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na. A jednak wyniku refl eksji znajdujemy w nauce i w myśleniu o nauce te 
same, utopijne schematy. Przyjrzyjmy się im kolejno.

NAUKA JAKO UTOPIA

Uznanie, że istnieje rozziew między tym, co zostało zaakceptowane jako 
naukowe, a tym, co powinno być jako takie zaakceptowane, i że usunięcie tego 
rozziewu stanowi moralną powinność, można uznać za ten rys nauki, który dzieli 
ona z utopią. Można to uznać za wyraz jej realizmu. Dokładniejsze rozumienie 
tej powinności zależy od tego, co uznamy za cel nauki: naukowe będą wtedy 
te osiągnięcia, które realizują cel nauki. Załóżmy, że celem tym jest prawda ro-
zumiana jako adequatio intellectus et rei. Jeśli przyjmiemy, że tym, co jest, są 
twierdzenia i teorie aktualnie zaakceptowane i że niektóre z nich są fałszywe, 
stanowiąc błąd, czyli zło poznawcze, to pozbycie się ich z nauki, tak aby składała 
się ona z twierdzeń i teorii prawdziwych, jest tym, co być powinno. Czy jest to 
możliwe do osiągnięcia? Jeśli ideałem poznania naukowego byłoby uzyskanie 
kompletnego opisu rzeczywistości, to ideał ten byłby utopią rozumianą jako pro-
jekt, którego urzeczywistnienie nie jest możliwe, a źródłem utopijności byłaby 
możliwość wyznaczania coraz to nowych przedmiotów badania. Zwraca na to 
uwagę Jürgen Mittelstrass: „Gdyby nauka była czymś, co może być ukończone, 
to znaczy, gdyby w pewnym momencie wszystko, co może być wyjaśnione przy 
użyciu metod naukowych, zostało wyjaśnione, i gdyby w pewnym momencie 
wszystkie pytania, które można postawić w nauce, zostały postawione, i gdyby 
w pewnym momencie wszystko, co może być kontrolowane za pomocą metod 
naukowych, było kontrolowane, to nauka byłaby jedynie środkiem, artefak-
tem, a nie procesem”20. Nauka ma rys utopijny, ponieważ powinna być wiedzą 
kompletną, a nią nie jest – i być nią nie może. Mimo najszczerszych wysiłków 
uczonych zawsze pozostanie w niej rozziew między tym, co jest (co wiemy), 
a tym, co być powinno (co wiedzieć chcemy). Ten rys – podkreśla Mittelstrass 
– nauka dzieli z ludzkim rozumem i ludzkim pragnieniem (wolą) ostatecznego 
i kompletnego poznania świata. Ową niekompletność i nieskończoność nauki 
zdaniem Mittlestrassa znajdziemy we współczesnym podejściu badawczym 
określanym jako transdyscyplinarne. Transdyscyplinarność zakłada bowiem, że 
świat naturalny jest jednością, a więc że wszystkie sformułowane przez naukę 
prawa tego świata muszą być elementem teorii zunifi kowanej: „Skoro przyroda 
nie odróżnia fi zyki, chemii i biologii, dlaczego nauki, które badają przyrodę, 

20  J. M i t t e l s t r a s s, Science as Utopia w: „Pontifi cae Academiae Scientiarum Scripta Varia” 
2001, t. 99, s. 95 (tłum. fragm. – A.L.K.).
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miałyby to robić w sztywny, oparty na dyscyplinach?”21. Nauka ma rozwiązywać 
problemy, a rozwiązując je, „wynajduje” nowe dyscypliny i kreuje nowe punkty 
widzenia danego problemu, przecinające coraz to nowe zbiory dyscyplin. Ten rys 
utopijności projektu kompletnego poznania ujawnia się jeszcze wyraźniej, gdy 
rozpatrujemy kwestię granic nauki. Nie ma powodu sądzić, że dotrzemy do granic 
poznania (że pozostanie nam jedynie osiąganie większej precyzji pomiarów) czy 
też że wyczerpią się nasze ludzkie możliwości poznawcze. Zawsze będzie możli-
we stawianie nowych pytań i nowych celów, zwłaszcza gdy uznamy, że pytania 
i cele badawcze mogą być wyznaczane nie tylko przez aktualny stan wiedzy, ale 
również przez „zapotrzebowania zewnętrzne” (na przykład społeczne)22. 

Utopijność interpretowana jest tu jako niemożność zrealizowania ideału 
wiedzy kompletnej, a to ze względu na nieskończoność przedmiotów, pytań, 
celów i podejść. Trudno się z Mittlestrassem nie zgodzić, że nauka jest pro-
cesem nieskończonym i że nie da się zasypać przepaści między tym, co wie-
my, a tym, co powinniśmy (chcemy) wiedzieć. Zachodzi natomiast wyraźna 
różnica między nauką skierowaną na poznawanie prawdy a utopią rozumianą 
jako projekt społeczny podjęty „tu i teraz”. W obu przypadkach występu-
je rys utopijności, o którym mówił Mittlestrass: całościowa nieosiągalność, 
i w obu przypadkach mamy do czynienia z próbą budowania pewnej całości, 
przy czym naukowiec pyta, czy ten oto rezultat (dana empiryczna, hipoteza) 
„wpisuje się” w to, co wiemy o świecie, działacz społeczny zaś – czy ten oto 
pomysł (działanie, osoba, prawo, instytucja) mieści się w projekcie. W obu 
przypadkach pojawiają się też kontestacje. W nauce zdarzają się dane, które 
nie pozwalają się włączyć w aktualną wiedzę, a także przypadki falsyfi kujące 
konkretne prawa czy teorie. W przypadku realizacji utopii pojawiają się nato-
miast przeciwnicy danego projektu społecznego, jak również konkurencyjne 
projekty i ich zwolennicy. W tym punkcie ujawnia się jednakże istotna różnica: 
w nauce anomalie i falsyfi katory traktowane są poważnie, jako „głos rzeczy-
wistości”, i prowadzą do rewizji wiedzy, natomiast w przypadku utopii jako 
projektu społecznego przeciwnik czy konkurent jest albo oskarżany o moralną 
niegodziwość i trzeba go „zniszczyć”, a co najmniej „zneutralizować” (gdyż 
przeszkadza w osiągnięciu szczęścia), albo też uznany jest za chorego (jest 

21  Tamże, s. 97. 
22  Zwolennicy koncepcji tak zwanej fi nalizacji nauki twierdzą, że rozwój nauki podąża w dwóch 

kierunkach: tworzenia nowych teorii uogólniających i wyjaśniających poprzednie teorie oraz aplika-
cji teorii „klasycznych” do rozwiązywania konkretnych problemów. Na przykład do obliczania orbit 
pojazdów kosmicznych używana jest teoria Newtona, a nie Einsteina, a w inżynierii materiałowej 
– „klasyczna” termodynamika, a nie mechanika statystyczna. W obu przypadkach nie ma podstaw, 
by sądzić, że wyczerpią się problemy warte naukowego namysłu. Zob. G. B ö h m e, W. v a n  d e n  
D a e l e, R. H o h l f e l d, W. K r o h n, Finalization in Science. The Social Orientation of Scientifi c 
Progress, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht–Boston–Lancaster 1983.
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