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kośćca, pewnych aksjologicznych podstaw, na których budowana ma być
szkoła. W takim wypadku należałoby raczej mówić o grupie współpracujących
ze sobą naukowców, niezasługującej jednak jeszcze na miano szkoły.
Zgoła inny, racjonalny sposób budowania szkoły polega na dokonaniu już
na samym początku wyboru jej aksjologicznych podstaw. Taka sytuacja już na
wstępie będzie niejako wymuszać konieczność chociażby częściowej zbieżności między poglądami głoszonymi przez nowo przystępującego naukowca
a poglądami szkoły.
Formułując odpowiedź na pytanie postawione w tytule tej części artykułu, należy podkreślić, że dopóki występuje owa zbieżność poglądów, dopóty
stosowanie ograniczeń w dynamice rozwoju szkoły nie jest uzasadnione, gdyż
każdy przystępujący do niej naukowiec może ją wzbogacić, a nawet zaproponować inne, nowe spojrzenie na to wszystko, co stanowi przedmiot jej zainteresowania. Ograniczanie dynamiki rozwoju szkoły jest więc zasadne jedynie
w przypadku, gdy ów dynamiczny rozwój prowadzi do utraty znaczenia jej
aksjologicznych podstaw, przekształcając ją w grupę naukowców współpracujących ze sobą, lecz niemających wspólnego trzonu badawczego.
NIEPOKOJE

Tym, co budzi największy lęk przed rewolucjami w ogóle, a w szczególności tymi, które zachodzą i zachodzić będą w obrębie szeroko rozumianej nauki, jest przede wszystkim nieznajomość kierunku, w jakim rewolucja będzie
postępować, a w konsekwencji brak możliwości przewidzenia jej finalnych
skutków oraz ceny, jaką przyjdzie za nią zapłacić.
Rewolucje zachodzące w szkołach w następstwie rozszerzania kręgu dyscyplin znajdujących się w obszarze ich zainteresowań również mogą budzić lęk
związany z niepewnością co do ich kształtu i skutków. Warto więc podjąć próbę
diagnozy tych niepokojów i sprawdzić, czy rzeczywiście są one zasadne.
Jedna z podstawowych obaw o kształt szkoły, w której dokonała się rewolucja interdyscyplinarna, dotyczy wspomnianej już utraty aksjologicznego
kośćca, na którym dana szkoła została ufundowana. Ziszczenie się tej obawy
jest w dużej mierze uzależnione od tego, w jaki sposób zareagują na rewolucję
związani ze szkołą badacze. Istotne znaczenie ma tu zwłaszcza ich zdolność do
– niekiedy diametralnej – zmiany podejścia do uprawiania nauki. Jeśli badacze
w zdecydowany i sprawny sposób zareagują na dokonującą się rewolucję, to
będą w stanie utrzymać wymóg zbieżności między aksjologicznym kośćcem
szkoły a poglądami jej członków.
Inną obawą, wynikającą w pewnym stopniu z obawy wskazanej wyżej,
jest niepokój o to, że wskutek interdyscyplinarnej rewolucji obok pierwotne-
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go aksjologicznego kośćca wyłonią się kośćce zupełnie inne, niekiedy nawet
sprzeczne z pierwotnym. Pierwsza z przedstawionych sytuacji, którą określimy
jako powstanie swoistych subkośćców aksjologicznych, mogąca w konsekwencji oznaczać powstanie w obrębie szkoły subnurtów, nie powinna budzić
obaw, gdyż nie prowadzi do rozpadu szkoły, a przeciwnie, przyczynia się do
jej budowania i poszerzania w zakresie jakościowym. Druga sytuacja, a więc
wykształcenie się nowych kośćców aksjologicznych stojących w sprzeczności
z kośćcem pierwotnym, może niepokoić, ponieważ grozi rozpadem szkoły,
który w rezultacie doprowadzić mógłby nawet do powstania kilku szkół wzajemnie zwalczających swoje poglądy.
Zwrócono wcześniej uwagę na to, że w przypadku niektórych dyscyplin
wiedzy pluralizm paradygmatów jest czymś zupełnie normalnym. Czy jednak
ów pluralizm nie przekreśla możliwości zaistnienia przewrotów naukowych?
Należy mieć na względzie fakt, że w pewnych przypadkach przewrót może
ograniczyć się do bardziej intensywnego korzystania z paradygmatu, który
wcześniej był marginalizowany. Wykorzystywana uprzednio droga do osiągnięcia celu naukowego nie zostaje wówczas ani ostatecznie zamknięta, ani
uznana za anachroniczną i nieskuteczną – mamy zatem do czynienia z nawigacją między alternatywnymi możliwościami rozwiązywania problemów
naukowych. W tym kontekście racjonalne wydaje się pytanie, czy nie należałoby tu mówić raczej o wzroście zróżnicowania paradygmatów niż o rewolucji naukowej. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej mówilibyśmy
o lęku przed coraz większym zróżnicowaniem paradygmatów, a nie o lęku
przed rewolucjami naukowymi.
Z CZEGO NIE WOLNO REZYGNOWAĆ

W związku z omawianym problemem trzeba akcentować przede wszystkim istotną rolę porozumienia między naukowcami. Uzyskanie konsensu może
być bardzo trudne, gdyż badacz często musi „prowadzić mediacje z samym
sobą”, czyli podejmować rozstrzygnięcia i decyzje, które już na etapie dochodzenia do nich jawią się jako niełatwe, między innymi ze względu na ich
przewidywaną recepcję w środowisku naukowym. Podstawowym celem, do
którego dążyć powinien każdy uczony, jest prawda5. W ramach realizacji tej
5
W literaturze duży nacisk kładzie się na to, że zmierzając ku prawdzie, badacz zawsze odbywa
podróż w nieznane, dlatego przysługuje mu status odkrywcy. Status ten powinien odgrywać zawsze
pierwszoplanową rolę i należy być tego świadomym, gdyż wiąże się z nim szczególna odpowiedzialność. Por. S. F r e n c h, J. S a a t s i, Travelling in New Directions, w: The Continuum Companion
to the Philosophy of Science, red. S. French, J. Saatsi, Continuum International Publishing Group,
London–New York 2011, s. 337n.

