Ewentualność, iż empiryczne te-
stowanie samo w sobie może być niemożliwe (przynajmniej w popperowskim sensie tego słowa) 
lub nawet że może być teoretycznie „uwikłane”, nie jest przezeń brana poważnie pod uwagę.
38 Por. M. Sikora, Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Poznań 1997, s. 139.
39 M. Peacock, Roundtable: Tony Lawson’s Reorienting Economics. No methodology without ontho-
logy!, „Journal of Economic Methodology” 2004, nr 11:3, s. 313.
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(przykładowo nie da się stwierdzić, że na jakimś rynku istnieje czy ma miejsce stan rów-
nowagi tak, by nie było to stwierdzeniem częściowo metafi zycznym).

Warto rozdzielić tu dwie implikacje powyższego podejścia, by wykazać, iż każda 
z  nich — poprzez ignorowanie kulturowo–społecznych uwarunkowań, zarówno sa-
mych teorii, jak i  funkcjonowania podmiotów gospodarczych — prowadzi współcze-
sną ekonomię, by użyć kolokwialnego zwrotu, na manowce. Z  jednej bowiem strony, 
ekonomiści uznają teorie w swojej dziedzinie za tym bardziej wartościowe, im bardziej 
zaawansowane narzędzia matematyczno–ekonometryczne zostały użyte do ich sformu-
łowania40; z drugiej, co niekoniecznie zawsze idzie w parze z matematyczną precyzją, są 
przeświadczeni, że ich twierdzenia odnoszą się do rzeczywistości raczej bezpośrednio 
i w związku z tym właśnie jest możliwe ich empiryczne testowanie.

W odniesieniu do pierwszej z tych dwóch kwestii można stwierdzić, iż trudno zna-
leźć w naukach, włączając w to nauki przyrodnicze, w szczególności fi zykę, przykład 
takiego przywiązania do stosowanych narzędzi, jak to ma miejsce w ekonomii. Wedle 
znanej wypowiedzi P. Samuelsona, noblisty i twórcy syntezy neoklasycznej, uznawanej 
do dzisiaj za ekonomiczną ortodoksję, „dla kogoś posiadającego zdolności analitycz-
ne, i na tyle spostrzegawczego, że zdawał sobie sprawę, iż wyposażenie matematyczne 
było w ekonomii potężnym mieczem, świat ekonomii w 1935 r. był jego ostrygą”41. 
Można jedynie dodać, iż od tamtego czasu, jeśli cokolwiek uległo zmianie, to jedy-
nie to, że zaawansowanie matematyczne w ekonomii wzrosło niepomiernie. W skraj-
nej postaci, której reprezentantem jest między innymi noblista K. Arrow, formalizm 
w ekonomii zaszedł na tyle daleko, iż nawet „uczeni fi zycy byli zdumieni odkryciem, 
jak matematycznie rygorystyczni są ekonomiści teoretyczni. Fizykę uważa się na ogół 
za najbardziej matematyczną ze wszystkich nauk, lecz pobiła ją nowoczesna ekono-
mia. Palmer, fi zyk skondensowanej materii, mówi, że ekonomiści stosują dużo więcej 
«ekstrawaganckiej matematyki» i  trudnych do zrozumienia oznaczeń niż fi zycy”42. 
Nie bez złośliwości, jednak zasadnie T. Mayer — krytykując to podejście — stwierdza, 
że „niektórzy prawdopodobnie zakładają, całkiem błędnie, że twierdzeń obciążonych 
ideologicznie i nierozsądnych nie można wyrażać w formie równań” oraz że „mate-
matyka jest jednym z wielkich osiągnięć ludzkości i dlatego jej stosowanie wywołuje 

40 R.  E.  Backouse stwierdza, a  jest to twierdzenie w  dużej mierze zgodne z  tezami mocnego 
programu socjologii wiedzy Bloora i Barnesa, iż ekonomia jako „dyscyplina jest hierarchicznie 
zorganizowana, a ogromną władzę posiadają wydawcy czasopism, którzy wykluczają prace nie-
zgodne z ustalonymi standardami. W ten sposób standardy rygoru matematycznego i akceptacji 
podstawowych założeń, takich jak racjonalność [obowiązują], ponieważ obsady stanowisk, okre-
sy zatrudnienia i promocje zawodowe wymagają publikacji w tych czasopismach ekonomicznych; 
ekonomiści akademiccy są więc zmuszeni do ich akceptacji” (R. E. Backhouse, From Lakatos to 
empirical philosophy of science, tłum. własne, London–New York 1998, s. 195).
41 Cyt. w: H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski, Warsza-
wa 2005, s. 445.
42 R. Poll, Strange Bedfellows, „Science” 1989, t. 254, s. 700–705, cyt. w: T. Mayer, Prawda kontra 
precyzja w ekonomii, tłum. A. Szeworski, Warszawa 1996, s. 48.
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dobre samopoczucie”43; to jego zdaniem sprawia, że w ekonomii sięga się do „skom-
plikowanej teorii nawet wówczas, gdy dyskutuje się o prostych zagadnieniach możli-
wych do rozwiązania i bez tego”44. 

Według tego autora, stosowanie wyrafi nowanych technik matematycznych przy kon-
struowaniu modeli i teorii służy w ekonomii realizacji jeszcze jednego celu. Mianowicie 
„matematyką można łatwo zamknąć usta większości nieekonomistów wypowiadają-
cych się na dany temat w sposób pompastyczny. Ekonomia […] posługuje się [więc] 
matematyką jako barierą przeciwko krytyce ze strony niedokształconych”45.

Powstaje jednak pytanie: w  jaki sposób wytłumaczyć to przywiązanie do technik 
i narzędzi matematycznych, skoro zawodzą one nawet wówczas, gdy ekonomiści za ich 
pomocą pragną osiągać cele przez samych siebie deklarowane? Otóż, w  perspektywie 
kulturalistyczno–konstruktywistycznej wyjaśnienie zdaje się stosunkowo proste i zara-
zem przekonujące. Mamy tu bowiem do czynienia z kolektywem myślowym, w którym, 
świadomie bądź nie, przyjmuje się kilka przesądzeń o stricte metafi zycznym charakterze, 
ich przyjęcie zaś stanowi uprawomocnienie i  fundament dla określonego stylu myślo-
wego. Co oczywiście istotne, żadne z tych rozstrzygnięć nie ma jakiegokolwiek związku 
z — tradycyjnie pojmowaną — racjonalnością naukową, przesądza jednak o standardach 
metodologicznych, które w ramach kolektywu są za racjonalne i naukowe uznawane. 

Przede wszystkim należy więc w tym kontekście powtórzyć, iż owo przywiązanie do na-
rzędzi i technik matematycznych oraz pozytywne waloryzowanie tych teorii, które operują 
możliwie najwyższym poziomem abstrakcji, wynikają z przyjmowania — używając Holto-
na koncepcji themata — epistemologicznej themy, w myśl której: „teoria w ekonomii musi 
mieć naturę matematyczno–dedukcyjną”46. Wiąże się to z faktem (co w jeszcze większym 
stopniu uprawdopodabnia tezę o neopozytywistycznym charakterze współczesnej ekono-
mii) uznawania tez „naturalizmu metodologicznego, wedle którego we wszystkich dyscy-
plinach naukowych obowiązują takie same metody, a wzorca postępowania badawczego 
dostarcza rozwinięte przyrodoznawstwo”47, z fi zyką współczesną na czele. Innymi słowy, 
ekonomiści, których Mayer nazywa formalistami, kultywują mocno już nadwątlone prze-
konanie, iż ideału „metody naukowej” należy upatrywać w fi zyce, a o stopniu „naukowo-
ści” świadczy przede wszystkim zaawansowanie w stosowaniu narzędzi matematycznych.

6. Czy modelowanie może się komuś znudzić?

Oznacza to zatem — używając Fleckowskiej terminologii — że styl myślowy, wa-
runkujący aktywność poznawczą we współczesnej ekonomii, wykształcił się na gruncie 

43 T. Mayer, op. cit., s. 32.
44 Ibidem, s. 33.
45 Ibidem, s. 32.
46 M. Peacock, op. cit., s. 313.
47 K. Zamiara, op. cit., s. 12.
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praidei „nauki”, która w myśli fi lozofi cznej obecna jest od starożytności, a której for-
malizacji dokonali neopozytywiści Koła Wiedeńskiego. Interesujące jest oczywiście, 
w jaki sposób i dlaczego akurat te idee fi lozofi czno–metodologiczne wywarły tak zna-
czący wpływ na styl myślowy ekonomistów teoretycznych48, niemniej bardziej istotne 
są konsekwencje tego rozstrzygnięcia. Te bowiem pozwalają w  jeszcze lepszy sposób 
uzasadnić prawomocność zastosowania Fleckowskich pojęć do współczesnej ekonomii. 

W tym kontekście warto przytoczyć wspomnienia A. Klamera, jednego z głównych 
przedstawicieli retorycznego nurtu w  metodologii ekonomicznej, który w  przekonu-
jący sposób tłumaczy swoje rozczarowanie opisywanym stanem ekonomii: „najpierw 
frustracja pojawiła się, gdy odkryłem, że cała ekonometria [stosowana w  ekonomii 
— B. S.] sprowadzała się do algebry liniowej i statystyki matematycznej. Zagadnienia 
ekonomiczne z trudem zaś przebijały się w dyskusjach. Moi koledzy byli raczej zainte-
resowani problemami dopasowania i  spójności niż problemem bezrobocia. Następny 
powód do frustracji stanowiło odkrycie, że ekonometrycy tak naprawdę nie wiedzą, 
co dzieje się w realnym świecie. Skupiali się na «swojej» regresji, ale nie formułowa-
li żadnych teoretycznych rozwiązań. Niekonkluzywność badań nie stanowiła dla nich 
problemu, gdyż byli zajęci wyłącznie problemami matematycznymi. […] Sfrustrowany 
zwróciłem się do makroekonomii i tu pojawił się kolejny powód do frustracji. Makro-
ekonomia okazała się być polem bitwy, na którym marksiści i postkeynesiści próbowali 
zdetronizować dominującą doktrynę neokeynesowską. […] Gdy mój profesor przyznał 
więc, że ekonomia jest w  całości ideologią, jedynie potwierdził to, co sam zacząłem 
podejrzewać”49. Sytuacja wygląda więc w  ten sposób, iż prymat neopozytywistycznej 
wizji nauki, sprawił, że w ekonomii stosowane techniki stały się albo „sztuką dla sztuki”, 
albo — co pewnie bardziej niebezpieczne — narzędziem ideologicznej walki. Tak czy 
inaczej, można stwierdzić, że „przyswojone z zewnątrz” idee, na tyle wpłynęły na styl 
myślowy ekonomistów, że nawet w sytuacji, w której w fi lozofi i nauki idee te zostały 
zdyskredytowane, nie są oni w stanie ich porzucić. Jest to o tyle stan zastanawiający, że 
podejście to doprowadziło ich do tego samego rodzaju problemów, które stały się powo-
dem upadku neopozytywistycznej metodologii w innych naukach. Jak zauważa bowiem 
Mayer, „stosowanie matematyki nie jest jedynym sposobem dokumentowania przez 
ekonomistów swojego podobieństwa do nauk fi zycznych. Twierdzą oni również — co 
jest raczej problematyczne — że są zwolennikami pozytywistycznej metodologii oce-
niania hipotez na podstawie trafności wyprowadzonych z nich prognoz, co identyfi kują 
z «metodą naukową»”50. Problematyczność owa oznacza w tym miejscu to, iż bardzo 
precyzyjne ilościowe predykcje wyprowadzane z  teorii nie znajdowały potwierdzenia 

48 Nie ma tu oczywiście miejsca na tego typu analizy, niemniej znając nawet pobieżnie historię 
myśli ekonomicznej, można by pokusić się o kilka hipotez; jest to jednak zagadnienie na zupełnie 
inne rozważania.
49 A. Klamer, Making sense of economists: from falsifi cation to rhetoric and beyond, „Journal of Eco-
nomic Methodology” 2001, 8:1, tłum. własne, s. 70.
50 T. Mayer, op. cit., s. 33.
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w „danych” empirycznych, co — wiedząc, jakich kłopotów nastręcza nawet wyrafi nowa-
ny falsyfi kacjonizm — dziwić nie powinno.

Zatem, innymi słowy, „dobrego samopoczucia” nie psuła ekonomistom nie tylko nie-
konkluzywność ich teorii, gdyż byli w stanie przejść także do porządku, nawet nad pro-
blemem niemożności empirycznego testowania formułowanych przez nich hipotez51. 
Postawa ta jednak, wedle tradycyjnych standardów zupełnie irracjonalna, staje się cał-
kowicie zrozumiała właśnie w świetle koncepcji kolektywów myślowych. Otóż, według 
Flecka „jeśli uformuje się rozbudowany, zamknięty system przekonań składający się 
z wielu szczegółów i relacji, to stawia on opór wobec wszystkiego, co mu przeczy. […] 
Nie chodzi tu tylko o lenistwo lub o ostrożność w stosunku do nowości, ale o aktywny 
sposób działania, który przebiega przez kilka etapów. 
1. sprzeciw wobec systemu wydaje się nie do pomyślenia.
2. to, co nie jest zgodne z systemem, pozostaje niezauważone lub
3. pominięte milczeniem, nawet wówczas, jeśli jest znane, lub też
4. dokonuje się olbrzymiego wysiłku, aby wytłumaczyć, że wyjątek nie jest sprzeczny 

z systemem.
5. wbrew uzasadnionym, sprzecznym poglądom widzi się, opisuje i nawet przedstawia 

stany rzeczy, które odpowiadają panującym poglądom, tzn. które jak gdyby stanowią 
ich realizację”52. 
Można powiedzieć, że ekonomiści w dużej mierze postępują według tej procedury. 

Przede wszystkim nie byli w stanie porzucić paradygmatu neopozytywistycznego, po-
nieważ w momencie, w którym było już oczywiste, iż w fi lozofi i utracił on dominującą 
pozycję, zmatematyzowana, „skrojona” zgodnie z kanonami naturalizmu metodologicz-
nego, ekonomia stanowiła już utrwalony styl myślowy. Ponadto wypracowali — zgodne 
z tym stylem myślowym — metody radzenia sobie z elementami, które do ich teorii „nie 
pasują”, zazwyczaj bowiem „podejmując ważny problem praktyczny, opracowują przede 
wszystkim te jego aspekty, które można sformalizować i tym samym potraktować w spo-
sób rygorystyczny. Inne aspekty problemu załatwiają następnie przez machnięcie ręką”53 
czy — co brzmi może lepiej, ale oznacza to samo — uznają za modelowo nieistotne. 

W tym sensie zatem ekonomia stanowi ukształtowany już styl myślowy, a więc człon-
kowie kolektywu ów styl podzielający nie tyle nie chcą, co nie są w stanie dostrzec co-
raz liczniejszych anomalii54. Ich aktywność poznawcza, jeszcze inaczej rzecz ujmując, 

51 Ten „kierunek” obrała znaczna część ekonomistów, niemniej równie liczni byli ci, którzy w imię 
empirycznego charakteru swoich badań zrezygnowali z matematycznej precyzji. W tym wzglę-
dzie jednak różnię się od Mayera tym, że on rozdziela te dwa nurty: na formalistyczny i empi-
ryczno–naukowy i bierze w obronę ten drugi, ja zaś uważam, że w odmienny sposób realizują 
one oba ten sam pozytywistyczny projekt w ekonomii. Wątek ten rozwinę, omawiając poglądy 
metodologiczne M. Friedmana. 
52 L. Fleck, op. cit., s. 58.
53 T. Mayer, op. cit., s. 34.
54 Mówiąc o anomaliach, nie mam oczywiście na myśli tego, co za takowe uznaje np. Lakatos. 
Chodzi tu raczej o jakiekolwiek problemy, które napotyka dana teoria czy koncepcja naukowa.
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zdeterminowana jest przez wyznawane reguły i odnosi się raczej do pojęć i koncepcji 
obecnych w ekonomicznym dyskursie, niż w jakikolwiek sposób „dotyka realności”.

7. Jaki jest koń, każdy widzi, czyli rynek jest nawet tam, 
gdzie go nie ma

Jak łatwo zauważyć, powyższe uwagi dotyczyły raczej, wyznawanej przez kolektyw 
myślowy ekonomistów, metodologii. Skupienie uwagi na formalistycznym nurcie tego 
kolektywu miało na celu ukazanie, iż jest to metodologia, której trwanie daje się uza-
sadnić tylko poprzez odwołanie się do pozaracjonalnych — w tradycyjnym sensie tego 
słowa — czynników. Pozostaje jednak jeszcze kwestia treści koncepcji teoretycznych, 
które ekonomiści konstruują i które stanowią przedmiot ekonomicznego dyskursu. Ma 
to tym większe znaczenie, iż — jak zasygnalizowałem wcześniej — nie wszyscy eko-
nomiści, nawet w  tzw. głównym nurcie, skupiają uwagę na technikach i  narzędziach 
matematycznych, a są skłonni raczej podkreślać empiryczne znaczenie swoich teorii. 

W tym kontekście zacznę od stwierdzenia, wedle którego — używając wypracowane-
go przez Mayera podziału — zarówno nurt formalistyczny, jak i empiryczno–naukowy 
stanowią składniki tego samego kolektywu myślowego; inaczej co prawda rozkładają 
się w ich podejściu akcenty, niemniej rdzeń tych podejść jest wspólny. Oba wyrastają 
bowiem na gruncie dwóch kluczowych dla ich istnienia praidei, które w taki czy inny 
sposób poddane zostały formalizacji i  stanowią obecnie — uznawane w koncepcjach 
ekonomicznych — fakty naukowe. Chodzi tu o  pojęcia równowagi i  racjonalności 
działania, które swój byt zawdzięczają: pierwsza praidei „niewidzialnej ręki”, druga 
zaś koncepcji dbającej o  własny interes jednostki55. Różnica pomiędzy formalistami 
i  empirykami polega jedynie na tym, że ci pierwsi skupiają uwagę prawie wyłącznie 
na — czysto formalnej — możliwości spełnienia warunków równowagi i konstruowa-
niu modeli zakładających pełną racjonalność, drudzy natomiast zaczynają od przyjęcia, 
iż zarówno równowaga, jak i  racjonalność są po prostu koniecznymi założeniami we 
wszelkich rozważaniach ekonomicznych i  jeśli tylko chcemy uzyskiwać empirycznie 
skuteczne predykcje, musimy je zaakceptować. W obu jednak przypadkach, przynaj-
mniej w zasadzie, praca teoretyczna ma zmierzać do sformułowania wniosków podda-
jących się empirycznemu testowaniu, w obu też występuje tendencja do konstruowania 

55 To twierdzenie przyjmuję tu niejako „bez dowodu”. Wymagałoby to bowiem wnikliwych roz-
ważań z obszaru historii myśli ekonomicznej. Oczywiście ciekawe byłoby przykładowo prześle-
dzenie, jak od — na poły metafi zycznej — koncepcji autora Bogactwa narodów, poprzez Walrasa 
równowagę ogólną, doszło ostatecznie do sformułowania modelu Arrowa–Debreu, dla niniej-
szych rozważań wydaje się to jednak mniej istotne. Zasadne natomiast jest przyjęcie omawianego 
twierdzenia już choćby z tej przyczyny, iż mówiąc o równowadze, ekonomiści często odwołują się 
do Smithowskiej „niewidzialnej ręki”, a racjonalnym nazywają, Benthamowskie w swej istocie, 
egoistyczne działanie podmiotu. 
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teorii o właściwie uniwersalnym zasięgu. Jeszcze inaczej rzecz tę ujmując, jedni i drudzy 
uznają, iż wartościowe są te teorie, które mają możliwie najbardziej sformalizowaną po-
stać i z których daje się wyprowadzić precyzyjne predykcje, przy czym formaliści przy-
wiązują szczególną wagę do owej „sformalizowanej postaci”, a empirycy do predykcji.

Pozostaje zatem wyjaśnić, dlaczego to empiryczne, a więc — przynajmniej deklara-
tywnie — skupione na przewidywaniu zjawisk podejście również skazane jest na nie-
powodzenie. Uznając za paradygmatyczne dla tego podejścia — co z racji znaczenia we 
współczesnej ekonomii wydaje się zasadne — poglądy szkoły chicagowskiej, skupionej 
wokół noblistów M. Friedmana i G. Beckera56, można stwierdzić, iż błąd sprowadza się 
w  ostateczności do przekonania, iż rzeczywistość stanowi źródło jednoznacznie roz-
strzygających „danych”, które pozwalają na testowanie teoretycznych hipotez.

Zanim jednak tę tezę omówimy szczegółowo, warto zwrócić uwagę na kilka równie 
istotnych elementów tego podejścia. Otóż, o ile formaliści bronią neopozytywistyczne-
go paradygmatu nauki, poprzez modelowe wzmacnianie roli elementów poddających 
się ilościowym pomiarom i jednoczesne umniejszanie roli tych, które sprawiają w tym 
względzie trudności, o  tyle empirycy skupiają uwagę na nadaniu swoim założeniom 
możliwie najbardziej uniwersalnego zakresu obowiązywania. Założenia te najściślej 
przedstawił G. Becker, porządkując je wedle ich ważności; są to zatem: „1) maksyma-
lizujący charakter zachowań ludzkich; 2) występowanie rynków, rynków faktycznych 
albo swoistych «rynków cieni» (shadow–markets), «charakteryzujących się rozmaitym 
stopniem skuteczności i koordynujących działania różnych uczestników», a także kształ-
towanie się na tych rynkach ceny lub cen (cen faktycznych lub «cen–cieni»), odpowia-
dających stanowi równowagi; 3) stałość preferencji”57. Widać tu w sposób niebudzący 
zastrzeżeń, iż pojęcia równowagi i racjonalności (pod postacią działań maksymalizują-
cych) odgrywają w tym podejściu rolę kluczową. Ponadto, co w kontekście głównego 
wątku rozważań istotne, z natury swej założenia te abstrahują, czy raczej owo abstraho-
wanie mają ułatwiać, od kulturowo–społecznych uwarunkowań działań jednostkowych 
i funkcjonowania — w tym ujęciu bardzo szeroko rozumianych — rynków. Wreszcie, 
równie oczywiste być musi, iż są te założenia niczym innym niż — po Fleckowsku ro-
zumianymi — faktami naukowymi i stanowią uteoretyzowaną i sformalizowaną wersję 
praideowych przekonań o funkcjonowaniu „niewidzialnej ręki” i egoistycznym charak-
terze działań jednostkowych. 

56 Omawiając to podejście, będę także powoływał się na, mającą znaczący wpływ na współczesną 
makroekonomię, tzw. nową ekonomię klasyczną, głównie zaś na poglądy R. E. Lucasa Jr. Zastrze-
żenie to jest konieczne, bo całkiem zasadnie z punktu widzenia dyskursu ekonomicznego kon-
cepcje Lucasa i Friedmana są uznawane za opozycyjne. Z punktu widzenia koncepcji kolektywów 
myślowych różnica pomiędzy nimi nie jest jednak istotna, a wręcz, można stwierdzić, iż wykazują 
ich podejścia daleko idące podobieństwa. Obaj bowiem uznają, że na podstawie niewielkiej liczby 
— mających uniwersalny charakter — założeń można wyprowadzać równie uniwersalne w swej 
istocie wnioski.
57 G. Becker, op. cit., s. 8.
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Symptomatyczne jest — i w tym względzie warto poczynić dygresję — w jaki spo-
sób Becker przyjmuje stałość preferencji. Otóż zakłada ją „poniekąd «z braku laku» 
[oraz dlatego, że] ekonomiści […] dotychczas w gruncie rzeczy niewiele mieli do po-
wiedzenia na temat preferencji i w zasadzie oczekują dokładniejszych informacji od 
przedstawicieli innych dyscyplin”58. Niemniej, „przyjąwszy jednak raz to założenie, 
stara się on wyciągnąć stąd maksimum korzyści, [bowiem] swoją analizę satysfak-
cji czy dobrobytu konsumenta rozszerza na problemy wykraczające znacznie poza 
elementarny schemat paretowskiej substytucji chleba i  wina”59. Innymi słowy, roz-
strzygnięcie to ma stricte arbitralny charakter, a „oczekiwanie informacji” ze strony 
innych dyscyplin ma tu niewielkie, o ile w ogóle jakiekolwiek, znaczenie; ważne jest 
natomiast, iż „wprowadzenie takich kategorii, jak «środowisko społeczne» i «dochód 
społeczny», «troska» o interes bliźniego czy wreszcie «wartość przeżycia», [co najwy-
żej] wzbogaca koncepcję skali preferencji”60.

Wracając natomiast do głównego w tym momencie wątku, należy stwierdzić, iż we-
dług Beckera „bezwzględne i konsekwentne posługiwanie się kombinacją tych założeń 
(maksymalizującego charakteru zachowań, równowagi rynkowej i  stałości preferen-
cji) stanowi istotę podejścia ekonomicznego”61. Dochodzi ostatecznie do wniosku, że 
„w gruncie rzeczy […] podejście ekonomiczne jest podejściem najszerszym, dającym 
się zastosować do wszelkich zachowań ludzkich niezależnie od tego, czy chodzi o re-
akcje na ceny pieniężne czy kalkulacyjne «ceny–cienie», o decyzje powtarzające się czy 
podejmowane bardzo rzadko, o decyzje ważne czy mniej ważne, o cele o charakterze 
emocjonalnym czy mechanicznym, o osoby bogate czy ubogie, o mężczyzn czy o kobie-
ty, o dorosłych czy o dzieci”62; w tym sensie przyjmuje po prostu, że „w odniesieniu do 
wszelkich w ogóle zachowań ludzkich należy zakładać, że ich uczestnicy maksymalizują 

58 Ibidem, s. 14.
59 Ibidem. Według tej koncepcji „użyteczność osiąga się przez możliwie jak najefektywniejsze 
kombinowanie bardzo różnych ilości i jakości: zarobku i czasu wolnego, opinii bliźnich i korzyści 
materialnych, lodówek i potomków itd.” (ibidem).
60 Ibidem. W artykule pod wiele mówiącym tytułem De Gustibus Non Est Disputandum, napisa-
nym wspólnie z G. J. Stiglerem, Becker dowodzi ostatecznie tezy, iż „stałość ludzkich zachowań 
może być wyjaśniona za pomocą ogólnego schematu kalkulacyjnych zachowań maksymalizują-
cych użyteczność, bez odwoływania się do założenia o stałości preferencji. Ta teza [jego zdaniem 
— B. S.] nie wymaga bezpośredniego dowodu, ponieważ jest to twierdzenie «o świecie», a nie 
propozycja logiczna” (G. J. Stigler, G. Becker, De Gustibus Non Est Disputandum, „Th e American 
Economic Review” 1977, t. 67, nr 2, s. 76). Można w tym kontekście stwierdzić, iż jest to, w sposób 
oczywisty, próba obrony całego schematu, zgodnego z określonym stylem myślowym, w obliczu 
pojawiających się niezgodności czy zastrzeżeń. W ten sposób bowiem Becker, wespół ze Stigle-
rem, wysiłek intelektualny poświęcają jedynie ratowaniu wniosków, które wcześniej sformułowa-
ne zostały przy założeniu stałości preferencji (co do którego założenia właśnie zaczęto z różnych 
stron wysuwać zastrzeżenia).
61 G. Becker, op. cit., s. 22.
62 Ibidem, s. 26.
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swoją użyteczność na podstawie jakiegoś układu stałych preferencji i gromadzą opty-
malny zasób informacji oraz innych nakładów występujących na rozmaitych rynkach”63. 

W tym miejscu, bez złośliwości, można jedynie stwierdzić, że Becker (w odróżnieniu 
od ekonomistów, którzy w mało przekonujący sposób próbują dokonywać rozgraniczeń 
na działania ekonomiczne i nieekonomiczne) jest przynajmniej konsekwentny w swo-
im podejściu; tym łatwiej pozwala to zidentyfi kować stylowe ograniczenia, jakim pod-
lega owo ekonomiczne podejście. Przede wszystkim bowiem z całą mocą ujawnia się 
tu specyfi czne dla ekonomicznego kolektywu postrzeganie rzeczywistości społecznej. 
Najlepiej sprawę z tego zdaje D. N. McCloskey, który w artykule Methaphors  economists 
live  by64 stwierdza, że „gdy ekonomiści patrzą, dajmy na to, na opiekę nad dziećmi, 
myślą o  rynku. «Opieka nad dziećmi» — która dla innych ludzi jest częścią kontroli 
społecznej lub […] problemem dla nowych rodziców — dla ekonomistów wygląda jak 
nowojorska giełda. Poprzez wybór metafory ekonomiści są bowiem zdeterminowani 
do identyfi kowania wszędzie krzywych popytu i krzywych podaży oraz cen. Jeśli należą 
do głównego, neoklasycznego nurtu, będą widzieli «racjonalne» zachowania na rynku; 
jeśli są marksistami, instytucjonalistami lub ekonomistami szkoły austriackiej, zobaczą 
inne rzeczy, ale w każdym wypadku poprzez metaforę rynku”65. Inaczej rzecz ujmując, 
to nie „realność” wymusza na ekonomistach takie postrzeganie rzeczywistości, ale two-
rzone i uznawane przez nich fakty, w postaci istnienia quasi–rynków w sferze choćby 
wspomnianej opieki nad dziećmi, są jedynie efektem stylowego zdeterminowania dzia-
łalności poznawczej. Jawią się więc im one jako nieodparte, bierne powiązania i, w tej 
perspektywie, można jedynie stwierdzić, że „ich udziałem jest jedynie akt stwierdzenia”.

Dla kogoś, kto tego podejścia nie zna, może ono wydawać się nad wyraz dziwacz-
ne, lecz dla ekonomistów jest czymś naturalnym. Chcąc jednak dokonane ustalenia 
wzmocnić dodatkową argumentacją, warto wskazać na — dość istotne dla trwałości 
tego kolektywu — elementy stylu myślowego. Zacznę więc od tego, że mechanizm 
obronny, stosowany przez ekonomistów w celu podtrzymania obowiązującej ortodok-
sji, opiera się na ignorowaniu (zgodnie z wcześniej omówioną procedurą) elementów 
z  systemem sprzecznych. Jak stwierdza Klamer, „nawet mimo tego, że smok scjen-

63 Ibidem, s. 38–39. Co istotne, „podejście ekonomiczne nie zakłada, że jednostki decyzyjne mu-
szą mieć świadomość własnych dążeń maksymalizacyjnych” (ibidem, s. 26).
64 Na rolę metafor w  nauce w  ogóle, a  w  szczególności we Flecka fi lozofi i poznania naukowe-
go wskazuje w cytowanym powyżej artykule P. Jarnicki (por. P. Jarnicki, op. cit.). Tytuł artykułu 
D. N. McCloskeya jest z kolei parafrazą tytułu słynnej pracy G. Lakoff a i M. Johnsona Metafory 
w naszym życiu (ang. Metaphors we live by). Por. G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym życiu, 
Warszawa 1988.
65 D. N. McCloskey, Metaphors economists live by, „Social Research” 1995, t. 62, nr 2, s. 215. Cytat 
ten zdaje się najlepiej potwierdzać, dlaczego Fleckowskie, a szerzej kulturalistyczno–konstrukty-
wistyczne, podejście do ekonomii jest heurystycznie płodne. Pozwala bowiem wskazać na wspól-
ne i zarazem fundamentalne przeświadczenia podzielane przez ekonomistów o zdawałoby się tak 
odległych od siebie orientacjach teoretycznych. Innymi słowy, pozwala na pominięcie mniej zna-
czących różnic i wskazanie, iż w zasadniczych kwestiach różnice te są wręcz zupełnie nieistotne.
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tyzmu został pokonany, wielu ekonomistów, nie dostrzegając tego faktu, kontynuuje 
swoją pracę, tak jakby metodologiczne dyskusje nie miały miejsca”66. Ponadto stylowo 
ukierunkowane postrzeganie sprawia, że potrafi ą oni elementy niezgodne z systemem 
wyjaśniać tak, że stają się one jego częścią. Przykładem może być teoretyczna reakcja 
na załamanie się znanej powszechnie — jako krzywa Phillipsa — zależności pomiędzy 
bezrobociem i infl acją67. Kiedy bowiem okazało się, iż substytucyjność pomiędzy tymi 
dwoma wielkościami nie daje się już dłużej utrzymać, Friedman zaproponował tzw. 
długookresową krzywą Phillipsa, wedle której — w największym skrócie — substytu-
cyjność ma charakter jedynie krótkookresowy, w długim zaś okresie nie występuje68. 
Niezgodność została więc „wchłonięta” przez system i wyjaśniona przy pomocy na-
rzędzi dla niego specyfi cznych: rozwiązanie daje się przedstawić, tak jak koncepcję 
wyjściową, w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.

8. Przewidzieć można wszystko, a nawet więcej

Fundamentalne znaczenie dla trwałości kolektywu mają jednak, jak się wyda-
je, dwa elementy, które z  jednej strony sprawiają, że ekonomiści czują się zwolnie-
ni z  uwzględniania jakichkolwiek uwarunkowań społeczno–kulturowych (zarówno 
w  odniesieniu do własnych teorii, jak i  dziedziny, którą poddają badaniu), z  dru-
giej jednak powodują, że ich koncepcje cechuje heurystyczna jałowość. Pierwszym 
z tych elementów są uniwersalistyczne roszczenia teorii ekonomicznych, które przy 
okazji przedstawiania Beckera podejścia ekonomicznego zostały scharakteryzowane. 
Łatwo dostrzec, że skoro podejście to daje się zastosować w odniesieniu do „wszel-
kich działań ludzkich”, to konkretne uwarunkowania kulturowe i społeczne nie mogą 
mieć żadnego istotnego znaczenia. Podobnie rzecz przedstawia się w  odniesieniu 
do, stanowiącej jeden z głównych składników konstrukcyjnych (czy używając Flec-
kowskiej terminologii — czynnych powiązań) modeli makroekonomicznych, tzw. 
hipotezy racjonalnych oczekiwań. Hipoteza ta, wysunięta z licznymi zastrzeżeniami 
przez J. Mutha69, a następnie, już bez tych zastrzeżeń, rozwinięta przez R. E. Luca-
sa Jr. i nową ekonomię klasyczną, głosi, iż „oczekiwania, odkąd są uświadomionymi 
przewidywaniami przyszłych zdarzeń, są w  istocie identyczne (the same as) z  pre-
dykcjami wyprowadzanymi z prawidłowego (relevant) modelu ekonomicznego”70. Po-
mijając nawet nader istotną kwestię, co oznacza sformułowanie „prawidłowy model 

66 A. Klamer, op. cit., s. 74.
67 Por. A. Viskovatoff , op. cit., s. 409. 
68 Wprowadził przy okazji metafi zycznie nacechowane pojęcie naturalnej stopy bezrobocia, do 
której jakoby w „naturalny” sposób powraca w długim okresie każda gospodarka rynkowa.
69 Por. J. Muth, Rational Expectations and the Th eory of Price Movements, „Econometrica” 1961, 
t. 29, nr 3.
70 Ibidem, s. 316.
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ekono miczny”71, należy zwrócić uwagę, że hipoteza ta implikuje istnienie jednego, 
wspólnego wszystkim podmiotom, wzorca przewidywania przyszłości, ergo jest to 
„czysto frankensteinowski pomysł oparty na wierze, że w  naturze istnieje jakaś uni-
wersalna prawda o  podejmowaniu decyzji przez ludzi, a  ekonomiści muszą ją tylko 
 odkryć”72. Co więcej, nadbudowana na tej hipotezie teoria w zasadzie wyklucza moż-
liwość wystąpienia nierównowagi w gospodarce73. Jest to zrozumiałe, gdyż racjonalne 
oczekiwania są w zasadzie tożsame z założeniem o pełnej wiedzy podmiotów. Jak zauwa-
ża we wstępie do — uważanej obecnie za przełomową — pracy Frydmana i Goldberga 
pt. Imperfect Knowledge Econimics E. S. Phelps: „teoria równowagi milcząco przyjmuje 
mechanizm, który konstytuuje gospodarkę jako całkowicie znaną: uczestnicy w pełni 
rozumieją, jak ten mechanizm działa, więc każdy zna prawdopodobieństwo rozdziału 
oczekiwanych wyników. To w konsekwencji implikuje, że każdy wie, iż znajomość tego 
prawdopodobieństwa jest powszechnie znana, zatem nie będzie żadnego zróżnicowania 
w poglądach, co do przypuszczeń dotyczących zachowań pozostałych uczestników”74.

Łatwo dostrzec, że sama ta konstrukcja znosi wszelkie, w tym oczywiście społecz-
no–kulturowe, różnice i czyni racjonalność uniwersalną cechą działań, która to cecha 
przy okazji determinuje zachodzenie stanu permanentnej równowagi. Tymczasem, jak 

71 Stwierdzenie to jest w  istocie metafi zyczną deklaracją o  istnieniu w  rzeczywistości jakiegoś 
„prawidłowego modelu” i  zarazem możliwości poznania konstytutywnych dlań prawidłowości 
(ewentualnie w słabszej wersji, zachowywania się tak, jakby te prawidłowości się znało).
72 R. Frydman, op. cit., s. 4. Ekonomiści, zapewne przewidując zastrzeżenia wobec tej hipotezy, za-
strzegli, że po pierwsze nie oznacza to, że ludzi faktycznie mają racjonalne oczekiwania i rzeczy-
wiście znają prawidłowy model, ale jedynie zachowują się tak, jakby oczekiwania te mieli, a model 
ów znali (por. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, op. cit., s. 203). Pomijając nawet kwestię, czy 
wnioski wyprowadzane z takich założeń mają jakąś wartość (a to zdaje się nader problematyczne), 
sam sposób sformułowania tych zastrzeżeń jest dowodem na siłę przywiązania do określonego 
stylu i kluczowych dla niego założeń koncepcyjnych. Znów otwarte pozostaje natomiast pytanie, 
w jaki sposób tak fantastyczna hipoteza, od ponad 30 lat, do dziś, stanowi trzon makroekono-
micznej ortodoksji.
73 Nie będę tu omawiał, towarzyszącej hipotezie racjonalnych oczekiwań (hro) w nowej ekonomii 
klasycznej, hipotezy ciągłego opróżniania się rynków. Jest ona podobnie problematyczna, a przy-
jęcie jej można pośrednio wyjaśnić właśnie za pomocą hro.
74 E. S. Phelps, w: R. Frydman, M. D. Goldberg, Imperfect Knowledge Economics, Princeton 2007, 
s. XIV. Ciekawe, że już w 1936 r. F. von Hayek pisał, iż „twierdzenie, że jeśli ludzie wszystko wie-
dzą, są w stanie równowagi, jest prawdziwe po prostu dlatego, że w ten właśnie sposób defi niuje-
my równowagę. Założenie [to] jest w tym sensie po prostu innym sformułowaniem stwierdzenia, 
że istnieje równowaga, lecz w żaden sposób nie przybliża nas do wyjaśnienia, kiedy i jak stan ten 
zostaje osiągnięty”; F. von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, 
Kraków 1998, s. 56; w innym zaś miejscu stwierdza, że „poprawne przewidywanie nie jest […], 
jak niekiedy rozumiano, warunkiem wstępnym równowagi, lecz raczej defi niującą ją cechą cha-
rakterystyczną” (ibidem, s. 52). Znów wydaje się, że tylko sile stylowej determinacji postrzegania 
zawdzięczamy, że — świadomi tych uwag — ekonomiści dokonali tego, co określane jest mianem 
rewolucji racjonalnych oczekiwań.
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zauważa Frydman, „racjonalność nie jest pozakontekstowa, ponadczasowa czy ponad-
kulturowa”75, ponieważ możliwości, bodźce i  instytucjonalne układy, które pobudzają 
jednostki do kreatywnej aktywności, różnią się, często zasadniczo, pomiędzy różnymi 
kapitalistycznymi gospodarkami. Kapitalistyczne gospodarki są faktycznie szczególnie 
efektywne, w koordynowaniu indywidualnych działań, podejmowanych przez jednost-
ki w ich własnym interesie; jednostki te posiadają jednak inherentnie niedoskonałą wie-
dzę na temat kontekstu społecznego, w jakim przyszło im działać”76. 

Obie koncepcje — Beckerowskie podejście ekonomiczne i  hipotezę racjonalnych 
oczekiwań — łączy jeszcze jedna cecha. Otóż obie one skonstruowane są jako „bez-
wyjątkowe”. Autor Teorii zachowań… stwierdza bowiem wprost, że „podejście ekono-
miczne nie pozwala uciekać się do twierdzeń o nieracjonalności, zadowalaniu się już 
osiągniętym bogactwem albo dokonywania (ad hoc) «pasujących» nam założeń doty-
czących odpowiednich przesunięć w  hierarchii wartości (tj. w  preferencjach). Prze-
ciwnie, każe ono zakładać istnienie jakichś kosztów (pieniężnych lub psychicznych) 
wykorzystania danej możliwości, kosztów przekreślających jej pozorną zyskowność, 
a być może niełatwych do dostrzeżenia dla obserwatora z zewnątrz. Oczywiście zakła-
danie istnienia takich kosztów «zamyka» czy «dopełnia» teorię ekonomiczną w  taki 
sam nieomal tautologiczny sposób, w jaki założenie istnienia dodatkowych, niekiedy 
nie dających się zaobserwować, rodzajów zużycia energii pozwala «dopełnić» system 
wymiany energii i utrzymać w mocy prawo zachowania energii”77. Podobnie ekonomi-
sta „wierzący w hipotezę racjonalnych oczekiwań, dobiera arbitralnie jakieś założenia, 
według których, jego zdaniem, jednostka powinna przewidywać przyszłość i podej-
mować decyzje rynkowe”78; gdy „coś idzie nie tak”, zmienia jedynie „parametry”, nie 
porzuca jednak nigdy samej hipotezy. 

Swoista tautologiczność konstrukcji, o której mówi Becker, wydaje się jednak czymś 
innym niż założeniem analogicznym do „dopełnienia” systemu wymiany energii, po-
zwalającego utrzymać w  mocy prawo zachowania energii. Można raczej stwierdzić, 
że stanowi ona raczej sposób obrony stylowo zdeterminowanych faktów naukowych. 
Przywołując McCloskeya „metaforę, którą żyją ekonomiści”, będą oni „widzieć” rynek, 
racjonalność i równowagę nawet wówczas, gdy pojawią się elementy z tym „ideowidze-

75 R. Frydman, op. cit., s. 6.
76 R. Frydman, M. D. Goldberg, op. cit., s. 39.
77 G.  Becker, op. cit., s.  25. Przewidywanie w  naukach społecznych jeszcze z  jednego względu 
przynajmniej różni się od nauk przyrodniczych, co tym bardziej czyni analogię tę nieadekwat-
ną. Otóż, jak zauważa A. Giddens, „do pojęć w naukach społecznych stosuje się […] podwójna 
hermeneutyka […]; pojęcia konstruowane [w teorii] ustawicznie ‘ześlizgują się’, są przyswajane 
przez ludzi, których zachowania miały początkowo opisywać, a tym samym stają się integralną 
cechą tych działań” (A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, tłum. G. Woroniecka, Kra-
ków 2001, s. 228–229). Jest to zdaje się zgodne z uwagą Frydmana, iż „skoro nasze zachowania 
są wyznaczane przez wiedzę, którą posiadamy, to każdy postęp wiedzy musi zmieniać model, 
według którego przewidujemy zachowania rynku” (R. Frydman, op. cit., s. 4).
78 R. Frydman, op. cit., s. 4.
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niem” niezgodne, a raczej, że prędzej czy później „zobaczą” oni te elementy, jako skład-
niki swojej stylowej wizji; jeszcze inaczej rzecz tę ujmując, w tak „skrojonej” konstrukcji 
po prostu nie mogą oni już zobaczyć czegokolwiek innego.

Możliwość trwania przy tych koncepcjach zapewnia jednak jeszcze drugi — obok 
ich uniwersalistycznego i  tautologicznego charakteru całej konstrukcji — element. 
Dopełnia on niejako całości i czyni ją „ostatecznie nieodpartą”. Chodzi o tzw. Fried-
mana tezę „o nieważności założeń”, którą przedstawił on w artykule Th e methodology 
of positive economics79, a która już od ponad półwiecza wywiera ogromny wpływ na 
metodologię ekonomii. Głosi ona, iż „prawdziwie ważne i  znaczące hipotezy posia-
dają «założenia», które są «opętańczo» nieścisłymi deskryptywnymi reprezentacjami 
rzeczywistości i, bardziej ogólnie, że im bardziej znaczącą jest dana teoria, tym bar-
dziej nierealistyczne ma założenia”80; w konsekwencji „ekonomiczne teorie powinny 
być oceniane nie poprzez sprawdzanie ich założeń, ale za pomocą wynikających z nich 
predykcji — w tym sensie nierealistyczność założeń teorii nie stanowi powodu do na-
rzekania na teorię”81. Co ostatecznie oznacza „nierealistyczność” założeń i  dlaczego 
mówiąc o nich Friedman właściwie zawsze używa cudzysłowu, próżno dociekać (za-
rzuty tego dotyczące są, jak łatwo się domyślić, najczęstsze), niemniej warto zauważyć, 
iż potwierdza się tu powszechna opinia o tym, że im bardziej wieloznaczna jest dana 
koncepcja, tym większą zdobywa sobie popularność82. Nawet jednak przyjmując, że 
owa nierealistyczność oznacza, że są one niezgodne z rzeczywistością, nie stanowią jej 
wiernego odwzorowania czy nawet, że są z — jakkolwiek rozumianym — doświadcze-
niem sprzeczne (czy wreszcie, że są po prostu wysoce abstrakcyjne), można dostrzec 
w tym rozumowaniu pewną nieścisłość. Otóż, skoro „rzeczywistość” nie daje się nawet 
idealizacyjnie „opisać”, to w  jaki sposób może dostarczyć nieproblematycznych „da-
nych”, w  oparciu o  które testować można teoretyczne hipotezy? Możliwe są tu dwie 
w zasadzie odpowiedzi: albo Friedman jest naiwnym realistą ontologicznym i episte-
mologicznym i jedynie stwierdza, że, choć możliwe, to jednak jakiekolwiek — nawet 
idealizacyjne — odwzorowywanie rzeczywistości w założeniach teorii nie jest potrzeb-
ne, albo mówiąc o relacji założeń i predykcji z rzeczywistością, przyjmuje jakieś dodat-
kowe rozróżnienia, na to, co można i czego nie można poznać.

Ważniejsza jednak jest inna kwestia. Otóż, jak łatwo dostrzec, ta metodologiczna 
dyrektywa chroni założenia, o których ekonomiści wiedzą, że są cokolwiek problema-
tyczne (w rodzaju maksymalizującego charakteru działań, stałości preferencji czy racjo-
nalnych oczekiwań). Tym samym stanowi ona wypracowany i kultywowany w ramach 
kolektywu myślowego sposób radzenia sobie z  niezgodnościami. Jest to twierdzenie 

79 Por. M. Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago–London 1953, passim.
80 Ibidem, s. 14.
81 U. Maki, Th e methodology of positive economics (1953) does not give us the methodology of posi-
tive economics, „Journal of Economic Methodology” 2003, t. 10, nr 4, s. 496.
82 Wystarczy w tym kontekście wspomnieć choćby Kuhna ideę paradygmatu, a na gruncie ekono-
mii teorię Keynesa.
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tym bardziej zasadne, że esej Friedmana ukazał się w 1953 r., a więc wówczas, gdy już 
mniej więcej wiadomo było, iż neopozytywistyczny program Koła Wiedeńskiego — za-
kładający (jak wiadomo) m.in. możliwość formułowania zdań protokolarnych — chyli 
się ku upadkowi. W pełni ukształtowany styl myślowy głównego nurtu ekonomii „nie 
mógł” jednak dopuścić do załamania się głównego rdzenia wyznawanych koncepcji, 
zatem w  tej perspektywie można Friedmanowską hipotezę potraktować jako zgodne 
ze stylem myślowym dostosowanie, które pozwoliło utrzymać w mocy fundamentalne 
wówczas (i dziś zresztą też) przekonanie, że ekonomia jest nauką empiryczną i dostar-
cza przydatnych i dających się testować predykcji.

Wobec rozumowania amerykańskiego noblisty można jednak — i to wydaje się tu 
kluczowe — wysunąć te same zarzuty, które pod adresem Poppera formułują przed-
stawiciele radykalnego nurtu w fi lozofi i nauki: „nie można, w ich opinii, z jednej stro-
ny utrzymywać, że nie istnieje naturalny — w stosunku do wszelkich teorii — język 
obserwacyjny, z  drugiej natomiast, zakładać, że w  procesie testowania teorii dyspo-
nujemy zdaniami obserwacyjnymi, opartymi na bezstronnym werdykcie doświadcze-
nia, zdaniami formułowanymi w  języku neutralnym wobec testujących teorii”83. Jest 
to zresztą, jak się zdaje, fundamentalny zarzut w ogóle wobec idei ekonomii jako na-
uki formułującej poddające się jednoznacznemu testowaniu predykcje. Konfrontacja 
przewidywań z  „danymi” doświadczenia zawsze jest bowiem teoretycznie uwikłana, 
a  dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że „wszelkie obserwacyjne sprawozdania, 
wyniki badań eksperymentalnych i zdania faktualne albo zawierają teoretyczne zało-
żenia, albo uznają je ze względu na sposób, w jaki zostały sformułowane, i dzięki temu 
stanowią już interpretację każdej obserwacji”84. Każdy test empiryczny stanowi więc 
jedynie uteoretyzowaną i wyrażoną w języku danej teorii interpretację tego, co uznaje 
się za dane obserwacyjne, ergo wrażenie, jakoby były one nieodpartym i koniecznym 
świadectwem empirycznym, że zatem testując hipotezy, obcujemy z realnością, która 
„udziela” jednoznacznych odpowiedzi, jest li tylko wrażeniem; oznacza bowiem jedy-
nie, iż naszym udziałem staje się przymus myślowy, że — innymi słowy — w świetle 
kolektywnie wypracowanych czynnych powiązań doświadczamy powiązań biernych 
i te odczuwamy jako obiektywną rzeczywistość.

9. Zakończenie, czyli jak zawsze mieć rację

Możemy ostatecznie stwierdzić, że współczesna ekonomia, zarówno w  jej nurcie 
ortodoksyjnym, jak i w obszarze heterodoksji, hołduje neopozytywistycznym wyobra-
żeniom na temat nauki. Roszczenia uniwersalistyczne formułowanych praw i zależno-
ści, realizm ontologiczny i epistemologiczny, przekonanie o empirycznym charakterze 
ekonomicznych dociekań oraz o  możliwości testowania hipotez, wreszcie — zgodne 

83 M. Sikora, op. cit., s. 49.
84 P. Feyerabend, Against Method, s. 31, cyt. za: M. Sikora, op. cit., s. 109.
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z  tezami naturalizmu metodologicznego — operowanie sformalizowanym językiem 
matematycznym wraz z towarzyszącym mu przeświadczeniem, iż obiektywizm teorii, 
a także jej „naukowość” są tym większe, im bliżej tej teorii do wzorca w postaci teorii 
fi zycznych, wszystko to sprawia, że powyższe rozstrzygnięcie wydaje się uzasadnione. 
Niemniej sądzę, że dopiero spojrzenie na ekonomię jako naukę przez pryzmat para-
dygmatu kulturalistyczno–konstruktywistycznego, a szczególnie poddanie jej analizie 
przy wykorzystaniu aparatury pojęciowej Flecka fi lozofi i poznania naukowego, daje 
pełny obraz sytuacji, niezniekształcony przez, wewnątrz samej ekonomii jedynie istot-
ne, podziały i rozróżnienia. Podejście to, jak starałem się pokazać, pozwala zrozumieć, 
w jaki sposób notoryczne ignorowanie kontekstu kulturowego i społecznego przez eko-
nomistów, zarówno w rozumieniu czynnika kształtującego ich praktykę badawczą i tej 
praktyki metodologię, jak też jako składnika dziedziny przedmiotowej, czyni ekonomię 
nauką wymagającą gruntownej przebudowy.
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MAGIA, NAUKA, RELIGIA — O WYZNACZANIU GRANIC 
W ETNOLOGII I HISTORII NAUKI

Bronisław Malinowski w jednym ze swoich esejów pisał: „Nie ma społeczności ludz-
kich, nawet najbardziej pierwotnych, w  których nie byłoby religii i  magii. Trzeba od 
razu dodać, że nie ma też ras dzikich pozbawionych postawy naukowej albo nauki, choć 
ten brak często się im przypisuje”1. Wydaje się, że rozumienie nauki przez Malinow-
skiego było bardzo szerokie i wielu antropologów nie podzielało jego opinii, natomiast 
rzeczywiście, w społecznościach ludzkich te trzy dziedziny — magia, religia, nauka (czy 
wiedza) — wzajemnie się przenikają i trudno wyznaczyć jasne granice między nimi. Za-
gadnieniami związanymi z tymi trzema porządkami wielokrotnie zajmowano się w et-
nologii. Próby wyznaczenia granic podejmowano w przeszłości, a także współcześnie. 
Warto przyjrzeć się zarówno tym rozważaniom, jak i podjąć próbę wykorzystania tego 
dorobku i doświadczenia etnologicznego w historii nauki.

Na początku trzeba zwrócić uwagę na sposoby defi niowania magii, nauki i religii oraz 
ich rozróżniania. Jednymi z  pierwszych, którzy zajęli się w  etnologii tymi zagadnie-
niami, byli ewolucjoniści Edward Tylor i James Frazer. Dla Tylora magia, czary, nauki 
okultystyczne były „szkodliwą ułudą” i jeśli pojawiały się w cywilizowanych społeczeń-
stwach europejskich, uznawał je za przeżytki z czasów barbarzyńskich. Sądził, że sztuki 
magiczne oparte są na ogólnej zasadzie charakteryzującej człowieka, a mianowicie na 
zasadzie „skojarzeń idei”, lecz magia stanowi właśnie przykład błędnego zastosowania 
tej zasady (zwłaszcza stosunku analogii). Jawi się nam tutaj jako pseudonauka. Jak wska-
zuje Stanley Tambiah, „Błąd polega na uznaniu «idealnych zależności za rzeczywiste» 
— brzmiała słynna wypowiedź Tylora. Fałszywe czy błędne zastosowanie «objaśniania 
przez analogię» polega na braniu przypadkowych powiązań za zależności przyczynowe 
i przemienianiu ich w sztukę magiczną”2. Tylor jest twórcą minimalnej defi nicji religii. 
Uznał, że religia jest wiarą w  byty duchowe, a  najwcześniejszą formą religii był ani-

1 B. Malinowski, Mit, magia, religia, tłum. B. Leś, D. Praszałowicz, Warszawa 1990, s. 368.
2 S. J. Tambiah, Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, tłum. B. Hlebowicz, Kraków 2007, 
s. 51–52.
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mizm, o którym pisze: „Animizm, czyli teorję3 dusz, przedstawiliśmy tedy jako zasadę, 
z której powstały rozmaite systemy duchów i bóstw w religiach barbarzyńskich i staro-
żytnych [...]. Widzimy pod najprostszemi postaciami dwie strony religji — fi lozofi czną 
i moralną, które czytelnik winien stale mieć na uwadze w dalszym badaniu wiar świata. 
Rozpatrując się w dziejach wszelkiej religji, musi on osądzić, jak dalece służyła ona tym 
dwum wielkim celom — z jednej strony nauczania człowieka, co ma myśleć o samym 
sobie, o  otaczającym go świecie i  strasznej, bezgranicznej sile, przenikającej wszyst-
ko, z drugiej — kierowaniu nim w praktyce i umacnianiu go w obowiązkach życia”4. 
W swojej koncepcji umieścił podstawy religii w psychologii jednostkowej. Tym samym 
wierzenia poprzedzały rytuał5. Religia z tej „niskiej” — „naturalnej” z czasem miała się 
przekształcić w religię „wyższą” — „objawioną”6. 

Magii i  religii Tylor nie porównywał. Zauważył jednak, że animizm i  sztuki ma-
giczne trudno rozróżnić w społeczeństwie pierwotnym, co więcej, rozumienie aktów 
magicznych jako sposób osiągania celów praktycznych koresponduje z  „niższymi” 
formami religii, w  których także obecne są sytuacje manipulowania duchami dla 
osiągnięcia praktycznych korzyści. Tylor uznał także, że w  religiach pierwotnych 
brakuje niejednokrotnie treści etycznych. Inaczej według niego dzieje się w religiach 
objawionych7. Te dwa porządki porównał z nauką. Uznał, że nauka stoi w opozycji 
do animizmu i  przeciwstawiał naukową koncepcję „przyczyn bezosobowych”, ani-
mistycznym koncepcjom „przyczyn indywidualnych”8. Tym samym nauka miałaby 
zdyskredytować wierzenia animistyczne w  toku rozwoju społeczeństw. Wydaje się 
więc, że w koncepcji Tylora społeczeństwa pierwotne nie były w posiadaniu tego, co 
nazywamy nauką. Nic w  tym dziwnego, bo Tylor jest przedstawicielem pozytywi-
stycznej wizji nauki, która miała być źródłem wszelkiej prawdy9. 

Dla Jamesa Frazera magia, podobnie jak dla Tylora, była pseudonauką — „bękarcią 
siostrą nauki”10, a jej istota związana była z zasadą sympatyczności, czyli przekonaniem 
o  istnieniu związków powinowactwa między wydarzeniami i  przedmiotami w  obiek-
tywnej rzeczywistości11. W  sztuce magicznej następuje „fałszywa interpretacja istoty 
poszczególnych praw rządzących”12 następstwem wydarzeń. Błędne powiązanie tych 

3 Zachowano oryginalną pisownię.
4 E. B. Taylor, Antropologia, Wstęp do badania człowieka i cywilizacji, tłum. A. Bąkowska, War-
szawa 1902, s. 376.
5 S. J. Tambiah, op. cit., s. 54.
6 Ibidem, s. 51.
7 Ibidem, s. 57.
8 Ibidem, s. 57–58.
9 Na temat nieścisłości w odniesieniu do relacji nauki i religii w koncepcji Tylora pisze S. J. Tam-
biah, op. cit., s. 58–59.
10 J. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1969, s. 71.
11 M. Buchowski, Magia, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warsza-
wa–Poznań 1987, s. 220.
12 J. Frazer, op. cit., s. 71.
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idei prowadzi do magii homeopatycznej lub naśladowczej, czyli: „Pierwsza zakłada, że 
podobne wywołuje podobne, względnie, że skutek podobny jest do przyczyny; druga, 
że rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności ze sobą, nadal działają na siebie nawet 
wtedy, gdy kontakt fi zyczny przestał istnieć. […] Z pierwszej zasady wyciąga czarownik 
wniosek, że może wywołać każdy skutek, jakiego tylko zapragnie, przez naśladowanie 
go. Z drugiej, że cokolwiek uczyni z przedmiotem materialnym, wpłynie to w taki sam 
sposób na osobę, z którą przedmiot ten kiedyś pozostawał w jakimś stosunku, bez wzglę-
du na to, czy stanowił część ciała, czy też nie”13. Wspomniane wyżej zasady kojarzenia, 
zastosowane w sposób właściwy, tworzyłyby naukę. Widzimy więc, iż dla Frazera magia 
i nauka wywodzą się z tego samego źródła. Przeciwstawia im religię, przez którą rozumie 
„zjednywanie sobie czy zyskiwanie przychylności sił wyższych od człowieka, które zgod-
nie z wierzeniem kierują biegiem przyrody i życia ludzkiego. Zdefi niowana w ten sposób 
religia składa się z dwóch elementów: teoretycznego i praktycznego, a mianowicie, z wia-
ry w siły wyższe od człowieka i z próby przebłagania ich czy zadowolenia. Z tych dwóch 
elementów nadrzędnym jest niewątpliwie wiara, jako że musimy wierzyć w istnienie isto-
ty boskiej, zanim spróbujemy ją przebłagać czy zadowolić”14. Religia wynika z  innego 
przekonania niż magia i nauka, ponieważ przyjmuje, że świat kierowany jest przez siły 
świadome, a człowiek nie jest w stanie zmienić ich zamiarów siłą perswazji. Dlatego jest 
wroga magii i nauce, które wynikają z przekonania, że bieg natury nie zależy od woli 
istot posiadających osobowość, lecz jest wynikiem niezmiennych praw natury, funkcjo-
nujących mechanicznie. „W magii założenie to jest przyjęte implicite, ale w nauce jest 
sformułowane explicite”15 — pisze Frazer. Tak pojęta magia łączyła się i stapiała z religią 
w wielu epokach i kulturach, lecz sądzi on, że był czas, kiedy człowiek wyłącznie polegał 
na magii — tak więc poprzedziła ona religię16. Uwidacznia nam się tu ewolucjonistyczna 
orientacja Jamesa Frazera, bliska pozytywistycznej wizji rozwoju dziejów sformułowa-
nej przez Augusta Comte’a. Zadał on sobie pytanie o rozwój struktury i funkcje wiedzy 
w społeczeństwie, na które odpowiedział stworzoną przez siebie koncepcją trzech sta-
diów, dotyczącą duchowego rozwoju ludzkości oraz każdej wiedzy szczegółowej. Wyróż-
nił fazę teologiczną, w której człowiek stara się wyjaśnić zjawiska w świecie działaniem 
sił ponadnaturalnych, fazę metafi zyczną, w której zjawiska w świecie są tłumaczone za 
pomocą abstrakcyjnych pojęć oraz fazę pozytywną, w której nie poszukuje się ostatecz-
nych przyczyn, lecz zainteresowania poznawcze kierowane są ku istniejącym faktom17. 

Stanley Tambiah spostrzega w swojej książce, że koncepcje Edwarda Tylora i Jamesa 
Frazera są spuścizną długiej tradycji, która swój początek wzięła we wczesnym juda-
izmie, gdzie czyny magiczne uważano za automatycznie skuteczne, a bożki — bałwany 

13 Ibidem, s. 37.
14 Ibidem, s. 72.
15 Ibidem, s. 73.
16 Ibidem, s. 76.
17 P. Kunzmann, F. P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas fi lozofi i, tłum. B. A. Markiewicz, Warszawa 
1999, s. 165.
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były nosicielami mocy. Naród żydowski złączony przymierzem z Bogiem miał katego-
ryczny zakaz praktykowania magii18. To rozumienie przejęli teologowie protestanccy, 
którzy „wypracowali rozróżnienie pomiędzy działaniami religijnymi, jako aktami wsta-
wiennictwa, a aktami magicznymi, jako zniewalającymi rytuałami, żądnymi manipula-
cji tym, co boskie”19. Zanegowali jednak możliwość skuteczności magii, gdyż uznali, że 
nie da się wpływać na prawdziwego Boga20.

Wobec takiego pojmowania przedstawianych tutaj zjawisk, ciekawie jawi się koncep-
cja Émile’a  Durkheima, który zwraca uwagę na to, że tym, co charakteryzuje religię 
(ale także i magię), jest odniesienie do podziału świata na sfery sacrum i profanum: 
„Cechą wyróżniającą myśli religijnej jest podział świata na dwie sfery obejmujące, jedna 
— wszystko, co święte, druga — wszystko, co świeckie. Wierzenia, mity, dogmaty, legen-
dy są albo wyobrażeniami, albo systemami wyobrażeń wyrażającymi charakter rzeczy 
świętych, przypisywane im cechy i moc, dzieje, wzajemne stosunki i stosunki z rzeczami 
świeckimi”21. Te dwie sfery są zupełnie inne i nie mają ze sobą nic wspólnego. É. Dur-
kheim zauważa: „cechą charakterystyczną zjawiska religijnego jest to, że zawsze wyma-
ga ono dychotomicznego podziału znanego i poznawalnego uniwersum na dwa rodzaje 
obejmujące wszystko, co istnieje, ale zdecydowanie się wykluczające. Rzeczy święte to 
rzeczy chronione i izolowane przez zakazy; rzeczy świeckie to rzeczy, do których te za-
kazy się stosują i które nie powinny się stykać z rzeczami świętymi. Wierzenia religijne 
to wyobrażenia wyrażające naturę rzeczy świętych oraz bądź ich wzajemne stosunki, 
bądź stosunki z rzeczami świeckimi. I wreszcie obrzędy to reguły postępowania okre-
ślające właściwe zachowanie się człowieka w  stosunku do rzeczy świętych”22. Porów-
nując religię z magią, Durkheim zauważa, że magia również jest zbudowana z wierzeń 
i obrzędów. Posiada własne mity i dogmaty, lecz są bardziej rudymentarne, gdyż odnosi 
się ona do celów praktycznie użytecznych23. Durkheim wskazuje też na wzajemną nie-
chęć magii i religii. Rozdzielenie ich dwóch wiąże ze społecznością — w tym sensie, że 
wierzenia i obrzędy religijne są wspólne dla określonej zbiorowości, są sprawą grupy 
i stanowią o jej jedności, podczas gdy celem magii nie jest powiązanie i zjednoczenie 
wierzących w nią ludzi w grupę. Magia jest czymś indywidualnym24. Co więcej, religia 
regulowała życie moralne społeczności25. W kwestii relacji tych dwu do nauki, Stanley 
Tambiah zauważa, że Durkheim (inaczej niż Tylor) uznał, iż „podstawowe idee religijne 
poprzedzały naukowe idee siły, przyczynowości i powiązań”26. Tym samym wskazał na 
ciągłość w toku dziejów pomiędzy wczesnymi religiami i późniejszą nauką.

18 S. J. Tambiah, op. cit., s. 17–18.
19 Ibidem, s. 32.
20 Ibidem, s. 33.
21 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990, s. 32. 
22 Ibidem, s. 35.
23 Ibidem, s. 37.
24 Ibidem, s. 38–39.
25 S. J. Tambiah, op. cit., s. 57.
26 Ibidem, s. 58.
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Inne stanowisko wobec wyznaczenia granic między nauką, magią i  religią przyjął 
Bronisław Malinowski, który temu zagadnieniu poświęcił sporo miejsca w swoich pra-
cach. Naukę postawił po stronie profanum, a magię i religię po stronie sacrum27. Podo-
bieństwo między magią i nauką28 wyraża się według niego w tym, że są skierowane na 
realizację celów praktycznych i mają określoną technikę, która pokazuje, w jaki sposób 
należy przeprowadzić działanie, aby było skuteczne. W tym sensie można byłoby na-
zwać magię „pseudonauką”, jak tego chce Frazer29. Jednak, jak zauważa Malinowski, 
magia w przeciwieństwie do nauki nie korzysta z doświadczenia: „Nauka opiera się na 
przekonaniu o słuszności korzystania z doświadczeń, wysiłków i posługiwania się ro-
zumem, magia zaś — na wierze, że nadzieja nie może zawieść, a pragnienie oszukać. 
Teorie naukowe są narzucone przez logikę, magiczne — przez kojarzenie wyobrażeń 
pod wpływem pragnień”30. Dlatego magia występuje wszędzie tam, gdzie wynik działa-
nia będzie niepewny, gdy jest jakaś groźba niepowodzenia, podczas gdy przy prostych 
czynnościach magii się nie stosuje31. 

Religię Malinowski zdefi niował poprzez funkcję psychologiczną i socjologiczną. Po-
nadto zauważył, że religia nie jest środkiem do celu (jak magia), lecz jest celem samym 
w sobie: „w ramach sfery sacrum zdefi niowaliśmy magię jako sztukę praktyczną skła-
dającą się z czynności będących środkami do osiągnięcia określonych celów, które mają 
nastąpić później, religię natomiast jako zespół czynności samowystarczalnych, stano-
wiących cel sam w sobie”32. Religia ponadto „celebruje wartości ostateczne, takie jak 
Opatrzność i Nieśmiertelność”33. Religia więc podtrzymuje tradycję. Przyrównując ją 
do magii, stwierdza, że „Zarówno magia, jak i  religia powstają i  funkcjonują w sytu-
acjach stresu emocjonalnego: w przełomowych momentach życia, w chwilach niepowo-
dzeń w ważnych przedsięwzięciach, w obliczu śmierci i inicjacji, nieszczęśliwej miłości 
i nienasyconej nienawiści. Zarówno magia, jak i religia dają możliwość ucieczki z takich 
sytuacji, z których praktycznie nie ma wyjścia, jak tylko przez rytuał i wiarę w sferę rze-

27 B. Malinowski, op. cit., s. 441.
28 Warto wspomnieć w  tym miejscu, że Malinowski stosował dość szerokie rozumienie nauki, 
która według niego była w posiadaniu ludzi pierwotnych. Pisze on: „Jeśli przez naukę będziemy 
rozumieć zespół zasad i pojęć opartych na doświadczeniu i zaczerpniętych z niego dzięki logicz-
nemu wnioskowaniu, urzeczywistnionych w formie materialnych osiągnięć i określonej tradycji 
i prowadzonych przez jakiś rodzaj organizacji społecznej, to okaże się, że społeczność dzikich, na-
wet na najniższym poziomie rozwoju, dysponuje początkami nauki, choć bardzo elementarnymi” 
(B. Malinowski, op. cit., s. 388).
29 Ibidem, s. 440–441.
30 Ibidem, s. 441. 
31 Ibidem, s. 384.
32 Ibidem, s. 442.
33 S. J. Tambiah, op. cit., s. 82. Próbując zilustrować ten związek środek — cel, Malinowski prze-
ciwstawiał rytuały inicjacyjne, które były religijne (gdyż ich funkcja polega na wpojeniu i utrzy-
maniu zbiorowych tradycji), rytuałom narodzin dziecka, które miały charakter magiczny, gdyż są 
skierowane na praktyczny cel — bezpieczne przyjście dziecka na świat (ibidem, s. 83).
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czy nadprzyrodzonych”34. Zwraca też uwagę, że religia jest sprawą zbiorowości i każdy 
ma w niej czynny udział, podczas gdy magia jest w rękach specjalistów35. 

Lucien Lévy–Bruhl, rozwijając zagadnienia relacji magii, religii i  społeczeństwa, 
uznał, że mentalność jednostki determinowana jest przez wyobrażenia zbiorowe obec-
ne w społeczeństwie i kształtowane przez określony typ struktury społecznej. Tym sa-
mym każdy typ społeczeństwa implikuje odmienny rodzaj mentalności. Lévy–Bruhl 
wyróżnił dwa rodzaje społeczeństwa: pierwotne oraz cywilizowane, i analogiczne do 
nich typy myślenia: prelogiczne i logiczne, mistyczne i racjonalne. Jeżeli świadomość 
zbiorowa narzuca członkowi społeczeństwa pierwotnego mistyczne postrzeganie rze-
czywistości, to również wpływa na magiczno–religijny charakter myślenia pierwot-
nego36. Związane jest to z jednym z podstawowych pojęć Lévy–Bruhla, a mianowicie 
z prawem partycypacji, które można ująć jako: „odmienna od naszej mentalna zasada, 
która jednoczy jednostki poprzez mistyczne związki. Zgodnie z nią tworzy się swego 
rodzaju współuczestnictwo istot i rzeczy wyrażające się choćby w grupach totemicz-
nych […]. Świadomość indywidualna silnie odczuwa te społeczne partycypacje i w wy-
niku tego natura jest przez myśl pierwotną przeżywana, a  nie obiektywizowana”37. 
Lévy–Bruhl wydaje się przekonany, iż myśl europejska rządzi się inną logiką, opartą 
o Arystotelesowski racjonalizm, lecz wskazuje też, że mogą istnieć odmienne logiki. 
Co więcej, omawiany badacz sugeruje, że umysłowość mistyczna i racjonalna współist-
nieją, choć w różny sposób, w społeczeństwach pierwotnych i współczesnych. „W każ-
dym ludzkim umyśle, niezależnie od rozwoju intelektualnego, istnieje nieusuwalny 
pokład umysłowości pierwotnej. […] Nie wydaje się prawdopodobne, że kiedykolwiek 
zniknie, […] ponieważ razem z nią być może znikłaby poezja, sztuka, metafi zyka oraz 
wynalazczość w nauce […]. Reprezentuje ona coś podstawowego i niezniszczalnego 
w naturze człowieka”38 — pisze Lévy–Bruhl. Wskazuje tym samym, że redukujące jest 
stanowisko rozpatrywania kultur pierwotnych wyłącznie jako mistycznych, a  kultur 
współczesnych jako zawsze racjonalnych i logicznych, bo członkowie kultur Zachodu 
żyją i  funkcjonują w  różnych porządkach rzeczywistości, niekoniecznie zorientowa-
nych racjonalnie. Wskazuje na to Edward E. Evans–Pritchard w swojej krytyce koncep-
cji Lévy–Bruhla, podkreślając konieczność rozróżnienia porównywanych porządków 
rzeczywistości i odrzucenia uproszczonego i karykaturalnego obrazu Europejczyków 
analizowanych wyłącznie w kategoriach myśli racjonalnej oraz członków społeczeństw 
pierwotnych opisywanych przez pryzmat ich wierzeń39.

Odmiennie wobec Lévy–Bruhla kwestie odmienności myślenia ludów pierwotnych 
i ludów cywilizowanych ujmuje Claude Lévi–Strauss. Pragnie on przezwyciężyć fałszywą 

34 B. Malinowski, op. cit., s. 442.
35 Ibidem, s. 443.
36 M. Buchowski, Magia. Jej funkcje i struktura, Poznań 1986, s. 25–26.
37 Ibidem, s. 26.
38 L. Lévy–Bruhl, cyt. za: S. J. Tambiah, op. cit., s. 104.
39 S. J. Tambiah, op. cit., s. 104–105.
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antynomię między umysłowością logiczną i  prelogiczną. Francuski strukturalista wy-
chodzi z założenia, że myślenie ludzkie we wszystkich epokach charakteryzują te same 
struktury logiczne, różni się natomiast ich konkretna realizacja. Dlatego też Frazerowskie 
określenie magii jako fałszywej nauki jest według badacza nietrafne, ponieważ są to dwa 
równoległe sposoby poznania wymagające tego samego typu obserwacji zmysłowych, 
różniące się nie swą istotą, lecz typem zjawisk, do których się odnoszą40. Zarówno magia, 
jak i  nauka prowadzą do efektu, jakim jest usystematyzowana wiedza. Magię cechuje 
„większy udział «intuicji zmysłowej», większe zbliżenie do konkretnej rzeczywistości, 
podczas gdy nauka operuje na wyższym poziomie abstrakcji; magia postuluje przyczy-
nowość ogólną i  integralną, nauka — przyczynowość zależną od poziomu  zjawisk”41. 
Tym samym Lévi–Strauss sugeruje, że są to równoprawne systemy myślenia, które co 
więcej występują łącznie i się uzupełniają. Raczej trudno zaakceptować ową podległość 
ludzi wrodzonym strukturom myślowym, chociażby dlatego, że takiej koncepcji nie spo-
sób udowodnić. Ponadto biorąc pod uwagę zmienność historyczną obrazu magii, na-
uki i  religii, trudno wytłumaczyć postulat trwałości wrodzonych struktur myślowych. 
Niemniej jednak potraktowanie magii, religii i nauki jako systemów dopełniających się 
może rzucić światło na interpretacje współistnienia tych praktyk w dziejach.

W przedstawionych powyżej koncepcjach jasno widać, że wyznaczenie ścisłych granic 
między magią, religią i  nauką jest trudne, choć często porządki te wzajemnie się wa-
runkują i są od siebie zależne. Te doświadczenia etnologiczne warto przenieść na bada-
nia dotyczące rozwoju nauki. Badając zjawiska z zakresu historii nauki, niejednokrotnie 
spotkać się można z sytuacją, w której trudno wyznaczyć ścisłą granicę między tym, co 
naukowe, magiczne czy religijne. Pozytywistyczne próby rozdzielenia tych trzech po-
rządków nie odzwierciedlają rzeczywistego rozwoju nauki, raczej próbują zastane fakty 
wtłoczyć w stworzone przez badaczy kategorie. Takie postacie jak Marsilio Ficino, Gior-
dano Bruno czy John Dee stanowią niewątpliwie wyzwanie dla prób ścisłego oddzielenia 
tych trzech porządków. Jak to przedstawia Stanley Tambiah: „W opracowaniach doty-
czących oświecenia Marsilio Ficino był przedstawiany jako badacz neoplatoński, choć 
nie wspominano, że był też neoplatońskim czarownikiem. Teorie Ficina dotyczące ma-
gii oraz stosowanie przez niego talizmanów zostały odkryte niedawno przez badaczy 
XX–wiecznych. Astralna medycyna Ficina opierała się na dziele Asclepius, magicznym 
traktacie przypisywanym «Hermesowi Trismegistusowi», którego błędnie uznawano za 
współczesnego Mojżeszowi. John Dee (1527–1608), zajmujący się matematyką Koper-
nika, był astrologiem królowej Elżbiety I, a jego zaangażowanie w naukę okultystyczną 
«Hermesa Trismegistusa» widać w próbach zmiany świata polegających na «manipulo-
waniu» promieniowaniem Słońca i innych planet; usiłował skupić promienie w talizma-
nach i innych przedmiotach «kompatybilnych» z niebiańską mocą. Owa «magia anielska» 
polegała na przywoływaniu duchów zamieszkujących gwiazdy, aby oddziaływać na niż-
szy świat ludzi. Ten sam Dee wierzył, że podbój natury nastąpi dzięki metodom czystej 

40 M. Buchowski, Magia. Jej funkcje..., s. 54.
41 Ibidem, s. 54.
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matematyki”42. Dobrym przykładem jest także Giordano Bruno, który — jak wspomina 
Tambiah — „opowiadał się za teorią Kopernika, wierząc, że kopernikańskie Słońce ma 
bliski związek z fenicką magią słoneczną. O ile jednak wyliczenia matematyczne Koper-
nika były całkowicie wolne od hermetyzmu, o tyle «Bruno cofnął kopernikańską pracę 
naukową do stanu przednaukowego, z powrotem do hermetyzmu, interpretując wykresy 
Kopernika jako hieroglif boskich tajemnic»”43.

Astrologia przez wieki funkcjonowała nie tylko obok nauki, czasem myśliciele włącza-
li ją do swoich rozważań naukowych. Jak podaje Zbigniew Dworak, astrologia w XIV w. 
przeniknęła do programów nauczania w uniwersytetach europejskich, a w XV w. zaczęły 
powstawać katedry astrologii cieszące się dużym powodzeniem. W tym czasie rozpo-
wszechniają się horoskopy, a szczytowy okres rozwoju astrologia osiąga w XVI w.44 Two-
rzeniem horoskopów oraz rozważaniami na tematy astrologiczne zajmowali się często 
znani i  cenieni uczeni. Do takich postaci należał chociażby wpływowy XV–wieczny 
astronom i matematyk — Regiomontanus (Johannes Müller)45 czy też szwajcarski lekarz 
i przyrodnik Paracelsus (Th eophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541), który 
w swej doktrynie medycznej łączył wiedzę medyczną z astrologią, magią i alchemią46. 
Wynikało to z  przekonania o  ścisłym związku człowieka z  wszechświatem — mikro-
kosmosu z makrokosmosem. W swoim studium na temat medycyny niemieckiej nur-
tu niematerialistycznego Bożena Płonka–Syroka tak pisze o tej relacji: „Makrokosmos, 
pojmowany antropomorfi cznie jak organizm, przechodzi, zdaniem Paracelsusa, te same 
fazy, które obserwować można u istot żywych, w tym u człowieka traktowanego jako uko-
ronowanie stworzenia, zajmującego specjalną pozycję pomiędzy Stwórcą a   światem”47. 
Ponadto „według Paracelsusa poznanie natury ma charakter intuicyjny i  ezoteryczny. 
Umysł i przyroda mają bowiem jednolitą naturę i pozostają w duchowym związku. Jed-
ność mikrokosmosu i makrokosmosu sprawia, że poznając człowieka, możemy poznać 
wszechświat, natomiast kontemplując wszechświat uzyskujemy wiedzę o  człowieku”48. 
To założenie, przyjęte przez Paracelsusa w jego medycznych rozważaniach, wydaje się 
kluczowe dla zrozumienia znaczenia, jakie zyskała astrologia w czasie, kiedy powstawała 
nowożytna nauka. Astrologią zajmowali się również matematyk i wynalazca Girolamo 
Cardano (1501–1576), Tycho Brahe (1546–1601) — wpływowy astronom, twórca zna-
komitego obserwatorium na wyspie Hveen, czy też uczeń Tychona Brahe — Johannes 
Kepler (1571–1630)49, którego działalność omówię w dalszej części pracy. 

42 S. J. Tambiah, op. cit., s. 38–39.
43 Ibidem, s. 41.
44 Z. Dworak, Astrologia, astronomia, astrofi zyka, Warszawa 1986, s. 56–57.
45 Ibidem, s. 57.
46 Ibidem, s. 61.
47 B. Płonka–Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797–1848 i polska recep-
cja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, s. 209.
48 Ibidem, s. 209.
49 Z. Dworak, op. cit., s. 61–63; A. Koestler, Lunatycy: historia zmiennych poglądów człowieka na 
wszechświat, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 279–293.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Magia, nauka, religia — o wyznaczaniu granic w etnologii i historii nauki 139

Zjawisko zamazania granic między magią, nauką i  religią możemy dostrzec także 
w działalności postaci mających ogromny wpływ na rozwój nowożytnej nauki. Mowa tu 
przede wszystkim o Galileo Galileim, Johannesie Keplerze czy Izaaku Newtonie. Warto 
się przyjrzeć bliżej tym postaciom.

Galileo Galilei urodził się w Pizie w 1564 r., w kręgu wyznania katolickiego. Początkowo 
uczył go ojciec, który był znanym muzykiem — wirtuozem lutni i kompozytorem. Zajmował 
się także handlem wełną50. Z czasem Galileusz został wysłany do kamedulskiego klasztoru 
Santa Maria w Vallombrosa, blisko Florencji, gdzie miał kontynuować kształcenie. Rozwijał 
tam studia matematyczne i przyrodnicze, uczył się rysunku oraz literatury. W czasie swojego 
pobytu w klasztorze zapragnął nawet wstąpić do nowicjatu. Nie wyraził na to zgody ojciec 
Galileusza, chcąc, aby ten studiował medycynę i pomagał w handlu wełną51. Galileusz roz-
począł studia na wydziale medycznym w Pizie. Szybko zainteresował go jednak świat mate-
matyki52, co później doprowadziło go do astronomii. Matematyka na studiach medycznych 
traktowana była jako dodatek i abstrakcyjne ćwiczenia umysłowe. Zawód lekarza natomiast 
był w owych czasach dobrze płatny i mógł zapewnić bezpieczne i spokojne życie. Tego właś-
nie pragnął dla swego syna Vincenzo Galilei. Sam borykał się z problemami fi nansowymi 
w ciągu życia i chciał, aby syn tego uniknął53. Pomimo iż Galileusz nie był łatwym wycho-
wankiem, o czym wspomina James Reston54, umiał zaskarbić sobie przychylność profeso-
rów dzięki swej pomysłowości i wynalazkom, takim jak urządzenie do mierzenia szybkości 
i zmian pulsu pacjenta czy też późniejsza waga hydrostatyczna.

W sprawach wiary Galileusz zachował dużo pokory. Jak pisze Tadeusz Sierotowicz: „Ga-
lileusz był człowiekiem głębokiej wiary, chociaż o Chrystusie pisał bardzo niewiele, zaś idea 
Boga w jego dziełach przypomina raczej fi lozofi czną koncepcję Stworzyciela będącego Fun-
damentem–Wszelkiego–Bycia. [...] Dlatego też Absolut nie był dla niego czymś na kształt 
mitu, legendy czy narracji”55. Nawet w czasie procesu pozostał wierny Kościołowi. Jak pisze 
Olaf Pedersen: „Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Galileusz nie zamierzał się 
nigdy rozstawać z Kościołem rzymskokatolickim. Będąc uczonym o sławie międzynarodo-
wej, zawarł znajomość z uczonymi protestanckimi. Byli to Kepler, Wesler, Bernegger, Brahe, 
Grotius i inni, których listy odnajdujemy wśród jego korespondencji; znamienne jednak, że 
nie wspominał w nich nigdy o różnicach  wyznaniowych”56. Sam  papież Urban VIII potwier-
dzał lojalność Galileusza wobec Kościoła57 i miała ona charakter rzeczywisty.

50 T. Sierotowicz, Galileusz, Kraków 2003, s. 11; J. Reston, Galileusz, tłum. A. Szymanowski, War-
szawa 1998, s. 21.
51 T. Sierotowicz, op. cit., s. 11–12; J. Reston, op. cit., s. 17–27.
52 T. Sierotowicz, op. cit., s. 12.
53 J. Reston, op. cit., s. 29–31.
54 Pisze on: „Swoją bezczelnością doprowadzał do furii nauczycieli, a na dodatek objął rolę prowo-
dyra przyszłych medyków” (J. Reston, op. cit., s. 31).
55 T. Sierotowicz, op. cit., s. 97.
56 O. Pedersen, Wiara Galileusza, [w:] J. Życiński (red.), Sprawa Galileusza, tłum. M. Olszańska, 
K. Sławińska, A. Szostkiewicz, Kraków 1991, s. 177.
57 Ibidem.
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Relacje nauki i religii zajmowały w działalności Galileusza dużo miejsca, a szczegól-
nie kwestia uzgodnienia doświadczenia empirycznego, obserwacji astronomicznych 
z tekstem Pisma Świętego, czyli księgi natury z księgą Objawienia. Uważał, że pierwsza 
powinna być czytana niezależnie od drugiej58. Adam Adamski określa Galileusza twór-
cą nowych zasad hermeneutyki biblijnej59. Biblia bowiem była przystosowana do wie-
rzeń ówczesnych ludzi, a co za tym idzie, także do ich poglądów na świat. Problem ten 
nabrał szczególnego znaczenia w związku z teorią heliocentryczną. Ruch Ziemi mógł 
być dopuszczony w zależności od tego, czy pewne ustępy Pisma Świętego interpretuje 
się dosłownie, czy też nie (Księga Jozuego, Psalm 93, Psalm 19  i  inne). Katolicy opo-
wiadali się za interpretacją zgodną z tradycją. Trzeba pamiętać, że był to czas kontrre-
formacji w Kościele katolickim, zapoczątkowanej soborem trydenckim (1545–1563). 
Wobec nauczania protestanckiego sobór potępił indywidualną interpretację Pisma 
Świętego. Podczas gdy Luter uznawał zasadę tożsamości natchnienia z objawieniem, 
co doprowadziło go do odrzucenia tradycji i uznania, że jedynym źródłem objawie-
nia jest Pismo Święte, sobór trydencki przyjął Biblię i tradycję Kościoła za równoważ-
ne źródła wiary60. W II dekrecie przyjętym na IV sesji soboru trydenckiego w 1546 r. 
czytamy: „Ponadto tenże Święty Sobór [...] dla powściągnięcia niektórych zuchwałych 
umysłów oświadcza, by nikt, kto polega na własnej roztropności w  sprawach wiary 
i moralności, a wchodzących w skład nauki chrześcijańskiej i kto nagina Pismo Święte 
do swoich poglądów — nie ośmielił się dawać objaśnień Pisma Świętego wbrew sen-
sowi, który utrzymywała i utrzymuje Święta Matka Kościół. Rzeczą bowiem Kościoła 
jest sądzić o prawdziwym sensie i  tłumaczeniu Pisma Świętego. Niech nikt także nie 
komentuje Pisma Świętego wbrew powszechnej zgodzie Ojców, chociażby jego komen-
tarze nie miały ujrzeć światła dziennego”61. Stanowisko to w  dużej mierze podzielał 
Galileusz. Sądził nawet, że „decyzje papieża w sprawach naukowych, związane z Biblią, 
powinny być pokornie przyjmowane”62. Postulował jednak, aby poszukiwać dowodów 
empirycznych na uzasadnienie tez astronomicznych. Pisze on: „Teza o  ruchu Ziemi 
i nieruchomości Słońca nie powinna być uznana za sprzeczną z Wiarą albo z Pismem 
Świętym, o  ile tylko na podstawie doświadczeń zmysłowych, wybornych obserwacji 
i  dowodów rozumowych zostanie ona przez fi lozofów, astronomów i  matematyków 
udowodniona jako prawdziwa i  odpowiadająca naturze. Gdy jednak jakieś miejsca 
Pisma wydają się mówić coś przeciwnego, musimy uznać, że tak się rzeczy mają z po-
wodu niedoskonałości naszego intelektu, który nie potrafi  wniknąć w prawdziwe zna-
czenie Pisma w tym właśnie miejscu. Jest to doktryna powszechnie uznana i ze wszech 
miar słuszna, albowiem dwie prawdy nie mogą sobie przeczyć. Kto jednak chce tę tezę 
prawnie potępić, winien najpierw wykazać jej fałszywość w  odniesieniu do natury, 

58 T. Sierotowicz, op. cit., s. 62.
59 A. Adamski, Galileusza fi lozofi a i teologia nauki, Poznań 2002, s. 100–105.
60 T. Hanelt, Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Gniezno 1999, s. 27.
61 Cyt. za: A. Adamski, op. cit., s. 16.
62 R. Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1975, s. 153.
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wskazującej na przeczące jej argumenty”63. Pomimo iż postulował niezależne „czytanie 
obu ksiąg”, sam poszukiwał w Piśmie Świętym uzasadnienia dla teorii heliocentrycznej 
i doszedł do wniosku, że sporne fragmenty Księgi Jozuego, mówiące o tym, że Bóg za-
trzymał słońce, zdecydowanie lepiej są tłumaczone przez teorię Kopernika. Jak pisze 
o Galileuszu Reijer Hooykaas: „Jego zdaniem w oczach naprawdę wtajemniczonych 
uczonych prawda astronomiczna (to jest system kopernikański) jest faktycznie zawar-
ta w Biblii. Obok pozornie jasnego znaczenia istnieje znaczenie głębsze, ukryte przed 
tłumem”64. Sam Galileusz zauważa, że „Pismo znakomicie się zgadza z udowodniony-
mi prawdami przyrodniczymi [...]”65 oraz że „Jeśli Ziemia de facto się porusza, to nie 
potrafi my zmienić natury i sprawić, że nie będzie się ona poruszała, natomiast z  ła-
twością usuniemy sprzeczność z Pismem świętym, uznając, że nie dotarliśmy do jego 
prawdziwego sensu”66. Wynika z tego, że tak jak części przeciwników kopernikanizmu 
za argument obalający tę tezę posłużyło Pismo Święte, tak Galileuszowi posłużyło ono 
za argument na rzecz heliocentryzmu. Taką wolną interpretacją Pisma Świętego naraził 
się Kościołowi, który na początku XVII w. zmagał się z wieloma trudnościami doty-
czącymi herezji i konfl iktów z protestantami. Galileusz pomimo swojego przekonania 
o prawdziwości systemu, którego bronił, poddał się władzy Kościoła. 

Względem magii i  astrologii Galileusz wydaje się nieprzekonany, co widać cho-
ciażby w  jego podejściu do koncepcji budowy wszechświata Keplera, w której wiele 
było magii, okultyzmu i astrologii. Jerzy Kierul sugeruje, że Galileusz poglądy Keple-
ra musiał uznać za co najmniej nienaukowe, gdyż „sam starał się wyraźnie oddzie-
lić pozytywną, dobrze ugruntowaną naukę od bezkrytycznych spekulacji, swobodnie 
czerpiących z okultyzmu, magii, astrologii i najróżniejszych przesądów”67. Kepler linię 
pomiędzy tym, co naukowe, a tym, co nienaukowe, przeprowadzał inaczej niż włoski 
uczony. Galileusz nie wierzył w Keplerowskie elipsy i ignorował osiągnięcia astrono-
miczne niemieckiego uczonego68, gdyż te wydawały się metafi zyczną spekulacją nie-
mającą podstaw empirycznie sprawdzalnych. 

Johannes Kepler przyszedł na świat w Weil w Szwabii w 1571 r. w rodzinie luterań-
skiej69. Jak wspomina Jerzy Kierul: „Największy wpływ na rozwój małego Johannesa 
miała religia; stanowiła ona ucieczkę przed brutalnym światem dorosłych, nic więc dziw-
nego, że szczególnie pociągała introwertycznego chłopca. [...] Bolał bardzo nad tym, że 
z powodu nieczystości swego życia nie dostąpi zaszczytu zostania prorokiem. [...] Na-
miętnie rozprawiał publicznie na tematy religijne”70. Nie zmieniło się to także później 

63 Galileusz, Fragmenty kopernikańskie, tłum. T. Sierotowicz, Warszawa 2005, s. 37.
64 R. Hooykaas, op. cit., s. 153.
65 Galileusz, op. cit., s. 41.
66 Ibidem, s. 39.
67 J. Kierul, Kepler, Warszawa 2007, s. 98.
68 Ibidem, s. 511.
69 Ibidem, s. 21.
70 Ibidem, s. 27.
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w życiu Keplera. Kształcił się w szkole w Maulborn, gdzie uzyskał pewne wprowadzenie 
do teologii i fi lozofi i. Kepler kształcony był w kierunku zostania duchownym, co było 
wówczas dość popularne. Studia na uniwersytecie w Tybindze dały mu silną podbudowę 
teologiczną71. Nie były to czasy spokojne, bowiem konfl ikty występowały nie tylko na 
linii katolicy — protestanci, ale również wewnątrz protestantyzmu. Luteranie zdecydo-
wanie przeciwstawiali się kalwinistom. Właśnie w  atmosferze takich sporów wyrastał 
Kepler, który sam preferował podejście dość umiarkowane wobec różnych wyznań: „Jest 
zwolennikiem umiarkowania, ponieważ rozważa starannie przyczyny rzeczy. [...] Stąd 
się bierze, iż nie uważa za bezwarunkowo potępionych przez Boga pogan, którzy nie 
wierzą w Chrystusa; stąd się bierze, iż zaleca pokój między luteranami i kalwinistami, 
jest sprawiedliwy wobec papistów i  zaleca sprawiedliwość wobec nich wszystkich”72. 
Chętnie utrzymywał naukowe kontakty z przedstawicielami innych wyznań. Prowadził 
korespondencję chociażby z jezuitami. Uważał, że wszyscy uczeni służą wspólnej sprawie 
odkrywania mądrości Boga w naturze73. Bywał też dość krytyczny wobec luteranizmu, 
a w niektórych kwestiach był bliższy kalwinistom. Tego typu wątpliwości nie powodowa-
ły jednak, że Kepler odwracał się od wiary luterańskiej. Wręcz przeciwnie — w trudnych 
sytuacjach prześladowań, gdy inni odstępowali od wiary, pozostawał wierny swojemu 
wyznaniu. Taka sytuacja miała miejsce w  czasie jego pobytu w  Grazu, gdzie w  lipcu 
1600 r. zapadła decyzja, iż ci spośród luteran, którzy nie przyjmą wiary katolickiej, zosta-
ną wygnani. Łączyło się to też z utratą majątku. Kepler zdecydował się na wyjazd. Pisze: 
„Nie uwierzyłbym jednak, że tak słodko jest cierpieć straty i zniewagi, porzucać domy, 
ziemię, przyjaciół i kraj ze szczupłą garstką braci z powodu religii, na chwałę Chrystusa. 
Lecz jeśli męczeństwo i utrata życia zostaną wykalibrowane na określonej skali, tak, że im 
większa szkoda, tym większa radość, to łatwo jest nawet i umrzeć za wiarę”74. 

Kepler postulował oddzielne czytanie księgi natury i księgi Objawienia, a w sobie wi-
dział współpracownika Boga. Pisze on: „my, astronomowie, jesteśmy kapłanami Boga 
Najwyższego w tym, co się tyczy księgi natury, powinniśmy myśleć o chwaleniu Boga, 
a nie o chwale naszych talentów”75. Taką rolę pragnął przyjąć Kepler — rolę odkrywcy 
Bożego stworzenia, który wszystko czyni na chwałę Boga. „I taka jest owa księga na-
tury tak bardzo sławiona w Piśmie Świętym. Paweł przedstawia ją ludom, aby w niej 
oglądali Boga tak jak Słońce w wodzie albo w zwierciadle. Dlaczego my chrześcijanie 
mniej mielibyśmy zachwycać się tym oglądaniem? My, których powinnością jest Boga 
prawdziwym kultem sławić, czcić, podziwiać? Nasza wiara jest o tyle głębsza, o ile lepiej 
rozumiem, jakie i  jak wielkie dzieła stworzył nasz Bóg. [...] Jaki głos ma niebo? Jaki 
gwiazdy? Czy chwalą Boga głosem na podobieństwo człowieka? Dostarczając ludziom 
powodów do chwalenia Boga, same niejako chwalą Boga. Ten głos niebios i  natury 

71 Ibidem, s. 61.
72 J. Kepler, cyt. za: J. Kierul, Kepler, s. 28.
73 J. Kierul, Kepler, s. 365.
74 J. Kepler, cyt. za: J. Kierul, Kepler, s. 157.
75 J. Kepler, cyt. za: ibidem, s. 114.
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wszechrzeczy czynimy bardziej donośnym, gdy odsłaniamy te stronice”76 — pisze w Ta-
jemnicy kosmosu. Kepler był przekonany, że Bóg ukształtował świat według określonych 
reguł i zasad, a człowiek ma je odkrywać, czym oddaje cześć Stwórcy. W ten sposób, 
poprzez naukę, mógł się zbliżać do Boga.

Johannes Kepler opowiedział się za teorią heliocentryczną już w swojej pierwszej pu-
blikacji (a i wcześniej w prywatnych listach) Tajemnica kosmosu (1597 r.), która była mie-
szanką astronomii, matematyki, astrologii i metafi zyki. Przekonany był, iż Bóg stworzył 
określony układ planet celowo, a szczególną rolę powierzył Słońcu. W tych rozważaniach 
nawiązywał do teologii, a przede wszystkim do koncepcji Trójcy Świętej. Jak opisuje to 
Jerzy Kierul: „cały świat jest nieruchomą kulą, w której środku spoczywa Słońce. Po-
wierzchnia owej kuli odpowiada Synowi Bożemu, wnętrze zaś — Duchowi Świętemu, 
który jest w teologii pośrednikiem. Całość zaś stanowi widzialny wyraz Trójcy Świętej”77. 
Wedle powyższej koncepcji Bóg będący w centrum świata jest zasadą życia. Podobnie 
Słońce stojące w  centrum świata jest zasadą ruchu planet. Takie stwierdzenie, będące 
wówczas dla większości niezrozumiałe, zostało postawione na podstawie rozważań ra-
czej metafi zycznych niż ścisłych naukowych dowodów. W swych rozmyślaniach odnosił 
się do harmonii świata, odwołując też do twierdzeń pitagorejskich. Widać tu też wpływy 
platońskie: „Bóg Keplera przypomina demiurga z  Platońskiego Timajosa, budującego 
świat najpiękniejszy i najrozumniej zorganizowany (choć oczywiście w odróżnieniu od 
platońskiego demiurga Bóg chrześcijan stwarza świat z niczego). Rozwiązanie Keplera 
nawiązuje do Platona także w wykorzystaniu foremnych wielościanów”78, które uznawał 
za bryły idealne. W przedmowie do Tajemnicy kosmosu Kepler pisze, że chce „udowod-
nić w tym dziełku, że Stwórca Najlepszy i Największy w stwarzaniu tego znajdującego się 
w ruchu świata i w układzie niebios, zwrócił uwagę na owe pięć foremnych brył, które od 
Pitagorasa i Platona aż do naszych czasów cieszą się największym poważaniem, i że do 
ich natury dostosował liczbę niebios, proporcję i przyczynę ruchów”79. Kopernikanizm 
wspaniale pasował do takiej wizji świata. Kepler omówił w  Tajemnicy kosmosu układ 
poszczególnych brył i planet, własności owych brył, ich odległości, dowody astronomicz-
ne na ich istnienie, a także podział znaków zodiaku itp. Kepler do końca swojego życia 
poszukiwał ładu i harmonii liczb80. Sądził także, że Bóg, oprócz kierowania normalnym 
biegiem wypadków, interweniuje w naturę za pomocą znaków, takich jak gwiazdy czy 
komety, które powinny być traktowane z równym zainteresowaniem, jakie poświęcano 
im w starożytności i Piśmie Świętym81. Przez długi czas zajmował się astrologią, co było 
wówczas dość popularne. Napisał rozprawę O  pewniejszych podstawach astrologii (De 

76 J. Kepler, Tajemnica kosmosu, tłum. M. Skrzypczak, E. Zakrzewska–Gębka, Warszawa 2003, s. 8.
77 J. Kierul, Kepler, s. 75.
78 Ibidem, s. 80–81.
79 J. Kepler, op. cit., s. 25.
80 H. Butterfi eld, Rodowód współczesnej nauki, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1963, s. 65.
81 C. Webster, Od Paracelsusa do Newtona. Magia i powstanie nowożytnej nauki, tłum. K. Kopciń-
ska, A. Zapałowski, Warszawa 1992, s. 39.
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fundamentis astrologiae certioribus), wydaną jako rodzaj prognostyku na 1602 r. Omówił 
tam przyczyny naukowe dowodzeń astrologicznych i zaprezentował krytykę niektórych 
sposobów uprawiania astrologii82. Za przyczyny naukowe uznał przyczyny fi zyczne, wy-
nikające z wpływu ciał niebieskich na życie na Ziemi oraz przyczyny psychologiczne czy 
metafi zyczne. Słowo „psychologiczne” miało odnosić się tu do duszy Ziemi, bo wierzył, 
że nasza planeta posiadała pewien niższy rodzaj duszy — duszę animalną, zdolną do 
percepcji, lecz niezdolną do myślenia czy mowy. Dlatego też reagować miała na okreś-
lone konfi guracje ciał niebieskich83. Z biegiem czasu stał się bardziej sceptyczny wobec 
astrologii. Jak zauważa Th omas Kuhn, prawa, które sformułował Kepler i  które są do 
dziś uznawane za ważne, nie różnią się, jeśli chodzi o założenia, od tych jego koncepcji, 
które były błędne84. Na jedne i drugie ogromny wpływ miały jego przeświadczenia teolo-
giczno–fi lozofi czne, a także wypływające z magii naturalnej. Charles Webster rozważając 
kwestie magii naturalnej wskazuje, że była ona rozumiana jako praktyczna strona na-
uki, związana z eksperymentem. Paracelsus łączył ją z wyzyskiwaniem sił pochodzących 
z niebios. Człowiek był więc „medium” — stał między niebiosami a resztą stworzenia85. 
Tak rozumiana magia wiązała się z zależnością pomiędzy zmianami fi zycznymi na ziemi 
a zmianami na niebie. Poprzez takie rozumienie magii zagościła ona w nauce. Odróż-
niano tę jej formę od magii demonicznej, a maga od czarownika. Magia wiązała się więc 
z kontemplowaniem przyrody, z obserwacją oraz z eksperymentem86 i  stanowiła waż-
ny punkt w rozwoju nauki. Dla Keplera korelacje między procesami zachodzącymi na 
niebie a tym, co się działo na ziemi, musiały być oczywiste. Nic więc dziwnego, że jego 
system do takich związków nawiązywał.

Postać Izaaka Newtona kojarzona jest przede wszystkim z oświeceniowym triumfem 
rozumu. „Nienaukowe” zainteresowania Newtona sprawiły oświeceniowym i pozyty-
wistycznym badaczom wiele kłopotów i  ten fragment działalności tego uczonego był 
niemal do końca XX w. pomijany w piśmiennictwie naukowym87. Izaak Newton urodził 
się w grudniu 1642 r. w Woolsthorpe w Lincolnshire. Ojciec, także Izaak Newton, zmarł 
przed narodzeniem syna, pozostawił po sobie dość duży majątek. W swoim testamencie 
określił się jako yeoman, jednak jako właściciel posiadłości Woolsthorpe musiał mieć 
wyższy status88. Matka Izaaka Newtona — Hannah, z domu Ayscough — pochodziła 
z drobnej szlachty. W 1646 r. wyszła ponownie za mąż i przeprowadziła się do męża, 
natomiast syn pozostał pod opieką babki. Kilka lat później, po śmierci męża, matka 
powróciła do Woolsthorpe wraz z przyrodnim rodzeństwem. W 1655 r. Izaak Newton 

82 J. Kierul, Kepler, s. 186–188.
83 Ibidem, s. 186–187.
84 T.  S.  Kuhn, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w  dziejach myśli Zachodu, 
tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 2006, s. 252.
85 C. Webster, op. cit., s. 59.
86 Ibidem, s. 61.
87 Por. S. J. Tambiah, op. cit., s. 42; J. Kierul, Izaak Newton. Bóg, światło i świat, Wrocław 1996, s. 25.
88 J. Kierul, Izaak Newton..., s. 16.
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rozpoczął edukację w  szkole w  Grantham, gdzie pozostał cztery lata. Matka Newto-
na oczekiwała, że syn będzie zarządzał majątkiem89. Izaak Newton wykazywał jednak 
inne zainteresowania. W  1661  r. immatrykulował się na uniwersytecie w  Cambridge 
i rozpoczął studia w Trinity College. Przyjęty został jako subsizar. Była to kategoria naj-
uboższych studentów, do których obowiązków należało usługiwanie innym studentom 
i członkom kolegium. Dzięki samodzielnej pracy Newton piął się po szczeblach drabiny 
akademickiej, uzyskał w 1664 r. stypendium, które umożliwiało mu kolejne cztery lata 
studiów. W  1665  r. otrzymał tytuł bakałarza90. W  tym czasie Newton dokonał wielu 
spośród swych matematycznych i fi zycznych odkryć. Dwa lata później został wybrany 
na członka kolegium, co zapewniało mu utrzymanie i swobodę w wyborze zajęcia, oraz 
otrzymał stopień magistra, by wreszcie w 1669 r. objąć katedrę matematyki91. Trzy lata 
później został członkiem Royal Society. 

Newton wychowany został w  kręgu wyznania anglikańskiego. Nie był purytani-
nem, jednak jego wpływ odnaleźć można w  życiu tego uczonego. „Skrupulatność, 
surowość, dyscyplina, pracowitość i  strach wpojony przez represyjną moralność 
ukształtowały wcześnie jego charakter”92. Pomimo iż Newton pozostawał potajemnie 
antytrynitarianinem, był przez całe życie członkiem Kościoła anglikańskiego93. Jak 
zauważa Frank Manuel: „Nauka była dla niego sposobem poznania Ojca”94, a „Bóg był 
dla niego Panem i nauczycielem, którego należy słuchać, nie zaś bytem metafi zycznym 
czy też wyrozumowaną zasadą”95. Newton prowadził rozważania teologiczne, a także 
pisał komentarze do fragmentów Pisma Świętego. Trudził się, poznając świat i prowa-
dząc rozmaite badania, dla chwały Boga. „We wszystkim tym Newton spłacał Bogu 
dług za swe istnienie”96 — zauważa Manuel. Połączenie religijności z  empiryzmem 
stanowiło charakterystyczny rys tradycji angielskiej i, jak wskazuje Robert Merton, 
ów ascetyczny protestantyzm w znacznym stopniu przyczynił się do zainteresowania 
nauką i techniką97. Wierzono, że poznanie mechanizmu świata prowadziło do pozna-
nia Stwórcy i było formą służenia Bogu. Newton był o tym przekonany, o czym świad-
czy jego praca. W późniejszych latach zajął się pracą nad chronologią starożytną oraz 
interpretacją proroctw biblijnych. Newton odcinał się od alegorycznych interpretacji 
Starego Testamentu. Rozważając kwestię stworzenia w Księdze Rodzaju, uznawał, iż 
Mojżesz wiedział, w  jaki sposób przebiegało stworzenie świata. „Mojżesz bowiem, 
przystosowując swe słowa do potocznych wyobrażeń, opisuje rzeczy tak, jak skłonny 

89 Ibidem, s.  20–21; F.  E.  Manuel, Portret Izaaka Newtona, tłum.  S.  Amsterdamski, Warszawa 
1998, s. 51–59.
90 J. Kierul, Izaak Newton..., s. 55.
91 Ibidem, s. 68–70.
92 F. E. Manuel, op. cit., s. 68.
93 Ibidem, s. 67; J. Kierul, Izaak Newton..., s. 24.
94 F. E. Manuel, op. cit., s. 142. 
95 Ibidem, s. 143.
96 Ibidem, s. 131.
97 S. J. Tambiah, op. cit., s. 24.
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byłby to opisywać człowiek prosty, gdyby żył i widział to wszystko, co Mojżesz przed-
stawia” oraz „Gdyby opisywał je tak, jak przebiegały same w  sobie, jego opowieść 
byłaby nudna i zawiła, on zaś wypowiadałby się bardziej jako fi lozof niż prorok”98 — 
pisze Newton. Wobec tego, zdaniem uczonego, w Biblii była ukryta prawda naukowa. 
Ponadto Newton zajmował się interpretacją proroctw z Księgi Daniela i Apokalipsy 
św. Jana. Według niego sprawdzały się one w  najdrobniejszych szczegółach99. Tego 
typu zainteresowania, a także przepowiednie dotyczące przyszłości oddawały nastrój, 
w  którym Newton musiał wyrastać. Jak pisze Charles Webster: „To głębokie prze-
konanie o  rychłej karze bądź nagrodzie miało pozostawać cechą charakterystyczną 
XVI– i XVII–wiecznej myśli zachodnioeuropejskiej i  stanowić istotną przeciwwagę 
dla wszelkich prób przedstawienia Kosmosu jako czegoś będącego w wiecznym ru-
chu”100. Dzień Sądu Ostatecznego wydawał się dość bliski XVI– i  XVII–wiecznym 
profetom. Wyznaczano też kolejne daty nadejścia millenarystycznego Królestwa Bo-
żego. Jak wskazuje Webster, w XVII w. tworzenie przepowiedni było wciąż popularne 
w  Anglii i  wzbogaciło się o  nowe elementy: „po pierwsze, centrum uwagi profecji 
przesunęło się ze źródeł poza–biblijnych na Księgi Daniela i Apokalipsy; po drugie, 
egzegeza tych ksiąg prowadzona była przy użyciu nowych, rozwiniętych technik 
z matematyczną dokładnością; po trzecie, millennaryzm przeniósł się z sekciarskich 
peryferii na teren respektowanej teologii protestanckiej”101. Na potrzebę interpreta-
cji proroctw biblijnych próbowano zestawiać dane astronomiczne i biblijną chrono-
logię z  tymi proroctwami102. Do tego typu rozmyślań należały na przykład poglądy 
dotyczące komet. „Newton upatrywał w kometach doskonałe źródło materiałów ko-
niecznych do podtrzymywania procesów regeneracyjnych na Ziemi. W  ten sposób 
za pośrednictwem komet Bóg włączony jest w  wieczne odnawianie się świata, jak 
również w przygotowanie do jego ostatecznej odnowy podczas Sądu Ostatecznego”103.

Alchemia również nie była obca Newtonowi, choć wierzył w nią ze zmiennym na-
tężeniem. Jego biblioteka liczyła około 100 tomów dzieł alchemicznych. Newton prze-
pisywał też fragmenty rękopisów alchemicznych, a  także prowadził sprawozdania 
z potajemnych rozmów z alchemikami. Interesował się niewątpliwie transmutacją me-
tali, ale jak stwierdza Manuel, możliwe, że „motywacją jego badań alchemicznych były 
dlań właśnie poszukiwania eliksiru życia, który zapewniłby mu [...] nieśmiertelno-
ść”104. Ponadto „Przekonanie, że wszystkie wielkie prawdy o przyrodzie spisane zostały 
kiedyś przez starożytnych, stanowiło jedno z założeń myśli Newtona, toteż zadaniem 
badacza było odcyfrowanie hieroglifów, w których ukryta została mądrość. Skoro na 

98 I. Newton, cyt. za: F. E. Manuel, op. cit., s. 375.
99 F. E. Manuel, op. cit., s. 376–382.
100 C. Webster, op. cit., s. 26.
101 Ibidem, s. 42.
102 Ibidem, s. 45.
103 Ibidem, s. 48.
104 F. E. Manuel, op. cit., s. 181.
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podstawie symbolu liry Newton potrafi ł wydedukować, iż Pitagoras rozumiał prawo 
grawitacji, a nawet jego wzór matematyczny, to dlaczego uniwersalna prawda nie mia-
łaby być ukryta w jednym z wielu trudno dostępnych dzieł alchemicznych, które prze-
pisywał, streszczał, studiował i  interpretował?”105 — pyta biograf Newtona. Kwestia 
alchemicznych badań Newtona wciąż pozostaje otwarta. Nie ma pewności, jakie cele 
i motywy kierowały nim w pracach alchemicznych. Zainteresowanie tą dziedziną jest 
jednak u niego bardzo wyraźne.

Podział na magię, naukę i  religię nie był jasno skrystalizowany w pierwszych wie-
kach rozwoju nauki nowożytnej. Te trzy porządki przenikały się wzajemnie. Analiza 
tego fragmentu historii nauki nie może być więc prowadzona z zastosowaniem dzisiej-
szych kategorii i  sposobów rozumienia tych trzech zjawisk. Wydaje się, że doświad-
czenie etnologiczne, które nie pozwala w  społeczeństwach pierwotnych wyznaczyć 
jasnych granic między tymi trzema porządkami (chociażby dlatego, że takie podziały 
w tamtych społeczeństwach byłyby czymś sztucznym, narzuconym, bowiem dla nich 
taki podział nie musiał istnieć), warto zastosować także do badania dokonań twórców 
nauki nowożytnej i  społeczeństw, w których żyli. Współczesnych poglądów na istotę 
poznania naukowego, ściśle oddzielających owo poznanie od konstytuujących je we 
wcześniejszych stuleciach przesłanek metafi zycznych i związanych z nimi reguł aksjo-
normatywnych, nie powinno się więc stosować do analiz struktury pojęciowej nauki. 
Należy badać dawne systemy naukowe w takim kontekście, w którym niegdyś wystę-
powały, nie narzucając na nie — w formie współczesnej projekcji — sztucznych reguł 
oraz granic. W  sztucznych rekonstrukcjach ujawniają się bowiem przede wszystkim 
poglądy współczesnego badacza i wyznaczone przez niego wartości, co w sposób istot-
ny zaburza rozumienie dawnych systemów aksjonormatywnych, na których podstawie 
zostały niegdyś stworzone koncepcje historycznie określane mianem nauki. Te intuicje 
są bliskie antropologii wiedzy, która opiera się na pojęciu realności podmiotowej, co 
w pracy badawczej wiąże się z dążeniem do zrozumienia i odtworzenia przekonań (któ-
re w danej epoce miały status przekonań realnych) w takim kształcie, w jakim jawiły się 
podmiotom poznającym, które je wytworzyły i do których były skierowane. Takie ujęcie 
sugeruje również, że ahistoryczny podział ludzkich mniemań na naukowe oraz takie, 
którym współcześnie odmawiamy statusu naukowego, nie jest słuszny106. Nauka ujmo-
wana w kontekście historycznym, w którym powstawała, stanowi fragment zaintereso-
wań antropologii wiedzy, która otwiera się również na badania świadomości potocznej, 
kultury tradycyjnej, na badania wartości i wierzeń tworzących system przekonań okreś-
lonej społeczności. Tym sposobem znajdą się w jej polu zainteresowań także te elemen-
ty, które kiedyś uznawane były za naukę, a dziś ten status utraciły107. 

105 Ibidem, s. 177.
106 B. Płonka–Syroka, Od historiografi i nauk przyrodniczych do antropologii wiedzy — kształtowa-
nie się nowej dyscypliny badań, [w:] B. Płonka–Syroka (red.), Antropologia wiedzy. Perspektywy 
badawcze dyscypliny, Wrocław 2005, s. 34–35.
107 Ibidem, s. 44.
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Wobec powyższego, badania nad zaangażowaniem twórców nauki nowożytnej 
w działalność na polu nauki, magii czy religii warto rozpocząć od zrekonstruowania ich 
perspektywy podmiotowej i jej historycznego kontekstu, co pozwoli zrozumieć, czym 
te systemy były dla konkretnych społeczności, z jakimi wiązały się normami, jak były 
wartościowane. Ta perspektywa pozwala również na uchwycenie związków i zależności 
pomiędzy tymi trzema porządkami, a  także ich wzajemnych uwarunkowań. Tym sa-
mym prowadzi do lepszego zrozumienia procesu powstania nauki nowożytnej.
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O NIESZCZELNYCH GRANICACH WSPÓŁCZESNEJ NAUKI. 
PRZYPADEK ANTROPOLOGIZOWANIA (SIĘ) HUMANISTYKI

Wątek pierwszy: interdyscyplinarność w nauce i związany z nią 
model wiedzy

Koniec XX w. i początek kolejnego stulecia to czas istotnych przeobrażeń w obrębie 
nauki, którym towarzyszą zmiany w przestrzeniach poszczególnych dyscyplin reinter-
pretujących swoje dziedzictwo, przedmioty badań, stosowane metody oraz ich teleolo-
gię. Jeśli przyjmiemy, że nauka stanowi dziedzinę systemu kultury i przyznamy rację 
zwolennikom konstruktywistycznej teorii wiedzy, zgodzimy się, że wszelkie dystynkcje 
klasyfi kacyjne funkcjonujące w obrębie nauk humanistycznych stanowią wyraz kulturo-
wo zdeterminowanych typów stosunków społecznych wpisanych w praktykę poznawczą 
poszczególnych zbiorowości. Zależności tego typu znajdują swoją manifestację zarówno 
w porządku form organizacyjnych działalności naukowej, jak i w uznawanym, akcepto-
wanym lokalnie kształcie przedmiotu badań i przyjętych metodach badawczych1.

Równolegle z  procesem profesjonalizacji i  legitymizacji dyscyplin naukowych 
o określonym przedmiocie badań i konkretnych metodologiach, który sprzyja dziele-
niu wiedzy na zamknięte obszary badawcze, postępuje proces przeciwny, polegający na 
integracji, systematyzacji i  jednoczeniu wiedzy pochodzącej z  różnych dyscyplin na-
ukowych. Zagadnienie interdyscyplinarności i związane z nim zjawisko granic dyscy-
plinowych należą bez wątpienia do szeroko dziś dyskutowanych zagadnień poziomu 
metanaukowego. Wśród zwolenników „zmącenia gatunków” w humanistyce i naukach 
społecznych dominują głosy o konieczności przełamywania zastanych podziałów w na-
uce ze względu na charakter przedmiotów badań, które wędrują poprzez tereny wielu 
dyscyplin, angażując teorie i narzędzia badawcze wypracowywane w różnych wspólno-
tach myślowych, w ramach odmiennie formułowanych celów poznawczych. Przejawem 
tego procesu jest wzrost powiązań o charakterze interdyscyplinarnym, multidyscypli-
narnym i transdyscyplinarnym, a także tworzenie nowych paradyscyplin typu „badania 
nad...” oraz rozwój tzw. dyscyplin hybrydowych. 

1 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.
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Już u schyłku XIX w. pojawiło się specyfi czne rozumienie humanistyki jako nauki 
o  nieostrych wewnętrznych granicach dyscyplinowych, którego reperkusje widoczne 
są w postulowanych współcześnie badaniach kulturowych. W ujęciu określanym przez 
Vincenta B.  Leitcha jako modernistyczne interdyscyplinarność konceptualizowana 
jest jako wyraz dążenia do zniwelowania sztucznych podziałów wiedzy i  scalenia ich 
wedle nowych zasad. W  ujęciu postmodernistycznym interdyscyplinarność stanowi 
natomiast wyraz respektowania odmiennych perspektyw badawczych, gotowość do 
komunikacyjnego negocjowania znaczeń oraz „prawdy”, przy jednoczesnej krytyce 
uniwersalizmu poznania2. Jak pokazuje interdyskurs nauki, przynajmniej na poziomie 
retoryki, interdyscyplinarność okazuje się często metodologiczną mrzonką, a zakładane 
przez badaczy współdziałanie przybiera postać asymetrii, wynikającej z trwałych gra-
nic poszczególnych dyscyplin, a także z rozbieżności własnych interesów poznawczych 
określonych zwykle już u  źródeł dyscypliny macierzystej. Pojawiają się także głosy, 
przypominające, że mówienie o  interdyscyplinarności jest swoistym anachronizmem 
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z płynnością dyscyplinowych granic3. 

Jednym z wyraźnych przejawów ich rozszczelniania są coraz popularniejsze w przes-
trzeni humanistyki studia kulturowe (cultural studies), które można by uznać za przy-
kład multidyscyplinarności — próbę poznania pola badawczego, jakim jest kultura 
z  różnych perspektyw. Warto jednak zaznaczyć, że w  praktyce wspomniany kulturo-
centryzm, który np. Andrzej Mencwel nazywa kulturologią, nie oferuje ujednoliconych 
metod badawczych, ale legitymizuje ich pluralizm i  nieprzystawalność4. Dlatego też 
mianując się kulturologiem bądź antropologiem, można być jednocześnie przedstawi-
cielem nowego historycyzmu, dekonstrukcjonizmu, konstruktywizmu, feminizmu etc. 
Widać więc wyraźnie, że współczesna humanistyka wyżej sobie ceni różnorodność per-
spektyw i dialogiczność w dochodzeniu do consesusu aniżeli monolog specjalisty. 

Wątek drugi: antropologizowanie nauki

Wzmiankowane tendencje obserwowane we współczesnej humanistyce kumulują się 
w procesie, który można by określić jako „antropologizowanie” metod badawczych oraz 
słownika nauk humanistycznych i społecznych. Na antropologizowanie się humanistyki 
zwracano uwagę w środowisku naukowym w ubiegłym stuleciu. Antropologia społecz-
no–kulturowa zawsze była dyscypliną relatywnie otwartą na problemy stawiane w ra-
mach innych dyscyplin naukowych, wzbogacając i  syntetyzując inne obszary badań. 
W 1964 r. Eric Wolf optymistycznie zdefi niował antropologię jako „dyscyplinę pomię-

2 Zob. V. B. Leitch, Postmodern Interdisciplinarity, [w:]  idem, Th eory Matters, New York 2003, 
s. 170.
3 Por. G. Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York 2003.
4 A. Mencwel, Wiedza o kulturze a wiedza o literaturze, [w:] M. Czermińska (red.), Polonistyka 
w przebudowie, t. 2, Kraków 2006, s. 52.
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dzy dyscyplinami”, lecz taka otwartość ewokuje kłopotliwe pytania związane z tożsamo-
ścią i autodefi nicją dyscypliny oraz wyznaczeniem jej respektowanych w nauce granic. 
Obserwowany w historii dyscypliny proces osłabiania tożsamości zdaje się wynikiem 
nie tylko spektakularnego poszerzania się zakresu badań antropologii, ale także towa-
rzyszącej tej ekspansji deprofesjonalizacji dyscypliny, która nie chce być już „nauką” 
— ze względu na negatywne konotacje tego pojęcia, a woli być „refl eksją”, co łagodzi 
scjentystyczny wydźwięk jej metod i celów badawczych. W tak defi niowanej antropo-
logii trudno o utrzymanie ładu pojęciowego i precyzję stosowanych terminów, które 
funkcjonują coraz częściej jako neosemantyzmy — mające „coraz adekwatniej” chwy-
tać niuanse „pluralistycznej, migotliwej, niejednoznacznej” rzeczywistości kulturowej. 
Zwolennikiem tak rozumianej antropologii jest na przykład Wojciech Burszta, gdy 
stwierdza, „iż z jednej strony antropologia zwraca się ku sobie, aby krytycznie «przeni-
cować» własne dziedzictwo, ze strony drugiej zaś — przyjmując konsekwencje tej kryty-
ki — badacze kierują swoją uwagę na rzeczywistość hic et nunc, uprawiając różne formy 
tego, co zwie się antropologią współczesności”5. W innym zaś miejscu dodaje, że: „an-
tropologia dzisiaj, to przede wszystkim punkt widzenia i  sposób konceptualizowania 
zjawisk dostępnych skądinąd wszystkim parającym się nauką. Dyskurs antropologiczny 
nie jest zastrzeżony dla antropologów, nie jest ich własnością. Tym bardziej że nie spo-
sób wykreślić przedmiotowo ujętej linii demarkacyjnej pomiędzy nauką zwaną antro-
pologią kulturową a każdą inną gałęzią wiedzy zainteresowaną fenomenem  kultury”6.

W odpowiedzi na ankietę na temat zakresu etnografi i i antropologii ogłoszoną w 1981 r. 
przez redakcję kwartalnika „Polska Sztuka Ludowa”, połowa ankietowanych zwracała 
uwagę na jej pograniczny charakter. Wyraźnie stwierdził to Zbigniew Benedyktowicz, 
podkreślając, że: „można określić tę naukę jako naukę bez granic, poruszającą się na mar-
ginesach innych dyscyplin”7. Zainteresowanie etnologią, a  mówiąc szerzej — naukami 
antropologicznymi, ze  strony nauk humanistycznych, zwłaszcza historii sztuki, historii 
literatury i językoznawstwa, zaznaczyło się wyraźnie na przełomie lat 50. i 60. XX w. Jak 
przekonywał Mieczysław Porębski, nie był to moment przypadkowy. Charakteryzują go 
trzy nader istotne procesy, jakie dokonały się po drugiej wojnie światowej: proces dena-
zyfi kacji w drugiej połowie lat 40., proces destalinizacji w drugiej połowie lat 50. i pro-
ces dekolonizacji, którego kulminacja przypada właśnie około 1960 r. Ten właśnie kryzys 
XIX–wiecznego historyzmu, zapowiadający się zresztą już wcześniej, stworzył, zdaniem 
Porębskiego, warunki ekstrapolacji na terenie nauk problematyki i  metod antropolo-
gicznych, które uformowały się poza zasięgiem myślenia par exellence historycznego, na 
którym fundowane są takie dziedziny jak na przykład historia sztuki, historia literatury, 
ewolucyjnie rozumiane językoznawstwo. Czynnikami sprzyjającymi antropologizacji na-

5 W. Burszta, Antropologia jako „próba oka”, „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo 
Naukowe” 2000, R. 11, s. 91.
6 W. Burszta, K. Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa 1994, s. 33.
7 Wypowiedź Z. Benedyktowicza w artykule: Etnografi a — etnologia — sztuka ludowa — czym są, 
dokąd zmierzają?, „Polska Sztuka Ludowa” 1981, R. 35, nr 2, s. 70.
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uki były, zdaniem Porębskiego, rosnące od zakończenia kolonialnego podboju świata oko-
ło 1900 r. zainteresowanie prymitywnymi „kulturami ludów pozaeuropejskich z  jednej 
strony, formowanie się współczesnej, ahistorycznej kultury masowej z drugiej”8.

W 1992 r. Czesław Robotycki podkreślał, że: „coraz częściej mówi się o antropolo-
gii jako uniwersalnym sposobie interpretacji. Znajduje ona zastosowanie do zjawisk 
współczesnych, jest używana tak szeroko, że mówi się często o postępującej antropo-
logizacji humanistyki w ogóle. Nie chodzi przy tym o epatowanie szczegółem etnolo-
gicznym, lecz właśnie o specyfi kę interpretacji problemów, dostrzeganie głębi zaplecza 
kulturowego zjawisk nawet najnowszych”9. Rozpoznanie to podziela cytowany już Woj-
ciech Burszta, zakładając, „że głównie dzięki krytyce roszczeń antropologii do bycia 
ogólną teorią «człowieka w dziejach», wytworzył się obecnie swoisty rodzaj dyskursu 
naukowego podzielającego wszystkie podstawowe cechy refl eksji postmodernistycznej. 
[...] A antropologizacja współczesnej humanistyki polegałaby na tym, iż dyskurs antro-
pologiczny został w szerokim zakresie włączony w dyskusję nad kulturą nowożytnoeu-
ropejską w taki sposób, aby wskazać na jej niejawne, skrywane dotąd założenia”10. 

Mnożące się projekty interdyscyplinarne pozostają w ścisłej korespondencji z szer-
szą, kulturowo zdeterminowaną przebudową wizji świata i człowieka; odzwierciedlają 
także przemiany w sposobach konceptualizowania poznania, których świadomość mają 
(i które współtworzą) przedstawiciele wspólnot myślowych/interpretacyjnych osadzo-
nych w zachodniej tradycji myśli humanistycznej. Wiąże się z tym problem natury epi-
stemologicznej, ale także metodologicznej; mamy tu na myśli tzw. postmodernistyczny 
„kryzys przedstawiania” i powstanie wrażenia permanentnego impasu w dyscyplinie, 
która dobrnęła do kresu swoich poznawczych możliwości. Konstatacja ta, przyjmowana 
z różnym stopniem dystansu, jest — jak się wydaje — nie tylko błędna, ale i niebez-
pieczna z kilku powodów. Po pierwsze, jest odbierana w środowisku antropologicznym 
jako wyraz pesymizmu poznawczego, który stawia pod znakiem zapytania rację bytu 
dyscypliny o ambicjach poznawania i badania empirycznej rzeczywistości. W konse-
kwencji poznanie, także antropologiczne, wzmocnione zwrotem lingwistycznym obser-
wowanym w naukach humanistycznych, doprowadziło do sytuacji epistemologicznej, 
w której debata na temat poznania zaczęła koncentrować się na medium tego pozna-
nia (języku), a  także na jego efektach, czyli tekstowych reprezentacjach świata. Tym 
samym kultura stanowiąca przedmiot badań antropologii zniknęła niejako z pola wi-
dzenia, a dyskusje antropologów toczone na poziomie metarefl eksji dyscypliny zaczęły 
koncentrować się na sposobach i ograniczeniach poznania naukowego11. W skrajnych 

8 M.  Porębski, Nauki humanistyczne a  etnologia (tezy), [w:]  Etnografi a — etnologia — sztuka 
ludowa — czym są, dokąd zmierzają?, s. 80.
9 C. Robotycki, Etnografi a wobec kultury współczesnej, Kraków 1992, s. 25.
10 W. Burszta, Pożegnanie dzikiego, [w:] T. Kostyrko (red.), Dokąd zmierza dzisiejsza humanisty-
ka?, Warszawa 1994, s. 109.
11 Zob. na ten temat np. książkę J. Cliff orda i G. E. Marcusa (red.), Writing Culture. Th e Poetics of 
Ethnography, Berceley 1986; O. Zenker, K. Kumoll (ed.), Beyond Writing Culture: Current Inter-
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przypadkach zaczęto głosić tezy na temat „tekstualizacji rzeczywistości kulturowej” 
i  interpretacji, a  także konstruowania „antropologicznych opowieści” jako jedynym 
sensownym sposobie uprawiania antropologii. Po drugie, wspomniana debata sprzyja 
pojawianiu się coraz większej liczby publikacji pióra antropologów, którzy przystając 
niejako na literaturyzację dyscypliny, generują kolejne teksty o  „odczuciach”, „życiu” 
(ale już tylko tekstowym) i rozmaitym piśmiennictwie (zarówno naukowym, jak i be-
letrystyce), gubiąc po drodze klasycznie rozumianą antropologię. Konsekwencje tego 
zjawiska odczuwane są nie tylko w samej antropologii, ale także w dyscyplinach ulega-
jących stopniowej antropologizacji; w literaturoznawstwie, pedagogice, historii czy też 
socjologii12, by pozostać przy najwyraźniejszych przykładach.

Antropologia funkcjonuje we współczesnej nauce jako synonim refl eksji huma-
nistycznej, rozumiejącej, a  także jako swoisty korelat podejścia, które manifestuje 
tzw. współczynnik humanistyczny, zabezpieczający przed uprzedmiotowieniem, 
reifi kacją przedmiotu badań. W  efekcie pojawiają się wciąż nowe antropologie, 
np. antropologia fi lmu, antropologia miłości, antropologia zmysłów, internetu, ob-
razu, architektury, miasta, komunikacji etc.13 Antropologia kulturowa skupia więc 
jak w soczewce wszelkie cechy antyfundamentalizmu w poznaniu, otwartość na róż-
norodność kulturową, uprzywilejowanie codzienności, a także podmiotowość i par-
tykularyzm poznania. W  skrajnych przypadkach bywa koncypowana jako nauka 
pozbawiona wszelkiej aprioryczności w perspektywie badawczej i teleologii badań. 
W pracy z zakresu pedagogiki zatytułowanej Etnografi a dla terapeutów czytamy: „Et-
nografi a jest zatem rodzajem studiów kulturowych, które jako strategia badawcza 
rozpoczynają się świadomym podejściem do badanego zjawiska z  pozycji prawie 
całkowitej niewiedzy. [...] Badania etnografi czne nazywa się niekiedy podejściem 
naturalistycznym, badaniem jakościowym, badaniem interpretacyjnym, obserwacją 
uczestniczącą. Cechą charakterystyczną jest również wstępne, pozbawione charakte-
ru strukturalnego, podejście do gromadzonych danych. Celem badań jakościowych 
o charakterze etnografi cznym jest pokazanie badanych zjawisk w zupełnie nowym 
kształcie”14. Ujęcie to jest zmitologizowane, rażąco upraszczające, ale również symp-
tomatyczne. Antropologizowanie nauki oznacza przyjęcie perspektywy badanego, 

sections of Epistemologies and Representational Practices, Berkeley 2010; S. Tyler (ed.), Culture and 
rhetoric, Oxford 2009.
12 Zob. na ten temat np. E. Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Kato-
wice 2003; M. P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 
Kraków 2002; E. Tarkowska (red.), Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje, Wrocław 
1991; A. Posern–Zieliński (red.), Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznań 
1995 (zwłaszcza cz. II. Ku antropologii — perspektywa socjologiczna, s. 89–136); K. Polasik, Antro-
pologiczny rekonesans historyka: szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.
13 Zagadnieniu temu poświęcono ostatnimi czasy książkę pod red. A. Pomiecińskiego i S. Sikory, 
Zanikające granice. Antropologizowanie nauki i jej dyskursów, Poznań 2009.
14 B. Borowska–Beszta, Etnografi a dla terapeutów (pedagogów specjalnych) — szkice metodologicz-
ne, Kraków 2005, s. 43.
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poznanie przez rozumienie oparte na empatii, dialogiczność, wieloczynnikowość 
w  wyjaśnianiu, a  także programową niekonkluzywność i  unikanie ferowania są-
dów o  charakterze dogmatu. Prawdopodobnie więc specyfi kę badań spod znaku 
antropologii należałoby widzieć w przyjmowaniu swoistej perspektywy badawczej, 
która w praktyce okazuje się często indywidualnym typem poznania o charakterze 
codziennym (egzystencjalnym) i potocznym. Poznanie indywidualne nie pozostaje 
jednak nigdy w izolacji, gdyż jest zależne od wspólnoty badaczy o określonym świa-
topoglądzie i mentalności, wyrasta zatem ze  społecznie akceptowanych przekonań 
na temat świata przedmiotowego. Tym samym błędne jest przekonanie, że antro-
pologizowanie refl eksji naukowej oznacza relatywizowanie perspektywy badawczej, 
a w skrajnych przypadkach stanowi synonim „spojrzenia znikąd” — które skądinąd 
jest niemożliwe do osiągnięcia w sytuacji, gdy wyjaśniamy zagadnienia kulturowo–
społeczne w określonych porządkach aksjologicznych15.

Wątek trzeci: antropologia jako domena logomachii

Antropologia obfi cie czerpie ze sztafażu pojęciowego fi lozofi i, literaturoznawstwa, co 
umożliwia jej perspektywę refl eksyjnego spojrzenia na własne fundamenty (rudymenty 
także). Diachroniczny ogląd kształtowania się tej dyscypliny pokazuje nader wyraźnie, 
że od początków swojego istnienia była ona relatywnie otwarta na pojęcia i problemy 
stawiane w ramach różnych dyscyplin naukowych, a etap jej profesjonalizacji pokazuje 
wyraźnie momenty zbliżania się do nauk ościennych16. Na „wielojęzyczność” antropolo-
gii zwracano uwagę już wcześniej; nierzadko wiązało się to z negatywną oceną obserwo-
wanego pluriwokalizmu. Czesław Robotycki pisał na przykład w 1995 r.: „Oto bowiem, 
nieznajomi głębi rzeczy liczni etnografowie używają już tylko zbitek pojęć fi lozofi cz-
nych, które na domiar złego wyrywają z systemu i nieodpowiednio stosują. Tak właśnie 
wygląda antropologiczna recepcja wymienionych fi lozofów [Derridy, Gadamera, Ror-
ty’ego, Sperbera, Leirisa i innych — K. M.]: zamiast antropologizacji jest powierzchow-
na banalizacja wielu terminów fi lozofi cznych”17.

Opinia ta nie jest odosobniona; stosowanie terminów o proweniencji antropologicz-
nej w dyscyplinach zapożyczających się rzadko okazuje się kłopotliwe dla jej przedsta-
wicieli. W humanistyce zwykło się bowiem ignorować „niewspółmierność” terminów 
i  pojęć, które jak przekonuje Th omas Kuhn, ulegają zmianie wraz ze  zmianą teorii, 
w  których funkcjonują. Wspomniany koncept spotkał się, jak pamiętamy, z  krytyką, 
w myśl której sam autor Struktury rewolucji naukowych przekłada stare teorie na język 

15 Zob. na ten temat: R.  Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, tłum.  C.  Karkowski, Warszawa 
1998.
16 Por. Z. Libera, Lud ludoznawców: Kilka rysów do opisania fi zjognomii i postaci ludu naszego czyli 
etnografi czna wycieczka po XIX wieku, [w:] A. Posern–Zieliński (red.), op. cit., s. 137–152.
17 C. Robotycki, O banalizacji tekstów w etnografi i, [w:] ibidem, s. 84.
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nowych, rekonstruując np. teorie Arystotelesa, Newtona czy Maxwella, nie rezygnując 
przy tym z języka współczesnej mu nauki18. 

Nie ma w tym tekście miejsca na przypominanie tej polemiki; warto natomiast dookre-
ślić, że używając pojęcia „niewspółmierności”, mamy tu na myśli nie tyle zmianę znacze-
nia terminu/pojęcia w następujących po sobie teoriach naukowych w toku ewolucji nauki. 
Idzie bowiem o sytuację komunikacyjną w humanistyce, która polega na swobodnym prze-
pływie pojęć ponad granicami dyscyplinowymi. W kontekście podjętego tu wątku warto 
przytoczyć uwagę Michała Buchowskiego, który tak oto komentuje zjawisko „antropologi-
zowania” rozmaitych opisów/analiz naukowych: „To, iż ktoś, przykładowo, stosuje w swych 
interpretacjach tzw. transformacji społeczno–ustrojowej w Europie Środkowej kategorię 
obrzędu przejścia, nie znaczy jeszcze, że uprawia się antropologię, tak samo jak to, że uży-
wam kategorii nauki, nie czyni ze mnie automatycznie epistemologa, a mówienie o polityce 
polityka bądź politologa. Tymczasem w odniesieniu do antropologii ma się niekiedy wra-
żenie, że za jej znawcę ma się każdy, kto przeczytał, a potem ze skrupulatnością zacytował 
Geertza lub Jamesa Cliff orda, a na dodatek swe wywody okrasił argumentem, że myślenie 
potoczne jest rodzajem myślenia mitycznego opisanego już przez Lévy–Bruhla bądź Lévi–
Straussa. Moda na antropologię sprawia, że łacno mieni się nim wiele osób myśląc, iż star-
czy podywagować o kulturze, a już jest się wytrawnym znawcą przedmiotu”19. 

Uogólniając tę obserwację, można by powiedzieć, że pojęcia takie jak „mit”, „rytuał”, 
„obrzęd”, „wzór kulturowy”, kategoria „swój/obcy”, „orbis interior/exterior” etc. funk-
cjonują we współczesnej humanistyce jako tzw. pojęcia wędrujące, a zatem takie, któ-
re wedle eksplikacji Zygmunta Baumana „przemieszczają” się nie tylko w  czasie, ale 
i w przestrzeni, ekstrapolując nowe zjawiska i przedmioty badawcze20. W szerszym zaś 
ujęciu, dodajmy, współtworzą ponaddyscyplinowy interdyskurs humanistyki, podzie-
lając koncepty i pojęcia z innymi jej orientacjami, dryfującymi stopniowo, ale konse-
kwentnie w stronę problematyki kulturowej i antropologii jako wzorcu mówienia o niej.

W  kontekście podjętej tu problematyki, cenne wydaje się rozpoznanie Mariana 
Kempnego, który stwierdza, że zjawiska kulturowe (a co za tym idzie, sama kategoria 
„kultury”) znalazły się w centrum zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych, 
czy szerzej, całej humanistyki, nie tylko jako specyfi czny przedmiot badań, lecz jako 
kategoria teoretyczna określająca naturę rzeczywistości współczesnego świata. Inaczej 
mówiąc, na nowo w centrum debat teoretycznych znalazła się kwestia statusu czynni-
ków kulturowych jako tego wymiaru rzeczywistości, którego prawidłowości stanowią 
wyjaśnienie dla dziejących się procesów społecznych21.

18 Zob. na ten temat: T. Kuhn, Droga po strukturze. Eseje fi lozofi czne z lat 1970–1993 i wywiad rzeka 
z autorem słynnej „Struktury rewolucji naukowych”, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 2003, s. 35 i n.
19 M. Buchowski, Antropologia jako „próba ognia”, „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopi-
smo Naukowe” 2000, nr 11, s. 82.
20 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 181.
21 M. Kempny, Kultura jako problem teoretyczny dla współczesnej socjologii — o postmodernizmie 
w teorii społecznej, [w:] T. Kostyrko (red.), op. cit., s. 96.
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W  dyskursie współczesnej zdecentralizowanej „humanistyki demokratycznej” od-
chodzi się od oświeceniowego programu budowy monolitu wiedzy naukowej. Dla 
rzeczników nowej wspólnoty imaginacyjnej dyscyplinarny podział pracy przestał być 
gwarancją osiągnięcia trafnych i obowiązujących wniosków. Współczesna humanisty-
ka wydaje się zbliżać do modelu Paula Feyerabenda, postulującego odrzucenie granic 
dyscyplinowych i otwarcie się nauki na szereg doświadczeń płynących ze sfer pozanau-
kowych22. W konsekwencji w ramach tradycyjnie zakreślonych granic dyscyplinowych 
rozpowszechnia się Feyerabendowski anarchizm metodologiczny, co przejawia się wy-
raźnie w tendencjach do tworzenia w ramach dyscyplin prywatnych światów — poletek 
doświadczalnych, gdzie uprawia się naukę na własny rachunek (a nierzadko na własny 
użytek). Paradoks polega tu na tym, że postulowana interdyscyplinarność nie zakłada 
komunikacyjnej otwartości w ramach dyscypliny i nie zawsze oznacza chęć do negocjo-
wania wyników badań ani też Rortyańskiej konwersacji jako warunku umożliwiającego 
ewoluowanie teorii naukowych i tworzenia się coraz bardziej użytecznych teorii. 

Wątek czwarty: podróżujący dyskurs antropologii

Antropologia to nie tylko wiele szkół myślenia o szeroko pojętej kulturze i rzeczy-
wistości kulturowo–społecznej oraz przyjmowanie określonej perspektywy badaw-
czej dla oglądu wyodrębnionych przedmiotów badań zgodnie z przyjętą teleologią. 
To także, a w kontekście sposobów zaznaczania własnej obecności w pluriwokalnej 
nauce przede wszystkim, rozpoznawalny dyskurs23. Przyjęta tu koncepcja dyskursu 
zaczerpnięta została od Michaela Fleischera, który wychodząc od koncepcji forma-
cji dyskursywnej M. Foucaulta, defi niuje dyskurs jako systemowy repertuar znaków, 
a ściślej interpretantów oraz organizujących ten repertuar reguł i norm generujących 
i użytkowych danej formacji kulturowej, które stanowią o kulturowej oraz socjalnej 
specyfi ce tej formacji24. Innymi słowy, tak rozumiany dyskurs jest uwarunkowanym 
kulturowo sposobem tego, jak i za pomocą jakich interpretantów dana wspólnota się 
wypowiada, zabiera głos w kulturze, a tym samym zapewnia swoją spójność. Dyskurs 
kreuje zatem kulturową rzeczywistość danego nurtu/formacji, stanowi jednocześnie 
pewien nawykowy sposób wypowiadania się. Zapewnia spójność i wyróżnialność for-
macji wobec wszystkich innych, ma więc istotny wpływ na kształtowanie się i umac-
nianie dyskursowego „my”.

22 K. P. Feyerabend, Przeciw metodzie: zarys anarchistycznej teorii wiedzy, tłum. S. Wiertlewski, 
Wrocław 1996.
23 Zob. np.  J.  Goćkowski, Struktura dyscyplinowa nauki a  sieci naukowego komunikowania się, 
„Przegląd Socjologiczny” 1981, t. 33, s. 69–87. 
24 M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji: systemowe i ewolucyjne podstawy, tłum. M. Jaworow-
ski, Wrocław 2002; M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège 
de France 2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002. 
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Obserwacja współczesnej humanistyki pozwala na spostrzeżenie, że dyskurs antro-
pologiczny stał się dziś dyskursem nomadycznym; wędruje po różnych przestrzeniach, 
obejmując zakresy, które trudno byłoby określić mianem terenu w  ścisłym tego sło-
wa znaczeniu. Jak pouczają sami antropolodzy, pojęcie terenu uległo wielorakim prze-
obrażeniom i tak na przykład, dla Rocha Sulimy źródłem badawczym dla etnologa jest 
wszystko25; dla Joanny Tokarskiej–Bakir teren to wszelki ślad ludzkiego życia26. Badania 
terenowe odgrywały — i stale odgrywają — główną rolę dyscyplinującą. Jak słusznie 
zauważył James Cliff ord, „w obecnej sytuacji zakres tematów, jakie antropologia może 
podejmować i wachlarz perspektyw teoretycznych, które może rozwijać, jest ogromny. 
Na tych obszarach dyscyplina «jest gorąca», stale się zmienia, krzyżuje. W «zimniej-
szej» dziedzinie badań terenowych zmiany także zachodzą, lecz wolniej. W większości 
kręgów antropologicznych stale aktywnie broni się «prawdziwych» badań terenowych 
przeciw innym stylom uprawiania etnografi i”27.

Słuszna wydaje się w tym kontekście uwaga Marcina Brockiego, który podejmując 
wątek problemu interdyscyplinarności w antropologii, zauważa, że: „antropologia, nim 
stała się «interdyscyplinarna», powinna być silniej skonsolidowana wewnętrznie. Nie 
zdążyła, dlatego skazana jest na «intelektualne kłusownictwo» na obrzeżach dyscyplin, 
a innym otwiera furtkę do niczym nieograniczonej manipulacji jej dyskursem”28. Posze-
rzając cytowaną wypowiedź o jeszcze jeden kontekst, można by zwrócić uwagę na me-
taforyczny wymiar pojęć antropologicznych, zwłaszcza tych funkcjonujących poza jej 
kontekstem. Antropologia jako kolejne wcielenie dyscypliny ewoluującej od etnografi i 
poprzez etnologię odwołuje się do konkretnych danych, bada określone społeczności, 
wyodrębnione zjawiska społeczno–kulturowe, operując przy tym dyskursem zawierają-
cym terminy i pojęcia o określonej semantyce, których proweniencja wiąże się zwykle 
(choć nie zawsze) z eksploracją określonego obszaru badawczego. Tymczasem w dys-
cyplinach ulegających „antropologizacji” (przynajmniej na poziomie dyskursywnym) 
pojęcia antropologiczne funkcjonują w znaczeniu metaforycznym. Założenie to staje się 
czytelniejsze w kontekście kognitywnych teorii metafory; jeśli bowiem przyjmiemy za 
kognitywistami, że użycie pojęcia poza jego macierzystym kontekstem pozbawia je do-
słowności, zgodzimy się, że każde kolejne jego zastosowanie w nowej przestrzeni teorii 
oznaczać będzie metaforyzowanie, ujmowanie pojęcia w ramie eksplikacyjnej „jak gdy-
by”. Jak wyjaśnia Mark Johnson: „A metaphor, in this «experiental» sense, is a process 
by which we understand and structure one domain of experience in terms of another 

25 R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000.
26 J. Tokarska–Bakir, Ku antropologii. Wywiad z prof. dr hab. Joanną Bakir, „Op. cit.” (www.opcit.
art.pl).
27 J.  Cliff ord, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i  praktyki dyscyplinujące, 
[w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynu-
acje, Warszawa 2004, s. 147.
28 M. Brocki, O problemach z interdyscyplinarnością w antropologii, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek, 
M. Śliwa (red.), Granice dyscyplinarne w humanistyce, Olsztyn 2006, s. 82.
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domain of a diff erent kind”29. Metafory pojęciowe powstają na skutek systematyczne-
go powiązania dwóch różnych domen pojęciowych, z  których jedna (x) funkcjonuje 
jako domena docelowa (target domain), druga zaś (y) jako domena źródłowa (source 
 domain) metaforycznego rzutowania (mapping). 

Jak przekonuje Olaf Jäkel, dyskurs naukowy jest silnie zmetaforyzowany30; antropo-
logia jako formacja dyskursywna jak każda inna dyscyplina operuje metaforami, które 
przejęte przez nieantropologów funkcjonują jako metafory drugiego stopnia. Konstru-
ując to określenie na potrzeby podjętego tu wątku, mamy na uwadze, że w pracach ule-
gających antropologizacji zachodzi podwójne niejako rzutowanie; pojęcie — metafora 
antropologiczna — zmieniając po raz drugi domenę docelową, ulega kolejnej meta-
foryzacji. Za exemplum tego procesu można by uznać niezwykle nośną (zaczerpniętą 
z koncepcji tekstu kultury Jurija Łotmana, a spopularyzowaną przez Cliff orda Geert-
za) w antropologii metaforę tekstu, która ulega powtórnej metaforyzacji w dyskursie 
literaturoznawczym spod znaku tzw. antropologii literatury31. W publikacji propagują-
cej kulturowy zwrot badań literackich czytamy: „Literatura [...] jest przede wszystkim 
sztuką artykulacji ludzkiego doświadczenia, w całej jego różnorodności i specyfi ce, ale 
zwłaszcza w tej jego części, do której nie mamy dostępu na innej drodze poznania. Te-
rytorium to obejmuje rozległe i nieostre continuum zróżnicowanych przypadków, od 
światów istniejących wyłącznie w języku, przez tekstowe reprezentacje kulturowej rze-
czywistości, po graniczne (tzn. nie tylko językowe, paratekstowe, quasi–semiotyczne) 
formy ujmowania «tekstury» realności”32. 

Dodatkowo w dyskursie antropologicznym od pewnego czasu operuje się rozmytymi 
pojęciami, co skłania do „szerokiej refl eksji” i  sprzyja generowaniu tekstów antropo-
logicznych „o życiu”33, emocjach, stanach i uczuciach, tj. miłość, nienawiść, groza, zło 
etc. Jeśli antropologię będziemy konceptualizować przede wszystkim jako fi lozofującą 
dyscyplinę o człowieku, jego doświadczeniach i enigmatycznie rozumianym życiu, nie 
zdziwi nas retoryka współczesnych tekstów z zakresu humanistyki i nauk społecznych, 
których autorzy poszukują legitymizacji podejmowanych przez siebie praktyk antropo-
logizowania dyscyplin we współczesnej rzeczywistości, stylach życia i  oczekiwaniach 
człowieka Zachodu. Antropologia funkcjonuje w dyscyplinach ościennych jako „dzie-
dzina refl eksji humanistycznej”, a  potoczność antropologicznego piśmiennictwa, de-
klaratywne „pisanie antropologicznych opowieści” sprawia, że ich język staje się łatwo 
przyswajalny, odbierany jest jako „trafny” i „swojski”, a jego akuratność ułatwia komu-

29 M.  Johnson, Th e Body in the Main: Th e Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, 
 Chicago/London 1987, s. 15.
30 Por. O. Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, tłum. M. Banaś, B. Drąg, Kraków 
2003.
31 O przedmiocie badań tzw. antropologii literatury i  specyfi ce tego nurtu literaturoznawczego 
pisałam w innym miejscu. Por. K. Majbroda, op. cit., s. 35–64.
32 Eadem, O przedmiocie studiów literackich — dziś, „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2, s. 184.
33 Por. D. Czaja, Życie, czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię — kultury, [w:] idem, Sygnatura 
i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004, s. 61–98.
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nikację w  sferze potoczności i  sprzyja jego adaptowaniu przez inne dyscypliny. De-
profesjonalizacja języka dyscypliny sprzyja przyrostowi nowych, fundowanych na niej 
„profesji”, tj. antropologii obrazu, antropologii teatru, antropologii literatury, antropo-
logii edukacji, antropologii medycyny etc. 

Wątek piąty: republika czytających antropologów

Jednocześnie i sama antropologia poczyna sobie coraz śmielej, anektując przedmioty 
badań innych dyscyplin. Skrajnym przykładem obserwowanym coraz częściej w rodzi-
mej dyscyplinie jest sytuacja, gdy antropolog wciela się w rolę literaturoznawcy, a nawet 
krytyka literackiego, zajmując się analizą i  interpretacją „tekstowego świata”, któremu 
przypisuje wysoki stopień referencji sprawiający, że literatura zaczyna funkcjonować 
w przestrzeni antropologii jako nowy rodzaj źródła badawczego, swoisty teren w meta-
forycznym tego słowa znaczeniu34.

Obserwacja ta wydaje się przemawiać na rzecz rozpoznania, że po pierwsze, tzw. 
antropologizacja humanistyki dotyczy także samej antropologii (wcześniej etnolo-
gii); a po drugie, wiąże się z  innym procesem, jakim jest literaturyzacja dyscypliny, 
a w pewnym zakresie także jej przedmiotu badań, którym coraz częściej okazuje się 
literatura. Czym jest zatem literaturyzacja? Jest to, jak się wydaje, stopniowy, sukce-
sywny proces upodabniania się piśmiennictwa naukowego generowanego w obrębie 
różnych dyscyplin na zasadzie międzysystemowej mimikry, naśladownictwa, do lite-
ratury, a na zasadzie międzydyscyplinowego mimetyzmu — odzwierciedlania do lite-
raturoznawstwa. Proces ten ma co najmniej dwa wymiary: w ujęciu pragmatycznym 
przejawia się on w mniej lub bardziej świadomym sposobie kształtowania tekstu na-
ukowego zgodnie z różnymi poetykami tekstu literackiego, przy użyciu określonych 
gatunków oraz konwencji literackich. Wymiar ten obejmuje także retoryczność wy-
powiedzi antropologicznych, a zatem ich ukształtowanie językowe, stylistyczne i tro-
pologiczne, a także perswazyjny charakter.

Drugi z  wymiarów literaturyzacji określić można jako epistemologiczny, mając 
na uwadze sytuację zapożyczeń antropologii u  literaturoznawstwa; przejęcie poję-
cia narracji, fi kcji, ale także translacji, intertekstualności, dialogiczności przydatne 
z punktu widzenia dyskutowanego kryzysu poznania i tym samym kryzysu opisania 
i przedstawienia wielorakich aspektów rzeczywistości kulturowej — rozległej sfery 
intencjonalności człowieka. Wspomniane kategorie wpływają na nowe style myślo-
we (np. narratywizm, tzw. antropologia interpretatywna), które organizują metody 
badawcze antropologii, ale także teleologię tychże badań. Literaturyzacja oznacza-
łaby także zwracanie się antropologii ku samej sobie; autoteliczność literatury prze-

34 Do wyraźniejszych przykładów ilustrujących tę tendencję należą m.in.: W. Burszta, Czytanie 
kultury. Pięć szkiców, Łódź 1996; D. Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne; idem, 
Lekcje ciemności, Kraków 2009; J. Tokarska–Bakir, Rzeczy mgliste: Eseje i studia, Sejny 2004.
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kładałaby się zatem na autorefl eksyjność i  samoreferencyjność dyscypliny, którą 
antropolodzy wolą nazywać „refl eksyjnością”35.

Wracając do wątku literatury jako nowego terenu badań antropologii, warto przypo-
mnieć wypowiedź Waldemara Kuligowskiego, który opowiadając się za tzw. antropolo-
gią refl eksyjną, w taki oto sposób defi niuje jej przedmiot badań: „Nie świat Trobriandów, 
nie środowisko brazylijskich Indian, nie polskie wsie są rzeczywistością dla antropolo-
gów. Realnością są dla nich teksty o wymianie kula, o systemie pokrewieństwa Bororo, 
o ludowym kalendarzu solarnym. Zależność między rzeczywistością a tekstami etno-
grafów ma się tak, jak relacja między mimesis a reprezentacją. Podstawowym proble-
mem staje się zagadnienie, czy to, poprzez co ujmujemy rzeczywistość, jest nią samą. 
Jeśli są nią nieograniczone teksty i rodzące się z nich, zawarte, wymazane, przeinaczo-
ne, wywiedzione i uwięzione doświadczenia, metody, spostrzeżenia, perspektywy oraz 
refl eksje, to bez obiekcji posługiwać możemy się terminem «rzeczywistość tekstu»”36. 

Być może jednak antropologię zajmują problemy świata realnego, które mają cha-
rakter tożsamościowy, kulturowy i etniczny. Migracje, nomadyzm, prześladowania re-
ligijne, reżimy, łamanie zasad demokracji, ludobójstwo, terroryzm, nierówny dostęp do 
edukacji, socjalizacja w homofobię, enkulturacja w etnocentryzm i wiele innych aspek-
tów „rzeczywiści poza–tekstowej” to temat do analiz i diagnoz antropologa. Tymczasem 
w „republice czytelników” cenniejsze wydają się czasem analizy literackie i spory o bar-
dziej trafną interpretację. Trudno byłoby przecenić pozytywne walory studiowa-
nia przez antropologów literatury, co, jak pokazuje casus Edwarda Saida, ma w sobie 
ogromny potencjał krytyczny. Uważna, czujna na wszelkie nadużycia lektura może stać 
się zarzewiem poważnej debaty i przyczynić się do zmiany dominujących w dyscypli-
nie stylów myślowych. Wspomniany aspekt krytycznej lektury wyraziła swego czasu 
Nathalie Piégay–Gros, proponując, by egalitaryzującą się recepcję literatury postrzegać 
w kategoriach wskaźnika emancypacji ludzkiej świadomości. Pełne uczestnictwo w ży-
ciu kulturowym i  społecznym nie jest możliwe bez umiejętności czytania; być może 
dlatego w dziejach ludzkości opóźniano moment przełamania bariery analfabetyzmu 
różnych grup społecznych oraz ras37. 

Uwagi końcowe

Zmierzając ku zakończeniu zarysowanych tu jedynie wątków, można by powiedzieć, 
że dostrzegane przez przedstawicieli różnych dyscyplin dążenie humanistyki do stwo-
rzenia integralnego a nie wycinkowego obrazu rzeczywistości oraz związana z tym telo-

35 Por. np. W. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refl eksyjność, Po-
znań 2004.
36 W. Kuligowski, Bez ostatecznego celu?, [w:] idem, Antropologia refl eksyjna. O rzeczywistości tek-
stu, Poznań 2001, s. 123. 
37 N. Piégay–Gros, Introduction à l’intertextualité, Paris 1996, s. 24.
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sem potrzeba korzystania z dorobku różnych dziedzin nauki zrodziły ideę, którą można 
by określić za Braudelem jako „wspólny rynek nauk o człowieku”. Ze wspomnianą sy-
tuacją nauk humanistycznych i społecznych wiąże się cyrkulacja idei i technik badaw-
czych, które w  myśl autora sprzyjałyby powstawaniu wspólnego dyskursu tych nauk 
oraz „wspólnej metodologii nauk o człowieku”38, którą coraz częściej, dodajmy, przynaj-
mniej w trybie postulatywnym, okazuje się antropologia społeczno–kulturowa. 

Z punktu widzenia podjętej tu problematyki ważne okazuje się postrzeganie inter-
dyscyplinarności nie tyle jako sumowania konceptów badawczych i ustaleń wypraco-
wywanych w ramach różnych profesji ani też jako próby osiągnięcia „pełni wiedzy”, ale 
raczej jako rodzaju konfrontacji wielu dyscyplin. Mechanizm ten służy, jak się wydaje, 
przede wszystkim ewokowaniu krytycznej autorefl eksji oraz redefi nicji własnych epi-
stemologii, perspektyw oraz metod badawczych. Interdyscyplinarność we współczes-
nej nauce prowadzi zatem do „odświeżania” słownika dyscyplinowych pojęć; sprzyja 
także stawianiu nowych pytań badawczych i  problematyzowaniu dotychczasowych 
ustaleń. Obserwacja współczesnej przestrzeni nauk humanistycznych i  społecznych 
pozwala na konstatację, że tą „inną” dziedziną wiedzy, która stanowi punkt odniesie-
nia, a jednocześnie źródło zapożyczeń nie tylko terminów, ale także stylu myślowego, 
coraz częściej okazuje się antropologia. 

Na zakończenie tych rozważań warto może zadać pytanie, czy tzw. antropologizacja 
wiedzy stanowi konsekwencję lokowania antropologii w centrum humanistyki oraz wy-
raz procesu przejmowania przez różne dyscypliny naukowe określonej koncepcji kul-
tury, a  także pytań badawczych i  języka opisu antropologii — konkretnej dyscypliny 
akademickiej, czy może jest to przejaw ujednolicania się imaginarium naukowego po-
nad podziałami dyscyplinowymi, co z kolei można by odczytywać jako stopniowe, ale 
konsekwentne dryfowanie nauk humanistycznych i  społecznych w  kierunku kultury, 
która sytuuje się w centrum współczesnej refl eksji naukowej. Odpowiadając na pierwsze 
pytanie, warto przypomnieć, że mimo przekonania antropologizujących się dyscyplin 
o centralnym położeniu antropologii społeczno–kulturowej na mapie współczesnej na-
uki, sytuuje się ona raczej na jej peryferiach. Jak pokazuje dominujący współcześnie 
interdyskurs humanistyki, jest to ulokowanie cenne w sytuacji epistemologicznej, gdy 
podejrzliwie traktuje się wszelkie „centryzmy”. Być może zatem ucieczka humanisty-
ki w antropologię stanowi przejaw zarysu nowej konfi guracji dyscyplin, wymuszonej 
przez zmiany kulturowo–cywilizacyjne, a może konsekwencję raczej pochopnej rezy-
gnacji z  profesjonalizacji dyscyplin o  długich tradycjach, które nie rezygnując z  go-
towości do ciągłej konwersacji, międzydyscyplinowej współpracy oraz negocjowania 
warunków poznania i ustaleń badawczych, mogłyby baczniej przyjrzeć się szczelności 
swoich granic i oszacować korzyści oraz konsekwencje dostrzeżonego eskapizmu.

38 F. Braudel, Jedność i różnorodność nauk o człowieku, [w:] idem, Historia i trwanie, tłum. B. Ge-
remek, Warszawa 1999, s. 220. 
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TEORETYCZNE PODSTAWY RASIZMU RELIGIJNEGO 
NA PRZYKŁADZIE MORMONIZMU I JEGO WPŁYW NA 
MIĘDZYNARODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ RUCHU

I doświadczył ich srogim przekleństwem
z racji ich niegodziwości, bo znieczulili swe 

serce przeciwko Panu, że stały się one niczym 
głaz, dlatego jak byli biali, piękni i mili dla oka,

aby nie byli pokusą dla naszych, Pan Bóg spowodował,
że ich skóra stała się ciemna.

Druga Księga Nefi ego 5, 21 

Wstęp

Człowiek w zetknięciu z otaczającą go rzeczywistością, odkąd pojawiły się u niego 
zdolność i potrzeba refl eksji, dokonywał oceny, defi niował, różnicował siebie od śro-
dowiska i innych, przyjmując najczęściej postawę afi rmatywną wobec własnych war-
tości, postaw, własnego orbis, co implikowało częstokroć deprecjację wzorów obcych. 
Doświadczenie egzystencjalne stawało się zasadą epistemologiczną. W perspektywie 
historycznej i kulturowej postawa taka była i  jest powszechna, a w antropologii kul-
turowej określana jest mianem etnocentryzmu1. Cechuje ją narcyzm2, megalomania, 
nietolerancja, rasizm, które mogą w skali makro prowadzić nawet do etnocydu — kul-
turowego ludobójstwa3. Poruszając zagadnienie etnocentryzmu, powinniśmy mówić 
raczej o  etnocentryzmach jako postawach wyrażających się afi rmacją własnej grupy 

1 Szerzej zob. A. Posern–Zieliński, Etnocentryzm, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. 
Terminy ogólne, Warszawa–Poznań 1987, s. 86–87 (dalej: SE).
2 Nowsze koncepcje narcyzmu zob. B. Lewandowska, Próba zdekonstruowania pojęcia narcyzmu, 
[w:]  E.  Banaszak, P.  Czajkowski (red.), Moralne obrazy. Społeczne i  socjologiczne (de)konstruk-
cje seksualności, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3029: „Socjologia”, XLII, Wrocław 2008, 
s. 179–199. 
3 Por. A. Posern–Zieliński, Etnocyd, etnobójstwo, ludobójstwo kulturowe, [w:] SE, s. 87–88.
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etnicznej, rasy, a także grupy społecznej, lokalnej (regionalnej), zawodowej, religijno–
wyznaniowej, narodu czy kultury, które związane są z umniejszeniem kultury grupy 
obcej. Własna grupa/kultura jawi się jako wzorcowa, najlepsza, uznawana jest za pa-
radygmat–wzór wart naśladowania, powielania i kontynuacji. Natomiast wszystko, co 
obce/inne, waloryzowane jest przez pryzmat własnych standardów kulturowych — 
wartości, postaw czy stylów życia4. Przeciwna kosmopolityzmowi i pluralizmowi kul-
turowemu ideologia etnocentryczna prowadzi do powstania niebezpiecznych prądów 
myślowych absolutyzujących hegemonię własnych wartości, manifestującą się w niena-
wiści do norm obcych oraz zachwytem nad własną supremacją. Egzemplifi kacji może 
nam dostarczyć chociażby historia XX w.: natywizm połączony z ksenofobią w przy-
padku tendencji nacjonalistycznych i antyemigracyjnych w USA przed pierwszą wojną 
światową5, segregacja rasowa w USA, polityka apartheidu w RPA, ideologie nienawiści 
(nazizm, faszyzm, komunizm), Holokaust, polityka opresji i stygmatyzacji mniejszo-
ści etnicznych/religijnych (Kurdowie, Romowie, Żydzi, Palestyńczycy, Tybetańczycy), 
„święte wojny” — walki o podłożu religijnym (dżihad, konfl ikt w  Irlandii Płn.), euge-
nika6 czy rządy dyktatorskie i reżimy. 

4 A. Posern–Zieliński, Etnocentryzm…, s. 86. 
5 Postawy takie powracają co jakiś czas w dyskursie społeczno–politycznym na fali problemów 
imigracyjnych czy demografi cznych. Charakteryzują się one sprzeciwem wobec akulturacji czy 
nieuznaniem możliwości asymilacyjnych imigrantów. Przykładem tutaj znaczącym może być 
ludność pochodząca z  krajów arabskich/muzułmańskich, która w  bardzo niewielkim stopniu 
asymiluje wzory kulturowe swojej „nowej ojczyzny”, najczęściej w różny sposób je kontestując lub 
izolując się: „mieszkam w USA, ale żyję jak w Arabii” (z drugiej strony podejmowanych jest wie-
le prób asymilacji, nie zatracając swojej etnicznej/religijnej tożsamości; szerzej zob. np. A. Peck, 
CHRISMUKKAH: obchody świąt religijnych w wieloetnicznym i wielokulturowym społeczeństwie 
amerykańskim, „Przegląd Religioznawczy” 2005, nr  2, s.  49–54). Mirosława Posern–Zielińska 
tak ujmuje zjawisko amerykańskiego natywizmu: „Amerykański natywizm kształtował i utrwa-
lał etniczne stereotypy, potęgując izolację etnicznych gett, co sprzyjało procesom częściowej re-
konstrukcji opuszczonego przez imigrantów środowiska społeczno–kulturowego. Zjawisko to 
potwierdzało natywistyczną tezę o niezdolności przybyszów do asymilacji” czy też: „Tendencje 
rasistowskie przejawiały się w typowo natywistycznym micie o wyższości «rasy amerykańskiej», 
której czystości zagrażała zarówno ludność kolorowa, jak i imigranci słowiańskiego i romańskie-
go pochodzenia. Prawdziwie biała rasa na kontynencie amerykańskim, będąca twórcą i nosicie-
lem najbardziej rozwiniętej cywilizacji świata, miała się bowiem wywodzić z  europejskiej rasy 
nordyckiej. […] Koncepcja ta była silnie spleciona z  tzw. natywizmem teutońskim głoszącym 
rasowo–kulturową jedność Amerykanów pochodzenia anglosaskiego i skandynawsko–germań-
skiego” (cyt. eadem, Natywizm, [w:] SE, s. 253; szerzej zob. też: R. A. Billington, Th e Protestant 
Crusade 1800–1860. A Study of the Origin of American Nativism, Chicago 1964; R. Linton, Nativi-
stic Movements, „American Anthropologist” 1943, nr 45, s. 230–243; A. Posern–Zieliński, Między 
ksenofobią i akulturacją. Przewodnie idee amerykanizacyjne w Stanach Zjednoczonych okresu libe-
ralnej imigracji, „Lud” 1983, nr 67).
6 Szerzej zob. m.in.: E.  Black, Wojna przeciw słabym: eugenika i  amerykańska kampania na 
rzecz stworzenia rasy panów, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2004, passim; D. J. Kevles, In the 
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Przykłady można by mnożyć, nie to jest jednak tematem niniejszego artykułu. Jako 
antropolog nie reprezentuję żadnej pozycji, nie występuję w roli oskarżyciela ani apolo-
gety. Moim celem jako badacza jest próba obiektywizacji panujących opinii odnośnie do 
tematu tego artykułu, próba opisu, analizy, interpretacji oraz przybliżenia mało znane-
go polskiemu czytelnikowi, jak również polskiej nauce zagadnienia. Związane jest ono 
z interesującą, typowo amerykańską grupą religijną, wokół której narosło wiele uprze-
dzeń, stereotypów, niejasności. Często podsycane one były przez zainteresowanych, 
stojących po obu stronach „barykady”, zarówno mormonów, jak i  ich przeciwników, 
krytyków, badaczy, którzy odkrywają „trudne” niekiedy karty mormońskiej historii. 
Tutaj znowu kategoria swój/obcy (ja vs. świat/inny) wypracowana na gruncie etnologii 
przypomina o sobie. Chociaż etnologia wydała szkoły i orientacje umacniające postawy 
etnocentryczne7, jej priorytetem była (i jest) walka z etnocentryzmem (na co wskazuje 
już sam przedmiot badań8), co najlepszy wyraz znajduje w relatywizmie kulturowym 
i pluralizmie, które w sposób zasadniczy przeciwstawiły się etnocentryzmowi nauk spo-

Name of Eugenics: Genetics and the Usses of Human Heredity, Berkeley 1986, passim; A. Peck, 
Eugenika w tradycji europejskiej i amerykańskiej: postmodernistyczna debata nad wartościami 
modernistycznymi, [w:] Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz (red.), Europa wspólnych wartości, Po-
znań 2006, s. 81–91.
7 M.in. ewolucjonizm, który eksponował normy współczesnej cywilizacji euroamerykańskej jako 
cel, ku któremu dążą w procesie rozwoju wszystkie kultury. Oparty był on o wyrosły na gruncie 
nauk przyrodniczych darwinizm. Charles Darwin, choć postulował koegzystencję ras ludzkich, 
podobnie jak gatunków różnych zwierząt na ziemi, miał „konserwatywne” poglądy, w których 
zauważyć się da gradację w podejściu do rasy: „Gdybyśmy umyślnie zaniedbywali słabych i ułom-
nych, to chociaż zyskalibyśmy niezawodnie na ulepszeniu rasy [podkr. G. W.], stracilibyśmy jednak 
stokroć więcej na przytępieniu uczuć moralnych. Wypada więc bez szemrania znosić szkodliwe 
następstwa wynikające z protegowania istot słabych i wadliwie zbudowanych […]” (K. Darwin, 
O pochodzeniu człowieka, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. 4, tłum. S. Panek, Warszawa 1959, s. 176). 
Jednakże nic to w porównaniu do doktryny rasizmu i opartej o nią koncepcji o istnieniu wyższej 
rasy aryjskiej (pochodzącej od Ariów) francuskiego etnologa Josepha Arthura de Gobineau z pra-
cy Essai sur l`inégalite des races humaines (Esej o nierówności ras ludzkich) z lat 1853–1855.
8 Etnologia w  refl eksji nad historią własnej dyscypliny poszukiwała odwołań do tych, którzy 
w swej praktyce zwracali uwagę na różnorodność i odmienność kulturową, w różnoraki sposób 
je afi rmując, doceniając i eksponując jako wartości same w sobie. Tym samym widzi protoetno-
grafa w hiszpańskim dominikaninie, misjonarzu Bartolomé de Las Casas, który już w pierwszej 
połowie XVI w., w obliczu eksterminacji Indian, wysyłał słynne memoriały do władców Hiszpanii 
(por. fragmenty: B. de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, [w:] M. Patalon, Fenomen 
chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych, Słupsk 2001, s. 149–152; zob. także: M. Eliade, Mity, 
sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1999, rozdz. Mit dobrego dzikusa, czyli czar początku). 
W fi lozofi cznych poglądach Jeana Jacques’a Rousseau, postulującego hasła powrotu do natury, 
idealizującego tryb życia społeczeństw pierwotnych czy wysuwającego koncepcję „dobrego dzi-
kusa” (por.  J.  J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, t. 1–2, tłum. W. Husarski, Wrocław 1955; 
zob. także: C. Lévi–Strauss, Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych, tłum. L. Kolankie-
wicz, „Twórczość” 1984, nr 6, s. 82–89; A. Sikora, Od Heraklita do Husserla. Spotkania z fi lozofi ą, 
Warszawa 2001, s. 258 i n.), etnologia widzi własne podstawy teoretyczne.
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łecznych, który analizował kultury przez pryzmat własnych norm i wartości9. Właśnie 
relatywizm i podejście konstrukcjonistyczne są podstawami mojej metodologii10, a roz-
wijana jest ona szczególnie na gruncie antropologii wiedzy11. 

Temat niniejszego opracowania (rasizm), jak i pole badawcze, w którym jest osadzo-
ny (mormonizm, religijność amerykańska), są zagadnieniami ideologicznie „obciążo-
nymi” (dotyczą wartości, wiary religijnej), co sprawia dodatkowy problem dla badacza. 
Ponadto pojęcie rasizmu czy też rasizmu religijnego (o  podłożu religijnym) jest cały 
czas dyskutowaną kwestią, pojawiającą się w dyskursie społecznym i medialnym przy 
okazji związanych z nim napięć czy wydarzeń. Inną problematyczną kwestią jest historia 
mormonizmu12. Wydarzenia i fakty historyczne ukryte są w gąszczu spekulacji, pisem-
nych oświadczeń, niedomówień i niewyjaśnionych spraw. W dodatku literatura, jaką 
dysponujemy, to przede wszystkim mormońskie piśmiennictwo konfesyjne oraz teksty 
krytyczne (paszkwile), pisane przez reprezentantów innych konfesji czy byłych mormo-
nów, nieprzychylne lub wrogie w stosunku do mormonów, których wyznanie w pierw-
szej połowie XIX  w. było dość oryginalnym zjawiskiem w  purytańsko–pietystycznie 
nastawionej Ameryce. Zrozumiały jest tutaj „konfl ikt interesów” (próba przedstawienia 
przez mormonów, że zjawisko rasizmu nigdy w mormonizmie nie występowało lub też 
jego marginalizacja czy też swoista „hiperbolizacja” rasizmu mormońskiego ze strony 
krytyków i przeciwników). Dlatego też zadaniem moim jest wydobycie i próba racjona-
lizacji oraz naukowej obiektywizacji dostępnej na ten temat wiedzy. 

9 Por. R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1966, s. 77–84, 371–372.
10 Relatywistyczna koncepcja poznania zakłada, że wszelkie twierdzenia wypracowane przez ba-
dacza reprezentującego tę opcję poznawczą, mają charakter prawdopodobieństwa prawdy (verisi-
militudo), co oznacza, że zdaję sobie sprawę, iż wnioski, które wywiodę w mojej pracy, nie będą raz 
na zawsze rozstrzygające i prawomocne (choć być może niektóre z nich taki status osiągną), gdyż 
inny badacz wychodzący od odmiennych pytań badawczych, reprezentujący różne od mojego 
stanowisko, może dojść do zgoła innych sądów, równie prawomocnych w dyskursie naukowym. 
Odrzucam tym samym pozytywistyczne i deterministyczne podejście do badanej rzeczywistości, 
na rzecz przekonania o kulturowych i historycznych kontekstach, które w znaczny sposób wpły-
wają na przemiany standardu wiedzy danej dyscypliny, jak również na jej kryteria racjonalności 
(to, co dla lekarza było racjonalne i uzasadnione w XVII w., dzisiaj już takie być nie musi; po-
dobnie z  kontekstem politycznym, religijnym). Podejście konstruktywistyczne (konstrukcjoni-
styczne) natomiast zakłada, że to sam badacz konstruuje poznawaną rzeczywistość, to znaczy, 
że konteksty, jakimi jest uwarunkowany, mają wpływ na przebieg i logikę jego pracy badawczej 
(co sprawia, że badacz w jednych okolicznościach jest w stanie „wyprodukować” teorię nauko-
wą, a w  innych nie — ośrodek akademicki, wyznawany światopogląd czy sytuacja polityczna). 
W związku z tym nie uważam, że wszelkie wyniki, konkluzje są skończone i ostateczne. Dalszy 
rozwój nauki zazwyczaj tej postawy dowodzi. 
11 Szerzej na temat tej dyscypliny: B. Płonka–Syroka (red.). Antropologia wiedzy. Perspektywy ba-
dawcze dyscypliny, t. 1, Wrocław 2005, całość.
12 Nie wspomnę tutaj aspektu geografi cznego, tzn. trudności w dostępie do materiałów źródło-
wych, które nie zawsze można odnaleźć w globalnej sieci — internecie. Jest to wciąż rzadko eks-
plorowany obszar naukowych dociekań wśród polskich badaczy.
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Literatura dotycząca mormonizmu jest szeroka, jednakże w  nauce polskiej jest to 
wciąż mało zbadany temat13. Z  powodu ograniczenia miejsca odsyłam czytelnika do 
przypisów. Artykuł wstępnie omówi podstawy teoretyczne zawartych tu rozważań (ka-
tegoria swój/obcy, etnocentryzm, rasizm), przedstawi kontekst, jakim jest rasizm religij-
ny14 w zarysie ogólnym, by następnie omówić rasizm w teologii i praktyce mormońskiej.

Źródła uprzedzeń

Zetknięcie z innym/obcym/odmiennym, zaznaczone we wstępie, czyniąc zadość po-
trzebie autodefi nicji i umieszczenia siebie (self) w sieci relacji, pozycji, stosunków, prowa-
dziło często od rzeczywistej oceny i uznania różnorodności w stronę przewartościowania 
siebie, idealizacji swojej kultury/grupy, a zatem do etnocentryzmu i megalomanii. Nie 
sposób określić początków tych zabiegów, tak jak nie sposób ustalić nie tyle początków 
ludzkości, co pojawienia się intelektualnej/rozumowej refl eksji nad otaczającym świa-
tem. Można jednak nakreślić występowanie tychże postaw w historii człowieczeństwa. 
Od jakichkolwiek przesłanek byśmy wyszli, przyjąć możemy, że wszelkie działania rytu-
alne (religijne, sakralne, społeczne, kulturowe) pierwotnych hord homo sapiens, zakła-
dając prawdopodobieństwo uwzględniania istnienia innych grup, lądów czy może nawet 
wysp, skierowane były na świat, który był ich całym światem (orbis interior). To właśnie 
ten świat, ich grupa były centrum, środkiem, osią kosmosu (axis mundi)15. Wokół nich 
odgrywał się „teatr historii”. Przekonanie nie tyle o wyjątkowości (co jest cechą charakte-
rystyczną każdej grupy, zarówno w perspektywie antropologicznej, jak i socjologicznej), 
co o „środkowości” własnej grupy jest zarówno powszechne, jak i uniwersalne. Central-

13 Pierwsze jego monografi czne ujęcie (historia, doktryna, praktyka religijna, działalność, organi-
zacja/ustrój, analiza tekstów kanonicznych) w języku polskim to nieopublikowana praca magister-
ska autora, zob. G. Wiktorowski, Mormonizm — amerykańska religia synkretyczna kontestująca 
porządek społeczno–religijny w ujęciu historyczno–doktrynalnym. Perspektywa etnologiczna, Wro-
cław 2006,  412  s.  (praca magisterska obroniona w  Katedrze Etnologii i  Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Wrocławskiego). Jako prace zwarte w języku polskim ukazały się: A. Leśniak, 
Mormoni — amerykański wynalazek religijny, Tychy 2001 (szczególnie eklezjologia mormońska); 
A. Wojtowicz, Bóg mormonów, Kraków 2003 (mormońska teologia Boga); inne teksty to artykuły 
poruszające różne aspekty mormonizmu, rozdziały, fragmenty w pracach o wyznaniach religij-
nych oraz hasła słownikowe, leksykonowe czy encyklopedyczne.
14 Pod tym pojęciem, stworzonym na potrzeby niniejszego artykułu, nie rozumiem przekonania 
o wyższości danej religii reprezentowanego przez jej wyznawcę, a jedynie postulaty doktrynalno–
teologiczne zawierające koncepcje rasistowskie danej religii (mit o wyższości rasowej czy pocho-
dzenie i hierarchia ras).
15 O  koncepcji osi świata, wyobrażanej jako Drzewo Kosmiczne, Drzewo Świata, Oś Kosmosu 
w kulturach ludowych, pierwotnych, archaicznych zob. m.in. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne 
techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 2001, passim; I. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa 
wizja świata i człowieka, Warszawa 1975, passim. 
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ność położenia określała wartość grupy, a uzasadniane mitem pierwszeństwo w porząd-
ku stworzenia sankcjonować miało pretensje do władztwa nad ziemią. 

Mitologia starożytnego Egiptu zawiera mitem (tzn. temat mityczny) o wynurzeniu 
się świata z  praoceanu. Pierwotny wzgórek stał się miejscem stworzenia człowieka. 
Tam też założono święte miasto16. Według mitologii haitańskiej początkiem stwo-
rzenia miała być właśnie wyspa Haiti. Z  niej pochodzą słońce i  księżyc17. W  legen-
dach rabinicznych Jahwe stworzył ląd, na którym wzniesiono Święte Świętych (Sancta 
Sanctorum), z którego emanowało światło. Było ono życiodajną siłą dla ludzi i zwie-
rząt. Następnie w  miejscu tym zbudowano Jerozolimę18, która zarówno dla żydów, 
jak i chrześcijan stała się centralnym miejscem geografi cznym, niosącym teologiczne 
i  eschatologiczne treści, do których nawiążą później ruchy proweniencji millenary-
stycznej, chiliastycznej, adwentystycznej (oczekujące na rychłą paruzję), a wśród nich 
mormoni. Podobne wyobrażenia można spotkać u Babilończyków, których świątynia 
(zikkurat) była wcieleniem Góry Kosmicznej. Babiloński „atlas” przedstawiał ziemię 
otoczoną oceanem, w której centrum znajdowała się stolica Babilon19. Dla północno–
amerykańskich Algonkinów axis mundi stanowiła chata czarownika, w której cztery 
wyjścia usytuowane były w  czterech kierunkach świata (pełnia)20. W  szamanizmie 
syberyjskim (i nie tylko) cały wszechświat wyobrażany był jako Drzewo Kosmiczne 
(Drzewo Mapik), posiadające poziomy21. Niekiedy dochodziło do swoistej personifi -
kacji osi świata, na przykład w osobie władcy, jak było u Persów22. Egzemplifi kacji jest 
znacznie więcej, a wspólną dla nich cechą jest właśnie koncepcja „środkowości”. Róż-
ne jej modyfi kacje dotyczyć mogą zarówno obszaru geografi cznego zamieszkiwanego 
przez daną grupę, rzeczy oraz miejsc uznawanych za święte, a niekiedy rytuałów, ob-
rzędów, na które zostaje przeniesiona cecha „środkowości”. Częstokroć właściwość tę 
posiada sama grupa z charakterystycznymi dla niej cechami antropologicznymi oraz 
kulturą wyrażającą się w  postawach, porządku aksjonormatywnym, inwentarzu czy 
religii. Ta ostatnia znajduje się w centrum naszego zainteresowania.

16 M.  Lurker, Bogowie i  symbole starożytnych Egipcjan, tłum.  A.  Łukaszewicz, Warszawa 1995, 
s. 217. 
17 J.  S.  Bystroń, Tematy które mi odradzano. Pisma etnografi czne rozproszone, Warszawa 1980, 
s. 279.
18 Por. H. Daniel–Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, tłum. J. Lasocka, War-
szawa 1994, s. 302.
19 Por. K. Birket–Smith, Ścieżki kultury, tłum. K. Evert–Vaedtke, T. Evert, Warszawa 1974, s. 445.
20 Por. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Kra-
ków 1994, s. 389. 
21 Umiejętnością szamana jako depozytariusza sacrum było poruszanie się po tych światach/kra-
inach/poziomach. Wokół tego drzewa/osi zorganizowany był cały kosmos; szerzej o tych wyobra-
żeniach zob. A. Anisimov, Wierzenia ludów północy, tłum. A. Wierzchowska, Warszawa 1971, 
passim; M. Buchowski, Szamanizm, [w:] SE, s. 340; M. Eliade, Szamanizm…, passim; J. S. Wasi-
lewski, Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Warszawa 1979, passim.
22 J. S. Bystroń, op. cit., s. 279.
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Z postawami etnocentrycznymi, megalomanią danej grupy, jak zostało zaznaczo-
ne na wstępie, związane są uprzedzenia wobec innych/obcych grup, wśród których 
rasizm zajmuje przednie miejsce. James M.  Blaut pisze, że wszystkie praktyki rasi-
stowskie są defi niowane, racjonalizowane oraz usprawiedliwiane w  oparciu o  kon-
kretne teorie, systemy przekonań odnośnie do natury rzeczywistości i  stosunku do 
opisywanego w ramach tych systemów świata23. Według niego teoria i praktyka nie 
przekładają się bezpośrednio na siebie, co implikuje stwierdzenie, że dana praktyka 
może odwoływać się do różnych, jak to określa autor, „baz teoretycznych”. Konklu-
zje te prowadzą autora do ujęcia teorii rasizmu24 w  perspektywie historycznej jako 
paradygmatu25. Autor wyróżnił: jako pierwszy rasizm religijny oparty na argumen-
tach religijnych i biblijnych (do XIX w.), jako drugi rasizm biologiczny bazujący na 
osiągnięciach nauk przyrodniczych (1850–1950) oraz jako trzeci rasizm kulturowy 
odnoszący się do historii kultury (czasy obecne)26. 

Rasizm religijny

Rasizm eksplikowany, ukonstytuowany i  zinstytucjonalizowany w  religii zdaje się 
najbardziej „pierwotny”. Ciekawie ujmuje to Jan Stanisław Bystroń, pisząc: „Człowiek 
pierwotny żył — powiedzieć można — w zupełności w atmosferze religijnej. Cała jego 
wiedza, cała twórczość pozostawały w najściślejszym związku z tym systemem transcen-
dentalnych związków, który nazwać możemy religią; terytorium, które zamieszkiwał, 
w ponadnaturalny sposób związane było ze światem bogów, a całe jego życie społeczne 

23 J. M. Blaut, Th e Th eory of Cultural Racism, „Antipode: A Radical Journal of Geography” 1992, 
nr 23, s. 289–299.
24 Badając zagadnienie związane z ruchem mormonów, który powstał w obszarze języka angiel-
skiego, odniosę się krótko do terminu rasizm wraz z polem semantycznym, jakie nadaje temu 
terminowi właśnie angielszczyzna. Według drugiego wydania Th e Oxford English Dictionary 
(red. nacz. T. J. Benbow, t. 1–20, Oxford 1989) słowo racism po raz pierwszy zostało użyte w 1934 r. 
w książce Lawrence’a Dennisa Th e Coming American Fascism (wersja elektroniczna dostępna na: 
http://www.yamaguchy.netfi rms.com/7897401/dennis/dennis_index.html; 15.08.2008); chro-
nologicznie drugie użycie pochodzi z pracy Magnusa Hirschfelda Racism, przetłumaczonej na 
angielski w 1938 r. (napisana ona została w  latach 1933–1934 w  j. niemieckim; autor już swo-
bodnie posługuje się tym terminem, dlatego też jego uznaje się za twórcę tego pojęcia). Dzieło 
to jest polemiką z ideologiami i teoriami protoetnicznymi (rasowymi). Autor krytykuje takie po-
stacie, jak Arthur de Gobineau, Vacher de La–Pouge czy Houston Stewart Chamberlain, a swoje 
przekonania nazywa panhumanizmem, rodzajem politycznego, protoetnicznego i kulturowego 
uniwersalizmu; szerzej zob. S. T. Francis, Th e Origins of „Racism”, „American Renaissance” 1999, 
nr 5 (periodyk jest pismem proweniencji nacjonalistycznej); zob. także: idem (red.), Race and the 
American Prospect: Essays on the Racial Realities of Our Nation and Our Time, Mt. Airy 2006.
25 Odwołuję się tu do ujęcia zaproponowanego przez Kuhna na gruncie fi lozofi i nauki; 
por. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.
26 J. M. Blaut, op. cit., s. 289–299.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Grzegorz Wiktorowski170

było spełnianiem obowiązków religijnych: święta doroczne, obrzędy plemienne, sto-
sunki z sąsiadami, wojna czy polowanie, wszystko to stanowiło czynność religijną prze-
widzianą i przepisaną w systemie wierzeń. Człowiek taki, zamykający świat w wąskich 
granicach plemiennego doświadczenia, pojmujący przyrodę jako odbicie zewnętrzne 
kompleksu czynności obrzędowych, w ścisłym związku z grupą społeczną, musiał rów-
nież i bóstwa swe wyobrażać sobie na obraz i podobieństwo swoje. […] bóg plemienia 
nie istniał sam przez się i dla siebie, lecz jedynie w związku ze swym społeczeństwem, 
którym się opiekował […]. Na tym stopniu rozwoju pozostaje jeszcze plemienny Bóg 
Starego Testamentu, który opiekuje się tylko swoim ludem. Dopiero chrystianizm 
wnosi tu zasadniczy, ogromny przełom, wynosząc Boga ponad stosunki ludzi27 […]. 
Chrystianizm staje na nieznanym dotąd stanowisku, nie uznając innych bóstw poza 
Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, którego nie ogranicza do jednego tylko plemienia, 
ale oddaje mu rządy całego świata. Stara moralność plemienna Starego Zakonu: oko za 
oko, ząb za ząb, musiała ustępować przed nową, która głosiła równość ludzi i braterstwo 
narodów; szlachetny, w wielkim stylu, utopijny idealizm kosmopolityczny pierwszych 
gmin chrześcijańskich przeciwstawia się doktrynom plemiennym, czyli (w myśl dzisiej-
szych pojęć) nacjonalistycznym […]. Doktryna chrześcijańska jest zbyt idealna, zbyt 
abstrakcyjna, aby mogła zapanować w zupełności […]”28. Dalej Bystroń stwierdza, że 
aby człowiek mógł zrozumieć i przyswoić przesłanie chrześcijaństwa, musiał dokonać 
antropomorfi zacji Boga: „Chrystianizm stanął ponad bogami plemiennymi i, zakłada-
jąc istnienie jedynego Boga, starał się uzasadnić jedność całego świata ludzkiego, ale an-
tropomorfi zmu wyzbyć się w zupełności nie chciał, gdyż był on koniecznym warunkiem 
przystępności nowej nauki. Oczywiście, antropomorfi zm ten z konieczności prowadził 
do nadużywania chrystianizmu dla celów walki rasowej czy narodowej […]. Czyż to nie 
miało być dumą człowieka rasy białej, że Bóg wyobrażany był jako starzec białej rasy. 
[…] z drugiej zaś strony plemiona kolorowe przyjmowały chrystianizm dopiero wów-
czas, gdy po utracie wolności doszły do przekonania, że Bóg świata musi być Bogiem 
zwycięzców. W  związku z  tym przypomnieć można, że ilekroć nawrócone na wiarę 
Chrystusa szczepy próbowały wystąpić przeciwko białym, tylekroć ożywały wierzenia 
pogańskie i dawni bogowie plemienni wracali do władzy […]”29.

Nacjonalizowanie i „urasowianie” Boga w wyobrażeniach ludzi musiało prędzej czy 
później doprowadzić do napięć rasowych, etnicznych, narodowych (nacjonalistycz-
nych). Historia religii zatoczyła krąg: Bóg plemienny/narodowy (JHWH Izraela) — Bóg 

27 Należy zaznaczyć, o czym Bystroń nie wspomina, że tendencje uniwersalizujące wśród Żydów 
i w judaizmie, pojawiają się już kilka stuleci przed chrześcijaństwem, bo w okresie niewoli babi-
lońskiej, czyli w latach 598/597 (pierwsze przesiedlenie do Babilonu) — 538 (dekret Cyrusa ze-
zwalający na powrót Żydów do Palestyny); szerzej odnośnie do chronologii por. J. Bright, Historia 
Izraela, tłum. J. Radożycki, Warszawa 1994, całość.
28 Autor kontynuuje: „[…] wymaga ona już wysokiego rozwoju intelektualnego, aby ją pojąć, cóż 
dopiero, aby przejąć się nią i stosować w życiu”; cyt. J. S. Bystroń, op. cit., s. 293–295.
29 Ibidem, s. 295–296.
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wszystkich ludzi (uniwersalizm, kosmopolityzm — wczesny chrystianizm) — Bóg na-
rodowy/Bóg rasy, grupy. Ciekawych dowodów dostarcza nam tu chrześcijańska ikono-
grafi a. Biały Bóg (przedstawiany jako Starzec z siwą brodą)30 stwarza białego człowieka 
w ogrodzie Eden zlokalizowanym gdzieś w dorzeczu rzek Tygrys i Eufrat lub też, we-
dług ujęć niektórych chrześcijańskich badaczy–ideologów, w umiarkowanym klimacie 
gór Armenii lub w pobliżu Góry Ararat, na której osiąść po Potopie miała Arka Noego. 
Stąd blisko do Kaukazu, kolebki rasy kaukaskiej31. Odwołując się do Księgi Rodzaju, nie 
możemy nakreślić wczesnej ewolucji kulturowej, gdyż jej bohaterowie mają umiejęt-
ność uprawy roli, hodowli zwierząt czy budowania miast. Cała zaś historia rozgrywa 
się na obszarze obejmującym tereny od Mezopotamii po Rzym. Obszary znajdujące się 
poza nimi wydają się niezamieszkałe. Migracja ludności przebiega w kierunku Afryki 
i Azji. Zaczyna się stopniowe zaludnianie tych terenów, a ludzie je zasiedlający przecho-
dzą proces progresywnej degeneracji ich „kaukaskich” cech antropologicznych — ich 
skóra traci biały kolor. Stracony zostaje także dorobek cywilizacyjny32. Powyższy szkic 
otrzymał status historyczności i naukowości, a był rozwijany przez wielu badaczy do 
momentu rozwoju współczesnego standardu wiedzy33.

W pobożności i mentalności ludowej, w różnego rodzaju ideologiach „nacjonalizo-
wanie”, „uetnicznianie” Boga przybiera bardziej wyraźne i radykalne rysy34. Niebawem 

30 Por. także interesującą obecną debatę zajmującą się rasą historycznego Jezusa, m.in.: J. Legon, 
From science and computers, a  new face of Jesus, http://www.archives.cnn.com/2002/TECH/ 
science/–12/25/face.jesus/ (15.08. 2008); Race of Jesus, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Race_of_
Jesus#–cite_ref_21 (15.08.2008); G. Wilson, So what colour was Jesus?, http://news.bbc.co.uk/–2/
hi/uk_news/magazine/3958241.stm (15.08.2008); M. Z. York, What was the race of Jesus Christ, the 
Messiah?, http://www.afroamerica.com/knowledge/religion/doctrine/blkjesus.php (15.08.2008).
31 Takie ujęcie prezentuje: J. Lord, Ancient States and Empires: For Colleges and Schools, New York 
1869; podaję za: J. M. Blaut, op. cit., s. 289–299.
32 Stąd mają wynikać różnice w rozwoju kulturowym, do czego później nawiążą ewolucjoniści.
33 Do koncepcji monogenezy i panhebraizmu powrócę w dalszej części artykułu. Należy zazna-
czyć, że byli również badacze, choć w zdecydowanie mniejszej reprezentacji, przyjmujący teorię 
poligenezy, w której ludzie nie pochodzili od Adama i Ewy oraz nie migrowali do Afryki i Azji, 
lecz zostali tam przeniesieni wraz z dzikimi zwierzętami przez Boga (por. P.  J. Bowler, Th e in-
vention of progress: Th e Victorians and the past, Oxford 1989). Nadmienić można, że koncepcje 
mono– i poligenezy rozwijane są na gruncie współczesnej antropologii fi zycznej w ramach teo-
rii fi logenetycznych (zob. m.in. J. Shreeve, Zagadka neandertalczyka. W poszukiwaniu rodowodu 
współczesnego człowieka, tłum. K. Sabath, Warszawa 1998, passim). 
34 Wspomnieć wystarczy chociażby Joannę d’Arc, która Chrystusa uczyniła królem Francji, Karol 
zaś miał być jego namiestnikiem. XIX–wieczny poeta angielski Kingsley uznawał, że Bóg jest 
zawsze żyjącym królem Anglii. „Etniczność” Boga widoczna jest także w folklorze: „[…] biły się 
dwa bogi, Nasz Pan Jezus żydowskiemu chciał połamać nogi” (cyt. za: J. S. Bystroń, op. cit., s. 302). 
Ubóstwieniu i „etnicyzacji” ulegają również święci i bohaterowie narodowi, o czym podawał Mic-
kiewicz: „[…] i dziwicie się, że Polacy mają litanie, w których wołają do Władysława, poległego 
w obronie chrześcijaństwa pod Warną, do Jana III, do Kościuszki, do naczelnika–kmiecia, i dzi-
wicie się, że nad wszystkich wzywamy Napoleona […]” (cyt. za: ibidem, s. 299–300). W Polsce od 
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jednak rolę interpretatora i ideologa rasizmu przejmą nauki przyrodnicze. Dla Jamesa 
M. Blauta jest to drugi etap rozwoju teorii rasizmu, tym razem w wersji biologicznej. 
Zaopatrzona w  „inwentarz” teoretyczny ideologia rasizmu biologicznego za pomocą 
metodologii i  badań naukowych wytworzyła przekonanie o  nierównych wartościach 
poszczególnych ras: „[…] klasyczny sposób rozumienia pojęcia rasizmu związany jest 
z  tradycją teorii rasowo–antropologicznych, zakładających, że istniejące pomiędzy 
ludźmi różnice psychologiczne, społeczne i kulturowe można wyjaśnić poprzez odwo-
łanie się do zmiennych biologicznych, dziedziczonych w obrębie zbiorowości wyodręb-
nionych na podstawie różnic w wyglądzie fi zycznym ludzi”35. Po II wojnie światowej 
naturalistyczna ideologia rasizmu biologicznego zaczęła tracić na znaczeniu36, dzięki 
rozwojowi różnych koncepcji naukowych z  zakresu teorii kultury (Franz Boas, Paul 
Radin), psychologii (Kurt Lewin) czy fi lozofi i opartej na doświadczeniu, a nie karte-
zjańsko–kantowskim wnioskowaniu apriorycznym (John Dewey, Alfred Whitehead, 
George H. Mead), na rzecz rasizmu kulturowego37. Jednak popularnością cieszył się on 
do lat 50. i 60. XX w., gdzie po wystąpieniu ruchów na rzecz wyzwolenia narodowego 
w krajach Trzeciego Świata oraz pojawieniu się całej gamy ruchów na rzecz praw oby-
watelskich, praktyka rasizmu musiała poszukać innego zaplecza teoretycznego38. 

czasów Jana Kazimierza Matka Boska nosi tytuł Królowej Korony Polskiej. Wspomnieć można 
o próbach podejmowanych przez polskich polityków prawicowych w 2006 r. — Artura Górskiego 
z PiS oraz Halinę Murias z LPR — o zapisie prawnym intronizującym Jezusa Chrystusa na króla 
Polski: „Choć na duchowym tronie Piastów i Jagiellonów zasiada najdostojniejsza Królowa Nieba 
i Ziemi, to nadal duchowy tron króla Polski czeka, aż Polska aktem prawnym swej najwyższej 
władzy ustawodawczej wprowadzi nań Jezusa Chrystusa. Polska potrzebuje potężnej protekcji, by 
szczęśliwie po wyjściu z Egiptu przejść przez pustynię czasu wyrzeczeń i osiągnąć w końcu szczę-
śliwy byt, którego naród upatruje w budowie IV Rzeczypospolitej”; oświadczenie posła, cyt. za: 
http://www.pardon.pl/–artykuł/527/krol_jezus_pierwszy/wszystkie; 15.07.2008 — oświadczenie 
jest niedostępne na stronach sejmowych; więcej przykładów zob. J. S. Bystroń, op. cit., s. 297–306.
35 Cyt. J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, Kraków 2002, s. 65. 
36 Współczesne interpretacje z zakresu genetyki poddają redefi nicji i przewartościowaniu poję-
cie rasy: „Od dawna naukowcy twierdzili, że na poziomie genetycznym zmienność cech między 
poszczególnymi osobnikami z tej samej populacji jest większa niż ta, która istnieje między po-
pulacjami odrębnymi, i że nie ma biologicznego uzasadnienia dla rasy” (Redakcja, Genes, Drugs, 
and Race, „Nature Genetics” 2001, nr 29, s. 239), „To, że rasa w tym kontekście nie jest termi-
nem naukowym, jest rzeczą przyjętą przez ogół naukowców — jest to przekaz, który winien być 
bez końca przypominany” (Redakcja, Census, Race, and Genetics, „Nature Genetics” 2000, nr 24, 
s. 97); cyt. za: Rasizm, http://pl.wikipedia.pl/wiki/Rasizm (15.08.2008).
37 J. M. Blaut, op. cit., s. 289–299.
38 Z powodu braku bezpośrednich powiązań i wpływów na rozwój doktryny i postaw rasistow-
skich w mormonizmie tylko pokrótce zaprezentuję teorię rasizmu kulturowego, która jest ważna 
dla zrozumienia ideologii w wymiarze ogólnym. Podstawą dla rasizmu kulturowego jest europo-
centryzm upatrujący w kulturze i cywilizacji europejskiej (euro–atlantyckiej) wzór dla rozwoju 
gospodarczego i kulturowego, z którego korzystać powinny wszystkie społeczeństwa nieeuro-
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Nas jednak interesuje rasizm, który konstytuuje religia i  którego bazą teoretyczną 
jest zbiór jej doktrynalno–teologicznych założeń. Współcześnie to właśnie mormonizm 
zdogmatyzował i ukonstytuował praktykę rasistowską w sposób szczególny i interesują-
cy zarówno dla badacza, jak i człowieka „Zachodu”. Należy podkreślić, że mormonizm 
nie jest jedynym wyznaniem świata zachodniego, który rozwinął „teologię rasizmu”, 
do czego jeszcze powrócę. Antropomorfi zacja Boga, jaka zaszła w historii religii jude-
ochrześcijańskiej, najbardziej wyraziła się w „etnicyzacji” i „nacjonalizacji” Boga, gdyż 
wyobraźnia ludowa nie koncypowała idei bez–rasowego, bez–narodowego Boga, który 
nie opowiadałby się za wyborem czy błogosławieństwem, opieką nad jakąś konkret-
ną grupą. Bystroń wyraził to w  następujący sposób: „Widzimy więc, jak w  formach 
chrześcijańskich rozwija się treść sprzeczna z duchem nauki Chrystusa. Wracamy do 
pogaństwa, do epoki bogów plemiennych”39. „Nacjonalizacja” Boga konsekwentnie pro-
wadziła do deifi kacji narodu czy grupy40. Ekskluzywizm, połączony z poczuciem szcze-

pejskie, które same nie mogłyby osiągnąć takiego poziomu. Podstawy takiemu ujęciu nadały 
głównie nauki społeczne, a wśród nich MaX Weber oraz zwolennicy funkcjonalizmu struktu-
ralnego Parsonsa (J. R. Peet, Global Capitalism: Th eories of Societal Development, London 1991). 
Weber położył podwaliny przekonań o wyjątkowości umysłowości, racjonalności europejskiej 
oraz historii, która sprawiła, że właśnie na Starym Kontynencie powstały instytucje, które stały 
się źródłem nowoczesności. Jakkolwiek przekonania te nie były osadzone w argumentacji ra-
sowej, weberyzm umocnił postawy eurocentryczne (por. M. Weber, General Economic History, 
New Brunswick 1981, s. 56–57; idem, Th e Agrarian Sociology of Ancient Civilizations, London 
1976, s.  131,  157); z  czego J.  M.  Blaut wyciąga wniosek, że Webera można określić mianem 
„ojca chrzestnego” rasizmu kulturowego (J. M. Blaut, op. cit., s. 289–299). Do tych ujęć nawią-
zały następnie koncepcje dyfuzjonistyczne, eurocentryczna tunelowa wizja historii czy ekologia 
kulturowa (szerzej zob. m.in.: J. Blaut, Diff usionism: A uniformitarian critique, „Annals of the 
Association of American Geographers” 1987, nr 77, s. 30–47; P. Crone, Pre–industrial societies, 
Oxford 1989; E. L. Jones, Th e European miracle, Cambridge 1981).
39 Autor kontynuuje: „Konsekwentnie należy oczekiwać prób przezwyciężenia także i samej for-
my chrześcijaństwa: już nie tylko będzie się pojmowało Boga jako związanego z tym czy innym 
narodem, lecz wprost zacznie się mówić o Bogu narodowym”; J. S. Bystroń, op. cit., s. 300.
40 Tendencje te wyrażają się w historii dość często w różnego rodzaju mesjanizmach. W starożyt-
nym judaizmie mesjanizm zakładał nadejście Mesjasza–Wyzwoliciela, który zaprowadzi rządy 
moralnej i  religijnej odnowy oraz uwolni swój naród od rzymskiej okupacji. W Nowym Testa-
mencie ideę tę zrealizował Jezus Chrystus. Przekonanie to powracało wielokrotnie jako mille-
naryzm (łac. mille — tysiąc) lub chiliazm (grec. chilioi — tysiąc) w chrystianizmie, szczególnie 
na gruncie anglosaskim (adwentyzm, mormonizm, russelizm, restauracjonizm, irwingianizm, 
darbyzm). Rozwijane było także między waldensami, albigensami, braćmi czeskimi, anabap-
tystami (zob. D. Motak, Nowoczesność i  fundamentalizm. Ruchy antymodernisyczne w chrześci-
jaństwie, Kraków 2002, s. 57–62; A. Tokarczyk, Czterech jeźdźców Apokalipsy, Warszawa 1988, 
całość; idem, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1987, passim). „Mesjanizmy” pojawiły się także 
w kontekście narodowowyzwoleńczym, niepodległościowym, jak na przykład mesjanizm polski 
wyłożony w literaturze romantycznej (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) czy koncentrujący się 
wokół mesjanisty i fi lozofa Andrzeja Towiańskiego (towianizm). Współcześnie zaś wyrażały się 
w  licznych ruchach natywistycznych, rewiwalistycznych, eskapistycznych czy separatystyczno–
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gólnego posłannictwa jako roli dziejowej, jest szczególnie zauważalny w mormońskim 
micie założycielskim, według którego Joseph Smith otrzymać miał misję restauracji 
skorumpowanego, odstępczego Kościoła chrześcijańskiego. 

Mormońskie podstawy teoretyczne 

W biografi i Proroka–założyciela podawanej przez mormońskie środowiska kościelne 
rysuje się obraz młodego człowieka, który targany niepokojem i „sprzecznościami”, jak 
sam miał później o tym napisać, nie mógł znaleźć sobie miejsca w żadnym z kościołów, 
które w  swojej bogatej ofercie przedstawiała protestancka rewiwalistyczna Ameryka 
pierwszej połowy XIX  w. Ten wewnętrzny konfl ikt u  młodego Smitha miał dostrzec 
Bóg, który wiosną 1820 r., nieopodal farmy rodzinnej Smithów, objawił się jako Bóg Oj-
ciec i Jezus Chrystus Josephowi: „Zgodnie z powziętym zamiarem zwrócenia się z proś-
bą do Boga, udałem się do pobliskiego lasu. Było to pogodnego poranka, wiosną roku 
1820.  Po raz pierwszy w  życiu odważyłem się na taką modlitwę, albowiem pomimo 
wszystkich moich niepokojów nigdy jak dotąd nie usiłowałem modlić się na głos. […] 
wówczas to, gdy byłem przejęty trwogą, ujrzałem bezpośrednio nad moją głową słup 
światła, jaśniejszy od blasku słońca, który stopniowo opuszczał się z niebios, aż światło 
spoczęło na mnie. […] ujrzałem stojących w  powietrzu nade mną dwóch mężczyzn 
o blasku i wspaniałości niemożliwych do opisania. Jeden z nich, zwąc mnie po imieniu 
i wskazując na drugiego, przemówił: «Ten jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchaj!»”41. 
Wizja ta stać się miała przełomowym wydarzeniem w życiu przyszłego Proroka. W niej 
to otrzymać miał wszelkie wskazówki i potwierdzenie, że wszystkie istniejące konfesje 
chrześcijańskie są skorumpowane, heretyckie i  odstępcze od pierwotnego Kościoła42: 

profetycznych w krajach Trzeciego Świata walczących o zrzucenie kolonialnego zwierzchnictwa 
(szerzej zob. m.in. G. J. Kaczyński, Czarny chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijań-
skimi, Warszawa 1994, s. 164–227; M. Posern–Zielińska, Millenaryzm, [w:] SE, s. 242–244; eadem, 
Natywizm…, s. 252–253; A. Posern–Zieliński, Melanezyjskie ruchy millenarystyczne jako przykład 
współczesnych przeobrażeń kulturowych, „Etnografi a Polska” 1967, t. 11, s. 349–364; M. i B. Strzał-
kowie, „Yalliwanizm” — nowy przejaw „kultu cargo” na terenie Nowej Gwinei, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” 1983, nr 594, s. 73–78).
41 Cyt. za: Świadectwo Josepha Smitha. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Salt 
Lake City UT 1984, s. 6–7 (tłumaczenie polskie); zob. także Joseph Smith — History, [w:] Th e Pearl 
of Great Price. A Selections from Revelations, Translations, and Narrations of Joseph Smith First Pro-
phet, Seer, and Revelator to the Church of Jesus Christ of Letter–day Saints, Salt Lake City UT 1989.
42 Negatywny stosunek do wszelkich wyznań chrześcijańskich, szczególnie zaś do Kościoła kato-
lickiego, znajdzie później swój wyraz w Księdze Mormona; por. m.in. 1Nefi  13, 4–10.26–29.32–34; 
14, 9–13.17; 22, 13–14.23; 2Nefi  28, 3–5.18–19; Kościół katolicki: „[…] gdy nadejdzie gniew Boga, 
zostanie przelany na macierz nierządnic, ten wielki i występny kościół całego świata założony 
przez diabła […]” (1Nefi  14, 17; można nadmienić, że podobne przekonania prezentuje dzisiaj 
wiele amerykańskich protestanckich konfesji fundamentalistycznych, swoje inspiracje czerpiąc 
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„Celem mojego zwrócenia się do Boga było dowiedzenie się, która ze wszystkich sekt 
religijnych jest właściwą, abym wiedział, do której z nich mam się przyłączyć. Gdy więc 
ochłonąłem na tyle, że mogłem przemówić, zapytałem o to dwóch mężczyzn stojących 
przede mną w  jasności. Odpowiedziano mi, bym do żadnej z nich nie przystępował, 
albowiem wszystkie były w  błędzie […]”43. Joseph Smith Jr posłannictwo to podjął. 
Założenie nowej wspólnoty religijnej, która stać się miała prawdziwym, odrestaurowa-
nym kościołem chrześcijańskim, odbyło się w miejscowości Fayette w stanie Nowy Jork 
6 kwietnia 1830 r.44 Zanim do tego doszło, dokonano publikacji jednego z trzech pism 
normatywnych ruchu, jakim jest Księga Mormona, z niej to wywodzić się będą podsta-
wowe twierdzenia, które określam tu jako rasistowskie.

Przekonanie o  wyjątkowości w  mormonizmie znalazło jeszcze jedną bazę teore-
tyczną, na której mogło oprzeć swoje roszczenia. Była nią popularna i  wielokrot-
nie modyfi kowana koncepcja panhebraistyczna. Pochodzi ona z  Biblii Hebrajskiej, 
a wyłożona jest przede wszystkim w Księdze Rodzaju (hebr. בראשית — berē’šît — „Na 
początku”). Jej pierwsze rozdziały przedstawiają koncepcję monogenicznego pocho-
dzenia ludzkości od jednych prarodziców Adama (אָדָם — ’ādām — „człowiek”) i Ewy. 
Rasistowskie koncepcje religijne najczęściej opierały się o własne interpretacje opo-
wieści Starego Testamentu45. Panhebraizm rozwijany był szczególnie przez myślicie-

z obrazów zawartych w Apokalipsie św. Jana — przyp. G. W.); kościoły protestanckie: „Szybko 
nadchodzi czas, gdy wszystkie kościoły utworzone dla zysku, zdobycia władzy nad ludźmi i popu-
larności świata, ludzie, których dążeniem jest rozpusta ciała […], będą potrzebowali obawiać się 
i drżeć ze strachu […]” (1Nefi  22, 23a); wszystkie cytaty za: Księga Mormona. Jeszcze Jedno Świa-
dectwo o Jezusie Chrystusie, bmw 1991 (tłumaczenie polskie — pierwsze w 1981 r.; drukowano 
w Niemczech) — dalej KM.
43 Cyt. za: Świadectwo…, s. 7.
44 Początkowo nowa wspólnota religijna przyjęła nazwę Th e Church of Christ (Kościół Chrystu-
sa), zmienioną w 1832 r. na Th e Church of the Latter Day Saints (Kościół Świętych Dni Ostatnich), 
a  następnie w  1838  r. na obecną nazwę Th e Church of Jesus Christ of Letter–day Saints (Ko-
ściół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich), największej denominacji w łonie mormonizmu; 
por. M. Gajewski, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, http://www.kulty.info/art/591 
(19.01.2006); L.  E.  Garrard, Fayette, New York, http://www.lightplanet.com/mormons/ daily/
history/–1820_1831/fayette_eom.htm (27.04.2006); K.  J.  Hansen, Mormonism, [w:]  M.  Eliade 
(red.), Th e Encyclopedia of Religion, t. 9, New York 1995, s. 109. Walter Martin podaje zmianę 
nazwy z Kościół Jezusa Chrystusa na Kościół Świętych Dni Ostatnich na rok 1834 (por. W. Martin 
(autor), H. Hanegraaff  (red.), Świat religii i sekt, tłum. zespół, Warszawa 2004, s. 219).
45 Z hermeneutycznego punktu widzenia interpretacja tekstu czyniona przez różnorakie ugrupowania 
religijne najczęściej nie odwoływała się do kontekstów kulturowego, historycznego czy literackiego da-
nego fragmentu. Nie zwracała również uwagi na to, co w nomenklaturze egzegezy biblijnej określane 
jest mianem Sitz im Leben („Siedlisko życiowe”, „Osadzone w życiu” — H. Gunkel), poszukując, co au-
tor/autorzy mieli na myśli, nie wspominając już o wyższej krytyce tekstu. Wynikało to zazwyczaj ze sła-
bego przygotowania metodologicznego z zakresu teologii i biblistyki, co skutkowało pojawianiem się 
koncepcji/doktryn, które nie tylko zdawały się nie być intencją autora/autorów danego ustępu, lecz 
również obce były mentalności semickiej, stanowiąc często imputację kulturową, anachronizm same-
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li, teologów i duchowieństwo chrześcijańskie, którzy nie traktowali Biblii wyłącznie 
jako tekstu religijnego, lecz upatrywali w  niej także interpretatora otaczającej ze-
wsząd człowieka rzeczywistości kulturowej. Nowego wymiaru koncepcja ta nabrała 
w  epoce odkryć geografi cznych, która doprowadziła do załamania się chrześcijań-
skiej wizji świata, jak ujął to Jan Lutyński: „«Dzicy» nie znali rolnictwa i  hodowli, 
tymczasem przed potopem Abel był rolnikiem, a Kain pasterzem. «Dzicy» mieli nie 
wyznawać żadnej religii, żyjąc przy tym cnotliwie i szczęśliwie […], podczas gdy Bi-
blia nie mówiła nic o  ludach bez religii, choćby fałszywej […]. Adam i Ewa po po-
pełnieniu grzechu pierworodnego zaczęli odczuwać wstyd, który przekazali całemu 
rodzajowi ludzkiemu, tymczasem niektórzy «dzicy» chodzili nago, i  nie odczuwali 
z  tego powodu żadnego zakłopotania”46. Eksploracja nowych obszarów geografi cz-
nych wymagała rewizji posiadanego konsensusu teoretycznego. „Cały świat” nagle 
uległ rozszerzeniu47. Adaptacji teologicznej do nowej sytuacji poznawczej dokonała 
szczególnie antropologia (etnografi a) misyjna, gdyż to duchowni udający się na misję 
chrystianizacyjną, posiadający umiejętności pisania i czytania, czynili pierwsze opisy 
etnografi czne nowo odkrytych ludów. Kryzys, załamanie jedyności i wiarygodności 
opisu biblijnego i nauczania Kościoła udało się odsunąć na kilka wieków właśnie dzię-
ki koncepcji panhebraistycznej: „obcy świat należało nie tylko zdobyć i wykorzystać, 
trzeba go jeszcze było wmontować we własny system poznawczy, objaśnić za pomocą 
znanych sobie kategorii i  tak zinterpretować, by nowo odkryte fakty nie przeczyły 
obowiązującym sądom i poglądom”48.

Konfrontacja, do której doszło pomiędzy Starym Kontynentem a Nowym Światem49, 
doprowadziła pierwotnie nawet do odmówienia człowieczeństwa rdzennym miesz-
kańcom nowych terytoriów50. Jednakże Kościół w  poczuciu swej nadzwyczajnej misji 

go interpretatora; na temat hermeneutyki i egzegezy biblijnej zob. M. Filipiak, Biblia jako tekst religijny 
i kulturowy, Lublin 1993; B. Lonergam, Metoda w teologii, tłum. A. Bronk, Warszawa 1976, całość 
(s. 153); metodologia interpretacji tekstów Starego Testamentu por. J. Slawik, Egzegeza Starego Testa-
mentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych, Warszawa brw (pozycja nowa).
46 Cyt. J. Lutyński, Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografi a radziecka, Łódź 1956, s. 34.
47 Należy zaznaczyć, że dla starożytnych „całym światem” był obszar tylko im znany, a wszystko, 
co wykraczało poza jego granice, było tajemniczym, groźnym, demonicznym, zmityzowanym 
orbis exterior. Najczęściej był to świat bogów, duchów, zmarłych przodków, demonów, niebez-
piecznych stworów, chaosu. Niekiedy był to bezkresny ocean, który otaczał znany ląd lub po pro-
stu ziemia wyobrażana była jako skończona, uwieńczona krawędzią, za którą była niezbadana 
przepaść (wyobrażenia egipskie, hebrajskie, bliskowschodnie płaskiej ziemi na fi larach).
48 A. Posern–Zieliński, Rozwój badań antropologicznych a 500 lat odkrywania Ameryki, „Etnogra-
fi a Polska” 1992, t. 33, z. 2, s. 13.
49 To właśnie na Amerykach skupiła się cała wczesna ekspansja kolonialna. Nad ich mieszkańca-
mi podjęto refl eksję „antropologiczną”, natomiast opis etnografi czny ludów dalekiej Azji, Afry-
ki, nie wspominając już o Australii i Oceanii, zachodził bardzo wolno, a przyspieszył dopiero 
w XIX–XX stuleciu; por. B. Krzyżaniak, Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone, „Prace 
Komisji Etnografi cznej” t. 2, Poznań 2004, s. 22.
50 Por. C. Montesquieu, O duchu praw, t. 1, tłum. T. Żeleński–Boy, Kraków 1917, s. 338–339.
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zrewidował przekonania i postawy dotyczące „dzikich”, uznając konieczność ich chry-
stianizacji51. Na nowo sformułowana, przedefi niowana hipoteza panhebraistyczna przy-
brała cechy dyfuzjonistyczne. Nie eksplikowano jedynie monogenicznego pochodzenia 
kultur i ludów, ale także religii, które miały oderwać się od monoteistycznej wiary sta-
rożytnych Hebrajczyków52. To właśnie panhebraizm w  kostiumie monogenezy będzie 
odnosił największy sukces i miał popularność wśród badaczy53. Jak zostało już wcześniej 
wspomniane, wszystkie ludy poza chrześcijańskim orbis interior ulec miały rasowej dege-
neracji. Tylko chrystianizacja mogła ten proces zatrzymać i przywrócić „dzikim” możli-
wość zbawienia54. Najpopularniejsze teorie panhebraistyczne odnosiły się do etnogenezy 
Indian Amerykańskich. Jedna z nich głosiła, że aborygeni Nowego Świata pochodzą od 
dziesięciu plemion izraelskich, które zaginęły po wojnie z Asyrią (VIII w. p.n.e.)55. Dru-
ga natomiast, że są wygnanymi potomkami Chama, jednego z synów Noego56. Obie te 
koncepcje znalazły się zarówno w pismach normatywnych, jak i mormońskiej teologii 
i nauczaniu. Drugą koncepcję rozwijał Jean Leary57. Jacques B. Bossuet powoływał się 
na opowieść o wieży Babel58, od której wywodził „dzikszą” część ludzkości, posiadającą 
pomieszane języki oraz rozproszoną poza pierwotne siedziby. Wszystkie te ludy utra-
ciły monoteistyczne wierzenia, jedynie żydzi i  chrześcijanie zdołali do nich powrócić, 
dzięki Abrahamowi, Mojżeszowi i  Chrystusowi59. Samuel Bochart natomiast dokonał 

51 W 1493 r. papież Aleksander VI w bulli Inter caetera, dzieląc świat na strefę wpływów hiszpań-
skich i portugalskich, nakazuje chrystianizację odkrytych społeczeństw pierwotnych (por. dzia-
łalność Bartolomé’a  de Las Casasa: B. de Las Casas, Krótka relacja o  wyniszczeniu Indian, 
tłum. K. Niklewiczówna, Poznań 1988). Juliusz II w 1512 r. oraz Paweł III w 1537 r. ofi cjalnie 
uznają „dzikich” za prawdziwych ludzi (veri homines), którzy są zdolni do przyjęcia prawdzi-
wej wiary i sakramentów (fi dei catholicae et sacramentorum capaces), oraz nakazują ich chrzest 
(B. Krzyżaniak, op. cit., s. 24).
52 Por. M. Skrzypek, Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 12–31; szerzej na temat koncepcji monoteizmu religii ludów pier-
wotnych zob. m.in. H. Zimoń SVD, Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka 
w wiedeńskiej szkole etnologicznej, „Prace Wydziału Teologicznego” t. 125: „Studia Religiologicz-
ne” t. 2, Lublin 2001.
53 Wystarczy wspomnieć choćby ważniejsze dzieła: J. Leary, Histoire d’un voyage fait en la terre du 
Brésil (1594); S. Bochart, Geographia sacra (1646); J. B. Bossuet, Discours sur l’histoire universelle 
(1681); J. F. Lafi tau, Moeurs des sauvages Américains comparées auX moeurs des premiers temps 
(1724). Ten ostatni odwoływał się do dzieł Herodota, Homera, Warrona, Diodora, Pliniusza Star-
szego, Tacyta, Cezara; podaję za: B. Krzyżaniak, op. cit., s. 26, 28.
54 J. W. Rogerson, Anthropology and the Old Testament, Oxford 1978, s. 22–23.
55 Por. 2Krl 18, 9 i n. (stosuję ogólnie przyjęte skróty ksiąg biblijnych). 
56 Por. Rdz 10, 1; zob. F. de Vitoria, O Indianach, tłum. J. Modrzejewski, Warszawa 1954.
57 Por. Rdz 9, 18–29.
58 Ibidem, 11, 1–8.
59 „Dawne tradycje uległy zapomnieniu i zaciemnieniu, a mity, które zajmowały ich miejsce, za-
wierały o nich jedynie prostackie reminiscencje, mnożyły się fałszywe bóstwa”; por. J. B. Bossuet, 
op. cit.; cyt. za: B. Krzyżaniak, op. cit., s. 27.
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syntezy porównawczej nazw miejscowości i mitemów. W swej etymologii widzi nazwy 
hebrajskich miejscowości w nazwach wielu miejsc na ziemi, zaś w mitach nawiązania do 
opowieści starotestamentalnych60. Największy wpływ na rozwój refl eksji panhebraistycz-
no–etnografi cznej miał francuski jezuita Joseph François Lafi tau. Swoją wyraźnie dyfu-
zjonistyczną i monocentryczną etnogenezę wszystkich ludzi wywodził wprost od Adama 
i Ewy: „Badanie, jakie przeprowadziłem nad mitologią pogańską, otworzyło mi drogę do 
nowego systemu i pozwoliło mi sięgnąć poza czasy Mojżesza do naszych pierwszych ro-
dziców, Adama i Ewy, i jeszcze dalej, to znaczy — do Boga, […] do świętej i czystej religii, 
[…] jakiej chciał Bóg, który przekazał ją naszym pierwszym rodzicom”61.

Ważna dla naszych rozważań jest również koncepcja panegipcjanizmu, gdyż staro-
żytny Egipt odegrał istotną rolę w  ukształtowaniu się teologii mormonizmu oraz jej 
kolejnego pisma normatywnego, jakim jest Th e Pearl of Great Price (Perła Wielkiej War-
tości)62. Obok hiperdyfuzjonizmu, który zakładał tylko jeden ośrodek promieniowania 
kulturowego, występowały teorie multidyfuzjonistyczne, poligeniczne. G. Eliot Smith 
oraz W.  J.  Perry, przedstawiciele brytyjskiej szkoły heliolitycznej, reprezentowali sta-
nowisko egiptocentryczne, uznając, że cała ludzkość wywodzi się z kultury powstałej 
w starożytnym Egipcie około 3000 r. p.n.e., skąd ekspandować miała na cały glob63. 

Jakkolwiek niektórzy z  wymienionych powyżej badaczy wysuwali swoje koncepcje 
poza Stanami Zjednoczonymi, a nawet żyli w innym niż Joseph Smith okresie, należy 
zwrócić jednak uwagę, że podstawy teoretyczne monocentryzmu (panhebraizm czy 
panegipcjanizm) rozwijane były od dawna i  w  różnym stopniu reprezentowane przez 

60 S. Bochart, op. cit.; podaję za: B. Krzyżaniak, op. cit., s. 27.
61 J. F. Lafi tau, op. cit.; cyt. za: G. Cocchiara, Dzieje folklorystyki w Europie, tłum. W. Jekiel, War-
szawa 1971, s.  117–118. Lafi tau korzystał z  literatury starożytnej. Odwołał się także w  swoich 
analizach do innego jezuity, Juliena Garniera, który spędził ponad 60  lat wśród Indian Kana-
dy, znał język Huronów, pięć dialektów irokezkich oraz język Algonkinów. Do jego myśli na-
wiązywali później Wolter, A. Ferguson, C. de Brosses, Antoine Yves Gogouet czy J. G. Herder; 
por. H. Zimoń, op. cit., s. 17–18; szerzej zob. K. Kälin, Indianer und Urvölker nach Jos. Fr. Lafi tau 
(1681–1746), Fribourg 1943. 
62 Starożytny Egipt był także wielką inspiracją dla wolnomularstwa, z którego Joseph Smith zapo-
życzył wiele elementów; szerzej zob. G. Wiktorowski, op. cit., s. 288–293; zob. także: J. Gołonóg, 
Mormoni, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2002, nr 3, s. 106; S. H. Goodwin, 
Mormonism and Masonry. A Utah Point of View, Salt Lake City UT 1921, całość; J. B. Groat, Oc-
cultic and Massonic Infl uence in Early Mormonism, 1996, http://www.irr.org/mit/masonry.html 
(02.01.2006); E. Lennhoff , O. Posner, Internationales Freimauerlexikon, Wien 1932, s. 1063–1064; 
K. R. O’Boran, L. Lee O’Boran, Th e Window’s Son: Th e Esoteric History of the Profet Joseph Smith 
and the Origin of Mormonism, Salt Lake City USA 1997 (rozdz. 6: Joseph Smith and Masonry; 
książka jest limitowaną edycją w nakładzie 110 egzemplarzy ręcznie numerowanych); A. Wójto-
wicz SAC, Bóg mormonów, Kraków 2003, passim.
63 W. J. Perry, Th e Children of Sun, bmw 1926; podaję za: B. Krzyżaniak, op. cit., s. 29–30. Koncep-
cję dyfuzji kulturowych z różnych ośrodków promieniowania kulturowego rozwijała wiedeńska 
szkoła kulturowo–historyczna (szerzej zob. H. Zimoń, op. cit., passim). Współcześnie pewną mo-
dyfi kację panegipcjanizmu wyznaje pisarz Erich von Däniken; zob. http://www.daniken.com/.
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ośrodki badawcze, opinię publiczną, duchowieństwo czy wyobraźnię potoczną. Nie spo-
sób ustalić, czy i w jaki sposób Joseph Smith zetknął się z podobnymi propozycjami, jed-
nakowoż możemy z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że sytuacja problemowa, 
która jest tematem tego opracowania, nie była mu obca. W czasach mu współczesnych 
krążyło w świadomości ludowej/potocznej wiele historii starających się wyjaśnić pocho-
dzenie Indian, których kultura i język odstawały bardzo od europejskiego. Próbowano 
znaleźć odpowiedź, skąd się wzięły ludy, o których Biblia nawet nie wspomina. Zaistnia-
ła potrzeba eksplikacji nie tylko „dzikich”, którzy zamieszkiwali kontynent amerykański 
w czasach prekolumbijskich, lecz także występowania wielu pozostałości historycznych, 
na które pionierzy, wieśniacy, rolnicy, przemysłowcy czy poszukiwacze przygód i skarbów 
natrafi ali. Można choćby wspomnieć o występowaniu na terenach wschodnich i środko-
wych Stanów Zjednoczonych sztucznych nasypów, wzgórz (kurhanów?), wzniesionych 
na długo przed przybyciem Europejczyków. Zagadnienie amerykańskich „kurhanów” 
nurtowało intelektualistów XVIII i XIX w. Wewnątrz tych kopców odnajdywano szczątki 
zamarłych, przedmioty codziennego użytku. Takie „znaleziska” musiały pobudzać wy-
obraźnię oraz powodować powstawanie legendarnych opowieści mających na celu ich 
wyjaśnienie. Obecnie za twórców tych kopców uznaje się na podstawie badań archeolo-
gicznych konglomerat plemion indiańskich, które w ten sposób chowały znamienitsze 
osobistości plemienne. Jednakże ówcześni takiej wiedzy nie posiadali, a ich folklor wy-
tworzył własne interpretacje, wśród których koncepcja zaginionych plemion izraelskich 
także znalazła recepcję64. Próby znalezienia odpowiedzi poszukiwano także w namyśle 
nad religią Indian65. Wszystko to można uzupełnić modnymi wówczas objazdowymi 
wystawami osobliwości. Ich właściciele wchodzili często w posiadanie starożytnych ar-
tefaktów, które w różny sposób dostawały się w ich ręce z wykopalisk archeologicznych. 
Jednym z nich był Michael H. Chandler, od którego Joseph Smith w Kirtland odkupił 
kilka mumii i papirusów, z których później miał dokonać tłumaczenia kanonicznej dla 
mormonów Księgi Abrahama, wchodzącej w skład Perły Wielkiej Wartości66.

64 Por. P. Mazur, Teokracja mormonów w latach 1830–1844, „Przegląd Humanistyczny” 2004, R. 48, 
nr 6 (387), s. 100; szerzej na temat kopców: Z. Krzak, Megality świata, Wrocław 2001, passim.
65 KM przedstawia własne stanowisko: „24I Ammon […] zapytał go: Czy wierzysz, że istnieje Bóg? 
25I  król odpowiedział: Nie wiem, co znaczy Bóg. 26Wtedy Ammon zapytał: Czy wierzysz, że ist-
nieje Wielki Duch? 27I król odpowiedział: Wierzę. 28I Ammon powiedział: On jest Bogiem […]” 
(Alma 18, 24–28). Choć cytowany fragment przedstawiać ma starożytną sytuację, widać w niej „doj-
rzałą” refl eksję misjologiczną, którą współcześnie określa się „akomodacją”, „inkulturacją” teologii 
do wyobrażeń kultur plemiennych. Wielki Duch (indiań. manitou) był w wyobrażeniach Indian 
mocą wszechogarniającą całą przyrodę. Nie był wyobrażany pod żadną postacią. Dla białych koloni-
stów był „wielkim duchem”, „dobrym duchem”, „złym duchem”, utożsamionym w końcu z diabłem, 
demonem lub uznanym za fetysz. Stefan Śliwa stwierdza: „żadne poważniejsze dzieło naukowe 
współczesnych znawców indiańskich wierzeń nie nazywa indiańskiego manitu bogiem”; por. S. Śli-
wa, Religie rodzime Ameryki, [w:] J. Keller i inni (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa 1988, s. 219.
66 Starożytności te Chander odkupić miał od Antoniego Lebolo, który prowadząc wykopaliska na 
zachodnim brzegu Nilu, naprzeciw Teb, odkrył je pomiędzy 1817 a 1821 r.; por. H. D. Peterson, 
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Nakreślony powyżej klimat intelektualno–poznawczy towarzyszył powstaniu no-
wego ruchu religijnego, jakim był mormonizm. Można przypuszczać, że na wyobraźni 
Smitha także odcisnął on swoje piętno. Dla analizowanego tu zagadnienia największe 
znaczenie będą miały pisma normatywne mormonizmu, jakimi są Księga Mormona, 
Th e Pearl of Great Price (Perła Wielkiej Wartości) oraz Doctrine and Covenants (Nauka 
i  Przymierza)67, wypowiedzi prezydentów i  przywódców ruchu, jak również idąca za 
nimi praktyka Kościoła68 w skali globalnej. 

Pierwsze ze  świętych pism mormońskich przedstawia historię dotarcia na kontynent 
amerykański w dwóch falach migracyjnych ludów pochodzenia semickiego (rasa kauka-
ska)69. Pierwszą z nich miał być mityczny lud Jeredów, budowniczych wieży Babel70, przy-
były do Ameryki w  II  tysiącleciu p.n.e.: „1Ja, Moroni, piszę teraz o  starożytnym ludzie, 
który zamieszkiwał kraj położony na północy [tzn. Ameryki — G. W.], i został zgładzony 
ręką Pana. 2I podaję ich dzieje […]. 3I przypuszczam, że Żydzi mają początek tej księgi od-
noszący się do stworzenia świata, stworzenia Adama i wydarzeń do czasów wielkiej wieży. 
[…] 33Ten Jered przybył z wielkiej wieży ze swym bratem, ze swoją rodziną i rodziną swego 
brata oraz z przyjaciółmi i  ich rodzinami, gdy Pan pomieszał mowę ludziom i przysiągł 
w gniewie, że zostaną rozproszeni po całym świecie. I zgodnie ze słowem Pana ludzie zo-
stali rozproszeni. […] 38I stało się, że Jered […] zwrócił się do swego brata i powiedział: Idź 
i zapytaj Pana, czy wypędzi nas z tego kraju i jeśli zamierza to uczynić, zapytaj Go, dokąd 
mamy pójść. I kto wie, czy Pan nie zabierze nas do ziemi wybranej ponad wszystkie ziemie 
świata71 […] 41Zbierz swoje stada, samców i samice każdego gatunku, wszelkie nasiona, 
swoją rodzinę, i zabierz Jereda, twego brata, jego rodzinę, a także twoich przyjaciół i ich 
rodziny […]. 42Gdy to uczynisz, poprowadzisz ich do doliny położonej na północ. Tam cię 
spotkam i pójdę przed tobą do ziemi wybranej ponad wszystkie ziemie świata. 43Tam będę 
błogosławił tobie i twoim potomkom, i wychowam sobie wielki naród z twego potomstwa 
[…]. Żaden inny naród na całej ziemi nie dorówna temu narodowi […]”72.

Druga fala emigracyjna pochodzić miała z samej Palestyny, a do Ameryki, która miała 
być nową Ziemią Obiecaną, przybyć miała w VI w. p.n.e.: „1Ja, Nefi , wywodząc się z do-
brych rodziców, byłem nauczany i poznałem nieco z całej wiedzy mojego ojca, i jakkolwiek 
przeszedłem wiele ciężkich doświadczeń […]. Zapisuję więc, czego dokonałem za mojego 

Origin of the Book of Abraham, http://www.lightplanet.com/mormons/basic/scripture/abraham_
origin.html (30.06.2006); szerzej zob. G. Wiktorowski, op. cit., s. 221 i n.
67 Tylko pierwsze pismo zostało przetłumaczone na język polski, dlatego tytuły pozostałych poda-
ję w oryginale wraz z tłumaczeniem w nawiasach.
68 Jeśli nie podano inaczej, chodzi o największy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich 
z siedzibą w Salt Lake City, Utah.
69 Odnośnie do kontrowersji wokół KM, jej twierdzeń, autorstwa i źródeł zob. G. Wiktorowski, 
op. cit., s. 144–198.
70 Por. Rdz 11, 1–9.
71 Zwróć uwagę na koncepcję szczególnej wyjątkowości Ameryki: „ziemia ponad wszystkie zie-
mie świata”.
72 Zob. Eter 1, 1–43.
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życia. 2I piszę w języku mojego ojca, na który składają się pojęcia Żydów i język Egipcjan. 
3I wiem, że to, co piszę, jest prawdą, bo sam piszę według tego, co wiem. 4Mój ojciec, Lehi, 
mieszkał w Jerozolimie od urodzenia, i na początku pierwszego roku panowania Sedecja-
sza, króla Judy, pojawiło się tam wielu proroków głoszących ludziom, że jeśli się nie nawró-
cą, wielkie miasto Jerozolima ulegnie zagładzie […]”73. Następnie po tych wydarzeniach 
Lehi udał się na południe do Morza Czerwonego (Półwysep Arabski?), gdzie wraz ze swoją 
rodziną i towarzyszami, na statkach, udali się do Ameryki. Tam w ciągu niedługiego czasu 
rozrośli się (według przekonania mormonów) w milionowe cywilizacje: „Mnożyliśmy się 
niezmiernie i rozprzestrzenialiśmy po kraju, i bogaciliśmy się […]”74, „[…] powędrowa-
liśmy do kraju na południu nazwanego Zarahemla. I cały ten kraj był zabudowany, a lu-
dzie liczni niczym ziarnka piasku na brzegu morza”75. Potomkowie syna Lehiego imieniem 
Nefi  stać się mieli potężnym ludem zwanym Nefi tami, który miał trwać w „wierze ojców”, 
a po ukazaniu się Jezusa Chrystusa w Ameryce (34 r. n.e.)76, mieli przyjąć chrześcijaństwo 
i założyć w Ameryce Kościół. Jednak niedługo po kolonizacji prekolumbijskiej Ameryki 
przez Nefi tów powstał rozłam między nimi. Cały lud zaczął się buntować przeciw Nefi emu, 
tak że ten odłączył się wraz ze swoją rodziną. Odtąd nazwa Nefi tów będzie przysługiwała 
już tylko jego potomkom: „7I zabraliśmy nasze namioty oraz wszystko, co mogliśmy wziąć 
ze sobą, i wędrowaliśmy w puszczy przez wiele dni. I po wielu dniach wędrówki rozbiliśmy 
nasze namioty. 8I ci, którzy byli ze mną, chcieli, abyśmy nadali temu miejscu nazwę Nefi , 
nazwaliśmy je więc Nefi . 9I wszyscy oni zdecydowali, aby nazywać się Nefi tami. 10I prze-
strzegaliśmy pilnie we wszystkim wyroków, ustaw i przykazań Pana według prawa Moj-
żesza”77. Zwolennicy Lamana, najstarszego syna Lehiego, oraz Lemuela, jego młodszego 
brata, dali początek ludowi o nazwie Lamanici. Po buncie i niechęci pojednania z Nefi ta-
mi, pomimo usilnych próśb Nefi ego, lud ten został przeklęty przez Boga. W tym miejscu 
narracja Księgi Mormona wyjaśnia pochodzenie autochtonicznych mieszkańców Nowe-
go Świata. Otóż ukarani przez Boga przekleństwem ciemnej skóry Lamanici mieli stać się 
przodkami Indian. Poniżej przedstawiam ważniejsze fragmenty Księgi Mormona, które są 
podstawą dla koncepcji rasistowskich rozwijanych do lat 70. XX w.:

„I widziałem, że gdy zmarnieli w niewierze, stali się ciemnym, obmierzłym i brud-
nym ludem, próżnującym i pełnym wszelkich występków”78;

„21I doświadczył ich [tzn. zwolenników Lamana i Lemuela — G. W.] srogim prze-
kleństwem z racji ich niegodziwości, bo znieczulili swe serca przeciwko Panu, że stały 
się one niczym głaz, dlatego jak byli biali, piękni i mili dla oka, aby nie byli pokusą dla 
naszych, Pan Bóg spowodował, że ich skóra stała się ciemna. […] 23I  przeklęci będą 
potomkowie tego, który przyłączy się do ich potomstwa, będą przeklęci tym samym 

73 1Nefi  1, 1–8a.
74 Jarom 1, 8a.
75 Mormon 1, 6–7; zob. także: Helaman 3, 8.14; 3Nefi  8, 14; Mormon 6, 10–15.
76 Zob. 3Nefi  rozdz. 11–29. Datę w nawiasie podają redaktorzy KM. 
77 2Nefi  5, 7–10.
78 1Nefi  12, 23.
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przekleństwem. […] 24I z racji przekleństwa, które na nich spadło, stali się próżnującym 
ludem, pełnym chytrości i złych zamiarów, polującym na zwierzęta puszczy”79.

Księga Mormona opisuje i przedstawia Lamanitów — przodków Indian — jako lud 
dziki, żądny krwi, którego wierzenia, obyczaje i kultura są prymitywne. We fragmen-
tach tych zauważyć można proste obserwacje etnografi czne, jakie mogli poczynić autor/
autorzy tego pisma na Indianach obszaru nizin w pierwszej połowie XIX w.:

„I  świadczę, że Nefi ci pilnie się starali odzyskać Lamanitów dla prawdziwej wiary 
w Boga, jednak nasze wysiłki były nadaremne, albowiem ich nienawiść była niewzru-
szona i kierowali się swoją złą naturą, że stali się dzikim, okrutnym i krwi żądnym lu-
dem, lubującym się w bałwochwalstwie i nieczystości. I żyli z polowania na zwierzęta 
puszczy mieszkając w namiotach i wędrując po puszczy. Golili swe głowy i nosili krótkie 
przepaski ze skóry wokół bioder, i byli wprawni w strzelaniu z łuku, walce na bułaty i to-
pory, a wielu z nich jadło tylko surowe mięso. I bezustannie starali się nas zniszczyć”80;

„4[…] [Amlikici — G. W.] wzorem Lamanitów malowali na swych czołach czerwone 
znaki, ale nie golili swych głów jak Lamanici. 5Głowy Lamanitów były ogolone, i byli 
oni nadzy z wyjątkiem przepaski na biodrach zrobionej ze skóry zwierzęcej, broni którą 
przypasywali, oraz łuków, strzał, kamieni, proc i  innej broni. 6Skóra Lamanitów była 
ciemna — piętno ich ojców będące przekleństwem za występki […]”81;

„I byli dzikim, okrutnym i żądnym rozlewu krwi ludem, wierzącym w tradycje swo-
ich ojców, wierzyli więc, że zostali wypędzeni z  Jerozolimy z  powodu niegodziwości 
swych ojców i że bracia ich ojców traktowali ich niesprawiedliwie […]”82.

Pośród tych wszystkich opisów, których jest znacznie więcej, Księga Mormona przed-
stawia możliwość nawrócenia się potomków Lamana. Związane z tym będzie cudowne 
przywrócenie cech antropologicznych rasy białej:

„Będą się wtedy radować […]. Zasłony sprzed ich oczu zaczną opadać [na skutek 
przyjęcia chrześcijaństwa — G. W.] i niewiele ich pokoleń przeminie, gdy staną się czy-
stym83 i miłym Bogu ludem”84;

„16I stało się, że król i ci, którzy się nawrócili, zapragnęli przyjąć imię, którym byliby 
odróżnieni od swych braci […]. 17I stało się, że nazwali się Anti–Nefi –Lehitami, i byli 
odtąd tak nazywani, i nie nazywali się więcej Lamanitami. 18I stali się bardzo pracowi-
tym ludem, i byli przyjaźni wobec Nefi tów, nawiązali z nimi kontakty, a przekleństwo 
Boże [tj. ciemna skóra — G. W.] nie ciążyło już na nich”85;

„14I stało się, że Lamanici, którzy zjednoczyli się z Nefi tami, zostali zaliczeni do Nefi -
tów. 15I zdjęte zostało z nich przekleństwo, a ich skóra stawała się biała jak Nefi tów. 

79 2Nefi  5, 21–24.
80 Enos 20.
81 Alma 3, 4–6; zob. także: Mosjasz 10, 8; Alma 3, 13.15.16.18.19.
82 Mosjasz 10, 12.
83 Podkr. G. W. Do kwestii poprawiania tekstu KM przez mormonów powrócę poniżej.
84 2Nefi  30, 6.
85 Alma 23, 16–18.
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16I ich chłopcy i córki byli jaśni, zaliczano ich do Nefi tów i nazywano Nefi tami […]”86.
Księga Mormona zawiera jeszcze inne wskazówki dotyczące etnogenezy Indian Ame-

rykańskich, którzy mieliby pochodzić od Lamanitów. Otóż każdy, kto w  jakikolwiek 
sposób przyłączył się do nich, zostawał obciążony tym samym przekleństwem. Zatem 
wśród tych, którzy weszli w związki małżeńskie czy w jakikolwiek inny sposób przystali 
do Lamanitów, zachodziły zmiany antropologiczno–rasowe:

„9I stało się, że kto zmieszał się z Lamanitami, sprowadzał to samo przekleństwo na 
swoje potomstwo. 10Kto więc dał się zwieść Lamanitom, był do nich zaliczany i nazna-
czony tym samym piętnem”87. 

Jednakże święte pismo mormonów zawiera także przekonanie (doktrynę) o możli-
wości „powrotu” do antropologicznych cech rasy kaukaskiej Indian, gdy nastąpi ich reli-
gijne nawrócenie: „6[…] Lamanici, którzy dali wiarę ich słowom i nawrócili się do Pana 
[…] 18stali się bardzo pracowitym ludem […], a przekleństwo Boże nie ciążyło więcej na 
nich”88. Bill McKeever i Eric Johnson z Mormonism Research Ministry podają nawet, że 
jest to możliwe, gdy zaakceptują oni Księgę Mormona89. Wyjątkowym fragmentem jest 
2Nefi  26, 33, nawiązujący w swej myśli do ideałów rewolucji francuskiej i racjonalności 
oświecenia oraz do postulatów, które były głoszone dopiero w XX w. przez różnego ro-
dzaju ruchy na rzecz równouprawnienia, zniesienia segregacji rasowej, tolerancji: „Al-
bowiem żadna z tych niegodziwości nie pochodzi od Pana, który czyni dobro pośród 
ludzi i nie czyni niczego, co byłoby dla nich niejasne; i zaprasza wszystkich, aby przystą-
pili do Niego i korzystali z Jego dobroci, i nie odmawia on nikomu spośród tych, którzy 
przystępują do Niego, obojętne czy jest on czarnoskórym czy białym, niewolnikiem czy 
wolnym, mężczyzną czy kobietą, pamięta On też o innych narodach, i wszyscy są jedna-
kowo traktowani przez Boga, zarówno Żydzi, jak i ludzie innych narodów”.

Wraz ze zmianą stosunków społecznych w XX w. oraz wystąpieniem w dyskursie na-
ukowym, społecznym, politycznym czy kulturowym koncepcji znoszących podstawy 
teoretyczne dla rasizmów, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich z Salt Lake 
City dokonał również zmian w swoich świętych pismach. W cytowanych wyżej frag-
mentach zamiast „biali i mili dla Boga” w wydaniach Księgi Mormona sprzed 1981 r., 
obecnie jest „czyści i mili dla Boga”:

2Nefi  30, 6 — przed 1981 2Nefi  30, 6 — po 1981
„Zasłony sprzed ich oczu zaczną opadać 

i niewiele ich pokoleń przeminie, gdy staną 
się białym i miłym Mu ludem”.

„Zasłony sprzed ich oczu zaczną opadać 
i niewiele ich pokoleń przeminie, gdy staną 

się czystym i miłym Mu ludem”.

86 3Nefi  2, 14–16; por. 2Nefi  30.
87 Alma 3, 9–10; szerzej: ibidem, 3, 8–18.
88 Ibidem, 24, 6b.18; szerzej: ibidem, 24, 6–18; Helaman 5, 19.50; 6, 1 i n.
89 B. McKeever, E. Johnson, Biały i miły czy czysty i miły? Rozważania nad 2Nefi  30:6, http://agape.
pl/index/?id=bbf94b34eb32268ada57a3be5062fe7d (15.08.2008).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Grzegorz Wiktorowski184

Jak podaje Walter Martin, zachowane części oryginalnego rękopisu nie posiadają tego 
fragmentu. Wydania z lat 1830 i 1837 mają słowo „biali”, natomiast wydanie z 1840 r., 
poprawione przez samego Josepha Smitha, ma „czyści”. Jednakowoż wszystkie następne 
wydania powracają do pierwotnej wersji, być może, jak podaje Martin, dlatego że opar-
te one są o wydanie z 1837, a nie z 1840 r. W przygotowaniach do wydania w 1981 r. 
komisja przedstawiła Radzie Prezydenta Kościoła oraz Kworum Dwunastu poprawki 
oparte o wydanie z 1840 r., a nie o oryginalne rękopisy. Koncepcja zmiany nie neguje 
możliwości „nobilitacji” rasowej Lamanitów, usuwa jednak sugestię, że trzeba być bia-
łym, aby być „miłym Bogu”90.

Prócz pism normatywnych rasizm zawiera się szczególnie w nauczaniu prezyden-
tów i  przywódców mormonizmu. Teologia mormońska postuluje pragnienie Boga, 
aby ludzkość stała się „jedną wielką rodziną”. W związku z tym, w kontekście histo-
rycznym, podczas ekspansji mormonów na terenie Stanów Zjednoczonych dochodzić 
miało do mieszanych małżeństw mormonów z Indiankami, nie było mowy natomiast 
o małżeństwach Indian z mormonkami. W liście z 1861 r. do Brighama Younga, dru-
giego prezydenta Kościoła, W. W. Phelps, powołując się na słowa Smitha, pisze: „Jest 
moją wolą, abyście w nadchodzących czasach brali sobie za żony spośród Lamanitów 
i  Nefi tów, aby ich potomstwo mogło stać się białe, miłe i  sprawiedliwe”91. Brigham 
Young w 1859 r. pisał: „Możecie zapytać uczonych świata, czy potrafi ą podać przyczynę 
ciemnej skóry, odrażającej postawy, braku wykształcenia i najgłębszej degradacji spo-
łecznej tubylców tego kraju. [...] Gdy Pan ma ludzi, zawiera z nimi przymierze i daje im 
ostrzeżenie, że jeśli naruszą jego prawo, zmienią jego obrządki i złamią to przymierze, 
które z nim zawarli, dotknie ich znamieniem, tak jak to zrobił z Lamanitami i innymi 
plemionami z  domu Izraela; lecz wkrótce staną się oni białymi i  miłymi ludźmi”92. 
Dwunasty prezydent Kościoła Spencer W. Kimball, powołując się na 2Nefi  30, 6, pod-
czas jednego z  przemówień w  1960  r., stwierdzając, jak Indianie stają się „białymi” 
i „miłymi ludźmi”, opisać miał 16–letnią Indiankę, która miała być „o kilka odcieni” 
jaśniejsza od swoich rodziców93.

Kondycja ludzi rasy negroidalnej przedstawia się znacznie „gorzej” aniżeli sytuacja 
Indian, na rzecz których Smith miał głosić hasła sympatii94, a już w 1830 r. podjąć nawet 
działania misyjne95. Należy tu nadmienić, że czarnoskórzy Amerykanie nie mieli dostę-

90 Podaję za: W. Martin (autor), H. Hanegraaff  (red.), Świat religii i sekt, s. 226.
91 Cyt. za: A. Wojtowicz, op. cit., s. 55; zob. też: B. McKeever, E. Johnson, str. cyt.
92 „Journal of Discourses” t.  7, s.  336 (jest to 26–tomowy zbiór kazań wczesnych przywódców 
Kościoła); cyt. za: B. McKeever, E. Johnson, str. cyt.
93 Ibidem, s. 55; „[Indiańskie] dzieci uczestniczące w programie osiedlania w miastach w Utah są 
często jaśniejsze niż ich bracia i siostry pozostające w rezerwatach” („Improvement Era”, grudzień 
1960, s. 922–923); cyt. za: B. McKeever, E. Johnson, str. cyt.
94 Por. np.  S.  Beźnic, Smith [smiŧ] Joseph, [w:]  T.  Gadacz, B.  Milerski (red.), Religia. En-
cyklopedia PWN, t. 9 (Rut–żywotność), Warszawa 2003, s. 94–95; S. Włodarski, W. Tarnowski, 
Kościoły chrześcijańskie, Warszawa 1968, s. 179.
95 Zob. np. H. Masson, Słownik herezji w Kościele katolickim, tłum. B. Sęk, Katowice 1993, s. 219.
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pu do mormońskiego kapłaństwa do lat 70. XX w. Eksplikacja pochodzenia rasy czar-
nej i jej sytuacja względem zbawienia uwikłana jest w gąszcz teologicznych twierdzeń 
mormońskiego nauczania, niespotykanych nigdzie indziej w chrystianizmie. Związana 
jest szczególnie z doktryną „Planu Zbawienia” (Plan of Salvation)96. Jego autorem ma 
być Bóg Ojciec. Mormoni wierzą w preegzystencję dusz. Otóż ten Bóg Ojciec (Elohim) 
płodzi wraz z Matką w Niebie (Mother in Heaven) nieskończoną ilość duchowych istot 
w kosmicznej orgii. Następnie dusze/duchy te wcielają się w rodzące się na ziemi dzieci, 
stając się ludźmi97. Przygotowują się do tego poprzez „niebiańską edukację”. By móc 
zrealizować ideę „przebóstwienia”, Elohim zwołał Niebiańską Radę, by przedstawić jej 
„Plan Zbawienia”. Do jego wykonania zgłosiło się dwóch ochotników, synów Elohima: 
Jehowa–Jezus Chrystus oraz Lucyfer, młodszy brat98. Ten drugi zaproponował swój 
sposób odkupienia niedoskonałej ludzkości, jednakże Radzie spodobał się plan Jeho-
wy, „przed–śmiertelnego” Jezusa, jako okup z  własnego życia za grzechy wszystkich. 
W Królestwie Celestialnym powstał bunt. Jego przywódcą został Lucyfer — „Syn Ju-
trzenki”. Po stronie rebelianta stanęła jedna trzecia duchów, które zstąpiły na Ziemię99. 
Za karę nie otrzymali materialnych ciał. Wszystkie duchy, które opowiedziały się za 
Jezusem, zeszły na Ziemię jako rasa biała, natomiast te, które pozostały „neutralne”, 
ukarane zostały ciemną karnacją, dając początek rasie negroidalnej100. 

96 Por. Jarom 1, 2; Alma 42, 5; Moses 6, 62; por. G. N. Lund, Th e Plan of Salvation, http://www.
lightplanet.com/mormons/basic/gospel/Plan_Salvation_EOM.htm (03.09.2006); zob. także: Plan 
naszego Ojca Niebieskiego. Dyskusja 1, bmw 1987; także: Kapłaństwo Aarona. Podręcznik 1, bmw 
1996, s. 105–108; Nauczanie — nie ma większego powołania. Przewodnik źródłowy do nauczania 
ewangelii, bmw 2000, s. 3; Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Salt Lake City 1981, s. 18; 
Zasady Ewangelii, Salt Lake City 1980.
97 Należy zaznaczyć, że poglądy te pochodzą od samego Smitha (m.in. Th e Doctrine and Cove-
nants of Th e Church of Jesus Christ of Letter–day Saints. Containing Revelations Given to Joseph 
Smith, Th e Prophet with some Additions by His Successors in the Presidency of the Church, Salt 
Lake City 1989, 76, 23–24; 130, 22; 132, 19–20; 138, 55–56; dalej: D&C). Duchy znajdujące się 
w  stanie preegzystencji są bezcielesne, w przeciwieństwie do Boga, który posiada ciało z krwi 
i kości. Prowadząc doskonałe życie na ziemi, wypełniając wszystkie „przykazania” mormońskie, 
już jako ludzie dostępują „przebóstwienia” (koncepcja różna od teologów Wschodu) po śmierci, 
zamieszkując jedną z planet i wraz ze swoimi boginiami płodzą bezcielesne duchy, tworząc tym 
samym niekończący się łańcuch „wiecznego postępu” (eternal progress); więcej zob. G. Wiktorow-
ski, op. cit., s. 245–291 (tam również szeroka bibliografi a oraz źródła mormońskie zawierające 
powyższe doktryny).
98 Abraham 3, 24–28; Moses 4, 1–4 (oba pisma znajdują się w: Th e Pearl of Great Price. A Selec-
tions from Revelations, Translations, and Narrations of Joseph Smith First Prophet, Seer, and Reve-
lator to the Church of Jesus Christ of Letter–day Saints, Salt Lake City 1989); J. C. Giles, Firstborn 
in the Spirit, http://www.lightplanet.com/mormons/basic/christ/fi rstborn.html (05.09.2006); 
D.  R.  Seely, Jesus Christ is Jehova, http://www.lightplanet.com/mormons/basic/christ/jehovah.
html (05.09.2006).
99 D&C 29, 36–38; koncepcja ta zawarta jest także w Biblii: Ap 12, 4.7–9.
100 Por. T. Zdrojewski, Mormoński rasizm, http://www.kulty.info/art/249 (19.01.2006).
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Właśnie z doktryny o preegzystencji duszy pochodzi idea, że niektóre duchy są bardziej 
„szlachetne i wielkie”101. Mormonizm, nawiązując do biblijnych genealogii starotestamen-
talnych, upatruje przodków rasy negroidalnej w osobach Kaina, Chama i  jego potomka 
Kanaana102: „[…] z Hama wytrysnęła ta rasa, która zachowuje w sobie przekleństwo na tej 
ziemi”103; „26[…] przeklął go [tzn. faraona — G. W.] w stosunku do kapłaństwa. 27Żaden 
faraon pochodzący z tej linii nie miał już prawa do Kapłaństwa […]”104; „[…] i wszystkie 
dzieci Kanaana stały się czarne, tak że były wzgardzone pośród wszystkich ludzi”105. Jo-
seph Fielding Smith, dziesiąty prezydent Kościoła, stwierdził, że miliony dusz przybyły na 
ziemię z przekleństwem czarnej skóry. To właśnie oni mają być potomkami Kaina, który 
ze względu na swoją niegodziwość stał się ojcem niższej/gorszej rasy (inferior race). Lu-
dzie ci mają odczuwać swoją niższość oraz być oddzielonymi od reszty ludzkości106. Na 
temat lineażu Kaina wypowiada się także mormoński apostoł Bruce McConkie107. Mark 
E. Petersem, apostoł mormoński, tak ujął to nauczanie: „Czy istnieje uzasadnienie dlaczego 
typ urodzenia, jaki otrzymujemy w tym życiu [nie miałby być] odzwierciedleniem naszej 
godności lub jej braku w preegzystencji? Czy możemy wyliczyć w jakikolwiek inny spo-
sób narodziny jakiegoś dziecka Bożego w najciemniejszej Afryce lub […] Chinach, czy 
pomiędzy głodującymi hordami w Indiach, podczas gdy część z nas rodzi się tutaj, w Sta-
nach Zjednoczonych? Nie możemy uciec od konkluzji, że z powodu naszej roli [pozycji] 
w preegzystencji, jedni z nas rodzą się Chińczykami, inni Japończykami, inni zaś Świętymi 
w Dniach Ostatnich. To są nagrody i kary, […] zgodnie do ich uczynków. Rozważmy przez 
chwilę wielką łaskę Bożą. Chińczyk, urodzony w Chinach z ciemną skórą oraz wszystkimi 
obciążeniami tej rasy, wydaje się mieć niewielką sposobność. […] Pomimo wszystkiego, co 
mogli oni uczynić w preegzystencji dla uzasadnienia narodzin jako Chińczycy, jeśli teraz, 

101 „the noble and great ones”; por. Abraham 3, 22.
102 W biblijnej etnogenezie Cham jest praprzodkiem rasy negroidalnej. Został przeklęty przez Boga 
za swój występek (por. Rdz 9, 18–29), tak że miał stać się sługą swoich braci. Od niego mają po-
chodzić ludy afrykańskie oraz nie–semickie zasiedlające starożytny Bliski Wschód. Według Biblii 
od Chama miały wywodzić się także ludy nie–negroidalne: potomkowie Misraima (hebr. Egipt), 
od którego pochodzić mieli Filistyńczycy; Kanaana, od którego początek mieli wziąć Chetejczycy, 
Amorejczycy, Kananejczycy, Peryzyjczycy, Chiwwijczycy, Jebuzejczycy (por. Sdz 9, 1) oraz ludy 
przed–asyryjskie i przed–babilońskie (zob. Rdz 10, 6–20; 1Krn 1, 8–16; B. Krzyżaniak, op. cit., 
s.  21–32). W  nomenklaturze lingwistycznej do dziś używa się terminu „języki chamickie” na 
określenie grupy języków afrykańskich (zob. T. Milewski, Zarys językoznawstwa ogólnego, cz. II: 
Rozmieszczenie języków, z. 1, „Prace Etnologiczne” t. 1, Lublin–Kraków 1948, s. 148 i n.).
103 „[…] and thus, from Ham, sprang that race which preserved the curse in the land”; cyt. Abra-
ham 1, 24b; szerzej: ibidem, 1, 20–27.
104 „[…] but cursed him as pertaining to the Priesthood. Now, Pharaoh being of that lineage by 
which he could not have the right of Priesthood [...]”; cyt. ibidem, 1, 26–27. Smith starożytnych 
Egipcjan uznawał za negroidów. 
105 „[…] and there was a blackness came upon all the children of Canaan, that they were despised 
among all people”; cyt. Moses 7, 8b; szerzej: ibidem, 7, 8–12.
106 J. F. Smith, Th e Way to Perfection, Salt Lake City 1935, s. 10l–102.
107 Por. B. R. McConkie, Mormon Doctrine, Salt Lake City 1966, s. 476–477.
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w swoim życiu zaakceptują ewangelię i wytrwają w niej przez resztę życia, mogą otrzy-
mać kapłaństwo, chodzić do świątyni i otrzymać endowmenty oraz [zostać zapieczętowa-
nym] […]. Czyż łaska Boża nie jest zdumiewająca? Pomyślmy o Murzynie, przeklętym dla 
kapłaństwa […]. Ten Murzyn, który w preegzystencji [prowadził] życie, które uzasadnia 
wysłanie go przez Pana na ziemię w lineażu Kaina z czarną skórą i narodziny w najciem-
niejszej Afryce, jeśli jest rad, gdy usłyszy ewangelię i przyjmie ją, może otrzymać wiele 
jej błogosławieństw. […] jeśli […] zaakceptuje ewangelię prawdziwą, szczerą wiarą oraz 
prawdziwie się nawróci, dostanie błogosławieństwo chrztu i dar Ducha Świętego. Jeśli ten 
Murzyn jest wierny wszystkie dni swojego życia, może wejść do królestwa celestialnego. 
Wejdzie tam jako sługa, lecz otrzyma celestialną chwałę”108. Z powyższej mowy wynika, że 
sytuacja rasy negroidalnej jest znacznie gorsza aniżeli rasy mongoloidalnej (Chińczycy).

Mormońscy przywódcy i  teolodzy częstokroć zabierali głos w  sprawie kondycji 
i  statusu czarnoskórych. Poniżej przytoczę kilka znaczących wypowiedzi. W  1857  r. 
Brigham Young nauczał, że wszyscy odstępcy staną się „ciemnowłosi, pomarszczeni 
i czarni jak diabeł”109, oraz o znamieniu Bożym na Kainie, którym mają być „płaski nos 
i czarna skóra”110, a ktokolwiek poślubiłby czarnoskórą kobietę, poniesie karę śmierci: 
„Czy mogę przekazać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały 
mężczyzna należący do wybranego nasienia [jako metafora grupy, potomstwa, rodziny 
— G. W.] zmiesza swoją krew z nasieniem Kaina, kara, [wynikająca] z Bożego prawa, to 
natychmiastowa śmierć. Tak będzie na zawsze”111. Bruce R. McConkie wyjaśnia pocho-
dzenie czarnoskórych jako rezultat rebelii Kaina, który został „przeklęty ciemną skórą, 
[stając] się ojcem Murzynów, a te duchy, które nie są godne, by otrzymać kapłaństwo, 
rodzą się w jego lineażu. Stał się pierwszym śmiertelnikiem, będąc przeklętym jako syn 
zatracenia […]”112. John Taylor, trzeci prezydent Kościoła, nauczał, że potomstwo Ka-
ina „przetrwało” biblijny potop w osobie żony Chama, dlatego że było „koniecznym, 
by diabeł mógł posiadać reprezentację na ziemi, podobnie jak Bóg […]”113. William 

108 Podkr. G.  W.  Przemówienie Marka E.  Petersona wygłoszone na Convention of Teachers 
of   Religion on the College Level na Brigham Young University w  Provo, Utah, 27  sierpnia 
1954 r.; cyt. za: J. i S. Tanner, Th e Changing World of Mormonism. A Behind–the–Scenes Look at 
the Changes in Mormon Doctrine and Practice, bmw 1981, s. 293–294.
109 „Journal of Discourses” t. 5, s. 332; cyt. za: A. Wójtowicz, op. cit., s. 55.
110 „Journal of Discourses” t. 7, s. 290.
111 „Shall I tell you the law of God in regard to the African race? If the white man who belongs to 
the chosen seed mixes his blood with the seed of Cain, the penalty, under the law of God, is death 
on the spot. Th is will always be so”; cyt. za: „Journal of Discourses” t. 10, s. 110.
112 „As a result of his rebellion, Cain was cursed with a dark skin; he became the father of the Ne-
groes, and those spirits who are not worthy to receive the priesthood are born through his lineage. 
He became the fi rst mortal to be cursed as a son of perdition. As a result of his mortal birth he is 
assured of a tangible body of fl esh and bones to eternity, a fact which will enable him to rule over 
Satan”; cyt. za: B. R. McConkie, op. cit., s. 102.
113 „[…] because it was necessary that the devil should have a representation upon the earth as 
well as God […]”; cyt. „Journal of Discourses” t. 22. s. 304; podaję za: J. i. S. Tanner, op. cit., s. 295.
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E. Barrett stwierdza, że „żadne proste wysiłki nie mogły uczynić prozelitów wśród nich 
[tj. Murzynów — G. W.]”114, a mormoński pisarz Arthur M. Richardson konkluduje, 
że „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich nie ma dla Murzynów żadnego 
ewangelicznego wezwania”115.

Po zaprezentowaniu powyższego materiału odnośnie do mormońskiego uprzedzenia 
w stosunku do innych ras, zasadne zdaje się postawienie pytania o jego źródła. Mormo-
nizm powstał w początkach XIX w. w Ameryce, w której praktykowano niewolnictwo. 
W przeciwieństwie do stanów północnych, w których gospodarka rolna skupiała się na 
farmach o  powierzchni 40–60  ha, Południe opierało się o  potężne latyfundia, będące 
własnością dawnej arystokracji angielskiej lub nowo kształtującej się arystokracji ame-
rykańskiej. Plantacje trzciny cukrowej, bawełny czy tytoniu były podstawą ekonomii 
i utrzymania na Południu. Główną zaś siłą roboczą tego systemu nie byli pracownicy na-
jemni, lecz niewolnicy rekrutowani spośród Afrykańczyków, uprowadzanych przemocą 
ze swoich domów i przewiezionych galerami do Nowego Świata116. Bardziej ekstensywna 
i prymitywna gospodarka plantacyjna powodowała coraz większy rozdźwięk między Po-
łudniem a Północą, która w szybkim tempie podlegała urbanizacji, rozwojowi kapita-
lizmu, a co za tym idzie, transformacjom industrialnym, ekonomicznym, społecznym 
i kulturowym oraz oczywiście światopoglądowym. Aktywny społecznie protestantyzm 
amerykański, który był podstawą aksjonormatywną ówczesnego społeczeństwa, musiał 
zmierzyć się i przygotować odpowiedź opartą o religijne, fi lozofi czne i etyczne przesłanki 
w stosunku do ekonomicznego status quo opartego o niewolnictwo. Zależnie od prezen-
towanych interesów eksplikacja ulegała zmianie. Dyskurs publiczny nie ominął religii, 
która uznawana była za zaplecze teoretyczno–światopoglądowe, moralne i normatyw-
ne. Duch reform moralnych, jaki eksplodował wraz z tzw. II Wielkim Przebudzeniem 
(Second Great Awakening; pierwsza połowa XIX  w.), ruchem rewiwalistycznym, któ-
ry przeorientował protestantyzm amerykański na odnowę życia religijnego, aktywizm 
oraz zaangażowanie społeczne, zmusił do refl eksji nad niewolnictwem117. Wiele wspól-
not religijnych funkcjonowało w  rozdwojeniu pomiędzy założycielami postulującymi 
abolicję jako niezgodną z „duchem Ewangelii” a wiernymi posiadającymi niewolnych 

114 J. J. Stewart, W. E. Berrett, Mormonism and the Negro, cz. 2, bmw 1960, s. 5; podaję za: J. i. S. Tan-
ner, op. cit., s. 300.
115 „Th e Church of Jesus Christ of Latter–day Saints has no call to carry the gospel to the Negro, 
and it does not do so”; A. M. Richardson, Th at Ye May Not Be Deceived, bmrw, s. 13; podaję za: 
J. i. S. Tanner, op. cit., s. 300.
116 Por. m.in. M. Maciejewski, Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do 1939 roku, 
Wrocław 2001, s. 96–97.
117 Drugie Wielkie Przebudzenie nie ominęło również rodzinnej miejscowości Smitha w stanie 
Nowy Jork, gdzie w 1820 r. swoje „spotkania przebudzeniowe” rozpoczęli metodyści. Na skutek 
ich działań część rodziny młodego Josepha przyłączyła się do Kościoła Prezbiteriańskiego; szerzej 
zob. K. J. Hansen, Smith Joseph, [w:] M. Eliade (red.), Th e Encyclopedia of Religion, t. 13, New York 
1995, s. 364–365; Świadectwo…, s. 5 i n.
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robotników118. Niebawem doszło do sytuacji, w której każdy oceniany był podług swoje-
go stosunku do niewolnictwa. Dla wszystkich tych, którzy ze względów ekonomicznych 
postulowali utrzymanie niewolnictwa, potrzeba eksplikacji i religijnego uzasadnienia tej 
relacji oraz ukonstytuowania przekonań o niższości i miejsca czarnoskórych stała się nie-
zbędna. Wkrótce wiele spośród wspólnot chrześcijańskich zaczęło tworzyć teologię rasi-
zmu, instytucjonalizację uprzedzeń119. W tej sytuacji dorastał i tworzył nową wspólnotę 
religijną Joseph Smith. Nie sposób ustalić, w kontekście literatury kierowanej konfl iktem 
interesów, na ile wpływ ideałów abolicjonistycznych, a na ile uprzedzenia rasowe były 
częścią przekonań i postaw samego Smitha oraz jego wczesnych zwolenników120. James 
Boyd Christensen w swej pracy stwierdził, że „w 1850 Utah była jedynym terytorium 
zachodnim, w którym posiadano czarnych niewolników […]”121.

Wraz z ekspansją działalności ruchów na rzecz praw obywatelskich oraz transforma-
cji dyskursu publicznego i naukowego, zaczęły rozwijać się postawy przeciwne uprze-
dzeniom, dążące do ograniczeń, a nawet eliminacji jakiejkolwiek formy apartheidu czy 
nietolerancji. W latach 60. i 70. XX w. przez Amerykę przewinęła się fala ruchów wal-
czących o prawa Afroamerykanów122 (Martin Luther King, Malcolm X), społeczności 
żydowskich (Abraham Joshua Heschel), kobiet czy mniejszości seksualnych. Kościół 
mormonów musiał na tę nową sytuację odpowiedzieć. I odpowiedź pojawiła się wraz 
z prezydenturą Spencera Kimballa. Należy zaznaczyć, że działacze i historycy mormoń-
scy zaprzeczają, jakoby ich Kościół kiedykolwiek głosił nienawiść rasową, dokonując 
częstokroć przedefi niowania wczesnej teologii ruchu123. W. J. Walsh, jeden z apologe-

118 W XVIII w. przeciw niewolnictwu występowali kwakrzy (Doroczne Spotkanie Filadelfi jskie po-
tępiło takie zachowanie w 1758 r.) oraz niektórzy teologowie (m.in. Samuel Hopkins). W 1769 r. 
potępili je kongregacjonaliści z Rhode Island. Z inspiracji baptysty Williama L. Garrisona założono 
w 1833 r. Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Zniesienia Niewolnictwa (Th e American Anti–Sla-
very Society); szerzej zob. E. E. Cairns (red.), Christianity Th rough the Centuries. A History of the 
Christian Church, Grand Rapids 1981, s. 420–421; J. B. North, Historia Kościoła, tłum. K. Pawłu-
siów, Warszawa 2000, s. 317; A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980, s. 287.
119 Szerzej por. A. Peck, W poszukiwaniu tożsamości. Rasizm w amerykańskich koncepcjach religij-
nych, Kraków 2007, całość; N. Rogacki, Anglo–izraelityzm — czyli rasowa apokalipsa, „Fronda. 
Pismo Poświęcone” 1999, nr 15/16, s. 241–246.
120 W jednym z listów Smith wypowiada się następująco: „No, unless delivering the people from 
priestcraft , and the priests from the power of Satan, should be considered abolition. But we do not 
believe in setting the Negroes free”; cyt. History of the Church, t. 3, s. 29; podaję za: J. i. S. Tanner, 
op. cit., s. 303.
121 J. B. Christensen, A Social Survey of the Negro Population of Salt Lake City, Utah, Provo br, s. 11–12 
(praca magisterska obroniona na University of Utah); podaję za: J. i. S. Tanner, op. cit., s. 304.
122 Obecnie środowiska afroamerykańskie stosują nawet termin African–American, co można 
przełożyć jako „Afrykano–Amerykanin”, co ma też podkreślić większy związek z kulturą i tożsa-
mością afrykańską. 
123 Por. artykuły apologetyczne, m.in.: W. J. Walsh, Accusatory Questions. If the Book of Mormon is 
true, why is it that when an Indian becomes a Mormon why doesn’t he turn white? (2 Nephi 30:6 — 
prior to 1981 revision), http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/bom_ white_skin.htm; 
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tów mormońskich, konkluduje: „Podsumowując, Księga Mormona stanowczo potępia 
rasizm, określając (ustanawiając), że wszyscy są podobni do Boga i zaproszeni [są] do 
wzięcia udziału w zbawieniu, włączając w to specjalnie (lub swoiście) Czarnych”124. 

W 1978 r. w „Los Angeles Times” ukazał się krytyczny artykuł w stosunku do mor-
mońskiej polityki dyskryminacji. W  odpowiedzi przywódcy mormońscy stwierdzili, 
że doktryna może ulec „zmianie”, tylko w wyniku Boskiego objawienia. I ostatecznie, 
9 czerwca 1978 r. kościelna gazeta „Deseret News” doniosła o otrzymaniu przez Pierw-
szą Prezydencję (First Presidency — rada prezydenta Kościoła) objawienia dopusz-
czającego rasę negroidalną do mormońskiego kapłaństwa. Tekst Deklaracji Ofi cjalnej 
prezydenta Spencera Kimballa brzmiał: „[…] Świadcząc o  rozwoju dzieła Pańskiego 
na całej ziemi, byliśmy wdzięczni, że ludzie wielu narodów odpowiedzieli na przesłanie 
odnowionej Ewangelii i przyłączyli się do kościoła, zwiększając jego liczbę. Sytuacja ta, 
w zamian, natchnęła nas pragnieniem poszerzenia wszystkich przywilejów i błogosła-
wieństw, jakie dostarcza Ewangelia, dla wszystkich godnych członków Kościoła. Świa-
domy obietnic danych przez proroków i  prezydentów kościoła nas poprzedzających, 
że w swoim czasie, według wiekuistego planu Boga, wszyscy z naszych braci, którzy są 
godni, mogą otrzymać kapłaństwo, […] wierni bracia nasi spędzili wiele godzin w Gór-
nej Izbie w Świątyni, błagając Pana o boskie kierownictwo. Wysłuchał On naszych mo-
dlitw i  przez objawienie potwierdził, że długo obiecany dzień nadszedł, kiedy każdy 
wierny i godny mężczyzna w kościele może otrzymać święte kapłaństwo […] włącznie 
z błogosławieństwami świątyni. Odpowiednio każdy godny mężczyzna, członek kościo-
ła, może być ordynowany do kapłaństwa, bez względu na rasę czy kolor. Przywódcy ka-
płańscy pouczeni są o stosowaniu ostrożnej strategii podczas rozmów kwalifi kacyjnych 

idem, Are Mormons Prejudiced?, http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/blacks_ 
prejudice.htm; idem, Blacks Are Not Satan’s Representative, http://www.lightplanet.com/mormons/ 
response/qa/blacks_representative.htm; idem, Did Brigham Young Teach Th at Interracial Marriage 
a  Sin, http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/blacks_chosen.htm; idem, Interracial 
Merriage, http://www.lightplanet.com/family/marriage/interracialmarriage.html; idem, Is Being 
Black a  Disadvantage?, http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/blacks_disadvantage.
htm; idem, Is Skin Colour a Course by God, http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/
blacks_skin_color.htm (wszystkie strony: 22.01.2006); zob. także: fi lm apologetyczny przygotowa-
my przez Th e Society for Truth in Mormon History: A Mormon Story: On Blacks and Racism, 
http://www.youtube.com/watch?v=EttkesUjfAI; wypowiedzi obecnego prezydenta Kościoła Gor-
dona Hinckleya: Gordon Hinckley on Why Blacks Were Denied the LDS Priesthood, http://www.
youtube.com/watch?–v=P_KERZlwOXM&NR=1 (zapytany przez niemieckiego dziennikarza 
o to, dlaczego do roku 1978 żadna osoba, określona przez niego jako „kolorowa”, nie miała dostę-
pu do kapłaństwa, dlaczego rasizm w kościele mormońskim tak długo trwał, odpowiedział: „nie 
wiem, nie wiem”); Hatred and Racism, http://www.youtube.com/watch?v=DnDFocgms7M&featu-
re=related („Nie ma żadnej podstawy dla nienawiści rasowej pośród kapłaństwa tego kościoła”); 
krytycznie: Racism in the Mormon religion, http://www.youtube.com/watch?v=0a4FuVOScmI-
&NR=1 (wszystkie strony: 18.08.2008).
124 „In summary, the Book of Mormon fl atly condemns racism by stating that all are alike unto God 
and are invited to partake of salvation, specifi cally including blacks”; cyt. idem, Is Skin…, str. cyt.
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z  wszystkimi kandydatami do ordynacji kapłańskiej Aarona czy Melchisedeka […]. 
Oświadczamy trzeźwo, że Pan uczynił swoją wolę znaną, aby błogosławić wszystkie 
swoje dzieci, które będą słuchały głosu jego upoważnionych sług”125.

Praktyka i międzynarodowa działalność

Nobilitacja czarnoskórych względem kapłaństwa oraz zdjęcie z rasy negroidalnej 
„Bożej klątwy” stało się drugim, po odrzuceniu praktyki poligynii, krokiem milo-
wym w teologii mormońskiej oraz otworzyło Kościół na nowe zasoby ludzkie, które 
do tej pory były marginalizowane126. Wraz z tymi zmianami szła misja mormońska, 
otwierająca działalność ruchu na terytoria, które nigdy wcześniej przez mormonizm 
nie były eksplorowane. 

125 „As we have witnessed the expansion of the work of the Lord over the earth, we have been 
grateful that people of many nations have responded to the message of the restored gospel, and 
have joined the Church in ever–increasing numbers. Th is, in turn, has inspired us with a desire 
to extend to every worthy member of the Church all of the privileges and blessings which the 
gospel aff ords. / Aware of the promises made by the prophets and presidents of the Church who 
have preceded us that at some time, in God’s eternal plan, all of our brethren who are worthy may 
receive the priesthood, and witnessing the faithfulness of those from whom the priesthood has 
been withheld, we have pleaded long and earnestly in behalf of these, our faithful brethren, spen-
ding many hours in the Upper Room of the Temple supplicating the Lord for divine guidance. 
/ He has heard our prayers, and by revelation has confi rmed that the long–promised day has come 
when every faithful, worthy man in the Church may receive the holy priesthood, with power to 
exercise its divine authority, and enjoy with his loved ones every blessing that fl ows therefrom, 
including the blessings of the temple. Accordingly, all worthy male members of the Church may 
be ordained to the priesthood without regard for race or color. Priesthood leaders are instructed 
to follow the policy of carefully interviewing all candidates for ordination to either the Aaronic 
or the Melchizedek Priesthood to insure that they meet the established standards for worthiness. 
/ We declare with soberness that the Lord has now made known his will for the blessing of all his 
children throughout the earth who will hearken to the voice of his authorized servants, and pre-
pare themselves to receive every blessing of the gospel; tłumaczenie własne; tekst cyt. za: Offi  cial 
Declaration — 2, [w:] D&C. 
126 Mormońscy historycy wskazują, że czarnoskórzy wierni byli obecni w historii Kościoła od sa-
mych jego początków, jednakże w znacznej mniejszości. Podają oni także, że ordynacja kapłań-
ska Murzynów przeprowadzona była już w czasach założyciela. Pierwszym Afroamerykaninem 
miał być Black Pete, który dokonał konwersji w Kirtland. Elijah Abel jest kolejnym, który został 
ordynowany w  1836  r. na starszego i  członka Siedemdziesięciu, prawdopodobnie nawet przez 
samego Smitha. Jednak Brigham Young w 1853 r. zabronił mu otrzymania endowmentów (za: Eli-
jah Abel (1), http://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Abel (22.05.2008); Elijah Abel (2), http://www.
blacklds.org/–mormon/abel.html (22.05.2008) — jest to ofi cjalna strona mormonów pochodze-
nia afroamerykańskiego). W  1839  r. miało być 12  czarnoskórch mormonów, a  w  Nauvoo 22, 
wolnych i  niewolników (za: Blacks and Mormonism, http://en.wikipedia.org/wiki/Blacks_and_
the_Church_–of_Jesus_Christ_ of_Latter–day_Saints; 22.05.2008).
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Jednakże zastosowanie w praktyce „nowego” objawienia nie przebiegało w sposób 
oczywisty i łagodny, a sytuacja wiernych z kontynentów o zróżnicowanym konglo-
meracie etnicznym przed 1978 r. przynosiła wiele problemów w codziennej praktyce 
wyznaniowej. Kościelna gazeta „Deseret News” z  czerwca 1978  r. przyznawała, że 
„głównym problemem, któremu kościół musi stawić czoło, jest jego polityka wzglę-
dem czarnych w Brazylii, gdzie kościół buduje świątynię. Wielu z tamtejszych ludzi 
jest rasowo zmieszana (mixed) i jest często rzeczą niemożliwą określenie, czy człon-
kowie kościoła posiadają czarnych przodków”127. Problem z posiadaniem przodków 
rasy negroidalnej odpowiadał teologiczno–doktrynalnej podstawie, która nie ze-
zwalała na otrzymanie kapłaństwa do 1978 r. czarnoskórym lub wiernym posiadają-
cym czarnoskórych przodków. Abstrahując od pytania o wpływ, zarówno doktryna 
mormońska, jak i amerykańska praktyka społeczna zakładały, że nawet najmniejsza 
domieszka „krwi negroidalnej” czyni z  człowieka przedstawiciela rasy czarnej128. 
Mormońscy przywódcy świadomi byli sytuacji w krajach multietnicznych, lecz zna-
lezienie wyjścia z problemu w świetle nauczania Kościoła nie było takie proste. Ruch 
funkcjonował częstokroć w rzeczywistym rozdarciu pomiędzy doktryną a praktyką. 
Lester E.  Bush Jr stwierdził w  obszernym artykule na temat historii mormońskiej 
doktryny odnośnie do sytuacji czarnoskórych, że decyzja o odmówieniu kapłaństwa 
komukolwiek posiadającemu murzyńskiego przodka (nieważne, jak odległego) ro-
dziła zdecydowany problem teoretyczny dotyczący godności wyboru w  stosunku 
do kapłaństwa i nie pomagała w praktycznym problemie identyfi kacji „krwi Kaina” 
wśród tych, o których nie zawsze posiadano wiedzę na temat murzyńskich przod-
ków129. Międzynarodowy rozwój i wzrost Kościoła przynosił coraz to nowe problemy. 
J. Reuben Clark, pierwszy doradca prezydenta George’a Alberta Smitha, stwierdził, 
że Kościół został wprowadzony „w sytuację w pracy misjonarskiej […], w której jest 
niezwykle trudno, jeśli nie niemożliwe, stwierdzić, kto posiada murzyńską krew, 
a  kto nie. […] jeśli [zatem] chrzcimy Brazylijczyków, prawie na pewno chrzcimy 
ludzi czarnej krwi, a jeśli Kapłaństwo jest im nadawane, co bez wątpienia [zachodzi], 
stajemy twarzą do bardzo poważnego problemu”130.

Mormonizm na kontynencie południowoamerykańskim, wyjąwszy parę prób 
w XIX w. (m.in. w Valparaiso w Chile w latach 1851–1852), pojawił się w drugiej de-
kadzie XX w. w Brazylii (1928) wraz z niemieckimi osadnikami, którzy swoje posłanie 
kierowali jednakowoż do białych, niemieckojęzycznych osadników w kolonii Joinville 

127 „A major problem the church has faced with its policy regarding blacks was in Brazil, where the 
church is building a temple. Many people there are miied [mixed?] racially, and it is oft en impossi-
ble to determine whether church members have black ancestry”; [w:] „Deseret News”, 10 czerwca 
1978 r.; cyt. za: J. i. S. Tanner, op. cit., s. 322.
128 Szerzej na ten temat w kontekście badań socjologicznych, defi nicji rasy i eugeniki zob. A. Peck, 
W poszukiwaniu…, s. 15 i n., 36–52.
129 L. E. Bush Jr, Mormonism’s Negro Doctrine: An Historical Overview, „Dialogue. A Journal of 
Mormon Th ought” 1973, t. 8, nr 1, s. 41 (11–68).
130 Cyt. za: J. i. S. Tanner, op. cit., s. 322–323.
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w stanie Santa Catarina. Do lat 70. XX w. mormonizm nie odnosił wielkich sukcesów. 
Przełomem stało się utworzenie pierwszego okręgu w São Paulo w 1966 r. i budowa 
świątyni oraz z pewnością deklaracja prezydenta Kimballa z 1978 r. otwierająca zain-
teresowanym drogę do mormonizmu131. W innych krajach Ameryki Łacińskiej nauka 
Proroka pojawiała się wraz z rodzinami północnoamerykańskimi. Rozwój wśród rdzen-
nej ludności następuje w drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. XX w. Prezydent 
okręgu kolumbijskiego Julio D’Vila został pierwszym rdzennym Kolumbijczykiem, 
który zajął wysokie stanowisko w międzynarodowych władzach kościelnych (General 
Authority)132. Po stu latach w 1956 r. udało się odnowić misję w Chile. Jednak pierwszy 
Chilijczyk na wysokim stanowisku kościelnym pojawił się dopiero 40 lat później133. Mi-
sja mormońska działała jednak prężnie wśród Indian andyjskich134. Być może praktyka 
ta była reminiscencją przekonania o „przywróceniu” potomków Lamana „prawdziwej 
Ewangelii”, według Księgi Mormona. 

Na Czarny Ląd mormonizm dotarł w 1853 r. wraz z misjonarzami Jessem Have-
nem, Williamem H.  Walkerem oraz Leonardem I.  Smithem, którzy wylądowali na 
Przylądku Dobrej Nadziei135. Przez następne 125 lat obecny był tylko tam. W latach 
1853–1978 prace misyjne prowadzone były wyłącznie wśród białej ludności RPA i Ro-
dezji (obecne Zambia i Zimbabwe). Po cofnięciu klątwy i dopuszczeniu w 1978 r. rasy 
negroidalnej do kapłaństwa, rozpoczęto działalność w innych krajach afrykańskich, 
takich jak Nigeria, Ghana, Zair, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz 
Mauritius i Reunion (wyspy na Oceanie Indyjskim)136. W latach 1855–1865 278 wy-
znawców wyemigrowało do Utah, co sprawiło, że w okresie pomiędzy 1866 a 1903 r. 
nie było w  Afryce żadnego mormońskiego misjonarza. Misja ruszyła ponownie po 
drugiej wojnie światowej, a  w  1954  r. do Afryki przybył prezydent Kościoła David 
O.  McKay, stając się pierwszym przywódcą mormońskim, który odwiedził Afrykę. 
Pierwszym stricte „czarnym” okręgiem mormońskim w Afryce stała się Aba w Nige-
rii, która została utworzona w 1988 r. z Davidem W. Aką jako prezydentem. W 1973 r. 
przetłumaczono Księgę Mormona na afrikaans i  inne języki afrykańskie137. Znaczą-

131 F. G. Erbolato, Th e Church in Brazil, http://www.lightplanet.com/mormons/basic/ organization/–
world/sa_eom.htm (22.05.2008); zob. także: M. L. Grover, Mormonism in Brazil: Religion and De-
pendency in Latin America, bmw 1985 (doktorat obroniony na Indiana  University); A. R. Labarca, 
Dias inesquecíveis de 1978 — Uma nova era para a Igreja no Brasil, „A Liahona” 1988, nr 41, 4–5.
132 J.  E.  D’Vila, Th e Church in Northern South America, http://www.lightplanet.com/mormons/
basic/–organization/world/sa_eom.htm (22.05.2006).
133 Za: ibidem; zob. także: D. B. Cleverly, Missions, http://www.lightplanet.com/mormons/–daily/
missionary/Missions_EOM.htm (22.02.2006).
134 Por. J. E. D’Vila, str. cyt.
135 E.  D.  LeBaron, Th e Church in Africa, http://www.lightplanet.com/mormons/daily/history/ 
africa.html (20.08.2008).
136 Ibidem.
137 Efi k (Nigeria, 1983), kissi (Kenia, 1983), malagasy (Madagaskar, 1986), akan (Ghana, 1987), 
zulu (RPA, 1978) oraz shona (Zimbabwe, 1988); za: ibidem.
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cym wydarzeniem w historii mormonizmu na Czarnym Lądzie stało się poświęcenie 
w 1985 r. świątyni w Johannesburgu w RPA138. 

Zarysowana powyżej historia mormonizmu w Afryce przysparzała Kościołowi, po-
dobnie jak w Brazylii, problemów natury doktrynalno–pragmatycznej. Jak podaje La-
Mar Williams, w latach 60. XX w. więcej niż 60 kongregacji w Nigerii i Ghanie wraz 
ze 160 tysiącami wiernych nie otrzymało chrztu139. W 1961 r. prezydent McKay przy-
był do Nigerii, by zmobilizować „szczerych i chętnych” ludzi, by zaakceptowali Kościół 
bez otrzymywania kapłaństwa. E. Dale LeBaron, mormoński profesor historii Kościoła 
na Brigham Young University, podaje wypowiedź wiernego przybyłego na spotkanie: 
„Wciąż słyszę, gdy mówisz: «jeśli jesteśmy szczerzy». Starszy Williams, chcę, abyś wie-
dział, że jestem szczery. Jestem stary… chory. Lecz kiedy usłyszałem, że zamierzasz być 
tutaj, przeszedłem 16  mil tego poranka, by cię zobaczyć i  posłuchać tego, co chcesz 
powiedzieć. Wciąż pozostaje mi 16 mil do domu i nie czuję się zbyt dobrze. Chcę, byś 
wiedział, że jestem szczery […]. Nie widziałem Prezydenta McKaya. Nie widziałem 
Boga, lecz widziałem ciebie. I  czynię cię osobiście odpowiedzialnym, byś powiedział 
Prezydentowi McKayowi, że jestem szczery”140. Wkrótce media zaatakowały Kościół za 
jego postawę wobec otrzymywania kapłaństwa przez afrykańskich wiernych. Przedsta-
wiciele Kościoła przez kilka lat nie mogli otrzymać wizy od rządu nigeryjskiego, a kiedy 
wspomniany Williams starał się w ambasadzie w Nigerii zakończyć patową sytuację, 
otrzymywał dyspozycje od przywództwa z Salt Lake City, by zaniechał negocjacji w Ni-
gerii i powrócił do domu141. Trudności w misji afrykańskiej trwały do momentu ogło-
szenia przez prezydenta Kimballa deklaracji w 1978 r. Obecnie (dane z 2000 r.) w Afryce 
Zachodniej jest ponad 80 tysięcy mormonów142. 

*

Wspólnota założona przez Josepha Smitha szybko stała się odpowiedzią na XIX–wiecz-
ne przekonania, postawy i  potrzeby wielokulturowego społeczeństwa amerykańskiego. 
Potrzeba silnych więzów wspólnotowych wśród galopującej industrializacji, urbanizacji, 

138 Ibidem. Więcej na temat mormonizmu w Afryce zob. m.in.: J. Brigham, Nigeria and Ghana: 
A Miracle Precedes the Messengers, „Ensign” 1980, nr 10, 73–76; E. D. LeBaron, Gospel Pioneers in 
Africa, „Ensign” 1990, nr 20, 40–43; W. Lye, From Burundi to Zaire: Taking the Gospel to Africa, 
„Ensign” 1980, nr 10, 10–15; R. N. Mabey, G. T. Allred, Brother to Brother: Th e Story of Latter–day 
Saint Missionaries Who Took the Gospel to Black Africa, Salt Lake City UT 1984; A. B. Morrison, 
Th e Dawning of a New Day in Africa, „Ensign” 1987, nr 17, 25–26.
139 E. D. LeBaron, African Converts Without Baptism: A Unique and Inspiring Chapter in Church Hi-
story, http://www.lightplanet.com/mormons/daily/history/blacks/lebaron_africa.htm (05.09.2008).
140 Cyt. za: ibidem.
141 Za: ibidem.
142 Zob. obszerny artykuł: Blacks and Th e Church of Jesus Christ of Latter–day Saint, http://en. 
wikipedia.org/wiki/Blacks_and_Th e_Church_of_Jesus_Christ_of_Latterday_Saints#cite_no–te143 
(05.09.2008).
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polaryzacji społeczeństwa oraz związanych z nimi transformacji społeczno–kulturowych, 
które niezależnie od epoki czy kultury zawsze kontestują i naruszają panujący porządek 
aksjonormatywny i  tradycję, znalazła wyraz w mormonizmie, który dawał schronienie 
wszystkim „zmęczonym” otaczającym społecznym i  religijnym status quo, wszystkim 
poszukującym wiary/duchowości wyrażającej się we wspólnocie, byciu i przeżywaniu–
razem problemów i trudności ludzkiej egzystencji, szczególnie zaś losów pioniera i ko-
lonisty–osadnika. Utrata pewnej podstawy światopoglądowej zawsze kierowała ludzi ku 
kontestującym grupom religijnym, oferującym odpowiedzi na wszystkie pytania. Za taką 
grupę można uznać wczesny mormonizm, który w swoich pismach zdawał się odpowia-
dać i eksplikować niezrozumiałe dla prostych ludzi wydarzenia i sytuacje ich otaczające. 
Jedną z nich było wyjaśnienie pochodzenia Indian amerykańskich czy chociażby nierów-
ności społecznych, jakie obserwować można było wówczas na każdej plantacji bawełny. 

Podtrzymanie takiego porządku społecznego wymagało od ludzi, dla których religij-
na percepcja świata jest ważna, teologicznego uzasadnienia. W tym przypadku okazało 
się, że bardzo brzemiennego w skutkach. Należy zaznaczyć, że na ukształtowanie się 
przekonań mormońskich wpływ miało wiele idei, zarówno religijnych, fi lozofi cznych, 
światopoglądowych, jak i  społecznych czy politycznych. Na tej płaszczyźnie mormo-
nizm zbudował synkretyczną myśl, niespotykaną nigdzie indziej w  chrystianizmie. 
Za teorią poszła praktyka religijna, która jednakże już w XX w., stuleciu najszybszych 
reform społecznych i  rozwoju naukowo–technicznego w  historii świata, nie była do 
utrzymania. Pojawiła się potrzeba „nowego” objawienia, które regulowałoby i  przy-
stosowywało naukę kościelną do czasów obecnych. Dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych Dni Ostatnich wydaje się nowoczesną wspólnotą religijną, integrującą ludzi 
różnych narodowości, ras, o różnym statusie materialnym, szybko rozwijającą się143.

Przedstawione powyżej opracowanie nie wyczerpuje tematu. Może stać się jedynie 
przyczynkiem do dalszych badań, nie tylko dla religioznawców czy antropologów re-
ligii, lecz również badaczy wpływu idei religijnych na myśl społeczną, polityczną czy 
związane z tym stosunki międzynarodowe. Mormonizm jest doskonałym przykładem 
wspólnoty religijnej, której działanie w  skali międzynarodowej uzależnione było od 
przekonań teologicznych. 

143 Zob. fi lm o charakterze propagandowym (ewangelizacyjnym) z 2008 r.: Priesthood for Mormon 
Men of Every Race, http://www.youtube.com/watch?v=13uvDGlcQ8o&eurl (05.09.2008).
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