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a skutek dominacji pozytywistycznego modelu nauki. Paradygmat pozyty-
wistyczny1, zrodzony w czasach oświecenia, nakazuje darzyć szczególną es-
tymą fakty, czyli te elementy rzeczywistości, które można wykroić z całości 
doświadczenia za pomocą „brzytwy Ockhama” i „gilotyny Hume’a”. Pierwsze 
z tych narzędzi pozwala zrezygnować z analizy zagadnień, których nie da się 
pokazać (badać empirycznie, operacjonalizować i tak dalej). „Gilotyna” nato-
miast usuwa wszystko, co rodzi podejrzenia o próbę przemycenia do dyskursu 
naukowego wartości i zastąpienia opisu tego, co jest, promocją tego, co być 
powinno. 

Jeśli zdefi niujemy humanistykę najprościej, jako „zespół nauk i dyscyplin, 
których przedmiotem jest człowiek historyczny”2, to nietrudno zrozumieć, 
dlaczego w świecie naukowców pozytywistów musiała ona od początku wal-
czyć o należne jej względy. Sam August Comte, ojciec pozytywizmu, uważał, 
że do pełnego wyjaśnienia świata potrzebujemy jedynie pięciu nauk, w tym 
tylko jednej zajmującej się człowiekiem3. Co gorsza, miała nią być socjologia, 
czyli de facto nauka o społeczeństwie jako grupie, nie zaś o człowieku jako 
jednostce. Comte i tak był tu wyjątkowo wielkoduszny – jego pracodawca 
i prekursor Henri de Saint-Simon wolał nazywać tę dziedzinę fi zjologią lub 
też fi zyką społeczną4, co jeszcze wyraźniej pokazywało kierunek, w którym 
zmierzać powinna ulepszona, pozytywna pod każdym względem humanistyka. 
Mówiąc najkrócej, miała ona – po wykonaniu wszystkich niezbędnych cięć 
brzytwą i gilotyną – przekształcić się w zbiór nauk humanistycznych, z których 
każda potrafi łaby wskazać jasne granice swojego przedmiotu i wyczerpująco 
go opisać. Sumując dorobek wszystkich nauk humanistycznych, ludzie mieli 
stopniowo zgromadzić pełną i pewną wiedzę o sobie samych.

Humaniści podjęli rzucone im wyzwanie i zabrali się do pracy, udowadnia-
jąc, że także w rzeczywistości ludzkiej nie brakuje obiektywnych faktów pod-
dających się refl eksji na modłę pozytywistyczną. Choć nie wszyscy podzielali 
bez zastrzeżeń przekonanie, że ideałem byłoby przekształcenie nauk humani-
stycznych w nauki ścisłe wzorem przyrodoznawstwa5, nie da się zaprzeczyć, 
że właśnie ten ideał najlepiej motywował do mobilizacji sił w służbie nauko- 
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wego postępu.  Niebywały rozrost dyscyplin poświęconych poszczególnym 
aspektom funkcjonowania człowieka dowodził zresztą słuszności tego stano-
wiska. Humanistyka wypracowała rzetelną metodologię badań, konstruując 
narzędzia umożliwiające doświadczalną weryfi kację stawianych hipotez (jak 
wywiad standaryzowany, ankieta czy eksperyment naturalny, a nawet labora-
toryjny), i zaczęła wykorzystywać język matematyczny do opracowywania 
wyników swoich dociekań, stosując metody statystyczne. Efekty okazały się 
imponujące. Nie sposób dziś wymienić wszystkich nauk szczegółowych, któ-
re ogrodziły własne poletko badawcze na gruncie humanistyki i podjęły się 
jego uprawy, by z czasem przedstawić owoce swej pracy – wiedzę o konkret-
nym fragmencie ludzkiego świata. Owoce te, dodane do innych podobnych 
dokonań, miały stać się wiedzą o człowieku i jego wytworach: obiektywną, 
prawdziwą, pewną i użyteczną, czyli wiedzą zasługującą na miano Nauki przez 
duże, pozytywne i pozytywistyczne N. I właśnie teraz, kiedy nauki humani-
styczne mogą wreszcie całkiem zasadnie ogłosić swój sukces, polegający na 
spełnieniu wyznaczonych przez pozytywizm standardów, okazuje się, że nikt 
się nie kwapi, by sukces ten oklaskiwać. Jakbyśmy uczestniczyli w zawodach, 
które nie budzą już większego zainteresowania, bo tak kibice, jak sędziowie 
i pozostali uczestnicy, stracili zainteresowanie rozgrywką. 
 

W czasie gdy humaniści pracowali ciężko, nadrabiając brak naukowego 
obiektywizmu w refl eksji humanistycznej, same nauki przyrodnicze zaczęły 
porzucać otwarcie pozytywistyczne założenia. Przodowała w tej reorienta-
cji fi zyka, wcześniej stawiana za godny naśladowania wzór nauki ścisłej. Jej 
odkrycia, takie jak teoria względności Einsteina, zasady termodynamiki i zja-
wisko entropii, zasada nieoznaczoności Heisenberga, mechanika kwantowa 
i wiele, wiele innych sprawiły, że zamiast poszukujących pewności naśladow-
ców Isaaca Newtona fi zycy zaczęli przypominać raczej grupę „tańczących 
mistrzów Wu-Li”7. „Jeśli ktoś nie jest w pierwszej chwili przerażony teorią 
kwantów, to przecież niemożliwe, żeby ją zrozumiał”8, twierdził Niels Bohr, 
trafnie przeczuwając możliwe konsekwencje nowych odkryć dla drogiego nam 
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