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Wstęp

Realizm krytyczny jest programem w filozofii nauki rozwijanym od lat
70. XX wieku. W domenie nauk społecznych program ten postuluje badanie
wzajemnych związków przyczynowych między działaniem człowieka, strukturami
społecznymi oraz kulturą w sposób przekraczający podział na pozytywizm
i interpretatywizm. Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie realizmu
krytycznego jako możliwej metateorii dla badań medioznawczych. Chodzi
o prezentację w dosłownym sensie: uczynić widocznym to, co dotychczas
w polskim środowisku medioznawczym widoczne nie było. Z tak sformułowanym celem wiążą się trzy autorskie decyzje.
Po pierwsze, nie rozważam szczególnie wnikliwie krytyki realizmu krytycznego, choć doczekała się ona na świecie sporej literatury. Przyjmuję,
że zrozumienie zasadności krytyki poważnego i rozbudowanego programu
badawczego, a za taki uchodzi realizm krytyczny, wymaga najpierw rozeznania
w jego pozytywnej treści. Ponieważ program ten jest w polskim środowisku
medioznawczym szerzej nieznany, to i roztrząsanie jego szczegółowych wad
i nieścisłości wydaje się w tym momencie drugorzędne. Niemniej jednak
pewne zagadnienia o charakterze wątpliwości pojawiają się przy omawianiu
poszczególnych zagadnień.
Po drugie, chcę zaprezentować realizm krytyczny jako użyteczną metateorię
dla praktyki badawczej na progu trzeciej dekady XXI wieku. Nie koncentruję się
więc ani na filozoficznych ramach tego programu, tak jak sformułował je jego
twórca Roy Bhaskar (1944–2014) pół wieku temu, ani na ewolucji realizmu
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krytycznego. Zagadnienia te w szczątkowej postaci pojawiają się w rozdziale
drugim, ale tylko po to, by czytelniej nakreślić to, czym realizm krytyczny
jest obecnie.
Po trzecie, choć do pewnego stopnia posługuję się w tej pracy językiem
filozoficznym, nie jest to praca filozoficzna ani nawet filozofująca. Skierowana została do praktyków zwyczajnych, codziennych, żmudnych badań
empirycznych, którzy szukają sposobów na dookreślenie nawyków intelektualnych czyniących tę praktykę łatwiejszą. Filozofia, szczególnie w swym
analitycznym obliczu, dostarcza ku temu narzędzi: kategorii i reguł możliwego
postępowania. Istnieje jednak zasadnicza różnica między uprawianiem filozofii
a korzystaniem z dorobku filozofii. Trafnie przedstawia ją Mateusz Kotowski
(2016, s. 163), pisząc, że obowiązkiem filozofa jest dociekanie prawomocności
reguł postępowania, a nie tylko ich opisywanie. Podchodzę bardzo poważnie
również do przestrogi Daniela Dennetta, który podsumował amatorskie
filozofowanie wśród praktykujących naukowców takimi słowy:
Historia filozofii to historia pełna kuszących pomyłek, popełnionych
przez bardzo bystre osoby, więc jeśli dobrze nie nauczysz się tej historii,
to i ty popełnisz te same pomyłki. Jedną z mało cnotliwych przyjemności
mojego życia jest obserwowanie naprawdę bystrych naukowców na nowo
odkrywających drugorzędne idee filozoficzne, bo wydają im się one nadzwyczaj kuszące aż do momentu, gdy się zatrzymasz, weźmiesz głęboki
oddech i rozłożysz to wszystko na części pierwsze (cyt. za: Baggini, 2013, b.n.).

W konsekwencji, choć zagadnienia, które poruszam w niniejszej książce,
są też przedmiotem wielu historycznych i współczesnych debat filozoficznych,
to jednak nie próbuję nawet wchodzić na to terytorium. Będzie to, jak mniemam,
szczególnie widoczne w rozdziale trzecim, w którym omawiam kontrowersyjne
doktryny współczesnego naturalizmu. Dlatego są kontrowersyjne, że postulują
rzeczy, które budzą zdziwienie, wątpliwości i sprzeciw w różnych środowiskach.
Nie omawiam tych krytyk, ale informuję, że mam świadomość ich istnienia.
Moimi podstawowymi źródłami są prace niefilozoficzne, a w szczególności
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interpretacje metateoretycznie zorientowanych empiryków oraz teoretyków
nauk specjalnych. Jako empiryka-praktyka interesuje mnie résumé programu
filozoficznego: syntetyczny opis tych reguł, które wytrzymały środowiskową
krytykę i które empiryk mógłby zastosować we własnej pracy. Takie résumé,
po translacji z języka filozoficznego na język danej nauki specjalnej, może
stać się zalążkiem jego metateorii.
W pewnym sensie tak właśnie wyglądały początki realizmu krytycznego
jako kandydata do grona programów metateoretycznych dla nauk społecznych.
Bhaskar był absolwentem interdyscyplinarnych studiów na Uniwersytecie
Oxfordzkim, łączących filozofię, ekonomię i politologię (PPE, Philosophy,
Politics, Economics). Ten w zamyśle elitarny kierunek miał kształcić przyszłych
polityków i pracowników wysokiego szczebla administracji państwowej. Miał
więc wyraźnie praktyczny charakter. Uczył tego, jak kierować państwem. Przy
takich celach trudno uciec od refleksji na temat moralności. David Graeber pisał
na łamach Guardiana we wspomnieniu o Bhaskarze, że dla twórcy realizmu
krytycznego naukowe poszukiwania wiedzy prawdziwej były tożsame z politycznym dążeniem do wolności. Bhaskar uważał, że sposób, w jaki studenci
PPE uczeni są wiedzy o świecie, szczególnie w jego ekonomicznym aspekcie, nie
pozwala na zrozumienie rzeczywistych problemów społeczeństw, problemów,
które jako przyszli ministrowie i członkowie służby cywilnej mieli moralny
obowiązek rozwiązywać. Program realizmu krytycznego miał to zmienić.
Pisząc pierwszą książkę, „A Realist Theory of Science” (2008 [1975]), Bhaskar nazwał swoją filozofię „realizmem transcendentalnym”. Był to program
z zakresu ogólnej filozofii nauki, zorientowany na krytykę pozytywizmu
z częściowym wykorzystaniem argumentów Kanta. Argumentacja Bhaskara
brzmiała z grubsza tak: Co jest najważniejsze dla empirystów/pozytywistów? Naukowe eksperymentowanie. Zobaczmy więc, jaki musi być świat,
by eksperymentowanie na nim było możliwe. Wówczas okaże się – twierdził
Bhaskar – że świat ten musi być inny, niż zakładają to pozytywiści. Nie jest
on „płaski”, niezróżnicowany i niezmienny, ale przeciwnie: jest „głęboki”
(tj. realnie istnieją nieobserwowalne i niezależne od nas byty), zróżnicowany
i zmienny. Jaki sens miałoby eksperymentowanie, gdyby świat jawił się nam
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wprost i zawsze tak samo? Praktyka eksperymentowania polega przecież
na interwencji w świat, na manipulowaniu jego elementami, by ujawnić coś,
co inaczej by się nigdy nie ujawniło. Tym czymś są nieobserwowalne struktury
świata i ukryte w nich mechanizmy generatywne, odpowiedzialne za możliwe
do obserwacji zjawiska. Kluczowe dla argumentacji Bhaskara jest to, że struktury
i mechanizmy istnieją oraz mają swoje właściwości (moce) niezależnie od tego,
czy w danym momencie generują zjawiska i czy w danym momencie o nich
wiemy. To z konieczności kieruje uwagę badaczy w stronę założeń ontologicznych. Jeśli jednak – zgodnie z wytycznymi doktryn pozytywistów – porzucimy
wszelkie rozważania metafizyczne, utracimy przy okazji możliwość badania
sporej części świata, która jednak realnie istnieje i oddziałuje.
Sukces pierwszej książki skłonił Bhaskara do rozważań nad możliwościami
stosowania tej perspektywy do realiów nauki społecznej, co uczynił w pracy
„The Possibility of Naturalism” (1998 [1979]), wracając niejako do metodologicznych wątpliwości z czasów studiów PPE. Ta część programu została z kolei
ochrzczona przez Bhaskara „krytycznym naturalizmem”. Wniosek z „The
Possibility of Naturalism” mówi, że naturalizm – rozumiany jako podejście
naukowe owocne w przyrodoznawstwie – jest niemożliwy w nauce społecznej.
Możliwy jednak jest krytyczny naturalizm, odmienny od zwykłego naturalizmu,
ale wyrastający z tych samych, opisanych w „A Realist Theory of Science”
korzeni ontologiczno-epistemologicznych. Możliwość krytycznego naturalizmu
sprawia, że nauka społeczna pozostaje tak samo naukowa jak przyrodoznawstwo,
a niemożliwość zwykłego naturalizmu oznacza, że nie jest ona naukowa w ten
sam sposób. Ten na pierwszy rzut oka nieco zagmatwany argument okazał
się bardzo przydatny dla reorganizacji myślenia własnej pracy przez samych
naukowców społecznych.
Nazwa, która ostatecznie przyjęła się w literaturze, czyli realizm krytyczny,
to efekt recepcji treści obu książek przez ich czytelników; takie połączenie
Bhaskar zaakceptował. Historia kształtowania się nazwy doktryny odsłania
też jej istotę – ta bowiem z pozycji ściśle filozoficznych ześlizgnęła się nieco
niżej, do statusu metateoretycznej nauki społecznej. Bhaskar-filozof nie
został dostrzeżony przez innych filozofów nauki. Oddziaływanie realizmu
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transcendentalnego i krytycznego naturalizmu na dyskurs filozofów nauki
lat 70. XX wieku było co najwyżej minimalne. Natomiast realizm krytyczny
jako résumé obu programów, „wersja przetłumaczona” dla nauk specjalnych,
od razu zyskał spore zainteresowanie, przede wszystkim w brytyjskiej socjologii.
Chciałbym już tutaj zwrócić uwagę na ten historyczny „ruch w dół” realizmu
krytycznego – od ogólnych ambicji filozoficznych do realiów nauk specjalnych
– bo jest on związany z twierdzeniem, które chcę rozwinąć w niniejszej książce:
że realizm krytyczny jako potencjalna metateoria medioznawstwa umożliwia
zrozumiałe doprecyzowanie aparatu teoretycznego różnych współczesnych
teorii w sposób nierewolucyjny, nieradykalny, niekontrowersyjny, a dzięki
temu potencjalnie skuteczny i środowiskowo korzystny, szczególnie w związku
z postulowaną interdyscyplinarnością medioznawstwa. Spróbuję to pokazać
na przykładzie czterech wybranych doktryn naturalistycznych.
Dlaczego realizm krytyczny tak łatwo i szybko zyskał uznanie części brytyjskiej socjologii? Jednym z tropów interpretacyjnych jest szczególna pozycja
marksizmu w połowie XX wieku jako trendu intelektualnego na tle ogólnie
empirystycznych tradycji naukowych w Wielkiej Brytanii i szerzej w świecie
anglosaskim. Problem przedstawiał się następująco. „Marksizm” (tu w bardzo
luźnym rozumieniu) jako teoria ekonomiczna doczekał się nowoczesnej
realizacji m.in. w pracach Sraffy, Dobba, Sweezy’ego i Barana, przenosząc
spór intelektualny na temat kapitalizmu w obszar modeli ekonomicznych
zorientowanych na modelowanie regularności obserwowalnych zdarzeń oraz
na predykcję. Konsekwencją tego przeniesienia było sprowadzenie aspektu
normatywno-moralnego – dla wielu socjologów kluczowego u Marksa – do roli
co najwyżej politycznie zabarwionego komentarza wokół uzyskanych obiektywnych wyników.
W obszarze socjologizującej filozofii marksizm połowy XX wieku został
rozciągnięty między różne opcje z dominującą pozycją szkoły frankfurckiej
oraz strukturalizmem Althussera. Althusser zabiegał o nadanie marksizmowi
bardziej akademickiego charakteru, który z kolei umożliwiłby włączenie
go w ściśle naukowy dyskurs. Przy całej odmienności Althussera względem
determinizmu ekonomicznego, trudno jednak nie dostrzec pewnej tęsknoty
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za pozycją, którą w sporach intelektualnych mieli „marksistowscy” ekonomiści,
merytorycznie krytykowani, ale nielekceważeni przez oponentów.
Realizm krytyczny Bhaskara zaoferował marksistom dwie rzeczy. Po pierwsze,
dał podstawy do naukowej analizy kapitalizmu zorientowanej na identyfikację mechanizmów i mocy sprawczych struktur, a nie tylko na modelowanie
współwystępowania zakodowanych liczbowo zdarzeń. Po drugie, starał się
stworzyć naukowo realistyczną teorię emancypacji, w której możliwe byłoby
udowodnienie konieczności moralnej krytyki struktur kapitalistycznych bez
narażania się na zarzut nieuprawnionego wnioskowania o tym, co być powinno,
na podstawie tego, co jest (Cruickshank, 2016, s. 277). To, do jakiego stopnia
ten projekt się powiódł w aspekcie logiczno-filozoficznym, nie będzie przeze
mnie rozważane. Sygnalizuję jednak sceptycyzm (za: Soin, 2013).
Patrząc z perspektywy brytyjskich marksizujących socjologów, realizm
krytyczny przedstawiał się więc jako program badawczy, który ma większą
szansę na poważną debatę w ojczyźnie Hume’a niż jego kontynentalni prekursorzy z Niemiec i Francji (Brown i in., 2002, s. 3). Bhaskar nie tyle odrzucał
pozytywistyczne metody badań empirycznych, co dowodził w języku aktualnych
sporów naukowych, że owe badania są co najwyżej ślizganiem się po powierzchni
problemów. Uwaga o języku jest kluczowa: szkoła frankfurcka i ogólniej,
kontynentalny marksizm akademicki (poza szczególnym przypadkiem nauk
ekonomicznych), wytworzyły w dużej mierze własny język, sytuując się niejako
równolegle wobec tradycyjnie ujętych nauk empirycznych. Bhaskar wytoczył
działa przeciw praktykom pozytywistów-empirystów, wykorzystując w argumentacji zrozumiały język filozofii nauki.
Choć współczesne polskie medioznawstwo dalekie jest od rozterek marksistów sprzed półwiecza, to z historii upowszechniania się realizmu krytycznego
w brytyjskiej socjologii można jednak wyciągnąć wnioski przydatne polskim
medioznawcom. Po pierwsze, spora część teorii medioznawczych zakłada moc
sprawczą struktur medialnych, nie poświęcając przy tym uwagi szczegółowej
konceptualizacji ani samych struktur, ani ich mocy, a w konsekwencji nie
rozważając ograniczeń zbudowanych wokół nich teorii i języka tych teorii.
Realizm krytyczny jest gotową metateorią umożliwiającą czytelne przedstawienie
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takich rozważań. Po drugie, istotną rolę w medioznawstwie pełni refleksja
normatywna, obejmująca m.in. to, co, jak i dlaczego media powinny lub nie
powinny robić. Równocześnie praktyka metodologiczna medioznawców –
wzorem tradycji pozytywistycznej – nakazuje unikać odniesienia do wartości
podczas projektowania i realizacji badań empirycznych. W efekcie teorie
normatywne mediów zostają formalnie oddzielone od teorii empirycznych
i nie teoretyzuje się ich wzajemnych związków. Jednocześnie niektóre treści
tych pierwszych prześlizgują się do tych drugich, co widać np. w inkorporacji
normatywizmu komunikacyjnego Habermasa do empirycznych badań nad
komunikacją polityczną. I w tej sprawie realizm krytyczny może okazać się
przydatny.
Niniejsza książka nie jest jednak tylko monografią w rozumieniu syntezy
opisów jakiegoś zjawiska. Ma w sobie komponent argumentacyjny na rzecz
pewnej kwestii: ponaddyscyplinarnej integracji naukowej poprzez zrozumienie,
przekładalność teorii i eliminację fałszu oraz nadmiarowości. Stąd może
nietypowa struktura książki, w której część syntezująca program realizmu
krytycznego (rozdział II), została obudowana wątkami kontekstowymi (rozdziały I i III).
Czytelnik może odnieść wrażenie, że kreśląc narrację, łączę ze sobą strzępy
różnych teorii i stanowisk, ślizgając się jedynie po ich powierzchni i nie doceniając
głębi argumentacji, która za nimi stoi. Taki krytyk będzie miał po części rację.
Moja narracja jest bardziej „wszerz” niż „w głąb”; w większym stopniu stanowi
podróż przez świat pytań niż świat odpowiedzi. Książka zadaje na głos pytania
o przekładalność metateoretyczną wybranych stanowisk w nauce społecznej
i odniesienie tego do praktyki medioznawstwa. To, że niektóre odpowiedzi
są względem siebie sprzeczne lub naiwne, nie umniejsza wagi pytań.
Jak zaznaczyłem w tytule, posługuje się terminem „medioznawstwo”
na określenie tego wszystkiego, czym zajmują się osoby związane z wydziałami
dziennikarstwa, komunikacji społecznej itp. Mam oczywiście świadomość tego,
że formalna dyscyplina nosi nazwę „nauk o komunikacji społecznej i mediach”.
Uzmysławiam sobie też spory na ten temat i promocję innych rozwiązań
terminologicznych: nauki o komunikacji/komunikowaniu, komunikologii,
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mediologii, informatologii itp. Wybieram nazwę „medioznawstwo”, bo jest
ona pisarsko poręczna, a nie widzę też żadnych powodów, dla których stosowanie innego określania miałoby mieć jakikolwiek związek merytoryczny
z argumentacją wyłożoną w niniejszej książce. Korzystam też z ogólnej nazwy
„pozytywizm” dla określenia dominującego nurtu w nauce zorientowanego
na potrzebę przenoszenia doświadczeń świata na poziom formalno-logiczny,
nawet jeśli zwolennicy takich zabiegów nie są ani „logicznymi pozytywistami”,
ani „logicznymi empirystami” w sensie doktrynalnie ścisłym.
Na treść książki składają się trzy rozdziały. Pierwszy z nich poświęcam
rozważeniu kilku kluczowych kwestii metateoretycznych współczesnej nauki
społecznej. Przyjmuję, że naukę społeczną w dużym stopniu cechuje interi transdycyplinarność (Holbrook, 2013), która z kolei wymusza refleksję nad
możliwościami komunikacji między dyscyplinami. Rozważam problem demarkacji,
który po latach niebytu wraca do poważnego dyskursu naukowego. Kluczowe
dla tego problemu jest rozpoznanie zjawiska omijania jasnych deklaracji
ontologicznych i epistemologicznych, które utrudniają identyfikację treści
propozycjonalnej teorii. Następnie omawiam wybrane przykłady metateoretycznych debat medioznawczych z ostatnich lat, by zastanowić się, jaką drogę
dla rozwoju dyscypliny i programów badawczych widzą dla siebie praktykujący
naukowcy. Pod koniec rozdziału przedstawiam koncepcję translacji w ujęciu
Donalda Davidsona jako sposób na promocję rozważań metateoretycznych
w celach zwiększenia interdyscyplinarności.
W rozdziale drugim analizuję podstawowe elementy programu realizmu
krytycznego. Przedstawiam nie tyle filozofię Bhaskara, co metateoretyczną
interpretację tej filozofii przez praktykujących badaczy, deklarujących się jako
realiści krytyczni. Opisuję problematykę przechodniości i nieprzechodniości
obiektów nauki, rolę konceptualizacji i abstrahowania, kwestię sił sprawczych
i mechanizmów, emergencję, stratyfikację oraz otwartość/zamknięcie systemowe. W końcowej części rozdziału przedstawiam zalecenia metodologiczne
realistów krytycznych oraz model SAC (Structure-Agency-Culture) Margaret
Archer. Poświęcam też miejsce krytyce wyłożonej przez jednego z nauczycieli
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Bhaskara, Roma Harrégo, którego koncepcje powerful particulars i mechanizmów generatywnych zostały wkomponowane w realizm krytyczny.
W rozdziale trzecim rozważam, jak realizm krytyczny w swoim naturalistycznym obliczu sytuuje się na tle innych popularnych obecnie doktryn naturalistycznych. Podążam tutaj tropem zarysowanym przez Tuukkę
Kaidesoję (2013), który argumentował za naturalizacją programu realizmu
krytycznego, a tym samym za porzuceniem kantowskiej transcendencji, tak
istotnej w oryginalnej myśli Bhaskara. Zdaniem Kaidesoi wbrew możliwym
obawom ortodoksyjnych sympatyków Bhaskara, takie porzucenie nie zdestabilizuje doktryny, a znaturalizowany realizm krytyczny bardziej pasuje
do istniejącej praktyki badań empirycznych. Lepiej więc nadaje się do roli
pomocnej metateorii dla nauki społecznej. Staram się spojrzeć na tę tezę,
przedstawiając cztery współczesne radykalne doktryny naturalistyczne, które
w ostatnich dekadach zyskują coraz większe uznanie. Realizm krytyczny jako
metateoria ma być dla medioznawców sposobem na osłabienie radykalizmu
oraz łatwiejsze przyswojenie tych doktryn.
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1. Metateoria: pluralizm,
demarkacja, unifikacja

Metateoria to teoria teorii, a pośrednio także praktyki badawczej. W naukach empirycznych pomaga w dookreśleniu tego, z jakich elementów można budować teorię
i projektować badania oraz jakie powiązania między elementami są dopuszczalne,
by dana aktywność badawcza albo prawdziwie reprezentowała świat, albo pełniła
inne funkcje przewidziane dla niej przez społeczność naukowców, np. dostarczała
propozycji skutecznego rozwiązania jakiegoś istotnego problemu praktycznego.
Przedstawiane tutaj ujęcie metateorii jest instrumentalne. Metateoria pomaga
w uprawianiu nauk specjalnych, ekonomizując myślenie o badaniach i ułatwiając
translację rezultatów badawczych między różnymi dyscyplinami. Postęp naukowy
nie jest jednak funkcją sukcesu pojedynczych badań i odkryć, ale rezultatem
mozolnego konstruowania sieci wiedzy przez społeczność naukowców, wraz z całą
masą pomyłek, potknięć i ślepych zaułków. Koncept programów badawczych
Imre Lakatosa bardzo dobrze to obrazuje. Będę starał się wykazać, że rozważania
metateoretyczne są przydatne dla tak rozumianego postępu.
Margaret Archer (2019, s. 535), czołowa postać współczesnego realizmu
krytycznego, utożsamia metateorię z metodologią, twierdząc, że są to dwie
nazwy na z grubsza tę samą rzecz, czyli narzędzie umożliwiające badaczom
rozłożenie trudno uchwytnych, rozmytych, płynnych zjawisk na nadające się
do badania fragmenty. Metateoria/metodologia to konstrukt analityczny, „rama”
nakładana na konkretny problem badawczy. Szerokie podejście do metateorii/
metodologii nie jest bynajmniej oczywiste, szczególnie w praktyce pedagogicznej. Autorzy popularnych podręczników do metodologii nauki społecznej,
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niezależnie od semantycznej pojemności stosowanych przez nich definicji
metodologii, w treści prac koncentrują się przede wszystkim na tym, by przedstawić metodę jako zbiór czynności operacyjnych, złożonych z odpowiednich
technik pomiaru wybranych elementów świata i tzw. analizy zmiennych
(patrz np. Babbie, 2003; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2001; Wimmer
& Dominick, 2008). Ujęcie metodologii à la Archer wymaga, by najpierw
dookreślić ramę, której częściami są operacjonalizacja, pomiar cech i analiza zmiennych (w przeciwieństwie np. do analizy zjawisk, działań, sytuacji,
zdarzeń, mechanizmów etc.). Podobne zdanie ma Birgitta Höijer (2017, s. 101),
dla której metodologia to meta-perspektywa dla metod. Archer proponuje
autorską ramę SAC (structure-agency-culture), w której analiza zmiennych
odgrywa minimalną rolę. Jest to czytelne i jasne. Podobnie czytelna i jasna
jest kluczowa rola analizy zmiennych w ramie logicznego pozytywizmu/
empiryzmu. Jednak przechodzenie między różnymi ramami – szczególnie
w tekstach o charakterze instruktażowym – wymaga podania czytelnikom
jakiś dodatkowych wskazówek koordynacyjnych.
Wymienieni wyżej propedeutycy przyjmują implicite ramę wzorowaną
na logicznym pozytywizmie/empiryzmie, ale jednocześnie unikają jasnych
deklaracji w tej sprawie i traktują tę ramę bardzo elastycznie i pojemnie, czego
dowodem swobodne włączanie do tak ramowanej metodologii podejść niepozytywistycznych (np. całej tradycji Verstehen). W krytycznym oglądzie jawi
się to tak, jakby ci autorzy nie chcieli zrezygnować z perswazyjno-instruktażowych korzyści podejścia skupionego na fundamentach badań (tj. logicznego empiryzmu), ale jednocześnie nie byli w stanie zignorować ogromnego
dorobku podejść alternatywnych. Nie chcę tutaj skupić się na krytyce takiego
rozwiązania, zwrócę się natomiast ku kłopotliwym jego konsekwencjom,
biorąc za przykład dyskusję o etnometodologii. Notabene, właśnie dzięki
tradycji etnometodologicznej obiektem moich tu dociekań jest raczej stan
dezorientacji niż błędy czy nieprawidłowości.
Earl Babbie (2003, s. 36) twierdzi, że filarami wszelkiej nauki są logika
i obserwacja. Dopiero z tego punktu widzenia wyróżnia paradygmaty, a wśród
nich etnometodologię. Ale ujęcie logiki przez etnometodologów zasadniczo
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różni się od tego pozytywistycznego. To ostatnie nawet w swoim najbardziej
elastycznym obliczu traktuje logikę jako system reguł, który wymaga nałożenia
na doświadczenia empiryczne w celu rozpoznania stanu faktycznego świata.
Ponieważ system logiki jest formalnie domknięty, dając możliwość pewnego
wnioskowania, to udane przełożenie doświadczeń empirycznych na zdania
wyrażalne w takim systemie umożliwia odczytanie z niego struktury świata.
Dlatego też celem poważnie traktowanej nauki pozytywnej stało się pełne
wykorzystanie niezawodności logiki przez włożenie wysiłku w poprawny
pomiar cech świata, czyli wyrażenie ich w postaci predykatów. Ten zabieg
przenosi analizę z poziomu obiektów i relacji w świecie na poziom odpowiadających im zmiennych i danych w sformalizowanym języku nauki. Faktyczna
analiza naukowa polega wówczas na takiej transformacji danych, by możliwe
było rozpoznanie prawidłowości, czyli wychwycenie sygnału pośród szumu.
Następnie są one rzutowane na obiekty świata w nadziei na sformułowanie
w ten sposób praw i generalizacji wytrzymujących testy empiryczne.
Etnometodologia dość radykalnie odchodzi od nakreślonego wyżej
obrazu przede wszystkim dlatego, że jawnie kwestionuje potrzebę przenoszenia doświadczeń ze świata do sformalizowanego abstrakcyjnego systemu
myślowego. W zgrabnej deklaracji programowej etnometodologów Douglas
Macbeth (2018, s. 2) pisze: „Świat miał swoje metody, swoich analityków,
swoje struktury porządku, regularności i powtarzalności, zanim pojawił
się pierwszy dyplomowany naukowiec społeczny”. Logika pełni w świecie
ważną funkcję, ale inaczej się ją tu rozumie niż u pozytywistów. Dla Jeffa
Coultera (1991, s. 49) etnometodologiczna logika to powrót do historycznego
znaczenia konceptu logosu: do eksploracji uporządkowania świata. W związku
z tym etnometodologia zrywa z obsesją poprawności opracowywanej poza
usytuowanym, konkretnym działaniem ludzi. Odrzucana jest zewnętrzność
logiki jako systemu na rzecz logik wewnętrznych sytuacji i działania. Neguje
się potrzebę analizy formalnej jako drogi do oczyszczenia „danych” z szumu
w celu wykrycia prawidłowości. Wracając teraz do Babbiego, przedstawia
on główną różnicę między tradycyjnymi badaniami terenowymi a etnometodologią w następujący sposób: „Badacze terenowi […] dążą do zrozumienia
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życia społecznego tak, jak pojmują je jego uczestnicy, etnometodologowie
zaś skupiają się raczej na określaniu metod, za pomocą których dochodzi
do zrozumienia” (Babbie, 2003, s. 318). Gubi się jednak w tym opisie kluczowy fakt, że etnometodolodzy nie chcą określać owych metod za pomocą
zewnętrznej analizy. Dla nich powinno to nastąpić z wnętrza danego działania
społecznego, a przynajmniej w taki sposób, by naukowa analiza nie była traktowana jako korekta myślenia potocznego. Próba przepisania (redescription)
metod rozumienia i tworzenia porządku z języka zwyczajności do formalnego
języka nauki pomija rzeczywistość faktycznych osiągnięć ludzkiego działania
porządkującego i koordynującego. To oczywiście prowokuje do dalszych
pytań m.in. o to, czy badanie etnometodologiczne może być czymś więcej
niż dokumentowaniem etnometod.
Z całą pewnością projekt etnometodologii nie daje się łatwo opisać na równi
z innymi rozwiązaniami opozycyjnymi wobec pozytywizmu. Nie jest też
oczywiste, do jakiego stopnia etnometodologia – a przynajmniej początkowa
twórczość Garfinkla i Sacksa – rzeczywiście radykalnie zrywała z pozytywizmem (Balon & Holmwood, 2019, s. 340). Pozostaje też kwestią wciąż otwartą,
czy projekt etnometodologiczny jest wewnętrznie spójny (Hammersley, 2018,
s. 156). Istnieje mnóstwo pytań, które wymagają wstępnego rozważenia, zanim
cokolwiek poważnego o etnometodologii zostanie napisane. Jednak z prezentacji Babbiego etnometodologia jawi się prostu jako jedna z wielu jakościowych, terenowych metod badawczych (zbioru technik) i jako taka możliwa
jest do bezproblemowego podciągnięcia pod skupioną na fundamentach
perspektywę formalnie domkniętego systemu logicznego z technicznymi
pomiarami, zmiennymi i danymi, od której Babbie wychodzi.
Przedstawiam te zagadnienia, by zilustrować, jak trudne jest poruszanie
zagadnień metodologicznych w nauce społecznej bez pogłębionej, uprzedniej
dyskusji metateoretycznej. Różne podejścia nie są ze sobą wprost kompatybilne,
a milczące przyjmowanie elementów doktryny logicznego pozytywizmu/
empiryzmu za metateoretyczny fundament, na podstawie którego te podejścia
są przedstawiane, wymusza albo zbyt daleko idące uproszczenia – jak wspomniana różnica między badaniami terenowymi i etnometodologią – albo
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brnięcie w szczegóły, które – jak w przypadku konceptualizacji logiki przez
etnometodologów – prowadzą do konieczności zakwestionowania tego fundamentu. Jeśli uniwersalną podstawą wszelkiej metody naukowej jest przenoszenie rejestracji doświadczeń na poziom formalno-logiczny, który to poziom
umożliwia dopiero analizę zmiennych i daje uzasadnienie np. dla stosowania
statystyki, to podejście programowo niechętne takiemu przenoszeniu nie
może być uznane za w pełni naukowe. Po co więc omawiać je w podręczniku
do metodologii? – zapyta ktoś dociekliwy. Narracja Babbiego nie daje możliwości udzielenia jasnej odpowiedzi na to pytanie.
Podobnie kłopotliwe okazuje się to, jak Babbie przedstawia różnicę między
wyjaśnieniem idiograficznym i nomotetycznym (Babbie, 2003, s. 46). Tylko
wyjaśnianie nomotetyczne pasuje do wyobrażenia o nauce jako aktywności
formalno-analitycznej na poziomie zmiennych i danych. „Dane idiograficzne”
muszą być ujęte w cudzysłów, bo trzeba językowo odróżnić dane jako wyniki
pomiaru, uzyskiwanego przy założeniu stałości przyporządkowania cech
świata do wybranego sposobu kodowania, a tego wymaga podejście formalne,
od danych, dla których założenie stałości przyporządkowania jest wątpliwe
z powodu ich historyczności (Smedslund, 2016, s. 188). W ametateoretycznej
perspektywie Babbiego takie rozważania nie mają szans pojawienia się.
Mimo tych uwag daleki jestem od krytyki Babbiego, bo każda decyzja
pisarsko-autorska okupiona jest różnymi kompromisami, a formuła gatunkowa
podręcznika o charakterze wprowadzającym w dużym stopniu wymusza
uproszczenia. Innym rozwiązaniem byłoby zapewne porzucenie pisania ogólnych
podręczników do metodologii nauki społecznej. Nie zgłaszam takiej propozycji.
Jednocześnie jednak uważam, że uzupełnieniem standardowych wprowadzeń
do metodologii powinny być wprowadzenia do rozważeń metateoretycznych.
Instrumentalna przydatność metateorii ujawnia się w tych szczególnych
sytuacjach, gdy brak komunikacji między różnymi programami badawczymi
prowadzi do dublowania pracy lub wręcz hamuje postęp poprzez reprodukcję
niespójnych konceptów oraz empirycznie fałszywych tez. Mniej więcej w ten
sposób zachęca do zaznajomienia się z realizmem krytycznym Douglas Porpora
(2015), wskazując, że socjologię (i szerzej: socjologicznie inspirowaną naukę
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społeczną) dotknął właśnie ten problem. Porpora chciałby go rozwiązać, jednocząc
socjologię pod szyldem realizmu krytycznego jako programu o największej
liczbie zalet i najmniejszej liczbie wad. Moja propozycja dla medioznawstwa jest
znacznie słabszym wariantem tej tezy. Sympatyzując z postulatami integracji,
widzę jej powodzenie w tworzeniu czytelnych i możliwych do przetłumaczenia
programów metateoretycznych. Realizm krytyczny pozostaje jednym z nich,
ale nie jest i nie musi być tym jedynym. Uprzedzając treść tej książki, postuluję
większą koncentrację metateoretyczną/metodologiczną na procesie (możliwości
translacji metateorii) niż na akceptacji treści konkretnej metateorii.
Rozważania podjęte w niniejszym rozdziale są skierowane to tych czytelników,
którzy jak Robert Craig (1993, 1999), John Durham Peters (2011), Craig Calhoun
(2011), Sonia Livingstone (2011), Klaus Krippendorff (2017), Michael Cacciatore,
Dietram Scheufele i Shanto Iyengar (2016), David DeAndrea i R. Lance Holbert
(2017), Lennert Coenen i Jan Van den Bulck (2018) czy W. Russel Neuman
(D’Angelo i in., 2019) podzielają przekonanie, że medioznawstwo znalazło się
w pewnym sensie w ślepym zaułku nauki lub też niebezpiecznie się do niego
zbliża. Szczegółowe diagnozy i prognozy formułowane przez wymienionych
autorów są różne, ale wszystkich łączy wyobrażenie o konieczności przeniesienia dyskusji o problemach dyscypliny na poziom metateoretyczny, czyli
umożliwiający rozważanie najbardziej ogólnych kwestii budowy teorii. Dla
przykładu Coenen i Van den Bulck (2018, s. 39) zwracają uwagę na „kryteria
wykluczenia”, tj. na zasady uznawania pewnych ram teoretycznych za nieprzydatne lub wręcz szkodliwe dla wyjaśnienia problemu naukowego (szkodliwość
przejawia się w proponowaniu z gruntu niefalsyfikowalnych teorii). Siłą rzeczy,
by rozmawiać o ogólnych zasadach konstruowania teorii naukowych, trzeba
wyjść poza wąskie ramy jednej dyscypliny.
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1.1. Interdyscyplinarność
Rozważania metateoretyczne krzyżują się z kwestią integracji-unifikacji nauki,
kierując uwagę w stronę pojęć inter-, trans- i multidycyplinarności. W literaturze
przedmiotu na ogół odróżnia się integrację od unifikacji nauki. Integracja
oznacza dążenie do możliwie niesprzecznego podtrzymania rywalizujących
dyskursów naukowych, unifikacja obejmuje ich eliminację na rzecz jednego,
wzorcowego dyskursu (Harré, 2006). W niniejszej pracy podążam innym
tropem i traktuję integrację łącznie z unifikacją, ponieważ zbyt pluralistyczne
podejście do integracji przesłania argumentację na rzecz eliminacji podejść
i treści szkodliwych, fałszywych, niezrozumiałych i niemożliwych do translacji.
Unifikacja, rozumiana przeze mnie (za: Ladyman i in., 2007) jako eliminacja
tendencji do przesadnej domestykacji nauki, a nie jako usuwanie wszelkich
rywalizujących dyskursów poza jednym, jest dopełnieniem procesów integracyjnych. W ramach tak nakreślonej integracji-unifikacji (korzystam z obu
pojęć wymiennie) będę omawiał interdyscyplinarność.
Interdyscyplinarność przejawia się w tym, że ten sam problem społeczny
w jakiejś domenie rzeczywistości jest jednocześnie przedmiotem zainteresowania współpracujących ze sobą badaczy z różnych dyscyplin. Na tym tle
pojęcie multidyscyplinarności odnosi się do sytuacji, w której różne dyscypliny
niezależnie od siebie rozważają dany problem. Pojęcie transdyscyplinarności
odnosi się z kolei do tego, że ten sam problem społeczny jest jednocześnie
obiektem zainteresowania akademików, jak i nieakademików (np. przedstawicieli władzy publicznej, przedsiębiorców, intelektualistów, artystów itp.).
Z perspektywy dyskusji o metateorii istotne jest odróżnienie inter- i multi
dyscyplinarności. Zdaniem J. Britt Holbrooka (2013, s. 1867) mutlidyscyplinarność oznacza, że dana dyscyplina usiłuje rozwiązać problem „po swojemu”:
sama go definiuje, ustala kryteria sukcesu i postuluje rozwiązanie (patrz
także: Danermark, 2019, s. 370). Interdyscyplinarność, przeciwnie, oznacza
konieczność wspólnego wynegocjowania definicji, kryteriów, rozwiązań,
czyli integrację wiedzy.
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Transdycyplinarność może być realizowana na oba sposoby. Jeśli za paradygmatyczny przykład postulatów transdycyplinarnych przyjmiemy manifest
„publicznej socjologii” Michaela Burawoya (2005), to wydają się one zdecydowanie
bliższe integracyjnej interdyscyplinarności, a nie izolacyjnej multidyscyplinarności. Jeśli naukowcy mają kierować się interesami publiczności, angażować
w faktyczne spory społeczne i brać na poważnie problemy świata tak, jak
są one definiowane poza akademią, to można domniemywać, że publiczność
oczekuje wiedzy konkretnej, sprawdzonej, wiarygodnej, prawdziwej, skutecznej, przydatnej itd., a nie jedynie oryginalnej, ciekawej, środowiskowej
i wewnętrznie spójnej.
Julie Thompson Klein (2007) ujmuje interdyscyplinarność jako proces
ścierania się dyscyplinarnej specjalizacji i tendencji integracyjno-unifikujących. Interdyscyplinarność – jeśli ma ujawnić swoje zalety – potrzebuje obu
rzeczy: wyspecjalizowanych dyscyplin oraz ciągłego przekraczania ich granic.
W ramach danej dyscypliny na ogół wykorzystywane są elementy (zmienne,
teorie, metody pomiaru, dane) z innych dyscyplin. Klasycznymi przykładami
mogą być geopolityka i psychologia eksperymentalna. Współcześnie widać
to natomiast w neuronauce, a szczególnie w jej „społecznym” obliczu, oraz
np. w politologii operującej teorią racjonalnego wyboru. Wspólnota obszarowa
jest tak duża i powszechna, że opowiadanie się za interdyscyplinarnością
symbolicznie sankcjonuje istniejący i funkcjonalny stan faktyczny.
Klein pisze (2007, s. 33), że to sankcjonowanie doczekało się naukowego opisu
w postaci teorii hybrydyzacji. Na hybrydyzację składają się dwa etapy. Pierwszy
określa dyscyplinarna specjalizacja, natomiast drugi etap to przekraczanie
granic: ciągła reintegracja zdobytej w ramach specjalizacji wiedzy z wiedzą
z innych dyscyplin. Hybrydyzacja jeszcze bardziej unaocznia to, że wyobrażenie
dyscyplin jako monolitów nie pokrywa się z codzienną praktyką badaczy.
Klein pisze, że socjolog zainteresowany problemami miejskimi ma w praktyce
więcej wspólnego z geografem niż z socjologiem zajmującym się stratyfikacją
społeczną. Nie inaczej jest w medioznawstwie. Medioznawca zainteresowany
użytkowaniem mediów społecznościowych przez młodzież ma więcej wspólnego z psychologiem i pedagogiem niż z prawnikiem i politologiem. Tym
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ostatnim będzie z kolei bliski medioznawca badający systemowy pluralizm
medialny. Powyższe skłania do przyjęcia, że to programy badawcze, jako
inicjatywy zorientowane na rozwiązywanie problemów wszelkimi dostępnymi sposobami, stanowią de facto podstawowe jednostki organizacji pracy
badawczej, a nie dyscypliny.
We współczesnym świecie wszechobecności mediów chyba każde istotne
zjawisko społeczne, każdy fakt, rozumiany jako identyfikowalny stan rzeczywistości, może mieć swoją reprezentację medialną. Te zaś zawsze zawierają
jakąś dozę zniekształceń, których źródłem są zarówno fenomenologiczne
możliwości i ograniczenia dziennikarzy tworzących przekaz, jak i szereg czynników strukturalnych, np. organizacyjnych, programowych, ekonomicznych.
To, że reprezentacje medialne nie odzwierciedlają wprost faktów, prowadzi
medioznawców do koniecznego zainteresowania tym, co o faktach mówią inne
źródła wiedzy, zarówno akademickie (inne dyscypliny), jak i pozaakademickie.
Z drugiej strony przedstawiciele innych dyscyplin i nieakademicy mają
racjonalne powody do zainteresowania reprezentacjami medialnymi i szerzej
wynikami badań medioznawczych. Reprezentacje medialne – w myśl popularnej
obecnie teorii mediatyzacji – są jednym z podstawowych punktów odniesienia
w wytwarzaniu faktów społecznych. Aktorzy koordynują swoje działania
m.in. względem tego, jak zinterpretują dostępne im przekazy medialne. Co więcej,
wiedza o tym, że reprezentacje zawierają w sobie istotne zniekształcenia, jest
współcześnie wiedzą raczej powszechną. Interpretacja tych zniekształceń
stanowi część normalnej interakcji z reprezentacjami medialnymi. W efekcie
przedstawiciele różnych dyscyplin mogą wyrażać zainteresowanie sposobem
reprezentacji ich przedmiotu badań w mediach oraz tym, co medioznawcy
mają do powiedzenia na temat przekłamań w jego przedstawieniach.
Interdyscyplinarne relacje, w które wchodzi medioznawstwo, nie dotyczą
wyłącznie empirycznej kwestii reprezentacji medialnych. Michał Wendland
(2016, s. 110) sprzeciwia się zawężaniu namysłu nad komunikacją do tradycyjnie
rozumianych mediów, tj. prasy, radia, telewizji, internetu i analizy przekazów
(reprezentacji) medialnych. Argumentuje przy tym za uznaniem komunikacji
za kluczowy element bardzo wielu różnych refleksji filozoficznych, także takich
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– a może wręcz szczególnie takich – w których słowo „komunikacja” nie jest
uwydatnione w tytułach i treści dzieł. Interdyscyplinarne łączenie różnych
namysłów i refleksji ma jednak granicę sensownej realizacji. Zdaniem poznańskiego filozofa pewien problem medioznawstwa (nauki o komunikowaniu)
polega na tym, że najpierw powstały odmienne programowo szkoły, a potem
usiłowano wynaleźć interdyscyplinarny obszar zainteresowania, uzasadniający
mówienie o wspólnocie. Projekt wynajdywania interdyscyplinarności dla
celów stabilizacji struktur instytucjonalnych nie ma najwyraźniej dużych
szans środowiskowego powodzenia. Ale też nie o takim projekcie chciałbym
pisać w tej książce. Bliskie jest mi natomiast rozumienie interdyscyplinarności
w stylu rozważań Steve’a Fullera (2014; 2016), który widzi ją jako stan pierwotny
względem pojawienia się nowoczesnych, instytucjonalnych dyscyplin wraz
z ich praktykami organizacyjnymi. Interdyscyplinarność jako współpraca
programów badawczych polega więc bardziej na środowiskowym uświadomieniu
(przypomnieniu) sobie historycznego bogactwa intelektualnego i różnorodności naukowej refleksji związanych z domenami autorytarnie zabudowanymi
dzisiaj przez akademickie dyscypliny. Jak sądzę, o coś podobnego chodzi
właśnie Wendlandowi, gdy promuje filozofię komunikacji wychodzącą poza
służebno-metodologiczną rolę względem wąsko ujętego praso/medioznawstwa.
Rozważając interdyscyplinarność z perspektywy codziennego empiryka, nie
ma na szczęście potrzeby wchodzenia w szczegóły zaawansowanych sporów
filozoficznych o interdyscyplinarności, nawet jeśli prowadzą je realiści krytyczni
(np. Bhaskar, 2010; Bhaskar i in., 2018). Interdyscyplinarność medioznawstwa to tyle, co praktyczne otwarcie na pytania badawcze, konceptualizacje
problemów, hipotezy, metody i rezultaty badań wszystkich innych, jeśli mają
one choćby minimalną styczność z domeną rzeczywistości, której dotyczą
praktyczne badania medioznawców. Specyfika medioznawstwa jest taka,
że niemal cała nauka społeczna ma coś wspólnego z domeną reprezentacji
medialnych. Otwarcie, o którym mowa, ma dwojaki charakter: przyglądamy
się innym oraz zabiegamy o to, by inni przyglądali się nam.
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Powodzenie w realizacji tak nakreślonego otwarcia zależy od wzajemnego
zrozumienia. Teorie różnych dyscyplin, programów, tradycji operują na ogół
różnymi językami. Zestawienie ich ze sobą w celu rozpatrzenia, jakie rozwiązanie wspólnego problemu jest w nich proponowane, wymaga translacji
pojęć. Na tym polega droga do unifikacji przez integrację. Dla przykładu:
ekonomiczna teoria gier operuje konceptem „wypłaty”; jeśli z pomocą tego
konceptu wyjaśnia się problem X, który stanowi też przedmiot zainteresowania medioznawców, to konieczne staje się ustalenie, czy „wypłata” ma swój
ekwiwalent w teoriach medioznawczych, a jeśli tak, to czy wyniki uzyskiwane
w tych teoriach świadczą na korzyść ekonomicznego rozwiązania problemu
X, czy przeciw mu. Warunkiem takiego rozeznania jest zrozumienie języka
teorii gier, tzn. przetłumaczenie go na język medioznawczy. Z kolei podstawę
tłumaczenia i zrozumienia gwarantuje konwersacja: musi istnieć sytuacja,
w której tłumaczenie ma szansę się zrealizować.
W ten sposób patrzy na dyscypliny Robert T. Craig (2008; 2018). Jawią się
one jako strukturalne aranżacje z własnymi tradycjami argumentacji (2008,
s. 8), zorientowane na konwersację z innymi dyscyplinami. W podobnym
tonie wypowiadają się inni uczestnicy debaty o kształcie medioznawstwa,
którzy promują otwarcie interdyscyplinarne (Calhoun, 2011; Peters, 2011).
Silvio Waisbord (2019) przestrzega jednak przed zbyt silnym oczekiwaniem
teoretycznej, epistemologicznej i ontologicznej spójności medioznawstwa.
W jego ujęciu nigdy nie mieliśmy do czynienia z „twardo” zdefiniowaną dyscypliną, ale – jak głosi tytuł jego książki – z postdyscypliną, która obecnie,
dzięki digitalizacji, globalizacji, a w konsekwencji mediatyzacji ogółu zjawisk
społecznych, przybiera nowoczesny, zinstytucjonalizowany kształt. W tym
sensie książka Waisborda jest pochwałą medioznawczej różnorodności wraz
z towarzyszącym jej postdyscyplinarnym bałaganem.
Koncepcja dyscypliny praktycznej Craiga (2018) pozwala w szczególny
sposób poradzić sobie z tym bałaganem. Dla Craiga dyscyplina praktyczna jest
metodologicznie odrębna od dyscyplin stricte naukowych. Bałagan widziany
z perspektywy naukowej (tj. empiryczno-analitycznej), uniemożliwiający jednoznaczne rozstrzygnięcia w kwestii prawdy lub fałszu, zostaje przekroczony
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w ramach wewnątrzdyscyplinarnych negocjacji zorientowanych na rezultaty
normatywno-praktyczne. Emmanuel Kulczycki (2012) wykorzystuje ten fakt
do obrony akademickiej odrębności nauki o komunikacji, rozwijając propozycję
Craiga z perspektywy kulturalistyczno-obiektywnej.
Niechętny promowaniu takiej odrębności jest natomiast Steve Fuller (2016).
W barwnej metaforze poznania naukowego jako intelektualnej podróży porównuje on dyscypliny do wątpliwej legalności instytucji pobierających myto
pośrodku drogi. Fuller nazywa to epistemiczną pogonią za rentą. Ma ona
zagwarantować dyscyplinom, że nikt bez ich kontroli nie zostanie dopuszczony
do badania problemów, których dana dyscyplina strzeże. Przekroczenie bariery
wejścia zależy m.in. od stosowania specyficznego żargonu oraz odwołania
do literatury wskazanej przez strażników dyscypliny, niezależnie od tego,
jakie daje to efekty w rozwiązywaniu jej problemów. Interdyscyplinarność
to rewolta od wewnątrz, wywołana przez antydyscyplinarnych naukowców
zamkniętych w dyscyplinach.
Paradoksalnie metateorie odgrywają w tym procesie podwójną rolę. Fuller
omawia to na przykładzie logicznego pozytywizmu. Sukcesy newtonowskiej
fizyki doprowadziły do metateoretycznego uprzywilejowania matematyki
i analizy formalno-logicznej. Ale pozytywizm rozróżniał kontekst odkrycia
od kontekstu uzasadnienia. Odkrycie mogło mieć dowolne źródło, zadaniem
nauki było wspólne rozważenie uzasadnienia dla twierdzeń o prawdziwości
odkrycia. Dowolność źródła odkrycia była zachętą do nieograniczonej interdyscyplinarności, ale wymuszała też, by dyscypliny zgłaszające propozycje
twierdzeń do wspólnej dyskusji nad uzasadnieniem dbały o możliwość tłumaczenia swoich żargonów. Jak pisze Fuller – tak się nie stało. Matematyka była
barierą współpracy. Scjentystycznie nastawiony pozytywizm marginalizował
odkrycia, które nie dawały się łatwo przełożyć na wymogi matematyczno-formalnego uzasadnienia. Z drugiej strony dyscypliny niemogące spełnić
warunku translacji swoich żargonów zdobywały motywację do pogoni za rentą.
W efekcie sformalizowana nauka głównego nurtu zamknęła się na różnorodność źródeł odkrycia, a wypchnięte na margines niematematyczne dyscypliny
ze swoimi autentycznymi odkryciami odgrodziły się od niej, pogłębiając

Demarkacja

29

specyfikę żargonu, rezygnując z translacji i jeszcze pilniej strzegąc dostępu
do własnych granic. Programowa indyferencja późnej etnometodologii jest
tego doskonałą ilustracją.
Skutkiem ubocznym tej trwającej do dziś sytuacji jest zjawisko nieodkrytej
publicznej wiedzy. Chodzi o postępujące od 30 lat nagromadzenie opublikowanych
tekstów naukowych, które nie są ani czytane, ani do niczego wykorzystywane.
Fuller zaznacza, że problem ten występuje we wszystkich obszarach wiedzy
i nie cechuje tylko humanistyki i nauki społecznej. Powołując się na badania
Dona Swansona, Fuller (2016, b.n.) podkreśla, że problemem nie jest obiektywna nieprzydatność tej nieodkrytej wiedzy. Przeciwnie – Swanson pokazał,
że propozycje zawarte w badaniach z dwóch odmiennych dyscyplin zestawione
razem rozwiązują nierozstrzygnięty dotąd problem w trzeciej, zupełnie innej
dyscyplinie. Fuller wyciąga z tej historii wniosek, że akademicka organizacja
działalności naukowej powinna uwzględniać zachęty do śmiałego przekraczania
granic dyscyplin, m.in. poprzez promocję lektury prac z innych dyscyplin
kosztem zachęt do intensywnego publikowania w ramach własnej dyscypliny.

1.2. Demarkacja
Dyskusja o interdyscyplinarnym pluralizmie znajduje dopełnienie w dyskusji
o demarkacji. Coenen i Van den Bulck (2018) piszą, że jednym z powodów
obserwowanego w niektórych środowiskach odwrotu od interdyscyplinarności
na rzecz „czystości” dyscypliny/programu badawczego jest właśnie obawa
przed semantycznym rozmyciem teorii do granic ich falsyfikowalności. Rozsądnie postulowany pluralizm nie może zatem oznaczać ani dowolności, ani
automatycznego sumowania wszystkich istniejących stanowisk (Danermark,
2019, s. 368). Pluralistycznie zorientowana interdyscyplinarność zawiera
w sobie konieczność podejmowania decyzji: jedne elementy są odrzucane, inne
zachowywane. Temu między innymi ma służyć metateoretyczne kryterium
demarkacji. James Ladyman (2013, s. 46) odróżnia naukę od aktywności
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nienaukowej (np. artystycznej, dziennikarskiej itp.), od złej nauki i pseudonauki. Najmniej problematyczna okazuje się w tym zestawieniu zła nauka,
tj. nauka uprawiana niechlujnie lub naiwnie, a przez to generująca fałszywe
wyniki. Tę niechlujność/naiwność łatwo dostrzega i poprawia społeczność
naukowa. Kwestia „nie-nauki” generuje więcej sporów, gdy dotyczy np. humanistyki lub odwołania do wiedzy potocznej. Ladyman stawia granicę, ale bez
wartościowania. Dla niego „nie-nauka” to po prostu inny rodzaj działalności
intelektualnej człowieka, niestojący zazwyczaj w konflikcie z nauką, a to dlatego,
że nie wchodzi w instytucjonalny system środowiskowej korekty. Paradygmatycznym przykładem jest krytyka literacka. Pseudonauka również znajduje
się poza instytucjonalnym systemem środowiskowej korekty, ale wyróżnia
ją to, że sama maskuje ten fakt.
W ostatnich dekadach pogłębiona dyskusja o tym, jak odróżnić naukę
od pseudonauki lub „nie-nauki”, była praktycznie nieobecna w dyskursie
naukowców, a to za sprawą przekonującej krytyki Larry’ego Laudana (1983).
Laudan historycznie trafnie argumentował, że filozofom nauki nigdy nie udało
się dostarczyć koniecznych i wystarczających kryteriów takiego rozróżnienia,
a z mocy tzw. pesymistycznej indukcji można wywieść, że i dziś nie mamy
podstaw do twierdzenia, że kolejna próba takiego rozróżnienia się powiedzie
Laudan proponował skierować siły w stronę dyskusji o heurystycznej płodności
wiedzy, ale bez roztrząsania przy tym kwestii pseudonaukowości.
30 lat później Massimo Pigliucci i Maarten Boudry (2013) podjęli się jednak
wskrzeszenia poważnej dyskusji o demarkacji. Zasługa w tym słynnej prowokacji
Sokala, której wariant w środowisku tzw. chrześcijańskiej nauki z sukcesem
powtórzył Boudry, oraz wszechobecności nowych mediów, globalizujących
dostęp do różnego rodzaju tekstów. Książka Sokala i Bricmonta (2004) pokazała, że możliwe jest istnienie i trwanie struktury instytucjonalnej nauki,
tj. autorów, ich akademickich kolegów i koleżanek, redaktorów, kolegiów
redakcyjnych, czytelników, seminarzystów, słuchaczy wykładów itd., którzy
w pozornie niewytłumaczalnym zbiorowym otępieniu nie są w stanie dostrzec
i odpowiednio wcześniej powstrzymać upowszechniania pod szyldem nauki
rzeczy zbyt kontrowersyjnych, by pozostawiać je bez dodatkowego komentarza
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i wyjaśnienia. To właśnie ów brak dodatkowego komentarza jest istotą oskarżenia o szerzenie „bzdur”. Sokal z Bricmontem zarzucali postmodernistom
nie tyle błędne, co oszukańcze wykorzystanie języka matematyki i pojęć przyrodoznawstwa. Lacanowski pierwiastek kwadratowy z minus jeden jest przez
Sokala i Bricmonta identyfikowany nie jako kardynalny błąd w stosowaniu
matematyki, ale jako próba intelektualnego oszustwa za pomocą (pseudo)
matematyki albo nonszalancja przekraczająca granicę rozsądku. Można
zżymać się na Lacana, Kristevę czy Latoura, ale problem nie jest personalny,
a instytucjonalny.
Uczciwie trzeba dodać, że sprawy nie są aż tak czarno-białe, jakby chcieli tego
Sokal i Bricmont. Arkady Plotnitsky (2009) trafnie argumentował, że kluczem
do zrozumienia postmodernizmu jako ruchu intelektualnego jest zrozumienie
swobody, jaką dysponują ludzie, tworząc kolejne teksty kultury, w tym także
teksty nauki. Nie można oderwać „matematyki” Lacana od całego systemu
filozoficznego, który Lacan stworzył i miał prawo stworzyć, jak chciał. Zaprzeczeniem tej tezy jest twierdzenie, że naukowcy nie dysponują pełną swobodą
w tworzeniu tekstów. To jednak prosi się o doprecyzowanie: gdzie leży granica
między oryginalnością myśli i kreatywnością a pseudonauką (Mahner, 2013,
s. 31). Laudan pokazał, że sami naukowcy nigdy w historii nie wypracowali
żadnego jasnego kryterium demarkacji, a zatem kwestia demarkacji pozornie
dociera do ślepego zaułka.
Afera Sokala wybrzmiewa jednak poza światem akademii i kieruje uwagę
na aspekt społeczno-polityczny nauki pominięty przez Laudana. W ten ton
uderza Massimo Pigliucci (2013, s. 21), pisząc, że Laudan srodze się pomylił,
zakładając, że nauka (i towarzysząca jej filozofia nauki) nie muszą przejmować
się bezpośrednim przełożeniem wiedzy na sprawy polityczno-społeczne. Pigliucci twierdzi, że dzieje się wręcz przeciwnie: demarkacja to nie jest sprawa
wąskiego kręgu filozofów, ale kwestia tego, czy homeopatię uzna się za skuteczny
sposób leczenia schorzeń, czy młodzież w szkole uczy się o Ziemi mającej
6 tys. lat, czy warto płacić radiestetom za usługi itd. Upowszechnianie się
pseudonauki na równi z nauką jest źródłem społecznego zamieszania, braku
zaufania do różnych instytucji, apatii społeczno-politycznej, postępującej
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destrukcji środowiska naturalnego, a nawet przyczyną cierpienia psychicznego
i fizycznego jednostek (Pigliucci wspomina np. o mamieniu pseudonaukowymi
terapiami osób śmiertelnie chorych i ich rodzin).
Argument Laudana o braku historycznej zgody dotyczącej kryteriów wyróżniania pseudonauki Pigliucci zbija, przywołując „rodzinne podobieństwo”
Wittgensteina: praktykujący naukowcy na ogół nie mają żadnych trudności
w wskazaniu typowych przykładów nauki i pseudonauki oraz wymienieniu
kilku innych rodzinnych przypadków. Podział jest rozmyty, ale jest. Zatem
dyskusja o miejscu, w którym program badawczy zbyt daleko odsuwa się od nauki,
staje się jak najbardziej poważna i społecznie potrzebna właśnie z racji tego
rozmycia i przesuwania się różnych programów badawczych i ich wyników
w stronę odpowiednio nauki albo pseudonauki. Kreacjonizm to wygodny
i prosty przykład pseudowiedzy, ale już teoria strun – którą Pigliucci razem
z m.in. psychologią ewolucyjną sytuuje w szarej strefie między ugruntowaną
nauką a pseudonauką – jest kwestią znacznie bardziej złożoną: ma poparcie
i zarazem budzi sprzeciw wśród fizyków mniej więcej w równym stopniu.
Podobnie złożone wydają się sprawy nauki społecznej, np. kluczowy problem
neokantowskiego „współdzielenia kultury” rozpoznany przez Stephena Turnera
(1994), który stawia pod sporym znakiem zapytania sporą część programów
empirycznych w XX-wiecznej nauce społecznej. Nie należy to do rzeczy oczywistych, a ponieważ konsekwencją badań w nauce społecznej bardzo często
są wdrożenia określonych polityk publicznych dotykających codziennego życia
konkretnych grup społecznych, stąd potrzeba poważnej dyskusji.
Maarten Boudry (2013) argumentuje, że taką dyskusję lepiej prowadzić
w odniesieniu do praktyk stosowanych przez naukowców, a nie do abstrakcyjnie
ujętych dyscyplin czy obszarów. W jego ujęciu prawdziwie interesujące pytanie
dotyczy tego, jak pseudonaukowość wchodzi w różne przedsięwzięcia naukowe:
co wyróżnia naukową fizykę od pseudofizyki, naukową biologię od pseudobiologii, naukową hermeneutykę od pseudohermeneutyki. Pseudonaukowość
kreacjonizmu nie sprowadza się tylko do fałszywego twierdzenia np. o tym,
że Ziemia ma 6 tys. lat, ale także do tego, co badacze-kreacjoniści robią z tą tezą:
jak ją uzasadniają, jak ją testują, jak bronią, jak obalają kontrargumenty itd.
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Boudry omawia pseudonaukowe praktyki, które mogą zdarzyć się wszędzie, nie
tylko w „obszarze” kreacjonizmu, homeopatii, radiestezji. Chodzi np. o tworzenie
asymetrii między obserwacjami potwierdzającymi i przeczącymi teorii, czyli
dwuznaczne formułowanie teorii, by móc równocześnie operować jej kluczowymi
tezami w wersji mocnej i słabej w zależności od tego, czy trzeba przedstawić
pozytywne przypadki potwierdzające, czy ochronić teorię przed falsyfikacją.
Innym zabiegiem jest takie formułowanie teorii, by uniknąć jednoznacznych
deklaracji metafizycznych. Jeszcze inna praktyka obejmuje postulowanie
oddziaływania przyczynowego bez doprecyzowania mechanizmu, za pomocą
którego takie oddziaływanie staje się możliwe. Wszystkie mogą przenikać
do prawdziwych, ugruntowanych nauk, co czyni pseudonaukowość konceptem
operacyjnie rozmytym, ale wciąż ważnym społecznie. Należy zatem rozsądnie
oczekiwać, że prawie w każdej dyscyplinie pojawiają się tendencje pseudonaukowe. Kluczowe wydaje się ich szybkie i sprawne rozpoznanie środowiskowe.
James Ladyman (2013) także dowodzi, że pseudonaukowość jest znacznie
bardziej złożonym fenomenem, niżby to wynikało z afery Sokala czy sporów
o wiek Ziemi. Przywołuje w tym celu Harry’ego Frankfurta i jego koncepcję
„wciskania kitu” (takie właśnie eleganckie tłumaczenie angielskiego bullshit
proponuje polska tłumaczka Frankfurta Hanna Pustuła). Choć Ladyman
używa kolokwialnej formy, to traktuje wciskanie kitu całkowicie poważnie
jako termin techniczny w argumentacji. Wciskanie kitu – twierdził Frankfurt
– nie jest (nie musi być) kłamstwem, lecz raczej działaniem uniemożliwiającym
jasne zrozumienie, co mogłoby być prawdą, a co fałszem. Kłamca chce ukryć
prawdę przed słuchaczem. Jeśli kłamca sam myli się odnośnie do tego, co jest
prawdą, może – wbrew sobie – promować prawdę. Natomiast ktoś, kto wciska kit,
działa poza prawdą i fałszem; tworząc pozory mówienia o świecie, faktycznie
nie mówi o nim nic. Ale jego publiczność tego nie wie, a przynajmniej nie wie
tego od razu, dlatego dla Frankfurta wciskanie kitu czyni znacznie większe
szkody społeczne niż kłamstwo, które można szybciej wykryć i skorygować.
Ladyman (2013, s. 55–56) zauważa, że wielu naukowców we własnym mniemaniu poszukuje prawdy, a jednak kończy, faktycznie ignorując ją i wciskając kit.
Można wyjaśnić ten stan rzeczy skłonnością autorów do oszukiwania samych
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siebie niejako z tytułu przywiązania do własnej oryginalności, pomysłowości
oraz psychologicznej niechęci do popełnienia publicznie błędu. Tymczasem
rozpoznanie prawdy zależy od umocowania zarówno autora, jak i produktu
(teorii, programu, hipotezy) w systemie zunifikowanej nauki instytucjonalnej.
W tym kontekście tezę o unifikacji można rozumieć jako indukcyjną generalizację o następującej treści: zdecydowana większość programów badawczych
w dyscyplinach odnoszących sukcesy (tak jak to obecnie rozumie szeroka
publiczność i przejawia się to np. w powszechnej akceptacji finansowania oraz
budowanym oddolnie autorytecie naukowców) jest tworzona przy założeniu,
że istnieje świat, względem którego pojawia się możliwość wspólnego, naukowego zrozumienia. Sprzeczności występujące w tym rozumieniu wymagają
dalszych wyjaśnień. To samo w normatywnym języku wyraził Don Ross
(2014, s. 2), pisząc, że różne dyscypliny naukowe wzajemnie się wspierają oraz
ograniczają, tworząc ogólny, wspólny, naukowy obraz świata.
Pseudonauka, niezależnie od szczerych chęci i kreatywności autorów, ignoruje
dążenie do prawdy wówczas, gdy autorzy starają się wykroić wokół siebie system
myślowy (program badawczy, teorię itd.) w oderwaniu od praktyk zunifikowanej
nauki. Wiarygodność i rzetelność aktywności naukowej zależy nie tylko od tego,
w co się wierzy, że jest prawdą, ale także od tego, co przyjmuje się za fałsz, czyli
od zidentyfikowanych sprzeczności. Rozpoznanie tych rzeczy wymaga skoordynowanej i zintegrowanej pracy zbiorowej nie tylko między granicznymi
dyscyplinami, jak np. medioznawstwo i socjologia, ale ogólnonaukowej refleksji.
Zdaniem Ladymana można to osiągnąć poprzez formalizację praktyki badawczej,
matematyzację języka nauki, wykorzystanie logiki, statystyki i standardów
laboratoryjnych eksperymentów oraz odwołanie do ścisłych praw przyrody. Jak
pokazuje Rom Harré (2002a), dla niezmatematyzowanych nauk o człowieku
podobny efekt ogólnonaukowej koordynacji można też uzyskać mniej formalną
drogą modelowania przez analogię oraz hybrydyzację, która u Harrégo oznacza
budowanie nauki o człowieku na bazie dyscyplin biologicznych.
W obu scenariuszach wniosek Ladymana w sprawie demarkacji pozostaje
trafny: praktykę naukową cechuje wspólnota sprawdzalnych, zawsze poprawialnych procedur, które umożliwiają odkrywczą predykcję, tj. pozwalają
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prawdziwe stwierdzić coś o stanach rzeczywistości, które jeszcze nie zostały
zaobserwowane, albo, jak w przypadku nauk zorientowanych idiograficznie
i historycznie, pozwalają uzyskać wiedzę bardziej przydatną do rozwiązywania
ludzkich problemów niż wiedza pochodząca z innych źródeł. Wciskanie kitu
to izolowanie się od takiej wspólnoty oraz maskowanie tego procederu inflacyjną nadprodukcją dyskursu (Ladyman, 2013, s. 57). Takie ujęcie problemu
demarkacji stanowi potężne wyzwanie dla narracyjnej nauki społecznej, gdyż
rodzi pytanie o to, jak zobiektywizować (czy raczej „zintersubiektywizować”)
narracje w roli narzędzi wyjaśniających. Inaczej rzecz ujmując, to pytanie
o to, które narracje są wciskaniem kitu i wymigiwaniem się od ogólnonaukowego ograniczania, a które nie. Jest to zasadnicza kwestia, do której powrócę.
Głosy nawołujące do głębokiej refleksji metateoretycznej docierają z różnych
uznanych dyscyplin i poważnych obszarów badawczych. Wspomniany już
socjolog Stephen Turner (2000) sugeruje, że jeden z głównych modeli teoretycznych XX-wiecznej socjologii, model internalizacji norm, wikła badaczy w całą
serię różnych zobowiązań epistemologicznych i ontologicznych, których nie
sposób pogodzić z uzyskiwanymi wynikami empirycznymi, a jednocześnie
od dekad istnieje rozsądne, choć zmarginalizowane inne rozwiązanie dla tego
modelu. James Ladyman i ekonomista Don Ross (2007) nawołują do zbliżenia
metafizyki i fizyki, argumentując, że empiryczne ustalenia współczesnych
fizyków nie dają się pogodzić z „fotelowymi” rozważaniami metafizyków.
Intelektualne spekulacje tych ostatnich o najmniejszych, fundamentalnych
obiektach świata materii należy uznać za chybione, bo te obiekty i ich właściwości są – zdaniem Ladymana i Rossa – wtórne względem relacyjnych
struktur. Ross (2008, 2014) wykorzystuje tę samą argumentację do krytyki
„atomistycznej” nauki społecznej i metodologicznego indywidualizmu.
Z innej strony fizyczka Sabine Hossenfelder (2018) krytykuje obecne praktyki
wśród społeczności fizyków cząstek elementarnych, którzy jej zdaniem błędnie
(lub przynajmniej w wysoce kontrowersyjny sposób) opierają rozważania
metateoretyczne na kwestiach estetycznych, preferując teorie matematycznie
eleganckie, piękne, schludne, nad sprawdzalne. Problem z wątpliwym wykorzystaniem możliwości matematyki zauważa też politolog i statystyk Andrew
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Gelman (2014), który dowodzi, że wyciąganie kategorycznych wniosków
badawczych na podstawie niskich wartości prawdopodobieństwa testowego
i odrzucanie tzw. hipotezy zerowej nie ma odpowiedniego uzasadnienia
matematycznego. Nie można tylko na tej podstawie twierdzić o odkryciu
czegoś nieprzypadkowego, np. mechanizmu generatywnego. Taka praktyka,
tj. polowanie na istotność, jest jednak powszechna, więc naukowcy publikują
zbyt dużo wątpliwych wyników, co skutkuje obecnym kryzysem replikacyjnym
w ilościowych badaniach empirycznych.
Socjolog i historyk Richard Biernacki (2012) widzi podobne niebezpieczeństwo
w badaniach jakościowych. Za główny problem uznaje praktykę kodowania
elementów kultury. Chodzi o tendencję do dekontekstualizacji tekstów tylko
po to, by je później, po sprowadzeniu do postaci zakodowanych materiałów,
reorganizować, rekontekstualizować i dopiero interpretować. Zarzut Biernackiego brzmi tak: wyjmując fragmenty tekstu z dzieła i przyporządkowując
je arbitralnie ustalonym schematom kodowym, można stworzyć dowolne
fakty, a tym samym dojść do dowolnych wniosków. Problem nie występuje
w tradycji hermeneutycznej, gdzie całość dzieła funkcjonuje jako ogranicznik
tego, co i jak można rozsądnie i w uzasadniony sposób interpretować. Zwolennicy kodowania zdają się natomiast uważać, że dekontekstualizacja czyni
interpretację bardziej naukową, bo kodowanie jest jakoby odpowiednikiem
stosowania naukowej aparatury i instrumentów pomiarowych, pozwalającej obiektywnie przyporządkować stan rzeczy do wybranych symboli. Dla
Biernackiego taka postawa to rodzaj „czarowania” (enchantment), rytuał
bliższym praktykom religijnym, wymuszającym bezrefleksyjne naśladownictwo
w celu zachowania spójności grupowej i tożsamości, niż nauce zorientowanej
na „odczarowywanie” świata.
Psycholog Jan Smedslund (2009, 2012, 2016), w zawodzie od 67 lat (!), alarmuje, że metody pracy psychologów głównego nurtu rozchodzą się z tym,
co naukowo wiemy o osobowości człowieka. Spora część psychologii formułuje
problemy badawcze, które de facto problemami w ogóle nie są. Nie ma w nich
prawdziwej zagadki, nie ma pytania o autentyczną niewiadomą w świecie.
Smedslund proponuje prosty test takiej autentyczności: odpowiedź na pytanie
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„Czy można sobie wyobrazić, by mogłoby być inaczej?” i twierdzi, że w wielu
przypadkach „nie mogłoby być inaczej”, czyli odpowiedź jest znana przed rozpoczęciem badań. To nie przekreśla jednak psychologii w całości, ale wymaga
chłodnej oceny możliwości dyscypliny, która według Smedslunda umożliwia
tylko eksplikację tego, co już wiadomo. Narracyjność wraz z możliwością
aranżowania sytuacji międzyludzkich właśnie sprawia, że psychologia i inne
eksplikacyjne/narracyjne nauki społeczne mogą bronić swojej przydatności.
Jedną z najnowszych odsłon metateoretycznej debaty jest książka Martyna Hammersleya (2020), w której rozważa on polisemiczność kluczowych
terminów teoretycznych współczesnej socjologii, m.in. „kultury”, „ideologii”,
„wartości”, „władzy”, a także samego „społeczeństwa”. Hammersley szczegółowo analizuje znaczenia powyższych terminów i ich rolę w utrzymaniu bądź
naruszeniu spójności wyjaśnień teoretycznych, w których są używane. Jego
konkluzja mówi, że każdy z analizowanych konceptów wymaga daleko idących,
szczegółowych konceptualizacji, by mógł być używany we współczesnej teorii
społecznej jako jej termin teoretyczny.

1.3. Metateoretyczne debaty medioznawców
Praktykujący badacze, w tym medioznawcy, o wiele chętniej mówią o różnorodności, pluralizmie, interdyscyplinarności niż o demarkacji, unifikacji
i ogólnonaukowej sieci spójnej, a przez to ograniczającej wiedzy. Starałem się
dotychczas wykazać, że jedno i drugie wiąże się ze sobą na poziomie metateoretycznym. Oprócz dyskutowania o pozytywnych wynikach i sukcesach
predykcyjnych konieczna jest też dyskusja o stwierdzonych fałszach, korekta
programów badawczych, rozpoznanie wciskania kitu i eliminacja treści nieprawdziwych. Oba przedsięwzięcia idą w parze.
O tym, że tak się istotnie dzieje, medioznawcy mogli się przekonać, obserwując niedawną dyskusję weteranów dyscypliny na temat oczyszczania teorii
ze współcześnie nieadekwatnych i mętnych konceptów (J. Cohen, 2017; Katz
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& Fialkoff, 2017; Krippendorff, 2017). Elihu Katz i Yonatan Fialkoff wysyłają
na koncepcyjną emeryturę „spiralę milczenia”, „kultywację” i „liderów opinii”,
Jonathan Cohen powątpiewa w przydatność „opinii publicznej”, a Krippendorff
bierze na celownik m.in. „zawartość przekazu”.
W tej dyskusji od razu daje się zauważyć, jak dużego kalibru koncepty zostały
poddane krytyce. W pewnym sensie ta krytyka dotyka wprost samego rdzenia
medioznawstwa, tzn. pytań o związki między działalnością instytucji medialnych
a zachowaniami ludzi, ostrożnie stawiając ledwie dostrzegalny znak zapytania
względem odrębności dyscypliny. Katz i Fialkoff (2017, s. 89) odnotowują
przesunięcie we współczesnych wersjach teorii kultywacji George’a Gerbnera
z pierwotnej socjologicznej perspektywy w stronę psychologicznych mechanizmów
kognitywnych. To z kolei jest oznaką – jak piszą przytaczani autorzy – „erozji
krytycznych idei szkoły frankfurckiej”, implicite obecnych w teorii Gerbnera.
Pojawiające się pytanie brzmi więc tak: w jakim stopniu program badawczy
medioznawstwa zorientowany na długofalowe efekty obcowania z mediami
daje się sprowadzić do analogicznych programów kognitywnej psychologii
społecznej, bez przyjęcia założenia o oddziaływaniu struktur instytucjonalnych mediów? Katz i Fialkoff wstrzymują się od udzielenia odpowiedzi, ale
w ich artykule pojawia się sugestia, że być może problemy medioznawców
z konceptami mają wspólne podłoże paradygmatyczne.
Na ten trop prowadzi też artykuł Jonathana Cohena. Pisze on (Cohen,
2017, s. 103), że opinia publiczna wydaje się nam niezbędnym konceptem
badawczym, bo pasuje do szerszego wyobrażenia o oddziaływaniu mediów
na debatę w sferze publicznej. W tym wyobrażeniu media dostarczają (przekazują) materiał informacyjny, z którego racjonalne jednostki budują uzasadnione stanowiska, te z kolei poddawane są publicznej krytyce w debacie,
a to, co tę krytykę wytrzyma, tworzy opinię publiczną. Tak rozumiana opinia
publiczna jest podzielanym zasobem, który motywuje jednostkę do podjęcia
odpowiedniego działania w danej sytuacji. Stąd w tym wyobrażeniu aż taki
nacisk na warunkowy pluralizm poglądów prezentowanych mediach, aksjomatyczne umocowanie racjonalności (ontycznie utożsamianej z jej logicznym
opisem: racjonalnym jest to, co w języku zachodnioeuropejskiej logiki określa
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się jako poprawne) oraz edukację medialną ukierunkowaną na rozpoznawanie
składnika racjonalnego i nieracjonalnego. Całość tworzy zwarty system eksplanacyjny: wyrzucenie jednego elementu – np. wrodzonej, jednej, wspólnej
ogółowi ludzi racjonalności – może oznaczać katastrofę dla całości. Ale może
taka katastrofa jest potrzebna? Cohen twierdzi wprost, że w świetle wyników
z innych dyscyplin pokazujących, że formowanie się opinii publicznej jest
wtórne wobec działania, medioznawcy powinni rozważyć istotną rekonfigurację
swoich teorii, bo w obecnej formie najpewniej są one fałszywe.
Współczesnym rozwiązaniem okazują się wyjaśnienia neuronaukowe:
to nie media są potężne i nie one wpływają na postawy ludzi, a ludzkie
zdolności poznawcze – rozbudowane i uwikłane w biologiczną pamięć oraz
utrwalone w niej doświadczenia świata zewnętrznego w postaci zdolności
do rozpoznawania wzorców – przekładają się na nie zawsze uświadamiane
zachowania, do opisu i analizy których wykorzystujemy takie koncepty, jak
„postawy”, „przekonania”, „poglądy” czy „opinie”. To wywraca do góry nogami
gros socjologicznie inspirowanych teorii medioznawczych. Opinia publiczna,
debatowanie i deliberacja stają się wtórne wobec decyzji, a racjonalizowanie
służy temu, by jakoś tę podjętą wcześniej decyzję uczynić zrozumiałą dla
siebie i innych jednostek.
Jeśli spojrzeć od strony polskiej tradycji prasoznawczej, propozycja Krippendorffa (2017) jest potężnym wyzwaniem. Chce on bowiem pozbyć się jednego
z koncepcyjnych filarów analizy zawartości: samego pojęcia (obiektywnej)
„zawartości przekazu”. Problemów z tym pojęciem Krippendorff upatruje
właśnie w braku stosownej refleksji metateoretycznej (2017, s. 92). Zawartość
przekazu jawi się medioznawcom jako pojęcie oczywiste, niewymagające
spojrzenia z dystansu oraz krytycznej oceny statusu ontologicznego i zobowiązań epistemologicznych. Krippendorff wskazuje na konsekwencje takiej
sytuacji. Ponieważ forma przekazu daje się zobiektywizować w materialnej
postaci fali akustycznej lub wizualnego śladu na podłożu, to także to, co ten
przekaz ze sobą niesie – treść/zawartość – jawi się jako coś, rzecz możliwa
do obiektywnego przedstawienia. Całość ujęta jest w metaforę pojemnika,
który nadawca przekazuje odbiorcy. Medioznawcze badania nad zawartością
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koncentrują się na opisaniu jej w sposób poprawny, czyli intersubiektywnie
zgodny. Wówczas sukces badawczy może być określony m.in. udaną replikacją
uzyskanego opisu. Krippendorff przypomina jednak, że uczestnicy komunikacji
bardzo często sami nie są zgodni odnośnie do tego, co dany przekaz zawiera.
To jest realna i normalna sytuacja komunikacyjna – to, co badacze komunikacji
chcą badać. Ale metafora pojemnika z obiektywnie sprawdzalną zawartością
wymusza, by różnice w interpretacji wyjaśniać brakiem kompetencji u uczestników komunikacji, ich pomyłkami lub błędami metodologicznymi po stronie
analityka. Nie ma w tym ujęciu teoretycznej możliwości, by niesprzecznie
uznawać rozbieżne (sprzeczne) pojmowanie przez dwie osoby zawartości tego
samego przekazu (pojemnika). Badania nad przekazami mediów stają się więc
zorientowane na ustalenie poprawnego stanu zawartości, czemu mają służyć
coraz dokładniejsze techniki pomiaru oraz założenie, że to twórca przekazu
werbalizuje swoje intencje, by umieścić je w przekazie, a odbiorcy mają poprawnie
(intersubiektywnie zgodnie i w zgodzie z zamiarami nadawcy) je odczytać.
Krippendorff sprzeciwia się takiemu ujęciu, argumentując za dynamicznym,
procesualnym, interakcyjnym podejściem do zawartości i znaczenia. Przekazy
niczego same w sobie nie niosą, niczego nie zawierają. Znaczenia są nieustannie
wytwarzane w interakcjach, zmienne i negocjowalne. Zawartość, ujmowana
przez pryzmat tekstu w skonstruowanym przez analityka kontekście dla celów
inferencyjnych, jest terminem teoretycznym o charakterze instrumentalnym.
Może ułatwiać organizację badań i techniczny aspekt analizy. Są jednak lepsze
terminy, bliższe realiom sytuacji komunikacyjnych, więc „zawartość przekazu”
– dla Krippendorffa – może przejść na emeryturę.
Uderzające jest to, co Krippendorff proponuje w zamian: narracyjnie ujęte
znaczenia powstające w konwersacji (emerging in conversation). Trudno nie
dostrzec w tym powiązania z tradycją socjologii interpretatywnej, a nawet –
bo Krippendorff otwarcie przywołuje Harveya Sacksa (Krippendorff, 2004,
s. 16; 2008, s. 219) – z jej radykalnym odłamem: etnometodologią. To z kolei
prowokuje do pytania, jak medioznawcza analiza zawartości ma współgrać
z tymi tradycjami. Zinstytucjonalizowanej współpracy w postaci wzajemnie
wspierających się i jednocześnie krytycznych wobec siebie programów badawczych
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nigdy nie było, w przeciwieństwie do np. współpracy i wzajemnej krytyki
socjologów i psychologów skupionych wokół analiz dyskursu (Billig, 1999;
Coulter, 1999; Potter & Edwards, 2003; Schegloff, 1997). Krippendorff od lat
konsekwentnie odchodzi od pozytywistycznego, Berelsonowskiego wzorca
analizowania zawartości jako obiektu, przesuwając się w stronę interpretatywizmu, ale szczegóły tego przesunięcia domagają się dyskusji środowiskowej
w medioznawstwie. Czy taka wersja analizy zawartości wnosi cokolwiek do metod
nauki społecznej, czego nie byłoby tam już dzięki socjologii interpretatywnej?
Wydaje się, że tak. Krippendorff broni np. dekontekstualizacji i przenoszenia
interpretacji do kontekstu specjalnie wytworzonego przez badacza na potrzeby
analizy, co na pierwszy rzut oka prowadzi do konfliktu z zasadami metodologicznymi etnometodologii i interakcjonizmu symbolicznego. Być może
jednak Krippendorffa sposób analizowania tekstów jest jakimś naprowadzeniem na rozwiązanie teoretycznego problemu, który etnometodolodzy mają
z pogodzeniem lokalnie umocowanej indeksykalności wszystkich praktyk
konwersacyjnych z obserwowaną ponadlokalną, ogólnospołeczną stabilnością
tychże praktyk (Balon & Holmwood, 2019).
Krippendorff chce też na emeryturę wysłać inne prominentne pojęcia teorii
medioznawczych: władzę (power) i ramowanie (framing).
Zarzut wobec korzystania z pojęcia „władzy” jest analogiczny do tego,
który Krippendorff skierował pod adresem „zawartości przekazu”. Analityk komunikacji musi odróżnić dyskurs „o władzy” od „analizy dyskursu
o władzy”. Krippendorff twierdzi, że obecne medioznawstwo reprodukuje
dyskurs „o władzy” tak, jak pojawia się on w analizowanej komunikacji, bez
dostrzeżenia tej reprodukcji. Władza (mediów, dyskursów, technologii, systemów
itd.) jawi się w takich analizach jako element oderwany od ludzkiej aktywności
kognitywnej, co więcej, element determinujący tę aktywność. To właśnie
z determinizmem ma Krippendorff największy problem. Wyraźnie sprzeciwia
się konceptualizacji władzy jako procesu ukierunkowanego jednostronnie.
Dyskurs, by miał nad ludźmi władzę (jak chciałby np. Foucault), musi zostać
najpierw kognitywnie przez nich zaakceptowany. Taka dwukierunkowa konceptualizacja oddziaływania jest charakterystyczna dla realizmu krytycznego,
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ale Krippendorff nie odsyła do tej literatury. Analityk komunikacji winien nie
tylko tę dwustronność uwzględnić w analizie, ale – zdaniem Krippendorfa
(2017, s. 96) – aktywnie zwalczać wszelkie próby naukowego promowania
jednokierunkowości władzy. Pytanie, którego Krippendorff nie zadaje, brzmi:
czy medioznawstwo jest w stanie analizować problemy dwukierunkowego
oddziaływania („władzy”) samodzielnie, bez uwzględnienia stanu badań
i ogromnych postępów w dziedzinie nauk neurokognitywnych, które wprost
dotyczą tego właśnie, co i jak ludzie akceptują?
Z kolei koncept „ramowania” ma według Krippendorffa swoje źródło w twórczości Gregory’ego Batesona. Dla Batesona rama to granica między dwoma
momentami w konwersacji, reprezentowanymi przez odrębne zbiory zachowań.
Bateson rozważał, jak werbalna instrukcja „To przecież tylko zabawa” zmienia
postrzeganie rzeczywistości przez słuchacza. Koncept ramy był mu potrzebny
do zaznaczenia miejsca/momentu zmian, które obserwował. Krippendorff odnotowuje, że po Batesonie pojęcie ramy/ramowania nabrało różnorodnych znaczeń,
tracąc stopniowo swój związek z werbalnymi instrukcjami i sekwencyjnością
przechodzenia z jednej ramy do innej. Współczesne koncepcje ramowania
koncentrują się bardziej na zasadach przedstawiania informacji niż na wywoływaniu sekwencji przechodzenia między ramami przez werbalne/językowe
instrukcje. Krippendorff wzywa do przywrócenia pierwotnego, Batesonowskiego
rozumienia ram i skupienia na tym, jak werbalne instrukcje tworzą, zmieniają
i rekonstruują realia, między którymi poruszają się odbiorcy.
Metateoretyczną refleksję nad ramowaniem zaproponował również Michael
Cacciatore z zespołem (Cacciatore i in., 2016). Twierdzi on, że różnorodna
konceptualizacja ramowania stosowana w praktyce badawczej medioznawców
doprowadziła do wymieszania ze sobą dwóch zasadniczo odmiennych ujęć
operacyjnych ramowania: (1) ramowania jako innego sposobu przedstawiania
logicznie równoważnej informacji oraz (2) ramowania jako manipulacji treścią
informacji. Pierwsza tradycja wywodzi się z badań Kahnemana i Tversky’ego nad
zależnością percepcji tej samej informacji od dostępnego punktu odniesienia.
Druga tradycja prowadzi do socjologii Goffmana i eksploracji sposobów stosowania
różnych schematów wyjaśniających do porządkowania codziennych interakcji.
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Ponadto Cacciatore (Cacciatore i in., 2016, s. 8) zwraca uwagę na fakt, że ogólna
konceptualizacja ramowania pokrywa się w dużym stopniu z wieloma podobnymi
konceptami o charakterze psychologicznym, tj. primingiem, ustanawianiem
porządku dnia, perswazją, skryptami, schematami itp. To z kolei prowadzi
do oczywistych pytań o potrzebę wyróżniania ramowania jako odrębnego
konceptu, przy milczącym założeniu, że jego używanie w dyskursie naukowym
denotuje odpowiadający konceptowi mechanizm, będący właściwym celem
wyjaśnienia naukowego. Można ponadto zaobserwować nadprodukcję badań,
które w tytułach odwołują się do wspólnego konceptu ramowania, ale ich
obiektami wnioskowania jest cała gama różnych mechanizmów perswazyjnych.
Pod wspólną nazwą wymieszana zostaje wiedza o mechanizmach stosowania
(aplikacji) z tymi odnoszącymi się do dostępu, a decydującymi o wysuwaniu
na pierwszy plan pewnych aspektów komunikacji.
Konceptualizując ramowanie przez pryzmat mechanizmów dostępu, ramowanie, priming i ustanawianie porządku dnia tworzą wspólną grupę wyjaśnień
sposobu zachowania człowieka (np. jego decyzja) w powiązaniu z dostępnością informacji. Ale ramowanie można także ujmować przez odwołanie
do mechanizmów aplikacji. Oznaczają one tu procesy kognitywne, które
dookreślają sposoby przetwarzania informacji na podstawie zastosowania
uprzednio istniejących w umyśle wzorców. Ramowanie informacji przywołuje
dany wzorzec. Inne ramowanie tej samej informacji przywołuje odmienny
wzorzec, o ile ten istniał wcześniej w umyśle odbiorcy. W tym właśnie przejawia się kluczowa różnica między badaniami nad ramowaniem w wąskim
rozumieniu i primingiem/porządkiem dnia. O ile ekspozycja na dostępną
informację niemal zawsze wywoła efekt nadania jej jakiejś wagi (w mniejszym
lub większym stopniu), to ramowanie jako inna prezentacja ekwiwalentnej
informacji wywoła efekt tylko u tych osób, w umysłach których jeszcze przed
ekspozycją znalazły się wzorce umożliwiające reakcję. To są de facto dwa różne
programy badawcze, zorientowane na identyfikację odrębnych mechanizmów. Dyskusja na poziomie metateoretycznym pozwala rozpoznać, że mimo
swojej odmienności oba są nieszczęśliwie podciągnięte pod wspólną nazwę
studiów nad ramowaniem. Cacciatore i jego współpracownicy argumentują
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za porzuceniem ogólnej konceptualizacji ramowania na rzecz precyzyjnego
powiązania konceptu ramowania tylko z alternacją prezentowania tej samej
informacji i podjęciem starań na rzecz rozwoju metody oddzielania od siebie
efektów primingu i ramowania.
Jednak to, co najciekawsze z punktu widzenia tematu niniejszej książki,
pojawia się w przytaczanym tekście niejako obok głównego wniosku (Cacciatore i in., 2016, s. 20). W wizji zespołu Cacciatora ramowanie, które – jak
podkreślają autorzy – zostało pożyczone do medioznawstwa z innych dyscyplin,
powinno być przekształcone przez medioznawców tak, by przedstawiciele
tych innych dyscyplin też mogli skorzystać z medioznawczych wyników. Jest
to szczytny cel, ale jego sformułowanie domaga się wyjaśnienia, dlaczego nie
można rekonceptualizować ramowania wspólnie z psychologią, socjologią
i ekonomią behawioralną. Cacciatore i zespół przydzielają to zadanie jedynie
medioznawcom, czego rezultatem może być sytuacja, w której każda dyscyplina
będzie miała swoją własną, podobną, ale nie taką samą teorię ramowania.
Czy to jest problem? Tak, i to na gruncie narracji Cacciatora i jego kolegów.
Twierdzą oni, że do powinności badaczy ramowania należy poprawna identyfikacja mechanizmów odpowiadających za konkretne efekty mediów (Cacciatore
i in., 2016, s. 15–17). Zespół Cacciatora zarysowuje dwa takie mechanizmy:
mechanizm utrwalania w pamięci skryptów/schematów dostarczanych przez
media, które to schematy są po utrwaleniu bardziej dostępne do interpretacji
przekazów medialnych (priming), oraz mechanizm reakcji na alternację przekazu medialnego z zachowaniem ekwiwalencji znaczenia (ramowanie). Ale
oba te mechanizmy są też przedmiotem bardzo intensywnej debaty, która
toczy się od przynajmniej dwóch dekad w interdyscyplinarnym środowisku
neurofizjologii, psychologii oraz filozofii umysłu (Hutto & Myin, 2013). Kierunek tej debaty, wsparty twardymi dowodami neurofizjologów i unifikującą
konceptualizacją filozofów, prowadzi do sceptycyzmu w kwestii istnienia
skryptów o charakterze reprezentacji, schematów i języka myśli w mózgu,
na czym zdają się opierać medioznawcze konceptualizacje mechanizmów
primingu i ramowania. Problem z monodyscyplinarnym nastawieniem medioznawstwa, bo tak właśnie odczytuję postulaty zespołu Cacciatiore, przejawia
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się w dublowaniu pracy, którą z sukcesami i postępami wykonują też inni.
Co więcej, a zarazem paradoksalnie, biorąc pod uwagę tradycyjne obawy
przed marginalizacją badań medioznawczych (Cacciatore i in., 2016, s. 14),
medioznawcy akcentujący rolę formy przekazów medialnych mogą być całkiem
blisko interdyscyplinarnie prowadzonych badań nad mechanizmami kognicji
opartych na enaktywizmie (enactivism), czyli ścisłym związku poznania
i środowiska zewnętrznego.
Na marginesie powyższych rozważań trzeba zauważyć, że pojęcie mechanizmu też ulega ciągłej, interdyscyplinarnej i w efekcie ogólnonaukowej
rekonceptualizacji. Marcin Miłkowski z zespołem twierdzi, że współcześnie
mechanizmy są definiowane jako czasoprzestrzennie zorganizowane struktury
odpowiedzialne za wystąpienie jakiegoś zjawiska (Miłkowski i in., 2018, s. 5).
Struktury i mechanizmy są podstawowymi kategoriami doktryny realizmu
krytycznego, więc szczegółowo omówię je w kolejnym rozdziale. Tu chcę
zaznaczyć, że przy takiej definicji mechanizmu, jaką przytaczają Miłkowski
i współautorzy, monodyscyplinarne rozstrzygnięcia odnośnie do istnienia
mechanizmów ramowania, które mają obejmować psycho-neuro-fizjologiczne
reakcje odbiorców mediów, wydają się bardzo trudne do obrony.
Na ile metateoretyczne apele w ogóle mają szansę powodzenia? François
Cooren (2012, s. 3) konstatuje, że Roberta Craiga postulat wzbudzenia dyskusji
o metateoretycznym podejściu do medioznawstwa nie spotkał się z entuzjazmem ze strony środowiska i de facto żadna taka dyskusja się nie odbywa.
Coenen i Van den Bulck (2018, s. 40) sugerują, że ten sam los może czekać
m.in. propozycje Cacciatora i wszystkie kolejne próby wyczyszczenia niejasności
terminologiczno-teoretycznych medioznawstwa polegające na sugerowaniu
„właściwych” rozwiązań. Opór jest dla wielu badaczy obroną własnego dorobku
i tożsamości. Coenen i Van den Bulck przypominają też, że nie są proste
związki świata, konceptów oraz konkretnych słów używanych do powiązania
tego w całość. Rezygnacja z problematycznych słów (nazw), co jako remedium proponuje np. Krippendorff, na rzecz innego zestawu językowego, nie
rozwiąże problemu mętności pojęć i tym bardziej nie rozjaśni tego, jak dany
koncept łączy się ze zjawiskiem w świecie, które nominalnie ma reprezentować.
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Coenen i Van den Bulck proponują, by zamiast dyskutować o podzielanych
definicjach i konceptach, rozmawiać o jasnej i wspólnej praktyce definiowania
i konceptualizacji. Ten argument pozostaje zbieżny z tendencją do demarkacji
przez odwołanie do zunifikowanej praktyki instytucjonalnej naukowców.
Coenen i Van den Bulck (2018, s. 42), budując metateorię badań nad efektami mediów, proponują np. praktykę inkluzywnego definiowania postaw
(attitudes), co jednakże wyklucza możliwość operacyjnego stosowania tak
zdefiniowanych postaw w hipotezach empirycznych. To z kolei prowadzi
do potrzeby przeformułowania programów badania efektów mediów, które
na ogół właśnie z postaw czynią klasycznie rozumianą zmienną zależną
w hipotezach kierunkowych (tj. rozważających wpływ mediów-jako-bytu
na postawę-jako-byt).
Kęstas Kirtiklis (2011, s. 43) pyta w tym kontekście wprost, dlaczego debaty
medioznawców są tak bardzo oderwane od reszty nauki społecznej. Jego zdaniem
medioznawcy często zachowują się tak, jakby uważali, że nikt inni nie doświadcza
ich problemów, a w związku z tym poszukiwanie rozwiązań musi się odbywać
samodzielnie, wewnątrz dyscypliny. Kirtiklis sugeruje zwrot ku rozważaniom
filozoficznym, które systematyzują i eksplikują problemy różnych nauk specjalnych.
To z kolei pozwala inaczej spojrzeć na wiele kwestii, np. na tożsamość dyscypliny.
Kirtiklis (2011, s. 50) zauważa, że główna oś podziału w dyskusjach metodologicznych w nauce społecznej przebiega na linii naturalizm–antynaturalizm,
a nie zgodnie z podziałem na techniki ilościowe i jakościowe (dodam: jakby
sugerowała struktura popularnych podręczników Babbiego, Nachmiasów oraz
Wimmera i Dominicka). Kirtiklis argumentuje dalej, że ten podział warunkuje
następnie wybory epistemologiczne, a te determinują wybór metod. Proponuje
też, by przyłożyć zdecydowanie większą wagę do tożsamości epistemologicznej
badaczy. Medioznawstwo, tak jak inne dyscypliny nauk społecznych, operuje
jego zdaniem równolegle dwoma podejściami, z czego wynikają co najmniej
dwie odmienne konceptualizacje komunikowania i komunikacji (z grubsza:
przekazywanie vs. interakcja). Próba połączenia tego w jedną całość generuje
nieporozumienia. Realizm krytyczny takiej próby jednak dokonuje, unikając
przy tym problemów z tożsamością dyscyplinarną.
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Apel o otwarcie dyscypliny wybrzmiał również podczas debaty na łamach
International Journal of Communication w 2011 roku. Słowem kluczem w głosie
Craiga Calhouna (2011, s. 1481) jest „połączenie” (connection). Calhoun jako
socjolog patrzy z zewnątrz medioznawstwa i sugeruje, by nie przejmować się
heterogenicznością dyscypliny, tylko zastanowić, jak jej różne, nie w pełni
kompatybilne ze sobą części mogą być połączone. W tym ujęciu połączenie
nie oznacza wchłonięcia lub idealnego dopasowania, ale minimalną styczność,
punkt intelektualnego zaczepienia. Problemem jest wyraźny brak takich
połączeń. Calhoun pyta retorycznie, z czego wynika założenie, że np. ekonomia polityczna nie może wpływać na zagadnienia związane z komunikacją
w organizacjach, a zarazem być pod ich wpływem. Stawia zarzut, że normą
w medioznawstwie jest podejście „teoretycznie oszczędne” (theory-lite).
W rezultacie żadne głębsze połączenia teoretyczne między podejściami nie
mogą zaistnieć. Tymczasem, zauważa Calhoun, wartość takich połączeń
przejawia się nie tylko w osiąganych syntezach, ale także w tym, że dostarczają
one punktu odniesienia dla wzajemnej krytyki. Inaczej mówiąc, Calhoun
postuluje więcej teoretycznie umotywowanej dyskusji między stronami, które
się ze sobą nie zgadzają. Brak takich połączeń powoduje dublowanie pracy
i powstawanie wielu jednocześnie podobnych i sobie odległych teorii (wspomniany przykład ramowania), co blokuje kumulatywność nauki, następnie
zaś utrudnia kolejnym badaczom wskazanie, dlaczego ich praca miałaby
być naukowo istotna.
Wątek umieszczania proponowanych badań w ramach kumulatywnie ujętej
teorii został podjęty przez Davida DeAndreę i R. Lance’a Holberta (2017).
Analizują oni warunki postępu teoretycznego w medioznawstwie i wskazują,
że choć czołowe czasopisma formalnie wymagają, by każdy zgłaszany artykuł
przyczyniał się do takiego postępu, to jednak szczegółowe kryteria oceny
pozostają najczęściej niedookreślone. Nie ma w tym zakresie współpracy
między autorami, recenzentami i redaktorami. Minimalnym warunkiem
według DeAndrei i Holberta jest to, by każda praca miała jasno nakreślony
kontekst teoretyczny podjętych rozważań, ale często nawet to się nie udaje
(DeAndrea & Holbert, 2017, s. 170). Przywołani autorzy za jedną z przyczyn
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takiego stanu rzeczy uważają chaos terminologiczny wynikający z nieprecyzyjnego teoretyzowania zagadnień medioznawczych.
Wagę rozważań teoretycznych podkreśla w komentarzu do tekstu Calhouna
Sonia Livingstone (2011). Argumentacja Livingstone przedstawia się następująco: Komunikacja jest fundamentem wszelkiego ludzkiego zachowania. Jako
taka była przedmiotem wielu dociekań naukowych w historii. Dyscyplina
medioznawstwa powstała jako odpowiedź na gwałtowny postęp technologiczny
w dziedzinie środków (masowego) komunikowania, którego konsekwencją jest
mediatyzacja, czyli zapośredniczenie relacji międzyludzkich w tych środkach.
Ironią losu dla Livingstone pozostaje, że obiektywnie rosnąca rola mediów
nie wzmacnia wagi medioznawstwa jako dyscypliny zajmującej się właśnie
tym obszarem, a tymczasem przyciąga inne dyscypliny, wypierając ekspertyzy medioznawców. Ci ostatni tracą więc autorytet na własnym terytorium.
Dlatego potrzebna jest pilna dyskusja o tym, co faktycznie medioznawstwo
wnosi do ogólnonaukowej sieci wiedzy o mediach i komunikacji. Kluczową
rolę odgrywa to, że medioznawcy muszą być przygotowani na pytania, które
padną w tej dyskusji zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz środowiska (Livingstone, 2011, s. 1474).
Marginalizację dyscypliny na własnym terytorium dostrzega John Durham
Peters (2011), ale proponuje nie tylko pogodzić się z takim stanem rzeczy,
lecz obrócić go na jej korzyść. Peters wydaje się przy tym szczerym do bólu
realistą (w zdroworozsądkowym znaczeniu tego słowa). Rekonstruuje historię
sukcesu medioznawstwa po II wojnie światowej i przyznaje, że dyscyplina
rozwinęła się na fali swoistej mody, która uczyniła z komunikowania pojęcie
pasujące do niemal wszystkich obszarów wiedzy (Peters, 2011, s. 1468). Takie
intelektualne i badawcze rozmycie doprowadziło do wydostania się refleksji
medioznawczej poza świat akademii, czyniąc ekspertami od komunikowania
rynkowych praktyków, polityków i terapeutów. W rezultacie medioznawcy
walczą o niezależność i odrębność na dwóch frontach jednocześnie: intelektualnym i instytucjonalnym. Według Petersa na polu intelektualnym tę walkę
o odrębność przegrywają (Peters, 2011, s. 1470). Faktu porażki nie powinny
przesłonić ewentualne sukcesy instytucjonalne, tj. trwanie wydziałów i kierunków
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medioznawczych. A jednak, uważa on, że marginalizacja dyscypliny ma swoje
zalety. Widzi np. wiele korzyści z rozmytego charakteru dociekań medioznawców, które co prawda uniemożliwiają w pełni naukową specjalizację, ale
jednocześnie stymulują do wędrowania po interdyscyplinarnej sieci wiedzy.
Petersa wspiera Barbie Zelizer (2016). Jej chłodne, analityczno-historyczne
podejście ukazuje wszakże medioznawstwo jako luźny zbiór inicjatyw, w dużej
mierze sztucznie łączony w całość z pomocą mitologizującej narracji i instytucjonalnej fasady uniwersyteckich wydziałów, ale Zelizer tak samo jak Peters
wyciąga z tego optymistyczne wnioski. Brzmią one tak: owszem, medioznawstwo nie było, nie jest i nie będzie klasyczną naukową dyscypliną, jest czymś
innym, bardziej nowoczesnym i lepiej pasującym do współczesnych czasów
oraz zmediatyzowanej, usieciowionej wiedzy. Zelizer widzi zatem przyszłość
medioznawstwa w awangardzie postdyscyplinarnej akademii (2016, s. 231).
Abstrahując od tego, czy powyższe rozważania są trafne, czy nie, stanowią
one przykład zastosowania refleksji metateoretycznej. Umożliwiają spojrzenie
na teorie i jej pojęcia z dystansu, rozważenie logiki łączącej elementy teorii
oraz wyartykułowanie kryteriów poprawności teorii, albo – jak sugerują głosy
Petersa i Zelizer – przeformułowanie tych celów zgodnie z duchem nowoczesnych zmian. Wszystko to razem służy kontroli jakości własnej dyscypliny
i ma znaczenie dla komunikacji z innymi (wciąż przecież istniejącymi), tradycyjnymi dyscyplinami. Największym wyzwaniem wydaje się to, że w tych
innych dyscyplinach nastąpił w ostatnich dekadach ogromny postęp – w epistemologicznie klasycznym jego rozumieniu – który objął również zagadnienia
typowo medioznawcze (komunikologiczne), m.in. kwestie ontologii informacji,
przyczynowości struktur oraz ich reprezentacyjnego charakteru. Odmienne
dyscypliny, a przede wszystkim realizowane interdyscyplinarnie programy
badawcze, oferują wyjaśnienia, które spychają medioznawstwo nawet z pozycji
naukowych obrzeży, gdzie chcieliby je bezpiecznie ulokować Peters i Zelizer.
W dalszej części niniejszej książki rozważam zatem inną możliwość dookreślenia miejsca dla medioznawstwa. Za Fullerem przyjmuję, że podział dyscyplinarny jest faktem zastanym, który w pewnym stopniu organizuje praktykę
badawczą, ale nie ma przy tym decydującego zdania. Rozstrzygające zdanie
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leży po stronie interdyscyplinarnych programów badawczych, inicjatyw intelektualnych zorganizowanych wokół konkretnych problemów badawczych
i zorientowanych na wzajemną zrozumiałość. Rozważania metateoretyczne
to droga do wynegocjowania kryteriów zrozumiałości. Tradycyjnie rozumiane
dyscypliny pełnią w tym wyobrażeniu w zasadzie tylko jedną funkcję: pomagają
zorganizować metateorię tak, by wpisywała się ona w zunifikowaną praktykę
instytucjonalną obecnej nauki.

1.4. Unifikacja przez translację
Czy konieczne jest wypracowanie jednego spójnego stanowiska metateoretycznego? Niektórzy autorzy zdają się iść w kierunku postulowania integracji
i redukcji nauk przez eliminację programów niekompatybilnych z wybraną
przez siebie „właściwą” metateorią. Wspomniany Don Ross (2008, s. 733)
pisze, że jego i Ladymana program ontycznego strukturalnego realizmu jako
metateoretycznej recepty na kuhnowską niewspółmierność paradygmatów
wymaga uznania istnienia fundamentalnych struktur, które albo można
opisać w języku matematyki, albo które – po platońsku – są strukturami
matematycznymi. Ross dalej zauważa, że jeśli jakaś dyscyplina, np. socjologia
(jego przykład), nie wypracowała odpowiednio formalnej teorii interpretacji
modeli ilościowych, to trudno oczekiwać, by mogła skorzystać z pozytywnych ustaleń metafizycznych ontycznego strukturalnego realizmu. Trudno
nie dostrzec w tym groźby eliminacji nie tylko tradycyjnych dyscyplin, ale
też (faworyzowanych tutaj) interdyscyplinarnych programów badawczych.
W bardzo podobnym tonie wypowiada się Herbert Gintis (2007; 2014), chcący
unifikować i integrować ogół nauk o człowieku pod egidą teorii racjonalnego
wyboru. Te dyscypliny i programy, których treści nie są możliwe do bezproblemowego wpisania w teorię racjonalnego wyboru i zmatematyzowaną
teorię gier, po prostu odpadają jako nienaukowe. Normalny odruch wielu
badaczy w takiej sytuacji wiąże się z oporem (Archer & Tritter, 2013), którego
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rezultatem jest jeszcze większa motywacja do dyscyplinarnej, ochronnej
izolacji i epistemicznej pogoni za rentą.
Istnieje jednak możliwość zupełnie innego stanowiska, które zachowuje
postulat przydatności refleksji metateoretycznej bez konieczności wskazywania
jednego, „właściwego” programu. Jest to stanowisko inspirowane filozofią
Donalda Davidsona.
Chociaż Davidsona dość powszechnie uznaje się za jednego z czołowych
filozofów analitycznych XX wieku, medioznawcy rzadko widzą potrzebę
sięgania do jego prac (Dresner, 2011, s. 969). Gdy medioznawcy piszą o komunikowaniu, to prawie zawsze mają na myśli znaczące/sensowne (meaningful)
działanie. Sensowność komunikowania jest gwarantowana przez konwencje
językowe ugruntowane w kulturze, rozumianej na ogół jako zbiór podzielanych
znaczeń, symboli, skryptów interpretacyjnych. Najpierw trzeba podzielać
kulturę i wyrastający z niej język, czyli znać schemat pojęciowy, by dopiero
potem możliwa była zrozumiała komunikacja. Davidson odwraca ten tok
rozumowania i twierdzi, że to zrozumiałość otwiera drogę do językowego
znaczenia (Davidson, 2005, s. 121). To następnie prowadzi go do zakwestionowania konieczności istnienia języka jako kolektywnie podzielanego zbioru
symboli i reguł ich łączenia, który warunkowałby udatną komunikację.
Podejście Davidsona cały czas stanowi przedmiot sporów i doczekało się
różnych polemik filozoficznych (patrz: Cuervo, 2018), których roztrząsania się
tutaj nie podejmę. Chcę jednak odwołać się do jego ogólnej koncepcji translacji/
interpretacji schematów pojęciowych, by zastosować je do prezentacji realizmu
krytycznego jako metateorii. Pytanie brzmi, czy rezygnacja z formułowania
jednego, „właściwego” programu metateoretycznego prowadzi do relatywizmu,
który w imię kreatywnego pluralizmu usprawiedliwia każdą metateorię. To wariant
wcześniejszego pytania o narracyjność nauki społecznej i kryteria rozpoznania
wciskania kitu. Odpowiedź inspirowana Davidsonem jest negatywna.
Rozważania Davidsona nad komunikacją i znaczeniem językowym wpisują
się w spór między internalistami i eksternalistami w kwestii znaczenia (Dresner,
2006, s. 156). Internaliści uważają, że znaczenie powstaje „w głowie”, tzn. jest
cechą stanów mentalnych, a proces komunikowania polega na przekazywaniu
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informacji od osoby do osoby. Eksternaliści twierdzą, że znaczenia są konstytuowane społecznie (znajdują się „na zewnątrz” osoby), a komunikowanie polega
na sięganiu do społecznych konwencji, negocjowaniu koordynacji i uwspólnianiu
w toku interakcji. Przywołany Eli Drenser, jeden z niewielu medioznawców
wprost sięgający do Davidsona, preferuje określenie intersubiektywizm zamiast
eksternalizmu, co ma dodatkowo podkreślać ów aspekt interakcyjny.
Ważnym źródłem dla eksternalistów/intersubiektywistów jest późny Ludwig
Wittgenstein, a szczególnie argument z (niemożności istnienia) prywatnego
języka. W tym miejscu pojawia się kwestia schematów pojęciowych. Nazwa
różni się w zależności od autora. Wittgenstein pisał o „gramatyce”, Peter Winch
o „wewnętrznych powiązaniach”, Thomas Kuhn o „paradygmacie”. Idea jednak
okazuje się zawsze podobna. Schemat pojęciowy oznacza odrębną sferę rzeczywistości, na którą składają się powiązania między konceptami. Powiązanie
tworzy schemat i uzasadnia jego oddzielenie od treści. Kiedy interpretuje się
samą treść, powiązania stają się niedostępne. Dlatego interpretacja zawsze
musi być kulturowa, bo to kultura – jakkolwiek zdefiniowana – umożliwia
wychwycenie schematów pojęciowych. W takim właśnie sensie komunikacyjni
kulturaliści mówią o zapośredniczeniu komunikacji przez koncepty.
Kuhn (1996 [1962]) zastosował tę ideę do analizy postępu naukowego,
wyciągając wniosek o niewspółmierności paradygmatów przed i po rewolucji
naukowej. Idea paradygmatu zrobiła karierę w dyskursie naukowym, ale
umożliwiła też wielu badaczom zasłonięcie praktyki wciskania kitu. Davidson
(2003) argumentował jednak, że rozróżnienie na schemat i treść jest chybione,
a idea odrębnych schematów pojęciowych prowadzi do sprzeczności. By Kuhn
mógł stwierdzić niewspółmierność paradygmatów przed i po rewolucji, musiał
mieć możliwość ich porównania. Musiał więc zinterpretować różnice między
nimi, a tym samym wyrazić odmienność przedrewolucyjną w języku porewolucyjnym. Nie ma więc mowy o prawdziwej odrębności, niewspółmierności
i życiu w innych światach, czyli mówieniu o osobnych schematach pojęciowych.
Treść i schemat nie są rozdzielone. Ten sam argument działa np. przeciw
mocnej wersji tezy Sapira–Whorfa. Skoro można zrozumieć odmienność
języka Hopi i da się wyrazić tę odmienność w języku angielskim, co wszakże
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uczynił Whorf, to w konsekwencji Hopi i angielski nie przynależą do zupełnie
odmiennych schematów koncepcyjnych.
Takie spojrzenie kieruje uwagę w stronę translacji/interpretacji. Dresner
(2006, s. 157) podkreśla różnicę między radykalną translacją (od Quine’a) a jej
rozwinięciem w radykalną interpretację u Davidsona. Pomijam tę różnicę,
pisząc dalej tylko o translacji programów metateoretycznych. Pomijam też
szczegółowe rozważania nad radykalizmem, który u Quine’a/Davidsona oznaczał sytuację, w której translator/intepretator nie dysponuje żadną kognitywną
pomocą poza obserwacją zachowań. Pomijam te, skądinąd bardzo ważne
w innych kontekstach kwestie, gdyż de facto to, co robią interdyscyplinarnie
i unifikacyjnie zorientowani badacze, oznacza czytanie innych tekstów metateoretycznych i próbowanie napisania tego samego, tyle że z użyciem słów
z ich środowiska. Nie ma też mowy o pierwotnym, całkowitym radykalizmie
niewiedzy, bo każdy naukowiec przechodzi jakiś trening metateoretyczny.
Davidsonowska translacja operuje przy założeniu możliwości określenia
prawdziwości/fałszywości danej wypowiedzi ujmowanej w postaci zdania
(w sensie logicznym). Te zaś interpretuje się na podstawie towarzyszących wypowiedziom zachowań, wspartych ewentualnie pomocą tłumacza i słownikiem.
Ale w radykalnej translacji to nie wystarcza do orzeczenia o prawdziwości/
fałszywości, bo przekład jest niezdeterminowany przez obserwację.
W przypadku dyskursu naukowego mamy do czynienia z sytuacją analogiczną
do radykalnej translacji, gdy spotykają się zupełnie odległe tradycje badawcze.
Sądzę, że w medioznawstwie dzieje się tak, gdy zderzą się ze sobą humanistyczno-literacka hermeneutyka z tradycją formalno-logiczno-statystyczną.
Dla Davidsona obserwację wspiera założenie o racjonalności dyskursu, który
podlega translacji. Chcąc tłumaczyć, należy założyć, że dyskurs prawdziwie
wyraża spójne przekonania i wyrasta ze spójnych oczekiwań tworzących
go ludzi. To założenie składa się na normatywną zasadę życzliwości (Dresner,
2011). Zasada ta nie jest opcjonalna ani też kantowska, tj. aprioryczna. Może
być ujęta naturalistycznie jako racjonalizacja, której dokonuje organizm,
doświadczając zrozumienia lub niezrozumienia. Obie te sytuacje, zrozumienie
i niezrozumienie, wymagają istnienia prawdziwych przekonań towarzyszących.
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Na przykład, by zrozumieć popełnianie błędu przez kogoś twierdzącego, że 2 +
2 = 5, trzeba założyć u niego prawdziwe i poprawne pojmowanie tego, czym jest
dodawanie i tożsamość. Bez tego założenia sami nie możemy identyfikować
błędu jako błędu. Masowy błąd i całkowite niezrozumienie są niemożliwe,
bo musiałby im towarzyszyć jeszcze większy zbiór prawdziwych, trafnych
założeń. Nie byłoby więc to totalne nieporozumienie.
W sprawie prawdziwości zdania Davidson czerpie z holizmu Quine’a, gdyż może
ona być określona dopiero w kontekście całego języka. Język – jak wspomniałem
wcześniej – Davidson traktuje w szczególny sposób. Składa się na niego sieć
przekonań (web of beliefs) osoby. Stosowanie zasady życzliwości to konstruowanie
sieci prawdziwych przekonań osoby/grupy, której dyskurs jest tłumaczony.
Ujawnia się tu istotna różnica między idealistycznym i naturalistycznym
odczytaniem Davidsona. Jeśli sieć przekonań zostanie potraktowana analogicznie do schematu pojęciowego, a tak zdają się uważać jego idealistycznie
zorientowani interpretatorzy, to prowadzi to do wniosku, że albo istnieje jeden,
racjonalny, ogólnoludzki schemat pojęciowy, na fundamencie którego realizuje
się zasada życzliwości, albo funkcjonuje wiele równorzędnych racjonalności.
Stephen Turner (2013), zdeklarowany naturalista, uważa, że taka interpretacja
jest niezgodna z intencjami Davidsona, któremu chodziło o wyeliminowanie
potrzeby wyróżniania schematów pojęciowych, nie zaś redukcję nieracjonalnych schematów do tego jednego, prawdziwie racjonalnego, a tym bardziej
nie o promowanie zasady „wszystko ujdzie”.
Według Turnera sieć przekonań nie jest schematem pojęciowym. Różnica
polega na tym, że sieć przekonań, jako podlegająca ocenie ze względu na prawdziwość lub fałszywość elementów ją tworzących, podlega ciągłej modyfikacji
na podstawie wyników badań empirycznych. Natomiast schemat pojęciowy
– jak wspomniano – przynależy do (rzekomo) odrębnej sfery rzeczywistości
i jako taki pozostaje nieczuły na aktywność poznawczą człowieka. Wewnętrzne
połączenia między pojęciami są ontycznie zastane. Nie podlegają konstruowaniu,
a przynajmniej nie podlegają konstruowaniu przez osobę tłumaczącą dany
dyskurs. Cała siła argumentów idealistyczno-kulturalistycznych ukierunkowana
jest na twierdzenie, że kulturę (i ukryte w niej schematy pojęciowe) można
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poznać/doświadczyć/odkryć itd., ale nie można jej kreatywnie skonstruować
z zewnątrz. W kulturalistycznie zorientowanych badaniach takie zachowanie
(tzn. konstruowanie z zewnątrz) to wręcz synonim scjentystycznego imperializmu, narzucającego swój schemat innym kulturom i roszczącego sobie
prawa do oceniania prawdy i fałszu (por. Roth, 2008, s. 316). Podobnie rzecz
się ma w dyskursie metateoretycznym, wówczas gdy kuhnowski paradygmat
służy zabezpieczeniu się przed empirycznie umotywowaną krytyką ze strony
innego środowiska. Ta obrona przybiera postać jednej z dwóch strategii: albo
wariantu radykalnego konstruktywizmu z tezą, że wszystkie inne dyskursy
są jego produktami (tu wpisuje się postmodernizm, ale także platonizm logiczno-matematyczny), albo radykalnego pluralizmu z tezą cuius regio eius religio.
Naturalistycznie interpretowany Davidson pozwala uniknąć powyższych
problemów. Nie istnieje jeden, właściwy schemat ani też wielość równorzędnych
schematów. Funkcjonuje natomiast wielość sieci przekonań przekładalnych
i modyfikowalnych w zależności od tego, jak zgadzają się ze stanem rzeczywistości. Przekonania nie są pochodnymi fundamentalnych, zastanych pojęć, ale
wyobrażeniami wyrastającymi ze zrozumiałości (intelligibility) bezpośredniego
doświadczenia w środowisku. Zarówno wyobrażenia, jak i zrozumiałość
mogą być dalej naturalizowane przez odwołanie do empatii jako biologicznej
i ewolucyjnej dyspozycji organizmów. Sieć doświadczeń różnych osób może być
bardzo podobna – tworząc iluzję identyczności, a w konsekwencji ontycznej
odrębności – jeśli podobne jest środowisko, w którym osoby żyją.
Jak na tak nakreślonym tle przedstawia się dyskusja o metateorii? Dresner
dzieli się uwagą odnośnie do komunikacji międzykulturowej: jeśli dana kultura
została zidentyfikowana jako obca/różna od mojej, to znaczy, że częściowo
ją przetłumaczono, a zatem taka zupełnie obca nie jest. „Albo obszar odmienności jest otoczony niezauważonym obszarem zgody, albo różnice, np. terminologiczne, nie są aż tak głębokie, jakby się mogło wydawać i mogą zostać
przezwyciężone przy uważnej interpretacji” (Dresner, 2011, s. 973). Dokładnie
w ten sam sposób proponuję patrzeć na metateorie w nauce społecznej. Różne
teorie praktykowanej nauki są otoczone ogromnymi obszarami niezauważanej
zgody. Metateoria stanowi instrument ujawnienia tej zgody. Gdyby takiej zgody
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nie było, to badacze nie byliby w stanie wzajemnie krytykować uzyskiwanych
wyników, a zatem nie istniałaby instytucjonalna filtracja prawdy i fałszu.
Wychodząc od tej zgody oraz kierując się zasadą życzliwości, można tłumaczyć
pojęcia i zasady innych metateorii na język metateorii danego programu lub
dyscypliny. Oznacza to rodzaj unifikacji bez konieczności wskazywania jednej
unifikującej podstawy metateoretycznej.
Co w takim razie z niebezpieczeństwem relatywizmu i podejścia „wszystko
(co przetłumaczalne) ujdzie”? Eliminacja schematów pojęciowych na rzecz
naturalistycznie ujętych sieci przekonań daje możliwość empirycznej weryfikacji
przekonań wszystkimi metodami, którymi dysponuje nauka. Przekonania
empirycznie fałszywe są tak właśnie tłumaczone między teoriami – jako fałszywe
przekonania. Fałsz może jednak być kwalifikowany. Fałszywe przekonania
znajdujące swoje miejsce w aktualnej praktyce naukowej, np. ze względu
na instrumentalną przydatność, zostają czasowo zachowane w translacjach.
Modele zbudowane na fałszywych przekonaniach mogą naukowo wyjaśniać,
twierdzi Robert Sugden (2013), bo wyjaśnienie jest kwestią tworzenia wyobrażeń
uwiarygadnianych przez sukcesy predykcyjne w danej domenie. Oczywiście
w perspektywie naukowo-realistycznej takie modele będą nieustannie namierzane jako cel możliwych ulepszeń, w nadziei na zastąpienie fałszywego, ale
eksplanacyjnie skutecznego przekonania równie skutecznym przekonaniem
prawdziwym. Problemem nie polega więc na obecności fałszywych przekonań
w sieci wiedzy, ale dostępności tej wiedzy dla zrozumiałej translacji i korekty
interdyscyplinarnej. Nie wszystko zatem „ujdzie”, a jedynie to, co po przetłumaczeniu znajduje swoje miejsce w zunifikowanej praktyce instytucjonalnej nauki.
Realizm krytyczny jako metateoria ma pełnić instrumentalną funkcję
leksykonu, słownika, mapy, przewodnika, podręcznika dla translacji teorii
medioznawczych poprzez standaryzację terminologii. Taka standaryzacja,
realizowana bez pretensji do metateoretycznej wyłączności, ma działać tak,
jak konwencje językowe u Davidsona, tj. ma wspierać komunikację interdyscyplinarną przez dostarczanie ujednoliconych wzorców, które nie są jednak
niezbędne dla prowadzenia badań naukowych (Dresner, 2006, s. 157). I choć
nie cechują się niezbędnością, to ułatwiają rozpoznanie w sieci przekonań
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tych „podejrzanych” elementów, które albo nie dają się przetłumaczyć na inne
metateorie, albo nie towarzyszą im przekonania, które w świetle tych innych
metateorii powinny im jednak towarzyszyć.
Dla przykładu, wiele teorii medioznawczych postuluje zdolność mediów
– nie zawsze jasno zdefiniowanych – do wywoływania zmian u odbiorców.
Omawiany wyżej program badań nad efektami ramowania stanowi ilustrację
tego. Rozważania Cacciatora i jego zespołu nad koniecznością rozdzielenia
dwóch mechanizmów oddziaływania mediów, czyli primingu i ramowania,
kierują uwagę nie tylko w stronę metateorii mechanizmów, ale także mechanistycznego wyjaśniania, przyczynowości odgórnej oraz ontologii obiektów
społecznych (jeśli jako obiekty/byty ujmować media). To są elementy, których oczekuje się w sieci przekonań badaczy efektów mediów. Można też
zakładać, że jakiś ślad rozważań nad tymi elementami zostanie utrwalony
w tekstach metateoretycznych danego programu i będzie podlegał translacji
np. na obecne w socjologii koncepty emergencji i oddziaływania struktur
emergentnych. Z drugiej strony, jeśli badacze efektów mediów odwołują się
do teorii psychologicznych oraz neurobiologicznych (Cacciatore i in., 2016,
s. 11–12), to można oczekiwać, że składowe proponowanej teorii efektów
mediów będą przekładalne na psychologię i neuronaukę. Jeśli, idąc dalej,
odnajdziemy w ten sposób elementy sieci przekonań badaczy mediów, które
nie mają metateoretycznego przełożenia na psychologię i neuronaukę, oraz
doszukamy się zgodnych przekonań po obu stronach odnośnie do sukcesów
eksplanacyjnych, to być może część elementów teorii efektów mediów jest
nadmiarowa. Nie oznacza to wcale automatycznego redukcjonizmu, lecz kieruje
uwagę samych medioznawców na problematyczne przekonania i motywuje
do poszukiwania dla nich lepszych, przekładalnych uzasadnień teoretycznych
i empirycznych. Kieruje także uwagę w stronę zagadnień demarkacji. Kwintesencja wciskania kitu oznacza obudowywanie wątpliwych przekonań innymi
niepewnymi założeniami tak, by niemożliwe było rozpoznanie prawdy i fałszu.
Realizm krytyczny ma zatem uczynić medioznawstwo łatwiejszym
do przetłumaczenia przez badaczy z innych programów i dyscyplin. Pozwala
też nieco inaczej spojrzeć na przywołane wcześniej debaty medioznawcze.
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Wysyłanie konceptów na emeryturę na podstawie wewnątrzdyscyplinarnych
niepowodzeń może być przedwczesne. Należy przy tym zadać dotyczące tego,
które elementy sieci przekonań musiałyby być jednocześnie zmienione lub
porzucone. Kwestia złudnej metaforyki „zawartości przekazu”, która trapi
Krippendorffa, może pozostać bez rozstrzygnięcia przynajmniej do czasu
rekonceptualizacji transmisji informacji, uwzględniającej translację wiedzy
o mechanizmach z innych programów. W świetle adaptacji teorii „realnych
wzorców” Daniela Dennetta do ontologii „realizmu lasu tropikalnego” (Ross,
2000) nie jest wcale oczywiste, że transmisja informacji między uczestnikami
aktu komunikowania to tylko metafora.
Podobnie przedwczesna może być „kapitulacja” dyscypliny, której orędownikami
zdają się być Peters i Zelizer oraz w jakimś sensie Craig. Programy medioznawcze
nie muszą być skazane na naukową marginalizację i wyczekiwanie na nową
asamblażowo-praktyczną naukę, której nadejście sprawi, że role się odwrócą
i ostatni będą pierwszymi. Medioznawstwo ma kłopot z teorią (Kirtiklis, 2011,
s. 43), nie zaś z ofertą badań empirycznych. Nawet jeśli ktoś krytycznie uznałby,
że wyniki uzyskane w teoretycznym niebycie są jedynie surowymi danymi,
treścią archiwum, to one jednak istnieją w przestrzeni publicznej, tworząc
to, co Fuller za Swansonem określa mianem nieodkrytej wiedzy publicznej. Ten
faktyczny dorobek medioznawstwa może zostać szybko przywrócony do głównego obiegu wiedzy naukowej, jeśli towarzyszące mu elementy metateoretyczne
staną się powszechnie zrozumiałe. W ostatnim rozdziale prezentuję wybrane
stanowiska współczesnego naturalizmu, których zastosowanie w faktycznych
badaniach empirycznych wymaga właśnie dostępu do zgromadzonych, ale
często nieodkrytych wyników medioznawczych w najróżniejszych odsłonach.
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realizmu krytycznego

W niniejszym rozdziale przedstawiam kluczowe założenia realizmu krytycznego
w perspektywie ich zastosowania w badaniach empirycznych. Jest to prezentacja naiwna w takim sensie, że powstrzymuję się od autorskiego roztrząsania
omawianych zagadnień. Przedstawiam je tak, jak robią to praktycy realizmu
krytycznego. Czynię to zastrzeżenie, bo Czytelnik szybko odkryje, że spora
część interpretacji realizmu krytycznego przez samych realistów krytycznych
wpada w konflikt z promowanym przeze mnie przy okazji dyskusji o Davidsonie
naturalizmem. Odniosę się do tego konfliktu w ostatnim rozdziale.
Realizm krytyczny aspiruje do połączenia ontologicznego realizmu, epistemicznego relatywizmu oraz osądzającej racjonalności (judgemental/judgmental
rationalism/rationality). To ostatnie pojęcie jest oryginalnym tworem Bhaskara,
odmiennie przez różnych autorów zapisywanym (jak zaznaczyłem), co okazuje
się kłopotliwe. Mervyn Hartwig (2007) w słowniku realizmu krytycznego pisze
o nim pod hasłem „Święta Trójca” (realizmu krytycznego), razem z ontologicznym
realizmem i epistemologicznym relatywizmem, ale o ile te dwa ostatnie są definiowane i redefiniowane przy okazji różnych innych haseł w słowniku, dając
szansę na spójną interpretację, to o osądzającej racjonalności Hartwig i zaproszeni
autorzy milczą. Bhaskar we wstępie do drugiego wydania „A Realist Theory
of Science” (Bhaskar, 2008, s. xix) pisze o osądzającej racjonalności, ale w tekście
zasadniczym jego książki to pojęcie nie występuje. W niemal 800-stronicowym
„Critical Realism. Essential Readings” (M. Archer i in., 1998) hasło „osądzająca
racjonalność” według indeksu tematycznego pojawia się raz i znów tylko we wstępie.
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Nie przeszkadza to innym realistom krytycznym powoływać się na „Świętą
Trójcę” jako konceptualny rdzeń doktryny (Porpora, 2015, s. 67). Porpora
(2015, s. 73) pisze, że osądzająca racjonalność odnosi się do zdolności (badacza)
do rozpoznania epistemicznie najlepszego spośród dostępnych stanowisk,
twierdzeń, teorii. Podobnie twierdzą Ismael Al-Amoudi i Hugh Willmott (2011,
s. 30). Natomiast Kathryn Dean i współautorzy (Dean i in., 2005, s. 8) uważają,
że osądzająca racjonalność jest prowizorycznym i ograniczonym wyczuciem
(sense) prawdy. Archer (2020, s. 148) interpretuje osądzającą racjonalność jako
„najbardziej przekonujące” stanowisko wśród dostępnych badaczowi. To jednak
zaciemnia obraz, bo realiści krytyczni bronią jak mogą tzw. aletycznej koncepcji prawdy (tj. uznającej, że to stan świata decyduje o prawdzie lub fałszu
twierdzeń) przeciw epistemicznej koncepcji prawdy (tj. uznającej, że metoda
poznania wyznacza prawdę) (Porpora, 2015, s. 77), a do tej ostatniej raczej
prowadzi ugruntowanie osądzającej racjonalności w osobistym „wyczuciu”.
W moich oczach, jako filozoficznie skromnie zorientowanego czytelnika,
osądzająca racjonalność jest postulatem wyprowadzonym z użyciem argumentacji
transcendentalnej. Dziwi zatem, że Hartwig nie skonstruował słownikowego
hasła z nawiązaniem wprost do racjonalności Kanta. Argumentacja transcendentalna polega na tym, że taka zdolność oceny „musi być”, skoro naukowcy
potrafią wybrać między lepszymi i gorszymi teoriami, tj. między bliższymi
i dalszymi prawdzie. A wiemy, że potrafią dobrze wybrać, bo nauka „działa”,
jest skuteczna. To ostatnie spostrzeżenie wchodzi do realizmu krytycznego
z tytułu powinowactwa z realizmem naukowym, którego zasadnicza cecha,
obok twierdzenia o istnieniu niedostępnych obserwacyjnie elementów świata,
polega na uznaniu, że realistyczne teorie naukowe – w pewnym stopniu –
prawdziwie opisują świat.
Realiści krytyczni nie mogą tego jednak przyjąć wprost. Drugim elementem „Trójcy” jest epistemiczny relatywizm, w myśl którego teorie nie
łączą się z prawdziwym stanem rzeczywistości (nieprzechodnim obiektem
nauki, to zostanie wyjaśnione dalej) w prosty, bezpośredni sposób. Fakty nie
mówią same za siebie. Istnieje otoczenie konceptualne – społeczne, a tym
samym historyczne. Powstają rywalizujące ze sobą teorie, różnie opisujące
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świat. Wiedza jest konstruowana w określonych warunkach historyczno-kulturowych. Postulowanie osądzającej racjonalności pozwala połączyć
ten konstrukcjonizm z realistycznym rozstrzygnięciem odnośnie do prawdy.
Najwyraźniej osądzająca racjonalność to instrumentalnie przydatny element
potrzebnym dla spójności doktryny.
Ontologiczny realizm, trzeci element „Trójcy”, nie budzi natomiast wątpliwości interpretacyjnych: świat jest nam dostępny poznawczo i istnieje
niezależnie od tego, jak go badamy i co o nim sądzimy.

2.1. Domeny rzeczywistości
Do podstawowych założeń realizmu krytycznego należy to, że rzeczywistość
istnieje niezależnie od naszego jej postrzegania, ale nie jest ona ani stała (tzn.
może ulegać zmianom), ani bezpośrednio i w całości dostępna w doświadczeniu. Poznanie rzeczywistości zostaje zapośredniczone w konceptach i nigdy
nie jest ostatecznie prawdziwe lub fałszywe (relatywizm epistemologiczny).
Konceptualizacja, a nie pomiar musi być więc centralną aktywnością intelektualną naukowców. Konceptualizacja opiera się na abstrakcyjnie ujętej analizie
strukturalnej i daje szansę na odwołanie się do przyczynowości (Danermark
i in., 2002, s. 10).
Punktem wyjścia do rozważań badawczych i metodologicznych jest określenie
relacji między konceptami (wynikiem aktywności intelektualnej człowieka),
rzeczywistością (obiektem badania) a nauką (praktyką badania, stosowaniem
konceptów do rozpoznania obiektu). Operacje na konceptach – ich przegląd,
zmiana, rozwój – są immanentną częścią każdej działalności badawczej. Rzeczywistość stanowi obiekt badań, ale nasza wiedza o rzeczywistości zostaje
zawsze zapośredniczona przez koncepty, a zatem – jak u Poppera – zawsze
cechuje się odwoływalnością, podatnością na zmiany i wielu przypadkach
okazuje się zawodna. Nie oznacza to jednak, że cała wiedza o rzeczywistości
w równym stopniu zasługuje na miano zawodnej (Danermark i in., 2002, s. 15).
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Konceptualizacja w nauce społecznej różni się zdaniem realistów krytycznych
od konceptualizacji w przyrodoznawstwie. W nauce społecznej obiektami
studiów są ludzie, którzy także konceptualizują swoje doświadczenia życiowe
(definiują je, określają, hierarchizują, zestawiają ze sobą), a więc dokonują
nieprzerwanych aktów kognitywnych. Te ludowe konceptualizacje też wchodzą
w zakres ogólnej wiedzy o rzeczywistości, a zatem nie mogą być zignorowane
przez naukowców. Obiekt studiów społecznych wpływa na podmiot badający.
Jedna z istotnych różnic między wiedzą naukową a innymi rodzajami wiedzy
polega właśnie na tym, że w wiedzy naukowej nie można traktować konceptów
jako danych i ustalonych raz na zawsze – proces jawnej i ciągłej rekonceptualizacji (aczkolwiek w różnym stopniu) wpisuje się w każdą aktywność
naukową. Wiedza potoczna także może polegać na ciągłej rekonceptualizacji
(kwestionowanie definicji, negocjowanie znaczeń), ale nie zawsze praktyka
ta okazuje się jawna.
Uznanie wszystkiego za zawsze w równym stopniu prawomocną rekonceptualizację prowadzi do twierdzenia, że nie da się wyróżnić lepszych i gorszych
efektów konceptualizacji, czyli lepszych i gorszych teorii. W idealistycznie
motywowanym konstrukcjonizmie każda teoria jest grą językową, a różne gry
językowe – nie mając wspólnego punktu odniesienia w postaci prawdziwego
stanu rzeczywistości – nie mogą być ze sobą porównywane. Tylko że ten
pogląd zawiera w sobie sprzeczność, twierdzą zgodnie realiści: jeśli nic nie
jest prawdą, to dlaczego pogląd, że nic nie jest prawdą, ma być prawdziwy?
Realizm krytyczny przywraca zainteresowanie ontologią w dość przewrotny
sposób. Bhaskar wychodzi od praktyki badawczej, od tego, co faktycznie robią
naukowcy w codziennej pracy i pyta, jaka musi być rzeczywistość, by praktyki
naukowców uznać za możliwe. Jedną z kluczowych praktyk nauki jest eksperymentowanie, czyli manipulowanie i interweniowanie w rzeczywistość,
by wywołać jakiś oczekiwany rezultat, co z kolei pozwoli na sformułowanie nowej
wiedzy. Trzeba zatem założyć, że rzeczywistość istnieje niezależnie od naszego
postrzegania i przejawia się ona – jej siły i mechanizmy – w obserwowalnych
efektach. To dla realistów krytycznych znaczy, że rzeczywistość nie jest całkowicie
poznawalna bezpośrednio, ale pośrednio, właśnie przez efekty. Oznacza to też,
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że rzeczywistość ma siłę sprawczą: jej mechanizmy „robią coś”, a naukowcy,
projektując i przeprowadzając eksperymenty, mogą stwierdzić, czy to „robienie
czegoś” ma miejsce, czy też nie (Danermark i in., 2002, s. 20). Trzeba podkreślić,
że mechanizmy rzeczywistości działają nawet bez wywołania ich w drodze
eksperymentalnej. Według realistów krytycznych nie wszystkie mechanizmy
muszą ujawniać się empirycznie, nawet jeśli mają wpływ na świat.
Bhaskar proponuje zatem, by ująć rzeczywistość w trzy domeny: (1) domenę
empiryczną (empirical), czyli bezpośrednie i pośrednie doświadczenia dostępne
ludziom; (2) domenę zdarzeń (actual), tj. występujące zdarzenia, niezależnie
od tego, czy są doświadczane empirycznie, czy nie; (3) domenę realności (real),
w której działają w różnym stopniu powiązane ze sobą mechanizmy – mogą
one, ale wcale nie muszą generować zdarzenia (Danermark i in., 2002, s. 20).
Takie ujęcie określa się mianem stratyfikacji rzeczywistości. Rozróżnienie
trzech domen ma fundamentalne znaczenie dla krytyki naiwnych empirystów,
którym zarzuca się błąd epistemiczny (epistemic fallacy). Polega on na tym,
że istniejące trzy domeny rzeczywistości empiryści sprowadzają do jednej
tylko – empirycznej, uznając, że wyłącznie to, co doświadczane, rzeczywiście
istnieje. Jeśliby tak było, tj. jeśliby naiwni empiryści mieli rację, to zwyczajna
obserwacja faktów powinna prowadzić do odkrycia mechanizmów sprawczych, które musiałby się w tych faktach ujawniać w całości, skoro miałaby
istnieć tylko jedna domena rzeczywistości. Z historii nauki wiadomo jednak,
że metody eksperymentalne bądź laboratoryjne interwencje w rzeczywistość
pozwoliły na ujawnianie mechanizmów, a nie zwyczajna obserwacja. Historia
nauki uczy, że pewne konfiguracje zdarzeń i wynikające z nich obserwowalne
konsekwencje nie występują w świecie poznawalnym zmysłowo bez wcześniejszego zaaranżowania tych konfiguracji przez człowieka.
Eksperyment polega na takim opracowaniu pomiarów w domenie empirycznej, by odpowiadały one konfiguracji zdarzeń w niedostępnej domenie
zdarzeń. Według realistów krytycznych takie postawienie sprawy ma pozwolić
na ujawnienie się realnym siłom sprawczym. A zatem mechanizmy działają
niezależnie od praktyki eksperymentatora, ale to praktyka pozwala ujawnić ich
efekt w sposób postrzegalny i komunikowalny. Co ważne, w świetle realizmu
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krytycznego obiektem dociekań naukowych jest cała rzeczywistość (trzy domeny,
ale szczególnie ta najgłębsza z mechanizmami), a nie tylko pierwsza (fakty
empirycznie dostępne). Cały trud nauki eksperymentalnej polega na laboratoryjnym trafieniu w odpowiednią konfigurację spośród możliwych zdarzeń,
by rzeczywistość odkryła swoje mechanizmy.

2.2. Przechodniość i nieprzechodniość
Kłopot ze stanowiskami antyrealistycznymi przejawia się w tym, że ich
przedstawiciele nie uznają zewnętrzności przedmiotów dociekań naukowych,
tj. rzeczy w świecie, obiektów. Na przykład niektóre teorie dyskursu przyjmują,
że przedmiot dociekań w analizie dyskursu jest jednocześnie wynikiem tegoż
dyskursu, czyli wszystko dzieje się wewnątrz niego. Realiści krytyczni odrzucają takie twierdzenia, argumentując z pozycji naukowego realizmu, że teorie
naukowe zawsze są o czymś względem nich zewnętrznym. Przedmiotem
dociekań realistów krytycznych jest cała rzeczywistość, co określają mianem
realizmu głębi (depth realism) (Collier, 1994, s. 50). Zadanie polega na dotarciu
do najgłębszej warstwy sił i mechanizmów. Jak wspomniałem, realizm krytyczny odrzuca postulat badania jedynie domeny empirycznej, co blokuje
drogę do oparcia poznania naukowego wprost na obrazkowej teorii znaczenia,
tj. przyjęcia, że teoria zbudowana na precyzyjnych pomiarach empirycznych
i wyrażona w formalnym języku nauki izomorficznie przedstawia głębię świata.
Historia faktycznych sukcesów i porażek naukowych nakazuje przyjąć też
tezę o zawodności poznania naukowego (fallibilizm). Jak więc możliwe jest
poznanie głębi rzeczywistości?
Realiści krytyczni rozróżniają przechodniość (transitive) i nieprzechodniość
(intransitive) przedmiotów aktywności naukowej. Ukryte w głębokiej rzeczywistości mechanizmy są nieprzechodnie, gdyż istnieją i działają niezależnie
od aktywności człowieka. Teorie, czyli opisy tych mechanizmów, cechuje przechodniość, tj. możliwość zmiany, odrzucenia, falsyfikacji. Jeśli pada twierdzenie,
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że teoria jest prawdziwa – a realiści takie twierdzenia zgłaszają – to zawsze
ta prawdziwość ma charakter warunkowy i odwoływalny. Jeśli teoria zostaje
potwierdzona, to dzieje się to w danym momencie historycznym, w określonym
kontekście. Andrew Collier pisze, że rywalizujące teorie są odmiennymi
obiektami przechodnimi, inaczej przecież nie rywalizowałyby ze sobą. Nie
byłyby jednak teoriami naukowymi, gdyby nie ich ukierunkowanie na ten
sam obiekt nieprzechodni: ten sam świat (Collier, 1994, s. 51)
Bhaskar nie bez powodu podkreśla praktykę eksperymentowania jako
codzienną, badawczą pracę. Dla realistów krytycznych codzienność i praktyka –
to, co ludzie faktycznie robią – są ważnymi punktami odniesienia. Teorie naukowe
to wynik pracy naukowca, takiej samej pracy, jak wiele innych jej rodzajów.
Polega ona na przekształcaniu pewnej porcji materiału za pomocą dostępnych
środków produkcji. Teorie jako produkty nigdy nie są ostatecznie skończone.
Naukę jako rodzaj pracy cechuje nieskończone przekształcanie przechodnich
obiektów, czyli teorii, w celu lepszego poznania ukrytych mechanizmów
świata. Taka aktywność wymaga umiejętności, a te nabywane są społecznie,
poprzez trening pod okiem nauczyciela. To rozumowanie otwiera krytycznym
realistom drogę do odrzucenia wizji ahistorycznego i akulturowego badacza,
którego cechy osobowościowe (np. przenikliwy umysł) pozwalają poznawać
tajniki natury niedostępne zwykłym śmiertelnikom. Okazuje się to istotne dla
krytyki popularnego wyobrażenia, że czynniki społeczne, kultura, ideologia,
różnego rodzaju presje strukturalne przeszkadzają „czystej” nauce. Bhaskar,
włączając praktykę naukową do zjawisk społecznych, rozwiewa ten mit. Tworzy
też stałe miejsce dla refleksji naukowo-społecznej, co ma znaczenie w dyskusji o marginalizacji humanistyki i nauk społecznych przez scjentystyczny
imperializm. Realizm krytyczny jest scjentyzmowi wrogi (a przynajmniej
pewnym jego agresywnym odmianom), ale jednocześnie broni odrębności
wiedzy naukowej od innych rodzajów wiedzy.
Bhaskar widzi dyskurs naukowy jako emancypacyjny, którego funkcją jest
wyjaśniająca krytyka. W ten sposób realiści krytyczni usiłują odrzucić dualizm
faktów i wartości oraz przyznać nauce funkcję wartościującą. Od czasów
Hume’a oddzielenie faktów i wartości, tj. uznanie, że nie sposób logicznie
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uzasadnić wyprowadzenia wartości z przesłanek zawierających tylko fakty,
uważa się za standard rozumowania naukowego. „Jeśli sednem naukowości
są twierdzenia dotyczące faktów, a twierdzenia dotyczące wartości nie są z nimi
logicznie związane, to również nauki społeczne winny powstrzymywać się
od sądów wartościujących. Nie potrafią ich bowiem uzasadnić” – podsumowuje
ów standard Maciej Soin (2013, s. 351). Realiści krytyczni uważają inaczej,
argumentując m.in. z tytułu koniecznych konceptualizacji składających się
na przechodni obiekt poznania naukowego. Pojęcie faktu zawiera w sobie
komponent epistemologiczny, fakt jest identyfikowany w świecie, cechuje
go więc przechodniość obiektu nauki, a tym samym ma w sobie element wartości konceptualizującego podmiotu, tj. badacza. Co więcej, jeśli właściwym
celem dociekań nauki są obiekty nieprzechodnie, to badacza powinien wskazywać te przechodnie obiekty nauki, czyli te teorie, które trafiają w działające
mechanizmy. Jeśli, idąc dalej, dominujące w społeczeństwie teorie zasłaniają
prawdziwie działający mechanizm, np. mechanizm generujący kapitalistyczne
nierówności społeczne, to zadaniem nauki staje się normatywnie ujęta promocja
trafnej teorii i walka z teoriami fałszywie przedstawiającymi ten mechanizm.
Stałe miejsce refleksji społecznej w praktyce naukowej otwiera z kolei drogę
do uznania nauki za aktywność tworzenia wiedzy społecznie użytecznej.
Użyteczność jest więc dookreślana historycznie, kulturowo, klasowo, indywidualnie itd. Tą drogą Bhaskar włącza problematykę powinności, etyki,
moralności do zagadnień ściśle naukowo-badawczych. Ale realiści krytyczni
odróżniają wiedzę społecznie użyteczną od ogólnych prawd świata, dlatego
realizm krytyczny różni się od stanowiska instrumentalnego. Wiedza jest
społecznie użyteczna dla kogoś (instrumentalnie), ale mechanizmy głębokiej
rzeczywistości istnieją i mogą działać niezależnie od tego użycia.
Napięcie między dostępnością przechodniego przedmiotu poznania naukowego (teorii) oraz przedmiotu nieprzechodniego ujawnia się z całą mocą
w problematyce nauk społecznych. Realizm krytyczny patrzy na społeczeństwa
jak na struktury zależności o bardzo zróżnicowanym charakterze. Zależności
władzy i dominacji, wynikające ze zróżnicowania w dostępie do zasobów,
są konstytutywne dla większości społeczeństw – twierdzą Berth Danermark
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i współautorzy (Danermark i in., 2002, s. 26). Za tym zróżnicowaniem idzie wielość
potrzeb dostępu do użytecznej wiedzy. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie
tkwi pokusa relatywizmu oraz konstrukcjonistycznego, interpretatywnego
oraz wszelkich antyrealistycznych i „terapeutycznych” podejść do wiedzy społecznej. Realizm krytyczny usiłuje jednak znaleźć drogę pomiędzy badaniem
niezależnego od nas świata a społecznym wykorzystaniem wiedzy naukowej.
Docieka istnienia i działania mechanizmów, a jednocześnie przygląda się sposobom powstawania tych dociekań. Collier pyta retorycznie: Czy rasistowskie
teorie „inteligencji” zostałyby zdemaskowane, gdyby nie społeczne podejrzenie
o polityczną stronniczość ich twórców? (Collier, 1994, s. 57).
Realiści krytyczni wyprowadzają z powyższego taki wniosek, że nie ma jednej
metody naukowej ani jakiejś formalnie doprecyzowanej, uniwersalnej procedury postępowania. Metoda badawcza musi być dopasowana do badanego
obiektu, który jest dookreślany dialektycznie przez relację nieprzechodniego
i przechodniego wymiaru rzeczywistości. Inaczej mówiąc, jeśli coś jest konstruowane, to przede wszystkim właśnie metoda, skrojona na potrzeby identyfikacji mechanizmu w głębokiej rzeczywistości, a jednocześnie biorąca pod
uwagę społeczny kontekst jej powstawania. Realiści krytyczni są tu jawnie
antypozytywistyczni, sprzeciwiając się postulatom, by zawsze tłumaczyć
obserwacje rzeczywistości na język logiki i matematyki, który w uniwersalny
sposób miałby pozwalać odkryć niedostępne mechanizmy świata. Dodam,
że realizm krytyczny nie jest z zasady przeciwny stosowaniu metod formalnych
i statystycznych (Porpora, 2015, s. 31). Niezgodę budzi pretensja pozytywistów do uniwersalności tego podejścia oraz przekonanie, że eksplanacja musi
być symetryczna względem predykcji, a to ma gwarantować tylko podejście
pozytywistyczne. Dopóki nie umiemy skonceptualizować, jaki mechanizm
w domenie realności stanowi nieprzechodni obiekt studiów i po co chcemy
go badać (jaki jest praktyczny wymiar badań), dopóty nie możemy dokonać
żadnego uzasadnionego wyboru metody.
Realiści krytyczni podkreślają też szczególną funkcję komunikacji międzyludzkiej. Uznają oni pracę (w wymiarze materialnym) i komunikowanie
za dwa podstawowe składniki wszelkiej działalności społecznej człowieka.
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Mówiąc wprost: działanie (istnienie) w społeczeństwie polega na robieniu
czegoś w otoczeniu materialnym (zmienianiu materialnie ujętego stanu rzeczy)
i komunikowaniu, czyli negocjowaniu znaczeń z innymi członkami społeczeństwa. Przede wszystkim, choć nie tylko, dzieje się to za pośrednictwem
wspólnego języka. Negocjowanie znaczeń jest podstawowym wymiarem
aktywności komunikacyjnej ludzi. Słowa nie mają uniwersalnie stałych znaczeń, te są konwencjonalne. Istotne jest to, że ta konwencja sama w sobie nie
musi być stała, trwała, odporna na próby zmian, choć często za taką właśnie
uchodzi. Pomyślność komunikowania zależy według realistów krytycznych
od „obecności wspólnej, społecznie podzielanej ramy odniesienia w postaci
uprzednio skonceptualizowanych i zakomunikowanych doświadczeń” (Danermark i in., 2002, s. 28).
Modelowo wygląda to tak, że ludzka aktywność zawsze dotyczy jakieś
interwencji w świat materialny, w przyrodę. Marks widział w tym uniwersalną
charakterystykę działalności człowieka: okiełznanie przyrody w celu rozwinięcia możliwości produkcyjnych. Ludzie zawsze mają też jakieś wyobrażenia
o własnej egzystencji i celach życia. Komunikują innym ludziom o tym, jak
udaje lub nie udaje im się osiągać tych celów poprzez interwencje w świat
materialny. Komunikowanie o interwencjach (możliwych, planowanych, udanych, nieudanych itd., jednym słowem „realnych” w rozumieniu realizmu
krytycznego) tworzy konceptualne ramy doświadczeń, które umożliwiają
istnienie, zmianę lub tworzenie nowego znaczenia.
Słowa, ale i inne środki komunikowania – gesty, obrazy – tworzą system
znaczeń, który wraz z regułami nazywany jest językiem. Ale te same formy
(słowa) mogą mieć i najczęściej mają nieco inne znaczenia dla ludzi i grup,
których zakorzenione materialnie referencyjne ramy doświadczeń są odmienne.
Inne znaczenie może mieć słowo „sukces” dla biznesmena, a inne dla samotnej
i bezrobotnej matki. Co istotne, te różnice pozostają w dużej mierze niezauważone w społeczeństwie ze względu na wspólnotę językową i mylne wyobrażenie,
że słowa mają przypisane do nich na stałe znaczenia.
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Znaczenie, podkreślają realiści krytyczni, jest tworzone w kontekście praktyk
społecznych (aktywności człowieka) i komunikowania o tych praktykach.
Komunikowanie za pomocą języka nie oznacza, że jest on biernym nośnikiem znaczeń, ściśle odpowiadających intencjom komunikacyjnym nadawcy.
Język jako struktura dodaje swój efekt do procesu komunikowania, nie jest
neutralny przyczynowo. Dzieje się tak – w wyobrażeniu realistów krytycznych
– bo jako ludzie chcący wyrazić doświadczenie potrzebujemy niezależnego
języka jako systemu już istniejących i zinterpretowanych wcześniej społecznie
znaczeń. Chcąc wyrazić coś nowego (np. coś dotyczącego zmian w świecie),
wprowadzamy nowe znaczenia, a by to uczynić skutecznie, potrzebujemy
intersubiektywnej zgody innych członków społeczeństwa. Wykorzystujemy
wspólną ramę doświadczeń, by stworzyć nowe znaczenie, które – jeśli zostanie
zaakceptowane i utrwalone społecznie – rozszerza lub tworzy nową ramę
konceptualną. „Ponieważ rzeczywistość jest zróżnicowana, ustrukturyzowana
i stratyfikowana i dotyczy wielu odmiennych, a często skonfliktowanych
praktyk i interesów, istnieje wiele równoległych ram konceptualnych i liczne,
czasami zwalczające się interpretacje” (Danermark i in., 2002, s. 29).
Realiści krytyczni trafiają w sedno zdroworozsądkowego ujęcia problematyki nauki społecznej, gdy piszą, że zasadniczym rysem życia społecznego jest
wymiar konfliktów i rywalizacji o wpływy dotyczące tego, komu przysługuje
prawo do definiowania rzeczywistości przez narzucanie ram interpretacyjnych.
Ontologizacja ram interpretacyjnych jest krytycznym realistom potrzebna,
by dowodzić – w stylu Kuhna – że każde udane narzucenie ramy interpretacyjnej zmienia coś w przechodnim wymiarze rzeczywistości, a więc niejako
współtworzy zmianę społeczną. „Historia jest pisana przez zwycięzców” –
głosi popularne powiedzenie. Realiści krytyczni wolą mówić „Historię (jako
ontyczność) tworzą zwycięzcy”. Dodanie poznania naukowego do powyższego nieprzechodniego przedmiotu, np. mechanizmów władzy i dominacji
działających niezależnie od naszego ich postrzegania i badania, zabezpiecza
realizm krytyczny przez konstrukcjonizmem.
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Znaczenie jest więc wyobrażeniem o rzeczywistości hegemonicznym w danym
aspekcie życia społecznego, będącym niejako rezultatem utrzymania i reprodukcji wyobrażeń (konceptów) istniejących i dominujących wcześniej z racji
istnienia pewnych relacji władzy. Te wyobrażenia są konstruktami społecznymi,
ale – jak podkreśla Danermark i jego zespół (2002, s. 30) – konstruktami
czegoś. Tym czymś okazuje się niezależna od konstruowania rzeczywistość
ujmowana jako nieprzechodni wymiar poznania naukowego. Koncepty stanowią podstawę świata społecznego, są tym, co komunikowane w języku, ale
ich ogół nie odzwierciedla całej rzeczywistości.
Dlatego dla realistów krytycznych empiryzm (w ich rozumieniu: pozytywizm w szerokim znaczeniu), konstrukcjonizm ani bliżej niedoprecyzowany
spekulatywizm nie są rozsądnymi punktami wyjścia dla rozważań naukowych.
Żadne z tych podejść nie jest w stanie uchwycić ontologicznej i epistemologicznej
relacji między językiem a rzeczywistością tak, jak czyni to realizm krytyczny
z rozróżnieniem na przechodniość i nieprzechodniość obiektów nauki.
W krótkim komentarzu do powyższego chciałbym zaznaczyć, że to rozróżnienie jest o wiele bardziej problematyczne na gruncie samego realizmu
krytycznego jako doktryny, niżby to miało wynikać z prezentacji problemu
w książkach do niej wprowadzających. Prosta, ale systematyczna obserwacja
wielu tekstów pisanych przez realistów krytycznych pokaże, że raz piszą oni
o „obiektach nauki” (tego staram się trzymać), ale innym razem o przechodnich/nieprzechodnich „wymiarach rzeczywistości”, a także o nieprzechodniej
„rzeczywistości”, „relacjach” i innych rzeczach (Mingers i in., 2013; patrz też:
Richards, 2018).
Nieprzechodniość obiektów nauki ma w sobie komponent epistemologiczny
(tj. samą naukę), nieprzechodniość rzeczywistości nie. Trudności w jasnym,
konsekwentnym, ale filozoficznie nieskomplikowanym skonceptualizowaniu
rozróżnienia na przechodniość i nieprzechodniość biorą się stąd, że badając
zjawiska społeczne, trudno wskazać na jakikolwiek mechanizm, który byłby
prawdziwie niezależny od ludzkiej aktywności poznawczej. Bhaskar wypracował
tę dychotomię na gruncie przyrodoznawstwa, przywołując teorię Darwina,
gdzie sensowne jest oddzielenie przechodniej wiedzy o ewolucji (dowodów
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naukowych, danych itd.) od mechanizmu ewolucji (niewidocznego, działającego
„w tle”, ślepego i nieczułego na poznanie). Mechanizmy społeczne powstają
jednak w wyniku aktywności człowieka, głównie kognitywnej, związanej
z produkowaniem wyobrażeń, komunikowalnych i dostępnych w publicznym
języku (konceptów). W tym przypadku jasny podział na przechodniość i nieprzechodniość zaczyna się chwiać, a wraz nim jeden z wyróżników doktryny.
Stąd dążenie realistów krytycznych do ontologizacji obiektów społecznych
i obudowanie tego dążenia transcendentalną argumentacją odnośnie do tego,
jaki „musi być” świat społeczny, by można było go naukowo poznawać.

2.3. Konceptualizacja
Realizm krytyczny postuluje, by do konceptualizacji naukowych włączać także
te dokonywane codziennie przez zwykłych ludzi, czyli tzw. psychologię ludową.
Nie chodzi przy tym, by je tylko badać, ale by włączyć do konceptualizacji
stricte naukowych. Z perspektywy podejść pozytywistycznych jest to przejaw
postawy antynaukowej. Znany aforyzm, przypisywany Einsteinowi, głosi,
że zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń zgromadzonych przed osiemnastym
rokiem życia, których to uprzedzeń najlepiej się pozbyć (Goodwin, 2009,
s. 430). Realiści krytyczni uważają inaczej. Ich zdaniem wszystkie koncepty
mogą być konstytutywne dla zjawisk społecznych. Te zjawiska, zarówno jako
przechodnie oraz nieprzechodnie obiekty dociekań, istnieją dzięki tym, a nie
innym konceptom. Nie można a prori zdecydować, że tylko produkty dyskursu
naukowego współtworzą obiekty społeczne. Badamy zjawiska w kontekście,
w którym powstały (wiedząc to dzięki identyfikacji konceptów ludzi związanych
ze zjawiskiem), a nie tylko w otoczeniu wybranym przez badacza.
Skonceptualizowane społecznie zjawiska wiążą się ze sobą (np. pieniądze
z rynkami, z handlem, z produkcją, z klasami społecznymi itd.), tworzą schematy pojęciowe, a więc nie istnieją w izolacji. Powiązane schematy pojęciowe
tworzą taki, a nie inny układ społeczny. Zmiana konceptualizacji (np. poprzez
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zignorowanie przez badacza potocznego znaczenia danego słowa) oznaczałaby tworzenie innej wiedzy o zjawisku (przechodni obiekt nauki), ale też
samo zjawisko byłoby czymś innym (nieprzechodni obiekt nauki), choć nie
od razu. Jeśli handel nie miałby znaczenia jako praktyka społeczna, nie byłby
tak nazywany, konceptualizowany i rozpoznawany, to by go po prostu nie
było jako zjawiska społecznej koordynacji zachowań ludzi. Z tego też wynika
niemożność stosowania „złotego standardu” nauk przyrodoznawczych: eksperymentu kontrolowanego. Stworzenie w warunkach laboratoryjnych sytuacji
przypominającej autentyczną sytuację społeczną jest de facto stworzeniem
nowego obiektu analizy naukowej według nowych konceptualizacji samego
badacza. To badanie czegoś innego.
Konceptualizacje są związane z istniejącą ustrukturyzowaną całością
(structured totality), a ta z kolei łączy się z materialnymi warunkami istnienia
człowieka. Związek z ustrukturyzowaną całością ujawnia się w przy rozważaniu
np. pojęcia pieniądza. Pieniądz jest produktem/konstruktem społecznym,
którego znaczenie wynika ze wspólnej ramy konceptualnej, a jednocześnie
to pieniądz i jego znaczenie tworzy strukturę społeczną, tj. umożliwia istnienie
relacji między ludźmi, wynikającej z ich pozycji społecznych.
Struktury społeczne – ustrukturyzowane całości – „zawsze mają wymiar
materialny, są tworzone przez materialne praktyki, na których osadza się
zdolność człowieka do przetrwania jako gatunku” (Danermark i in., 2002,
s. 34). Te struktury działają w sposób niezależny od intencji ludzi, przynajmniej
w krótkim okresie. W nich kryją się też mechanizmy społeczne. W długim lub
bardzo długim okresie i one mogą się zmieniać – to właśnie oznacza zmianę
społeczną. Te twierdzenia krytycznych realistów stanowią echo równoległej
czasowo koncepcji systemów-światów Immanuela Wallersteina (2011), w której
system-świat jest strukturą ukonstytuowaną przez praktykę ludzi. Może ona
zmieniać się tylko w długim trwaniu. A zatem samo przekształcenie konceptualizacji nie prowadzi do natychmiastowej zmiany struktur, bo te struktury
– operując niezależnie siłami i mechanizmami – będą tę zmianę konceptualizacji
ograniczać w celu podtrzymania bieżących praktyk materialnych. Jednak
w długim okresie, konsekwentne dyskursywne i pozadyskursywne praktyki
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społeczne, prowadzące do przemiany wyobrażeń i zabiegające o jej społeczną
legitymizację, rodzą transformację struktur.
Z powyższego wynika, że w realizmie krytycznym przedmiot analizy naukowej
jest jednocześnie społecznie skonstruowany/wyprodukowany (istniejący
dzięki konceptom) i realny (istniejący niezależnie od konceptów). W takim
brzmieniu oznacza to logiczną sprzeczność, którą realiści krytyczni usiłują
obejść rozróżnieniem na przechodniość i nieprzechodniość wiedzy naukowej.
Z drugiej strony jednak realiści krytyczni próbują uchwycić naukowo coś,
co zostało rozpoznane na poziomie zdroworozsądkowej obserwacji: że jako
ludzie sami tworzymy wyobrażenia o naszych życiach i te wyobrażenia, mówiąc
metaforycznie, zaczynają funkcjonować na własną rękę, wpływając na nas.
Rozważanie takich spraw wskazuje istotną różnicę między przyrodoznawstwem i nauką społeczną. W tej ostatniej konceptualizacje są zarówno częścią
procesu badawczego, jak i obiektem badań. W przyrodoznawstwie stanowią
zaś tylko część procesu badawczego.
Jednak nauce nie wystarczy zebrać i zarejestrować znaczenia, które członkowie społeczeństwa nadają swoim działaniom. Gdyby na takiej archiwizacji
można było poprzestać, to nauka rozumiana jako przedsięwzięcie wyjaśniające
okazałaby się niepotrzebna. Do takich wniosków skłaniają się niektórzy etnometodolodzy, promując indyferencję względem teorii i wyjaśnień naukowych.
Realiści krytyczni bronią i teorii, i wyjaśnienia. Sens działalności naukowej
leży w sięgnięciu do domeny realnych sił i mechanizmów generujących zdarzenia. Samo rozumienie i badanie tego, jak ludzie konceptualizują zjawiska,
jeszcze nie stanowi wyjaśnienia naukowego. Konieczne jest połączenie znaczeń, z których korzystają ludzie, z praktykami społecznymi o materialnym
charakterze (związanym z reprodukcją człowieka jako gatunku). Dominacja
znaczeń wpływa na wyobrażenie m.in. o rolach społecznych, jakie możemy
przyjąć, i praktykach, jakie w ramach tych ról możemy wykonywać. Stąd też
realizm krytyczny, uwzględniając koncepty dnia codziennego w naukowym
opracowaniu zjawiska, chce przekraczać je, by iść dalej i głębiej w badaniu
stratyfikowanej rzeczywistości.
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2.4. Abstrahowanie i analiza strukturalna
Abstrahowanie w ujęciu potocznym uchodzi za odrywanie rozważań od realności świata. Zwyczajowo przeciwstawia się abstrakcję konkretowi i uznaje,
że abstrahowanie to swoisty zwyczaj świata nauki, daleki od rozwiązywania
faktycznych problemów codzienności. Idąc dalej, rezultaty abstrahowania –
myśli, idee, koncepty, wyobrażenia – uchodzą za „nieistniejące naprawdę”,
w przeciwieństwie do istniejących naprawdę, konkretnych obserwowalnych
zjawisk (szczególnie materialnych/fizykalnych). Danermark i współautorzy
(Danermark i in., 2002, s. 45) twierdzą, że pogląd ten z potocznych wyobrażeń
przedostał się też do świata nauk, gdzie konkretne, obserwowalne zjawiska
zmysłowe uchodzą za poświadczające prawdę, a abstrakty za swoiste konstrukty
myślowe, za coś, co nie ma statusu ontologicznego równego z konkretnymi,
obserwowalnymi fenomenami.
Według realistów krytycznych pozorne uzasadnienie takich sądów traktuje abstrahowanie jako proces ignorowania szczegółowych, swoistych dla
danego miejsca i czasu kontekstów, co pozbawia badacza istotnej wiedzy
o tym, jak dane zjawisko rzeczywiście istnieje w swym zróżnicowaniu
i skomplikowaniu. Realiści krytyczni twierdzą jednak, że abstrahowanie
nie ma nas oddalić od rzeczywistości, ale do niej zbliżyć; nie ma też ukryć
złożoności świata, lecz umożliwić jej zbadanie. Dzieje się tak, bo zjawiska
społeczne realizujące się w domenie zdarzeń są rezultatami działania bardzo
różnych sił i mechanizmów w wielorakich sytuacjach. Tylko myślowa izolacja – abstrahowanie – pozwala osiągnąć w nauce społecznej efekt zbliżony
do eksperymentu przyrodoznawczego (tzn. badania zjawisk przy kontroli
oddziaływania innych zjawisk).
Abstrahowanie oznacza proces myślowy, polegający na spojrzeniu na obiekt
wyłącznie przez pryzmat własności „naturalnych” (konstytutywnych), a z pominięciem aspektów i okoliczności przygodnych. Cechy naturalne – tak zjawisk
przyrodniczych, jak i produktów społecznych – w danym momencie fundują
tożsamość obiektu. Jeśli zaś zostaną zmienione, to powstanie nowy obiekt.
Abstrakt stanowi więc ekstrakt z szerszej, złożonej rzeczywistości, ale tak samo
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rzeczywisty jak konkret (Danermark i in., 2002, s. 48). Abstrahowanie zaś
jest dla realistów krytycznych podstawą jednej z proponowanych przez nich
metod nieempirycznego podejścia do badania świata: analizy strukturalnej.
Analiza strukturalna opiera się na mocnym założeniu, że obiekty nauki
społecznej są relacyjne, tzn. ich tożsamość wynika z powiązań z innymi obiektami. „Wyjęte” z tej sieci tracą swą tożsamość. Realiści krytyczni wyróżniają
relacje substancjalne i formalne. Pierwsze cechują się istnieniem istotnych
powiązań między obiektami, a drugie oznaczają wyłącznie ich podobieństwo
ze względu na jakąś cechę. Przykład Danermarka (Danermark i in., 2002,
s. 45) jest następujący: relacja między najemcą a właścicielem ma charakter
substancjalny, a to, że jeden i drugi mają np. ok. 30 lat, stanowi aspekt formalny.
Relacje substancjalne można dalej podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.
Zewnętrzne to takie, które są istotne, ale nie stanowią o tożsamości obiektu.
Właściciel nieruchomości może być skąpy lub hojny. Ma to oczywiście istotny
związek z tym, jak realizuje zarządzanie nieruchomością, ale nie zmienia
w sposób fundamentalny zjawiska bycia właścicielem nieruchomości. Relacje
wewnętrzne pozostają natomiast kluczowe dla zaistnienia obiektu takim, jakim
w danym momencie jest. Relację między obiektem A i obiektem B nazywa
się wewnętrzną, jeśli A przestanie być obiektem A, gdy obiekt B nie będzie
dłużej w takiej relacji do A, w jakiej obecniesię znajduje. Relację wewnętrzną
cechuje symetria, jeśli dotyczy A i B, oraz brak symetrii, gdy odnosi się tylko
do A. Jeśli nie ma żadnych najemców, to nikt inny nie znajduje się też w pozycji
wynajmującego nieruchomość. Obiekt B, najemca, jest niezbędny, by obiekt
A był tym, czym jest w tej relacji. To relacja wewnętrzna, symetryczna. Relacja
nieruchomości z właścicielem jest niesymetryczna: mieszkanie (schronienie)
może istnieć bez właściciela, właściciel mieszkania bez mieszkania nie. Relacje
wewnętrzne bynajmniej nie muszą być harmonijne. Przeciwnie – twierdzą
realiści krytyczni – najczęściej właśnie charakteryzują się wyraźną dominacją
jednej strony (Danermark i in., 2002, s. 47).
Z powyższego wynika, że określenie tego, czy relacja jest zewnętrzna czy
wewnętrzna, nie może być dokonane inaczej niż odrębnie dla każdego konkretnego zjawiska. W każdym zjawisku mieszają się ze sobą relacje formalne
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i substancjalne, wewnętrzne i zewnętrzne. Skoro zjawiska społeczne nie istnieją
w izolacji, to każde zjawisko ma jakąś strukturę, którą realiści krytyczni definiują jako zbiór wewnętrznie powiązanych obiektów. Struktura zjawiska jest
konceptualizowana – poprzez myślowe izolowanie – ze względu na badany
aspekt zjawiska. Zjawiska mogą mieć różne struktury (w wymiarze przechodnim, czyli jako obiekty odkrycia naukowego) w zależności od tego, pod
jakim kątem je badamy. W tak ujętej strukturze można wyróżniać kolejne
struktury. Na tym tle konkretne analizy empiryczne polegają na badaniu
zdarzeń i wyjaśnianiu ich właśnie przez mechanizmy strukturalne.
Struktury uobecniają się na wszystkich możliwych poziomach analizy
społecznej, nie tylko na poziomie makro. Istnieją też oczywiście makrostruktury czy też makrostrukturalne całości – jak system-świat. Mają one wpływ
na struktury niższych rzędów, ale nie determinują ich istnienia. Niezależnie
od wpływu systemu (np. kapitalizmu) abstrahowanie pozwala wyizolować
strukturę istniejącą w systemie. Konkretna realizacja mechanizmów tej
struktury – czyli występujące zdarzenia – będzie oczywiście uwzględniała
najróżniejsze efekty, w tym efekty systemowe/makrostrukturalne.
Kluczowe więc okazuje się pytanie o to, co nie może być „usunięte z obiektu”,
by ten nie utracił swojej naturalnej charakterystyki, tj. by przestał być tym,
czym jest. Patrząc od strony metodologicznej, analiza strukturalna musi być
oddzielona od analizy (identyfikacji) działań konkretnych ludzi. Struktury
wpływają na działania ludzi, ale nie są z nimi tożsame. To głos realizmu krytycznego przeciw teorii strukturacji Giddensa.
Dla realistów krytycznych typowy błąd polega na ujmowaniu badanego
zjawiska w ramy typu idealnego, a następnie porównywanie z nim empirycznie
stwierdzonych faktów w celu opisania różnic i podobieństw. Jednak typ idealny
i abstrakcja (w rozumieniu realistów krytycznych) nie oznaczają tego samego.
Różnica między nimi polega na tym, że typy idealne nie odwołują się do ontologii, tj. nie uwzględniają zróżnicowania realnie istniejącego świata ani jego
mechanizmów. Stwierdzenie rozbieżności między typem idealnym a empirią
nie wskazuje mechanizmów, które wygenerowały obserwowane zdarzenie.
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Błędem jest też oczekiwanie, że izolacja struktury pozwala na bezpośrednie
wyjaśnienie zjawiska empirycznego. Badanie empiryczne wymaga tymczasem
określenia kombinacji mechanizmów. Różne konkretne przypadki będą się
charakteryzowały odmiennymi i złożonymi kombinacjami, co nie zmienia
faktu, że dana struktura i mechanizm – ujęta wcześniej w abstrakcyjną izolację – istnieje i (też) ma wpływ na te przypadki. Błędy tego rodzaju realiści
krytyczni określają mianem błędu redukcji konkretu do abstraktu.
Błąd można popełnić też w drugą stronę, redukując abstrakt do konkretu.
Dzieje się tak, gdy przypadki empiryczne nie potwierdzają w pełni tego, co wynikałoby z abstrakcyjnej analizy strukturalnej. Za niepoprawne uznaje się więc
oczekiwanie deterministycznego działania mechanizmów, czyli że zawsze
i wszędzie ich działanie jest wyczerpujące. Izolacja mechanizmu nie ma jednak
służyć przewidywalności zjawisk empirycznych, tylko pomóc je zrozumieć
(Danermark i in., 2002, s. 50).
Można także popełnić błąd przesadnego rozszerzenia wyników. Wyniki
analizy konkretnego przypadku nie dają podstaw do swobodnej generalizacji
nawet przy założeniu, że badany mechanizm działa także w innych przypadkach,
bo jednak kombinacja sił i mechanizmów gdzie indziej może być odmienna.
Stąd też postulaty metodologiczne realistów krytycznych obejmują badanie
takich właśnie kombinacji.
Analiza strukturalna nie jest jednak wystarczająca dla nauki, której ambicją
jest uchwycenie dynamiki zjawisk. Tę z kolei pozwala opisać wnioskowanie
przyczynowe.

2.5. Siły sprawcze, mechanizmy, emergencja
Realizm krytyczny definiuje przyczynowość inaczej niż zorientowana ilościowo
nauka pozytywistyczna. Nie chodzi ani o regularność we współwystępowaniu
zjawisk, ani o modelowanie statystyczne. Pytanie o przyczyny oznacza pytanie
dotyczące sił sprawczych – co sprawiło, że dane zdarzenie zaszło. W realizmie
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krytycznym akcent wyraźnie kładzie się na ontologię, na właściwości obiektów,
na siły sprawcze, na zdolności do robienia czegoś (powers) bądź do ulegania
czemuś (liabilities), a nie na zjawisko następstwa czasowego między zdarzeniami.
Ważne, że w przeciwieństwie do pozytywizmu obszar identyfikacji przyczynowości przeniesiony zostaje z poziomu empirycznego na poziom głębokiej
rzeczywistości. Jest to próba zastosowania metody sprawdzonej i działającej
w przyrodoznawstwie, które – w interpretacji realistów krytycznych – nie
zajmuje się regularnościami empirycznie obserwowalnych zjawisk, a właśnie
mechanizmami te zjawiska generującymi.
Siły sprawcze to własności obiektów, a szczególnie struktur. Niemal zawsze
są one wzmacniane lub ograniczane przez istniejące struktury społeczne,
co ogromnie istotne dla badania zjawisk społecznych. Ponadto istnieją, nawet
jeśli nie są realizowane w postaci konkretnego zdarzenia. Nauka zidentyfikowała, że wypalające się Słońce ma zdolność (siłę sprawczą) do pochłonięcia
Ziemi, choć takie zdarzenie nie jeszcze wystąpiło. Realiści krytyczni to samo
powiedzą np. o strukturach społecznych w odpowiedniej konfiguracji: że mają
zdolność do wzniecenia rewolucji i tę zdolność można stwierdzić bez wystąpienia odnośnego zdarzenia.
Obiekt posiada siły sprawcze ze względu na strukturę (tj. na relację z innymi
obiektami), a w siłach sprawczych ujawniają się działające mechanizmy. Mechanizm – w ujęciu realistów krytycznych – to wykonanie (exercise) siły sprawczej
obiektu w wyniku jakiejś inicjacji. Inicjacją może być zdarzenie. W rezultacie
mechanizm siły sprawczej obiektu wygeneruje nowe zdarzenie, np. potarcie
zapałki (czyli obiektu o sile sprawczej generującej ogień) skutkuje zapaleniem
jakiegoś przedmiotu. Relacja między obiektem a jego siłami sprawczymi
i mechanizmami jest wewnętrzna i konieczna – bez sił i mechanizmów obiekt
przestaje być tym obiektem. Relacje między mechanizmem a zdarzeniami,
które może generować, jest zewnętrzna i przygodna. To oznacza, że mechanizm – choć istnieje zawsze, bo stanowi cechę sił sprawczych obiektu – nie
zawsze działa, a nawet jeśli działa, to nie zawsze generuje takie samo zdarzenie,
choć cały czas pozostaje tym samym mechanizmem. Konkretne zdarzenie
zależy bowiem od określonych warunków (czyli np. od działania innych
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mechanizmów), w otoczeniu których się pojawia. Zapałka posiada zdolność
do zapalania, mechanizm zapalania może cały czas działać, ale jednak nie
zapali mokrego przedmiotu i zdarzenie zapalenia nie wystąpi.
Muszę tu zaznaczyć, że w dyskursie naukowym realistów krytycznych pojęcie
mechanizmu generującego nie jest przedstawiane w jednoznacznie zrozumiały sposób. Powyższa eksplikacja pochodzi od Danermarka i współautorów
(Danermark i in., 2002, s. 56). Siła sprawcza to własność obiektów wynikająca
ze struktury, mechanizm obejmuje wykonanie tej własności. Ci sami autorzy
piszą jednak też, że siły sprawcze to mechanizmy generujące (Danermark i in.,
2002, s. 198). Andrew Collier (1994, s. 62), na którego Danermark z zespołem się
powołuje, pisze z kolei, że mechanizm generujący nie oznacza nadmiarowego
określenia sił sprawczych, chociaż cytuje przy tym Bhaskara twierdzącego,
że mechanizmy istnieją jako siły sprawcze rzeczy. Collier usiłuje to rozjaśnić, pisząc, że „siła” to termin nietechniczny, a „mechanizm” – techniczny.
Jego zdaniem używamy pojęcia siły, by jakoś zaznaczyć modalność obiektów,
natomiast pojęcie mechanizmu denotuje realny byt: realizację i aktywność
pewnego układu jako ontyczności. Takie ujęcie też nie rozwiewa wszystkich
niejasności. Nie pomaga tutaj filozoficzny współpracownik Bhaskara, Mervyn
Hartwig, autor jedynego chyba słownika pojęć realizmu krytycznego (Hartwig,
2007), który nie poświęcił w nim osobnego hasła ani siłom sprawczym, ani
mechanizmom, choć – jak inni realiści krytyczni – cały czas się do tych pojęć
odwołuje. Nie pomaga też zazwyczaj jasny i zrozumiały Porpora (2015, s. 46),
który pisze, że mechanizm (przyczynowy) wskazuje „to, co sprawia, że rzeczy
działają”, i zaraz dodaje, że dla realistów krytycznych tym czymś są na ogół
struktury. Pamiętając o tych niejasnościach, w dalszej części tekstu, z przymusu,
traktuję siły sprawcze i mechanizmy jako koncepty bliskoznaczne, odnoszące
się do własności i istnienia obiektów, w tym także struktur.
Obiekty posiadają siły sprawcze (i mechanizmy), które – jeśli aktywowane
– mogą generować zdarzenia, ale końcowy efekt – charakter wygenerowanego zdarzenia lub brak tego zdarzenia – zależy od otaczających warunków.
Realiści krytyczni twierdzą, że obiekt ma tendencję do danej aktywności (czyli
do generowania zdarzeń), a to, czy dana aktywność rzeczywiście się pojawi,
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to sprawa w pewnym stopniu niezależna od samego istnienia mechanizmu.
Szczególnie to widać w badaniu obiektów społecznych, które dla realistów
krytycznych są zawsze społecznie wyprodukowane, tzn. istnieją dzięki działaniu
ludzkiemu, ale jednocześnie to działanie warunkują (choć nie determinują).
Warunkowanie, przy braku determinacji, realiści krytyczni opisują na przykładzie mechanizmu ewolucji: warunkuje on rozwój życia, ale współczesna
wiedza naukowa pokazuje, że gdyby cofnąć czas i powtórzyć inicjację tego
mechanizmu, to rezultaty byłyby najpewniej odmienne (Porpora, 2015, s. 50).
Dlatego zasady działania mechanizmów umożliwiające generalizacje muszą
być przedstawiane jako tendencje, a nie prawa naukowe zbudowane według
formuły „jeśli A, to B”.
Tendencje mogą się wzajemnie znosić, tak że nie ujawnią się efekty danego
mechanizmu lub będą one istotnie osłabione. Nie zmienia to faktu, że dla
realistów krytycznych siły i mechanizm cały czas istnieją. Metodologicznym
błędem jest więc pozostawanie w badaniach tylko na poziomie empirycznym,
bo brak obserwacji empirycznej efektów zjawiska nie oznacza, że mechanizm
generujący zjawisko, a więc nieprzechodni i w pewnym sensie właściwy obiekt
dociekań naukowych, nie istnieje. Realizm krytyczny opowiada się zatem
za uwzględnieniem w wyjaśnieniach bytów nieobserwowalnych (i ich mechanizmów). Philip Gorski (2009, s. 149) wyjaśnia, że realistom krytycznym
chodzi tu o byty trudno obserwowalne, poprzez zapośredniczenie. Sposób ich
„obserwacji” jest pośredni, przez efekty, czyli zdarzenia. Gorski przywołuje
przyczynowe kryterium istnienia, uzasadniające twierdzenie, że jeśli coś
generuje efekty, to istnieje (podobnie: Porpora, 2015, s. 17). Gorski (2009,
s. 159) twierdzi, że łącznikiem między obserwacją efektów a nieobserwowalną
ontycznością są instrumenty naukowe, które w przypadku nauki społecznej
oznaczają całą gamę narzędzi w rodzaju kwestionariuszy ankiet oraz kluczy
i schematów kategoryzacyjnych.
To rodzi pytanie, czy obserwowane efekty nie są aby tylko artefaktem
działania instrumentu, w rodzaju złudzenia optycznego w teleskopie. Gorski
odpowiada, że realistów krytycznych zabezpieczają przed takim ryzykiem
argumenty transcendentalne, tj. wprowadzenie filozoficznie usprawiedliwionych
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rozważań o tym, co „musi być”, skoro obserwowalny stan jest taki, a nie inny.
Jeśli badacz przeprowadzi analizę strukturalną i uzasadni takie „konieczności”,
to może – zdaje się dzięki osądzającej racjonalności, ale Gorski o tym nie pisze
– podjąć decyzję, czy obserwacja jest artefaktem pracy instrumentu, czy nie.
Porpora oferuje trochę inne wyjaśnienie, odwołując się do konceptu podążania
za regułami. Podaje taki przykład: by wiedzieć, że w dyspozycji nauczyciela
istnieje mechanizm dyscyplinowania uczniów, nie musimy doświadczyć/
zaobserwować faktycznego dyscyplinowania ich. To zdarzenie może nie zajść,
a mechanizm i tak istnieje oraz działa, bo obserwujemy efekty w postaci
działającej reguły podporządkowania się uczniów (Porpora, 2015, s. 59).
Archer (2020, s. 140) kreśli natomiast taką metaforę: trwa mecz piłkarski,
każdy z widzów postrzega jakiś fragment tego, co się dzieje (domena empiryczna); gdyby zebrać wszystkie punkty widzenia, otrzymalibyśmy całość
tego, co się dzieje na boisku (domena zdarzeń), ale nawet ta całość nie pozwoli
nam dostrzec nieobserwowalnego faktu, że niektórzy piłkarze zostali przekupieni (domena realności) i dlatego mecz może mieć taki przebieg, a nie inny.
Mechanizm przekupstwa może być jednak zrównoważony przez uczciwą grę
pozostałych graczy i drużyna przekupionych piłkarzy może jednak wygrać.
Pozostając na poziomie wnioskowania o samych zdarzeniach, nie rozpoznamy
nigdy istnienia mechanizmu przekupstwa.
Ujęcie praw w tendencje pozwala uchwycić różnicę między istnieniem siły
i mechanizmu a dynamiką zdarzeń i efektów. W koncepcji Bhaskara zdania
w nauce są transfaktualne (transfactual), czyli dotyczą sposobów działania
mechanizmu bez względu na faktyczny wynik tego działania w postaci zdarzeń
postrzeganych empirycznie. Zdania naukowe nie są zdaniami o zdarzeniach,
ale o obiektach aktywnych transfaktualnie (Danermark i in., 2002, s. 57). Siły
i mechanizmy mogą zatem dawać różne efekty i generować odmienne zdarzenia,
a dane zdarzenie może być wygenerowane przez wielorakie mechanizmy.
Zarysowana wcześniej procedura analizy strukturalnej rodzi pokusę rozłożenia zjawiska na niepodzielne części pierwsze i zbadanie tylko ich, przy
założeniu, że cechy badanego złożonego zjawiska dają się wytłumaczyć cechami
jego części. Ten rodzaj myślenia realiści krytyczni nazywają redukcjonizmem.
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Przejawia się on m.in. w twierdzeniu metodologicznych indywidualistów,
że właściwości (charakterystyka) społeczeństwa jest sumą charakterystyk
indywiduów tworzących to społeczeństwo.
Realizm krytyczny cechuje się natomiast antyredukcjonizmem. Andrew Sayer
(2010, s. 80) podaje takie przykłady: zdolność wody do gaszenia ognia nie może
wynikać z sumy zdolności (sił) tlenu i wodoru, gdyż oba są łatwopalne. Dziwne
byłoby też twierdzenie, że zdolności człowieka są sumą zdolności komórek,
z których zbudowany jest jego organizm. Błąd redukcjonizmu w nauce społecznej
zdaje się wynikać stąd, że struktury społeczne, w których kryją się siły i mechanizmy, powstają w wyniku działania podmiotów sprawczych. Badanie zjawisk
społecznych na poziomie empirycznym to zawsze badanie ludzi i wytworów ich
aktywności. Skąd więc miałyby się wziąć jakieś nowe właściwości produktów
społecznych? Realizm krytyczny odpowiada, że źródłem nowych właściwości
(tj. sił, mechanizmów) jest sposób organizacji elementów stanowiących całość.
Realizm krytyczny zakłada, że rzeczywistość ma charakter stratyfikowany, tzn.
że istnieje (potencjalnie nieskończenie) wiele hierarchicznych warstw (fizyczna,
chemiczna, biologiczna, psychologiczna, społeczna itd.), w których obiekty
mogą wchodzić ze sobą w relacje, tj. tworzyć struktury, a te relacje ze względu
na układ elementów wytwarzają nowe siły i mechanizmy, składając się jednocześnie na kolejną warstwę rzeczywistości. Powstanie nowej warstwy w wyniku
kombinacji sił i mechanizmów warstwy niższej określa się mianem emergencji,
a obiekty powstałe w efekcie działania sił i mechanizmów nowej warstwy mają
właściwości emergentne, czyli nieredukowalne do własności niższych warstw.
Badania naukowe często są realizowane w postaci analitycznego „cofania
się” do głębszych warstw, by wyjaśnić mechanizm z wyższej warstwy. Należy
to jednak odróżnić od prostego redukcjonizmu. Mechanizmy warstwy głębszej
wyjaśniają powstanie nowych emergentnych sił z nowymi właściwościami, ale
nie wyjaśniają nowych zdarzeń generowanych przez te wyłonione właśnie siły.
Stratyfikacji podlegają tylko siły i mechanizmy, nie konkretne zdarzenia. Siły
niższych warstw mogą nie mieć charakteru przyczynowego dla zdarzeń, które
podlegają siłom sprawczym wyższych warstw (przykład z gaszeniem ognia
przez wodę oraz wodór i tlen). Możliwe jest też, że mechanizmy różnych warstw
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współuczestniczą w generowaniu danego zjawiska. Danermark i współautorzy
(Danermark i in., 2002, s. 63) podają przykład gender jako obiektu społecznego,
którego zdarzenia – tzn. realizacja postawy w domenie zdarzeń, np. jako
deklaracja tożsamościowa – jest pochodną mechanizmów biologicznych
i społecznych.
W praktyce dla wyjaśniania wielu problemów i identyfikacji mechanizmów z konkretnej warstwy na ogół nie jest konieczne cofanie się do niższych
warstw. Kierując się zgromadzoną wiedzą ogólnonaukową, można przyjąć
wiele założeń a priori. Wyjaśniając zjawiska społeczne, nie trzeba opisywać
za każdym razem zjawisk biologicznych lub chemicznych, choć te oczywiście
też w pewien naukowo rozpoznawalny sposób przyczyniają się do zdarzeń
społecznych (np. zjawiska chemiczne w mózgu w procesie percepcji i komunikacji). Wynika to po części z pragmatyki: liczba warstw jest potencjalnie
nieskończona – zawsze można próbować wyjaśnić mechanizmy najniższej
znanej warstwy jakąś teoretycznie możliwą niższą warstwą. Realiści krytyczni
nie koncentrują się na zdarzeniach, a na siłach sprawczych i ich mechanizmach:
to one są właściwym przedmiotem dociekań naukowych, a przecież jako siły
emergentne należą do osobnych warstw. Tym samym mechanizmy społeczne
realiści krytyczni wyjaśniają w warstwie społecznej, nie zapominając przy
tym, że ich powstanie wiąże się z istnieniem też niższych warstw.
Realizm krytyczny przeciwstawia się redukcjonizmowi do poziomu mikro,
ale także redukcjonizmowi do poziomu makro, tj. postawie holistycznej, rozumianej jako wyjaśnienie zjawisk mikro przez poziom makro i zaprzeczenie
emergentnym siłom poziomu mikro. Realizm krytyczny postuluje istnienie
niezależnych sił i mechanizmów na obu poziomach. Istnieją wielkie całości
nieredukowalne do składowych (struktury społeczne, systemy-światy) oraz
funkcjonują mniejsze całości (podmioty sprawcze, ludzie), nieredukowalne
ani w dół do atomów, ani w górę do tylko składowych struktury.

84

Główne założenia realizmu krytycznego

2.6. Systemy otwarte i zamknięte
Realiści krytyczni uzasadniają postulowany rozdział przyrodoznawstwa i nauki
społecznej koncepcją systemów otwartych i zamkniętych. Pojęcie systemu oznacza
tu konfigurację obiektów i ich sił/mechanizmów. Natura, twierdzą, nie tworzy
systemów zamkniętych, więc każdy system jest otwarty, ale w różnym stopniu.
Otwartość systemu wiąże się z pozycją warstwy rzeczywistości w hierarchii:
im wyższa warstwa, tym więcej kombinacji sił z tej warstwy i niższych warstw.
Im niższa warstwa, tym mniej kombinacji, co daje większą szansę na izolację
mechanizmu w czynnościach naukowych, takich jak eksperyment laboratoryjny,
a tym samym daje szansę na wyciąganie pewnych wniosków o regularnościach.
W takim przypadku, gdy można wyizolować badany mechanizm tak, by jego
efekty nie ulegały oddziaływaniu innych mechanizmów, zasadne staje się
mówienie o zamkniętym systemie. W przyrodoznawstwie możliwe jest czasami
takie epistemiczne domknięcie systemu, ale też nie zawsze.
W rzeczywistości zjawisk społecznych nie ma praktycznej możliwości,
by mechanizm nie działał razem z innymi mechanizmami, bo ludzie – źródło
struktur, sił i mechanizmów społecznych – cały czas tworzą i rozpowszechniają wiedzę, rekonceptualizują pojęcia, względem których koordynują swoje
działania i dookreślają pozycje. Ludzie są też zdolni do refleksji, przyglądają się
efektom swojego działania, planują, analizują możliwe scenariusze. W otwartych
systemach te same „dane wejściowe” jakiegoś procesu nie będą dawały takich
samych rezultatów, bo proces będzie podlegał zmiennemu oddziaływaniu
różnych mechanizmów (Porpora, 2015, s. 43).
W rzeczywistości społecznej pojawiają się jednak próby stworzenia systemów
zamkniętych: są to pseudozamknięte systemy takie jak system prawny, edukacyjny i inne sformalizowane instytucje. Te próby są dla realistów krytycznych
odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na kontrolowalne i przewidywalne społeczeństwa. Domknięcie systemów nie jest nigdy doskonałe choćby
ze względu na refleksyjność podmiotów sprawczych: mogą nie akceptować
domknięcia i działać na rzecz zmiany.
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Z powyższego płynie istotny dla realistów krytycznych wniosek: zdolność
teorii do prawidłowego prognozowania faktów/zdarzeń nie może być miarą
poprawności tej teorii. W systemie otwartym brak regularności zdarzeń nie
świadczy o niepoprawnej identyfikacji mechanizmu.

2.7. Praktyka metodologiczna
Realizm krytyczny nie proponuje autorskiej metody badań empirycznych.
Występuje przeciw idei jednej metody badania rzeczywistości. Nie postuluje
żadnego „złotego standardu”. Zamiast tego realiści krytyczni chcą dopasowania
dostępnych metod do możliwości badania danego obiektu i mechanizmów.
Niemniej jednak trzy zasady metodologiczne powinny być stosowane przy
wszystkich realistycznie krytycznych badaniach (Danermark i in., 2002, s. 73).
Zasada pierwsza mówi, że wszelka nauka powinna dążyć do jakiejś generalizacji. Naukowcy uogólniają zdobytą wiedzę oraz testują prawomocność tych
uogólnień. Zasada druga to oparcie nauki na różnych sposobach wnioskowania
(zarówno w znaczeniu rozumowania logicznego, jak i w ogólnym znaczeniu
przechodzenia od wiedzy znanej do nowej, nieznanej). Realizm krytyczny
operuje przede wszystkim abdukcją i retrodukcją, ale także indukcją i dedukcją.
Celuje on w taką organizację badań, by te sposoby wnioskowania wzajemnie
się uzupełniały, a nie ze sobą konkurowały. W myśl trzeciej zasady nauka
społeczna ma za zadanie wyjaśniać zdarzenia i procesy. Realizm krytyczny
wyjaśnia je, badając mechanizmy, które te zdarzenia powodują. Badanie polega
na sprawdzeniu, jak określone mechanizmy manifestują się w różnych warunkach.
John Mingers i współautorzy (Mingers i in., 2013) zaznacza, że cechą charakterystyczną podejścia realizmu krytycznego jest metodologiczny eklektyzm
na poziomie metod/technik. Możliwe są wszelkie metody, bo to nie stosowanie
jednej „właściwej” metody prowadzi do uniwersalnego sukcesu naukowego,
ale dobranie metody do konkretnego problemu tak, by dało się wnioskować
o mechanizmach z nim związanych.
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Nadrzędnym problemem dla realistów krytycznych jest określenie
związku między tym, co indywidualne i specyficzne, a tym, co uniwersalne
i ogólne. W historii nauki rozwiązanie powyższego problemu opierało się
często (choć nie zawsze) na rozdzieleniu metod i technik jakościowych (związanych z pomiarem nominalnym i porządkowym) od ilościowych (związanych
z pomiarem interwałowym i ilorazowym). Przy takiej dychotomii metody
jakościowe mają służyć rozeznaniu się, są wstępem do właściwego badania
generalizującego, a metody ilościowe są niejako sprawdzianem poprawności
rozeznania, stanowią te właściwe, sprawdzalne i replikowalne badania. Realiści
krytyczni nie zgadzają się z takim podziałem i bronią poglądu, że wiele generalizacji w nauce społecznej wynika wprost, a nie pośrednio, z badań jakościowych.
Generalizacje odnoszą się do pewnej uniwersalności, powszechnej stosowalności. Istnieją jednak dwie różne konceptualizacje pojęcia generalizacji
(Danermark i in., 2002, s. 77).
1. Konceptualizacja empiryczna/pozytywistyczna obejmuje twierdzenie,
że generalizacja to ekstrapolacja, czyli uogólnienie mniejszej całości
(np. próby) na większą całość (populację). Stopień uogólnienia może
być różny; to zależy, jak skonceptualizowana zostanie populacja (skończona, nieskończona) oraz jak określi się ramy statystycznej „pewności” ekstrapolacji. Generalizacja empiryczna dotyczy więc domeny
doświadczeń empirycznych – uogólniania tego, co zostało zaobserwowane. W nomenklaturze realistów krytycznych traktuje się ją jako
„ruch poziomy”, bo wykonywany w jednej domenie rzeczywistości.
2. Konceptualizacja generalizacji w ujęciu realizmu krytycznego odnosi
się z kolei do uchwycenia transfaktualnych warunków obiektu, czyli
do mniej lub bardziej uniwersalnych uwarunkowań istnienia obiektu.
Ma więc wyraźnie ontologiczny charakter. Generalizacja realistyczno-krytyczna polega na przejściu od domeny doświadczeń empirycznych
do głębokiej rzeczywistości, do tego, co stoi za obserwowanym zdarzeniem. Metodą wnioskowania jest tutaj przede wszystkim retrodykcja.
Generalizacja realistyczna może być przedstawiona jako „ruch pionowy”,
w głąb rzeczywistości.
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Dlatego też pojęcie generalizacji może odnosić się do uogólnionego występowania zjawisk w domenie empirycznej albo do uogólnionej charakterystyki
(podstaw, esencji, fundamentów, elementów konstytutywnych) fenomenów
w głębi rzeczywistości. Realiści krytyczni koncentrują się na generalizacjach
pionowych, ale nie lekceważą też tych poziomych.
Generalizacje prowadzą do uniwersalnych konceptów, na które składają
się dwa typy ich kategorii: empiryczne i abstrakcyjne. Pierwsze są rezultatem
generalizacji empirycznej, czyli stanowią zbiór obiektów o stwierdzonych
podobieństwach formalnych (w jakimś aspekcie). Drugie to efekty generalizacji
transfaktualnych. Za ich pomocą określane zostają podstawy/elementy konstytutywne dla jakiegoś zjawiska. Alienacja, dominacja, integracja społeczna
to przykłady znanych konceptów abstrakcyjnych w nauce społecznej.
Danermark wraz z zespołem (2002, s. 79) omawia cztery stosowane przez
realistów krytycznych sposoby wnioskowania, rozumianego jako proces formułowania nowego sądu w odniesieniu do uprzednio znanego. Są to dedukcja,
indukcja, abdukcja i retrodukcja/retrodykcja.
Dedukcja służy wyciągnięciu poprawnych wniosków z danych przesłanek.
Umożliwia sformułowanie wniosków o sprawie jednostkowej na podstawie
wiedzy ogólnej (ściśle uniwersalnego prawa). W dedukcji wykorzystywane
są zasady logiki formalnej: prawdziwe przesłanki dają zawsze prawdziwe
wnioski. Dedukcja jest rozumowaniem w zamkniętym systemie, ściśle analityczna, nie umożliwia zdobycia nowej wiedzy o świecie, a jedynie sprawdzenie
prawdziwości danego stanu formalnego. Oznacza to, że dana konstrukcja
rozumowania może być poprawna niezależnie od tego, jaka jest rzeczywistość.
Prawda zawiera się w przesłankach, czyli wewnątrz rozumowania. Praktyczne
zastosowanie logiki dedukcyjnej według realistów krytycznych obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie formalnej poprawności czyjegoś rozumowania.
Pozostałe sposoby można określić mianem syntetycznych, gdyż dodających
nową wiedzę do tej, od której rozpoczyna się rozumowanie.
Indukcja polega na uogólnianiu wniosków z próby na populację. Mniejsza
liczba obserwacji pozwala na wypowiedź o większej liczbie obserwacji. Jest
oczywiście zawodna w ujęciu formalno-logicznym, ale przydatna praktycznie.
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Kluczowe pytania w badaniach opartych na indukcji dotyczą tego, jaka jest
wspólna charakterystyka danej (ograniczonej) grupy przypadków i czy można
tę charakterystykę uogólnić na populację. Techniki statystyczne pozwalają
na obliczenie – przy pewnych założeniach – precyzji takich uogólnień. Dla
realistów krytycznych indukcję ogranicza to, że jako sposób rozumowania
pozwala na wyciąganie wniosków wyłącznie na poziomie empirycznym.
Obserwuje się tylko zdarzenia, a wnioski wyciąga się także tylko o nich.
Abdukcja, nazywana także wnioskowaniem do najlepszego wyjaśnienia, polega
na reinterpretowaniu obserwacji w nowych ramach konceptualnych. Centralnym
zagadnieniem jest to, jakiego znaczenia nabierają zjawiska, gdy interpretuje
się je w nowych ramach. W rozumieniu Charlesa Peirce’a abdukcja obejmuje
zarówno formalną procedurę logicznego rozumowania, jak i ogólną właściwość
ludzkiego poznania. Do tych dwóch ujęć praktycy, w tym także realiści krytyczni,
dołożyli jeszcze rozumienie abdukcji jako redeskrypcji i rekontekstualizacji.
W ujęciu formalnym w rozumowaniu abdukcyjnym wnioski niekoniecznie
wypływają z przesłanek. Są więc raczej drogą do generowania hipotez umocowanych
w założonych teoriach (scenariuszach), a nie funkcjonalnym innym rozwiązaniem
wobec dedukcji. Abdukcja jest więc zawodna formalnie, ale wychodzi za to poza
wiedzę zawartą w przesłankach i umożliwia generowanie nowej. O ile indukcja
polega na wnioskowaniu o jednym zbiorze faktów za pomocą podobnego ich
zbioru, to w abdukcji wnioskuje się o faktach jednego rodzaju za pomocą faktów
innego rodzaju. W tym tkwi jej atrakcyjność dla realistów krytycznych.
Podręcznikowy przykład abdukcji wygląda tak: (1) wszystkie fasole z worka
są białe, (2) ta fasola jest biała, (3) (zawodny wniosek) ta fasola jest z tego worka.
Przesłanka (1) (teoria, generalizacja) jest tutaj pomocna, ale niedeterminująca
dla wniosku o konkretnym przypadku.
W praktyce nauki społecznej abdukcja polega na tym, że obserwując indywidualny przypadek, „podciągamy” go pod wyobrażoną (zakładaną, przypuszczalnie
prawdziwą) zasadę, by wyciągnąć nowy wniosek o tym przypadku. To właśnie
dzieje się, gdy dany koncept zostanie zreinterpretowany w nowym świetle.
Abdukcja w ujęciu redeksrypcyjnym i rekontekstualizującym polega więc
na tym, by przedstawić coś jako coś innego w celu dotarcia do nowej wiedzy.
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Realiści krytyczni stosują abdukcję/redeskrypcję, by ująć (zreinterpretować)
dane zjawisko jako efekt działania mechanizmów w głębokiej rzeczywistości.
Taka redeskrypcja nie dokonuje się jednak „automatycznie” (tj. z akcentem
na formalność procedury wnioskowania). Realista krytyczny będzie więc
bardzo ostrożny przy podciąganiu zjawiska pod szerszy fenomen, jeśli ten
drugi nie jest przez niego jednocześnie rekontekstualizowany na różne sposoby.
Chodzi o to, że realiści krytyczni cały czas trwają między przechodniością
i nieprzechodniością obiektów wiedzy naukowej. Dana klasyfikacja, element
taksonomiczny, traktowany przez badacza tak, że mógłby być szerszym zjawiskiem (mechanizmem, strukturą), pod które będzie podciągane zjawisko
jednostkowe, może być przechodnim efektem rywalizacji hegemonicznej
w danym społeczeństwie, czyli teorią wadliwie aspirującą do rozpoznania
obiektów nieprzechodnich. Metodologiczny postulat realistów krytycznych
mówi tu zatem, że abdukcja nie zwalnia z krytycznego wyczucia napięć, w jakich
konceptualizowane są teorie społeczne, z których część ma instrumentalnie-ideologiczny charakter. Realiści krytyczni zabezpieczają się w ten sposób przed
promowaniem naiwnej wersji analizy, kiedy to logiczno-formalną dedukcję
zastępuje bardziej praktyczna, ale podobnie „zautomatyzowana” abdukcja.
Ostatni rodzaj wnioskowania to retrodukcja. Peirce stosował to pojęcie
wymiennie z abdukcją. W realizmie krytycznym użycie retrodukcji wymaga
choćby milczącego uznania argumentacji transcendentalnej Kanta i polega
na rekonstruowaniu warunków koniecznych do wystąpienia niebudzącego
szczególnych wątpliwości obserwowanego zjawiska. Celem jest wskazanie
warunków transfaktualnych tego zjawiska za pomocą analizy strukturalnej.
Podstawowe pytanie w badaniach retrodukcyjnych brzmi: jakie muszą być
warunki podstawowe (tzn. jaki musi istnieć mechanizm), by zjawisko zaistniało
tak, jak zaobserwowano, że zaistniało? Takie podejście umożliwia przeniesienie
rozumowania z domeny empirycznej na domenę głębokiej rzeczywistości.
John Mingers i Craig Standing (2017, s. 180–182) czynią ponadto rozróżnienie
na retrodukcję (retroduction) i retrodykcje (retrodiction), zauważając, że Bhaskar korzystał z obu pojęć (niezupełnie je rozgraniczając). Mingers i Standing
proponują, by retrodukcję uznać za inne rozwiązanie wobec dedukcji/indukcji,
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tj. jako sposób rozumowania przez cofanie się do głębi rzeczywistości, natomiast retrodykcja to odwrotność predykcji i jako taka dotyczy rozumowego
rekonstruowania sekwencji zdarzeń w domenie tychże.
Realiści krytyczni znajdują więc metodologiczne miejsce dla wszystkich
czterech sposobów rozumowania. Do zalet dedukcji należy to, że daje możliwość
sprawdzenia poprawności czyjegoś wnioskowania i rozpoznania czynników
ideologiczno-politycznych w konceptualizacji przechodniego obiektu wiedzy
naukowej. Natomiast zaletą indukcji jest możliwość wyprowadzenia empirycznie uzasadnionych generalizacji. Dla realistów krytycznych – jak wspomniałem – to jeszcze nie koniec badania, ale takie generalizacje pełnią w nim
ważną funkcję. W przypadku abdukcji silną stronę stanowi to, że dostarcza
półformalnych wskazówek odnośnie do tego, jak interpretować. Umożliwia
też prześledzenie czyjejś interpretacji. Retrodukcja daje z kolei możliwość
wnioskowania o nieprzechodnich obiektach wiedzy naukowej, strukturach,
mechanizmach i siłach przyczynowych.

2.8. Model SAC
Akademicka kariera Bhaskara zaczęła się od wykładania ekonomii, ale przerodziła w karierę ściśle filozoficzną. Brytyjska socjolożka Margaret Scotford
Archer była prawdopodobnie pierwszą badaczką, która przystosowała idee
Bhaskara do realiów faktycznie prowadzonych badań problemowych. Archer
pracowała w latach 70. XX z Basilem Bernsteinem i Pierrem Bourdieu nad
socjologicznym porównaniem systemów edukacyjnych Francji i Wielkiej
Brytanii. Archer interesowały różnice w systemach oraz kulturowe i strukturalne przyczyny tych rozbieżności. Dominujące wówczas teorie pomijały
jej zdaniem zróżnicowanie strukturalne, oddziaływanie tego zróżnicowania
oraz relacje między składowymi porządku społecznego w wymiarze zarówno
dynamicznym, jak i statycznym (Archer & Morgan, 2020). Archer twierdziła
w latach 70. to, o czym równolegle filozofował Bhaskar: że to ludzie tworzą świat,
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w którym żyją, ale stworzony świat też ich ogranicza i motywuje. Teoretyzowanie
Archer doprowadziło ją do zaproponowania własnej ramy interpretacyjnej –
podejścia morfogenicznego/morfostatycznego – potencjalnie rozszerzalnego
jako zasada metateoretyczna na całość nauki społecznej. Ta rama opiera się
na przyjęciu założeń naukowego realizmu w wersji, którą oryginalnie promował
Bhaskar. Morfogeneza/morfostaza – „niezbyt piękna nazwa” (Porpora, 2015,
s. 118) – w dyskursie realistów krytycznych określana jest mianem modelu SAC,
od pierwszych liter głównych składowych: Structrure – Agency – Culture. Warto
odnotować fakt, że Archer nie zmieniła w żaden zasadniczy sposób swojego
podejścia od końca lat 70., konsekwentnie rozwijając je w kolejnych książkach.
Ambicją Archer było wypracowanie ogólnej ramy wyjaśniającej, której
zapełnienie wymaga realizacji programów szczegółowych w nauce społecznej.
Tylko szczegółowe rozważania o tym, jakie mechanizmy istnieją i jak dane
zagadnienia są konceptualizowane przez ludzi, mogą wypełnić taką ramę.
Archer uważa, że każde wyjaśnienie w naukach społecznych musi uwzględniać trzy założenia. (1) Założenie, że aktywności ludzi są ustrukturyzowane,
co oznacza tutaj, że wszystko, co ludzie robią, robią w relacjach względem
siebie. (2) Założenie, że cały świat społeczny i wszystkie jego elementy powstają
z ciągłego działania człowieka. (3) Założenie, że koncepty odgrywają kluczową
rolę w działaniu ludzi, tj. że ludzie mają pojęcie o tym, co robią, nazywają
swoje aktywności i koordynują swoje działania nie tylko względem siebie, ale
także w świetle tych konceptów. Powyższe założenia realizowane są właśnie
w modelu SAC. Najistotniejsze według Archer pozostaje to, że model nie
hierarchizuje tych elementów w żaden sposób. Każdy z elementów jest też
konieczny do wyjaśniania, ale żaden z osobna nie wystarcza.
Próby zaprzeczenia przydatności modelu SAC w opinii Archer opierają
się na tzw. konflacji, czyli łączeniu w pary (a ściślej: wchłanianiu, czynieniu
z osobnych elementów jednego wspólnego) składowych modelu po to, by wyeliminować potrzebę teoretyzowania współdziałania (interplay) między nimi.
Ten zarzut kieruje się nie tylko w stronę ontologicznych indywidualistów,
uznających, że w domenie społecznej nie ma niczego poza jednostkami, ale
też wobec strukturalistów (dokonujących konflacji odgórnej, gdzie struktura
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wchłania ludzką sprawczość, jak zamiana podmiotu sprawczego w węzeł sieci/
aktanta u Latoura), następnie kulturalistów (ludzka sprawczość wyłania się
z kultury) i wreszcie antykulturalistów (kultura jest tylko „w głowach” ludzi).
Model SAC według angielskiej socjolożki najlepiej odzwierciedla ontologię
świata społecznego, pozwalając prawdziwie uchwycić niezbędne składowe
porządku społecznego: aktywnych ludzi (agency) z ich interesami materialnymi (structure) i ideowymi (culture). Takie przedstawienie sprawy prosi się
o uzasadnienie, dlaczego ontologiczny indywidualizm jest odrzucany, skoro
są to materialne i ideowe interesy ludzi, a nie sprawy ponadludzkie. Dla Archer
takiego uzasadnienia dostarcza argumentacja transcendentalna Bhaskara:
za obserwowalne przejawy sprawczości, struktury i kultury odpowiadają
ontologicznie odrębne mechanizmy. Naukowo właściwe rozpoznanie tej
odrębności powoduje, że „muszą one być” epistemologicznie rozdzielone,
tak jak w modelu SAC. Można też bronić antyredukcjonizmu ontologicznego,
twierdząc, że struktura i kultura emergentnie „uniezależniają się” od działań,
z których wyrastają (Pomiankiewicz, 2014, s. 52). Archer argumentuje również,
że odmówienie strukturom i kulturze emergentnych sił sprawczych i ulokowanie tych sił w całości w ludzkiej sprawczości byłoby uzasadnione tylko
wówczas, gdyby działający ludzie nie musieli odwoływać się do niczego poza
tym, co w danym momencie sami „sprawczo” wymyślą. Tak nie jest, a realiści
krytyczni często podpierają się słowami Marksa, że choć ludzie sami tworzą
swoją historię, to nie tworzą jej zupełnie dowolnie, nie w wybranych przez
siebie okolicznościach, lecz tylko w takich, jakie zostały im dane.
Archer promuje realistyczne ujęcie kultury. W jej oczach jest ona wszystkim,
co ma w sobie dyspozycję do bycia zrozumianym przez kogoś. Badaczka korzysta
z określenia „inteligibilia” i nawiązuje do koncepcji „trzeciego świata” Karla
Poppera, który ma być zamieszkany właśnie przez rzeczy kulturowe. Porpora
(2016b, s. 439) uważa, że elementy świata kultury to zawsze produkty społecznego,
skoordynowanego rozumowania. To pozwala realistom krytycznym nakreślić
granice między zwierzęcą kognicją, „rozumowaniem” w znaczeniu biologicznych
procesów mózgowych, które mają obserwowalne efekty zewnętrzne, a właściwą tylko ludziom kulturą. Dla realistów krytycznych rozumienie efektów
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zewnętrznych, by były one kulturowe, musi operować hermeneutyką, a więc
odwołaniem do jakiegoś wyobrażenia o historyczno-społecznym źródle danego
produktu. Prawie wszystko, co robią ludzie, może być ujęte w taki właśnie sposób.
Dlatego realiści krytyczni starają się dodatkowo uzasadnić separację sprawczości
(A) i kultury (C) w modelu SAC, w czym pomaga przypisanie im odmiennych sił
sprawczych i związanego z tym działania mechanizmów. Sprawczość to realizacja
elementów kulturowych, np. reguł konstytutywnych, ale same reguły znajdują
się ponad sprawczością i jak struktury są w momencie działania zastane.
Podejście morfogenetyczne/morfostatyczne to inne spojrzenie na wykorzystanie modelu SAC w konkretnych badaniach. Podpowiada badaczom, na jakie
elementy analityczne rozłożyć dany problem, uwzględniając historyczność
zjawisk społecznych. Archer przedstawia format analityczny, który tworzą trzy
fazy składające się na jeden cykl. Może on kończyć się zmianą (morfogeneza)
lub nie (morfostaza). Koniec jednego cyklu jest początkiem kolejnego. Trzy
fazy to kolejno: (1) etap strukturalnego i kulturowego warunkowania, (2) etap
interakcji społecznej, (3) etap strukturalnej lub kulturowej elaboracji. Archer
podkreśla istnienie czynnika temporalnego. Warunkowanie z konieczności
poprzedza interakcję społeczną, po której dopiero następuje elaboracja.
Wszystko razem zdaniem Archer działa tak: struktury i kultura z ich mechanizmami i siłami przyczynowymi wywierają wpływ na działających ludzi, którzy
odpowiadają na ten wpływ aktywnością podtrzymującą lub burzącą zastany
porządek, a mechanizmy tej aktywności prowadzą do elaboracji, tj. zmiany
strukturalnej lub kulturowej. Środkowy etap – aktywność ludzi – powoduje,
że zawsze jakaś zmiana następuje. Co więcej, podkreśla Archer, zmiana nie
dotyczy tylko struktur i kultury, ale także podmiotowego sprawstwa ludzi.
Emergentne powstanie nowych sił i mechanizmów jest morfogenezą, reprodukcja istniejących sił i mechanizmów zaś morfostazą.
To, jakie mają być decyzje badawcze odnośnie do historycznego momentu
rozpoczęcia cyklu oraz do długości trwania poszczególnych etapów, zależy
w całości od konkretnie realizowanego badania. Projekt Archer jako format
metodologiczny realistów krytycznych jest otwarty na każdą dyscyplinę i każdy
program badawczy nauki społecznej.
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2.9. Ujęcie Roma Harrégo
Rom Harré (1927–2019) był psychologiem i filozofem, wykształconym w zakresie
chemii oraz matematyki, uczniem Johna Austina, nauczycielem Roya Bhaskara,
twórcą, wraz z Edwardem Maddenem, istotnej pracy metodologicznej, w której
postulował odejście od obserwacji regularności w stylu Hume’a na rzecz
badania szczególnych obiektów wyposażonych w moce sprawcze, powerful
particulars (Harré & Madden, 1975). Harré uchodzi za jednego z ojców chrzestnych realizmu krytycznego, choć jego poglądy metodologiczne od końca lat
70. zmierzały w stronę psychologii dyskursywnej z etnometodologicznym
zacięciem, by w latach 90. XX wieku przerodzić się w oryginalną teorię dyskursywnego pozycjonowania (Davies & Harré, 1990), nienawiązującą już
w żaden wyraźny sposób do tez realizmu krytycznego.
Harré uchodzi za krytyka realistów krytycznych, ale jego krytyka zbudowana jest na pewnej sympatii i uznaniu dla pomysłów Bhaskara, o czym
świadczy to, że w jednej z ostatnich odsłon tej polemiki deklarował jednak chęć
„ratowania realizmu krytycznego” (Harré, 2009a). Przed czym? Jego zdaniem
przed błędną interpretacją podstaw, z których doktryna wyrasta. W tym
sensie przedstawiam poglądy Roma Harré jako korektę realizmu krytycznego.
Główny zarzut Harrégo dotyczy istnienia postulowanych przez realistów
krytycznych sił sprawczych struktur społecznych. Jego zdaniem koncepcja
powerful particulars oraz towarzysząca jej konceptualizacja mechanizmów
generujących zdarzenia została źle zastosowana (Harré, 2009b, s. 471). Bhaskar
dobrze zaczął, ale potem zbłądził.
Podstawowa siła realizmu krytycznego jako metateorii wyrastała zdaniem
Harrégo z naukowo realistycznego nastawienia Bhaskara. Realiści krytyczni
odrzucali bowiem wyobrażenie, że teoria jest zbiorem aksjomatów, uniwersalnych
propozycji, z których można dedukować oczekiwania wobec charakterystyki
danych empirycznych, by weryfikować lub falsyfikować. Problemem jest
niedookreślenie teorii przez dane. Ten sam zestaw propozycji teoretycznych
może być uwiarygadniany przez różne obserwacje. Harré (2009a, s. 129) pyta,
który zestaw obserwacji wskazuje na coś rzeczywistego, a który jest jedynie
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heurystyczny. Pozytywiści widzieli cień szansy na metateoretyczną unifikację
na bazie wspólnej, logiczno-formalnej procedury, odrzucając poszukiwania
właściwej konceptualizacji (Turner, 2012, s. 475). Realizm naukowy dążył
natomiast do znalezienia takiego zestawu propozycji, który będzie „trafiał”
w niedostępne natychmiastowemu doświadczeniu zjawiska. Realizm krytyczny
w oryginalnej, bhaskarowskiej wersji był realizmem naukowym. Harré sądzi,
że kłopoty realistów krytycznych mają źródło w niedostatecznym przemyśleniu
kwestii tego, skąd się bierze znaczenie terminów teoretycznych używanych
w teoriach. Pozytywiści mieli swój projekt weryfikacjonistycznego kryterium
znaczenia, który z hukiem upadł. Jak wygląda projekt realistów?
Harré (2009a) uważa, że każdy dyskurs naukowy ma dwie składowe: opisową i wyjaśniającą. Opis dotyczy zjawiska, które trzeba wyjaśnić, odnosząc
się do czegoś spoza tego zjawiska, a to już jest część wyjaśniająca. Format
wyjaśniający może być logiczny lub materialny. Odnalezieniu minimalnego
formatu logicznego uniwersalnego dla nauki poświęcili się pozytywiści.
Motywacją był sukces fizyki i chemii w XIX wieku. Zdaniem Harrégo i wielu
innych realistów poszukiwania formatu logicznego były chybione, bo wynikały
ze złego rozpoznania faktycznej praktyki naukowej fizyków i chemików, która
polegała na modelowaniu, tj. tworzeniu wyobrażeń o zjawiskach nieznanych
lub niedostępnych na bazie wiedzy dostępnej. Właściwy format dla takich
rozważań miał charakter materialny.
Jeśli dyskurs wyjaśniający ma format materialny, to wymaga ontologii.
Podejście pozytywistyczne – w szerokim znaczeniu – zakłada, że dyskurs
wyjaśniający nie tworzy żadnych zobowiązań ontologicznych względem
domeny innej niż ta, której dotyczy opis zjawiska. Z kolei realiści uważają,
że wyjaśnienie może tworzyć zobowiązania ontologiczne względem domeny
innej niż przedmiot opisu.
Wyzwaniem dla realistów jest oczywiście to, by wykazać, jak możliwe
są naukowe twierdzenia o bytach w domenie innej niż opis zjawiska. Harré
odpowiada, że dzięki modelowaniu, co w tym ujęciu oznacza transfer znaczeń
między tym, co dostępne, i tym, co niedostępne.
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Modelowanie polega na połączeniu przez analogię źródła, modelu i celu
modelowania. Ten ostatni dla realistów obejmuje niedostępną domenę bytów,
o której nie wiadomo nic poza tym, że obserwujemy efekty ich hipotetycznego
istnienia. To rozwiązanie pochodzi z klasycznej fizyki, która modeluje zjawiska
obserwowalne przez odwołanie do niedostępnej domeny pól i sił. Źródłem
modelowania jest element rzeczywistości poznawczo dostępny, a modelem
cokolwiek, co umożliwia transfer znaczeń: może to być równanie matematyczne, rysunek, konstrukcja materialna, dowolne medium. Co ważne, przez
analogię transferowane są także ograniczenia ontologiczne ze źródła na cel.
Jeśli wykonany zostanie model wnętrza atomu, którego źródło stanowi wiedza
zdobyta obserwacyjnie o Układzie Słonecznym (model Bohra), to wszystko,
co wiemy, że jest ograniczeniem/charakterystyką elementów w Układzie Słonecznym, zostaje znaczeniowo przeniesione na nieobserwowalne wnętrze atomu.
To jednak dopiero początek aktywności naukowej, bo kolejny krok opiera się
na właściwym badaniu – eksperymentowaniu w szerokim sensie – polegającym na sprawdzeniu, czy empirycznie dostępne efekty bytu będącego celem
modelowania pokrywają się z możliwościami i ograniczeniami źródła modelu.
Nie trzeba szczególnie akcentować tego, że na ogół nie pokrywają się bezproblemowo takie dwa fenomeny. Z dosłownie ujętego planetarnego modelu
wnętrza atomu wynika, że elektrony są jak planety krążące wokół jądra. Nie
było możliwe według stanu wiedzy z początku XX wieku, by planety „przeskakiwały” bezpośrednio z orbity na orbitę, ale takie właśnie wyobrażenie
przeskakujących elektronów złożyło się na postulowanie istnienia kwantów
jako porcji energii. Domysł odnośnie do nieobserwowalnej domeny wnętrza atomu nie pokrywał się z wiedzą o ograniczeniach źródła: czyli wiedzą
o faktycznych planetach. To właśnie stanowi motywator postępu naukowego
względem autentycznych zagadek świata. Model Bohra jest fałszywy jako
model „obrazkowy” (odzwierciedlający izomorficznie niedostępną domenę),
ale przydatny naukowo. Instrumentalny, ale nie wyłącznie instrumentalny.
W coś jednak fizycy trafili za pomocą modelowania.
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Wracając do spraw nauki społecznej, osiągnięciem Bhaskara było to, że zapoczątkował przeniesienie powyższych procedur do realiów socjologii. Wykorzystał argumentację trascendentalną, ale to był krok perswazyjny, służący
lepszemu opisowi zagadnienia dla czytelników.
Zdaniem Harrégo realizm krytyczny poszedł następnie w złą stronę. Zamiast
skupić się na epistemologii, tj. na tym, jak nasza naukowo sprawdzona w danym
czasie wiedza o źródłach przenosi wiele ograniczeń na wyobrażenia o celu
modelowania, realiści krytyczni położyli nacisk na deklarowanie kolejnych
składowych ontologii w oderwaniu od kontroli empirycznej. Harré nigdzie
tego nie pisze, ale można w tym dostrzec właśnie pułapkę myślenia transcendentalnego, którą wytknął potem Tuukka Kaidesoja (2013), a która to pułapka
polega na postulowaniu kolejnych kantowskich „musi być”, by uzasadnić
poprzedzające „musi być”. W ten sposób część realistów krytycznych z Margaret Archer, Andrew Collierem i Douglasem Porporą (2004) na czele dotarła
w rozważaniach do twierdzenia, że naukowo rzecz ujmując, istnienie lub
nieistnienie Boga nie jest przesądzone.
Sam Harré, także kantysta, ale nie bezkrytyczny, zdawał sobie sprawę z tego
ograniczenia. Dlatego jego przesunięcie w stronę dyskursywnej psychologii
w latach 80. obłożone było kolejnymi deklaracjami antynaturalistycznymi,
w znaczeniu zerwania z wyobrażeniem o istnieniu przyczynowości w społecznej domenie życia ludzi (Harré, 2002a, s. 152). Co interesujące, w żadnym
momencie życia Harré nie przekreślił uniwersalności formatu materialno-modelowego dla całości wiedzy. Modelowanie jest nie tylko możliwe, ale
polecane w studiowaniu spraw społecznych i humanistyki.
Model dramaturgiczny Kennetha Burke’a/Ervinga Goffmana jest autentycznym modelem, tak jak to przedstawiono wyżej. Zdroworozsądkowa wiedza
o zachowaniach artystycznych ludzi, ugruntowana w wiekach historii, zostaje
wykorzystywana jako źródło do modelowania codziennego przepływu (flux)
zjawisk społecznych z udziałem ludzi. Warto dostrzec, gdzie tkwi pomyłka
popełniana przez realistów krytycznych. Przejęli oni od Harrégo i innych modelujących realistów naukowych antypozytywistyczne przekonanie o istnieniu
niedostępnych poznaniu obszarów. Było to uzasadnione wiedzą o sukcesach
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modelowania w klasycznej fizyce. Dla Harrégo jednak niedostępność poznawcza
życia społecznego ludzi nie przejawia się w tym, że istnieje jakaś druga, trzecia
i kolejna rzeczywistość poza ludźmi, ale w tym, że niełatwo dostrzec, jak bardzo
codzienny, zwyczajny świat okazuje się w swej różnorodności uporządkowany
(Harré, 1993). Ten porządek jednak co jakiś czas zostaje naruszony. Dlaczego
tak się dzieje, kiedy, z jakimi konsekwencjami? Jak potem następuje jego
odbudowa? Te autentyczne pytania nauk społecznych i humanistyki pozostają
wciąż niewiadomą.
To, że do zbadania tego celu korzystamy z dostępnej wiedzy o pewnych
ugruntowanych historycznie i kulturowo zachowaniach ludzi, np. odgrywaniu
roli przez aktora w teatrze, pozwala wykroić z przepływu zjawisk te, które
inaczej byłyby niewidoczne, a zatem poznawczo niedostępne. I jednocześnie,
ponieważ źródłem do modelowania przepływu są ludzie, także w swoim
fizykalno-chemiczno-biologicznym obliczu, to wiedza o tych obliczach zostaje
przeniesiona jako ograniczenie na cel modelowania. Dlatego nauki społeczne
i humanistyka są hybrydowe i muszą przejmować się wiedzą z przyrodoznawstwa, by modyfikować swoje modele. Dlatego też, zgodnie z linią promowaną
w niniejszej książce, są interdyscyplinarne. Harré używa jako źródła modelowania etnometodologicznie ujętej konwersacji. To nie jest ozdobna metafora,
tak samo jak Układ Słoneczny nie był metaforą dla Bohra.
Harré uważa, że od tego zaczął się realizm krytyczny, który potem poszedł
w zupełnie inną, deklaratywno-niemodelową stronę i tam już pozostał. Najbardziej problematyczne jest przypisywanie mocy sprawczych strukturom.
Zdaniem Harrégo niszczy to jeden z oryginalnych celów Bhaskara: stworzenie
naukowej metateorii zorientowanej na emancypację. Maciej Soin (2013) pokazuje, że Bhaskar nie wykazał tego w sposób logicznie przekonujący. Harré
oczekiwał jednak innej niż logiczna drogi.
Jeśli chcemy zmienić dany stan rzeczy, uważa Harré (2002b), to musimy
przekształcić to coś, co go powoduje. Wyobrażenie realistów krytycznych jest
takie, że obok sprawczości indywidualnych aktorów istnieją też makrostruktury społeczne, które mogą oddziaływać przyczynowo, tj. dokonywać zmiany.
Jeśli więc chcemy zmienić coś w życiu, zmiana struktur społecznych jest
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jedną z opcji, bo zmienione struktury będą inaczej oddziaływać na ludzi
i porządek społeczny.
Harré kwestionuje ten tok rozumowania. Jego zdaniem nie można przypisać
strukturom społecznym mocy sprawczych, bo te przysługują jedynie obiektom
typu particulars. Problem sprowadza się więc do sprawdzenia, w jaki sposób
możemy wyrażeniu „struktury społeczne” przypisać referenta, który posiada
moce sprawcze. Harré twierdzi, że to niemożliwe z powodów wymienionych
wyżej przy okazji dyskusji o transferze ograniczeń w modelowaniu. Wyrażenie „struktury społeczne” nie denotuje niczego substancjalnego, co miałoby
wewnętrzne właściwości/siły sprawcze.
I choć w myśli Harrégo nie odrzuca się istnienia struktur społecznych, to –
jeśli istnieją – odmawia im się zdolności do jakiejkolwiek zmiany (Harré, 2002b,
s. 112). Mówiąc o wpływie, mamy do dyspozycji w zasadzie dwie koncepcje
przyczynowości. Gdy jedno zdarzenie pojawia się systematycznie po drugim
działa (1) przyczynowość zdarzeniowa. Zadaniem badacza jest w takim przypadku
identyfikacja mechanizmu, czyli ontologicznego połączenia między jednym
zdarzeniem a drugim. Natomiast (2) przyczynowość agentów oznacza naturalną
własność i konieczność niektórych obiektów przejawiającą się w ich ciągłej
zdolności do wywoływania zmiany, jeśli tylko nic nie stoi im na przeszkodzie.
Harré podaje taki przykład: gdy usunie się podporę konstrukcji, to możliwe
będzie zaobserwowanie ciągle działających sił pola grawitacyjnego, które
sprawią, że podpierany uprzednio obiekt zostanie wprawiony w ruch nawet
bez dotknięcia go. Siła przyczynowa jest tu przypisywana polu grawitacyjnemu,
nie sekwencji zdarzeń.
Struktura to byt składający się z odpowiednio powiązanych elementów
i o statusie ontologicznym różnie konceptualizowanym. Rozważając istnienie
i oddziaływanie struktur społecznych, rozważamy wewnętrzne powiązanie
elementów: tj. elementy tworzą całość odróżniającą się jakoś od wszystkiego
innego. Relacje są wewnętrzne, gdy przynależność elementów do struktury
jest definiowana w odniesieniu do nich. Należy być w odpowiednim miejscu
w sieci powiązań, by stać się elementem struktury, a cała struktura była z tego
powodu wewnętrznie powiązana. Takie realistyczno-krytyczne ujęcie Harré
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akceptuje (2002b, s. 114). Omawia przykład rodziny: rodzina to nie zbiór osób,
a odpowiednio powiązane osoby. Część tych odpowiednich powiązań musi
być względnie trwała, tj. odporna na transformacje: senior rodu zawsze siedzi
na honorowym miejscu przy stole, niezależnie od czasu, składu osobowego
itd. Nie tylko ludzie (jak w rodzinie) lub role (jak w instytucjach) mogą być
elementami struktur, ale także działania, jak w meczu sportowym. Zawodnicy
są wymienialni, zmiana nie stanowi o rozpadzie drużyny jako struktury, ale
role też nie są tak istotne, ważne jest po prostu działanie na boisku. To działanie
będzie w tym przypadku składową meczu jako struktury.
Harré zauważa, że na strukturę społeczną jako byt możemy patrzeć przez
pryzmat ról i działań lub obu tych rzeczy jednocześnie. Role są względnie
trwałe, ale ta trwałość i tak zależy od działań ludzkich, polegających na rozpoznaniu i przedsięwzięciu czegoś w odniesieniu do reguł itd. Działania z kolei
są pozornie nietrwałe, bo to tylko uporządkowana sekwencja aktywności, ale
to uporządkowanie też wynika z rozpoznania, odniesieniu do reguł, skryptów,
schematów itp., w efekcie więc wychodzi na to samo: struktury społeczne
są wtórne względem aktywności człowieka (Harré, 2002b, s. 115).
Ludzie są niezbywalni, bo odgrywając role lub działając, generują strukturę.
Realiści krytyczni trafnie szukają mechanizmów generujących i sił sprawczych,
ale szukają w złym miejscu. One są nie poza ludźmi, ale właśnie w ludzkiej
sprawczości. Model SAC zaciemnia ten obraz, nie wyjaśnia.
Ludzka aktywność podlega regułom. Zdaniem Harrégo rozróżniamy
zasadniczo dwa rodzaje podlegania regułom. Można dosłownie (1) podążać
za instrukcją, to częsta sytuacja, ale nie powszechna. Drugi, ważniejszy rodzaj,
to (2) działanie w zgodzie z regułami (in accordance to rules). Reguł nie należy
tutaj traktować substancjalnie jako konkretnych bytów niezależnych od praktyki.
Są immanentne w praktyce, tzn. ich istnienie przejawia się tylko w tym, że ludzie
postępują w sposób, który podlega lokalno-kontekstowej ocenie ze względu
na poprawność. Reguły nie są bytami ponad ludźmi. Ich istnienie przejawia
się w jakimś sposobie postępowania, który dana wspólnota uznaje za właściwy
(patrz: Coulter, 2008). Dokręcanie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara
jest działaniem w zgodzie z regułami, nawet jeśli nigdzie wprost nie napisano,
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że tak należy postąpić. Postępowanie to zostało podyktowane umiejętnością
prawidłowego dokręcenia śruby.
Rzeczywistość społeczna wyczerpuje się w działaniu człowieka. Reguł
nie można reifikować poza tak ujętą rzeczywistość, by następnie twierdzić,
że stamtąd oddziałują i ograniczają sprawczość. Jako instrukcje są one publicznie
dostępnymi deklaracjami, natomiast w formie praktyk mogą być konceptualizowane jako niedostępne w znaczeniu niewidoczności w przepływie
społecznych zjawisk i jako takie modelowane za pomocą analizy dyskursu,
tj. ludzkiej komunikacji.
Harré twierdzi więc, że nie można zmieniać struktur społecznych, bo są one
produktem działań człowieka, a nie obiektami. Nie tędy droga do emancypacji.
Można próbować przekształcać bezpośrednio ludzi, ale ta opcja zostaje przez
Harrégo odrzucona jako nieetyczna. Zostaje przebudowa reguł i konwencji,
w odniesieniu do których ludzie koordynują swoje działania.
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3. Realizm krytyczny

a współczesny naturalizm

W niniejszym rozdziale przedstawiam wybrane doktryny naturalistyczne,
które w ostatnich dekadach znajdują coraz większe rozpoznanie w nauce.
Oczywiście szczególnie interesuje mnie perspektywa nauki społecznej,
w tym programów ukierunkowanych na analizy reprezentacji medialnych.
Jak każdy wybór tak i ten jest częściowo subiektywny i zdradza pewną
historię. Wybrałem te doktryny, na które naprowadził mnie realizm krytyczny, gdy sam dokonywałem translacji kluczowych pojęć stosowanych
przez realistów krytycznych.
Główną inspiracją do takiej translacji, oprócz chęci sprawdzenia, jak
dobrze współgrają koncepty realistów krytycznych z ustaleniami ściśle
empirycznymi innych dyscyplin, były prace Tuukki Kaidesoji (2008; 2013;
2015 wraz z dyskusją; 2017), metateoretyka, filozofa nauki, sympatyka
i jednocześnie krytyka Bhaskara. Kaidesoja trafnie uderzył w filozoficzny
fundament realizmu krytycznego: w argumentację transcendentalną. Jest
to innego rodzaju krytyka niż polemiki, które nakreśliłem w poprzednim
rozdziale. Ponadto wybrałem te doktryny, które cechuje pewien radykalizm
lub kontrowersyjność, szczególnie względem nauki społecznej podszytej
twardą humanistyką. Omawiając je, chcę przedstawić świadectwo na rzecz
głównej tezy tej książki: że znając metateorię realizmu krytycznego, można
dokonywać przekładu składowych tych doktryn, docierając jednocześnie
do nieuświadamianych obszarów zgody.
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Kaidesoja proponuje, by znaturalizować realizm krytyczny, czyli pozbawić
go transcendentalnej otoczki. Naturalizacja oznacza tu ciągłość wiedzy i praktyki
naukowej. Ponadto – zauważa Kaidesoja – naturalizacja to zwracanie uwagi
na faktyczny, bieżący stan wiedzy naukowej, właściwej dla jakiegoś problemu,
bez spekulacji o tym, jak ta wiedza będzie wyglądała w przyszłości (Kaidesoja,
2015, s. 322). Tak rozumiany naturalizm nie pomija nauki społecznej i humanistyki właśnie dlatego, że różne ustalenia ich programów są poznawczo istotne
dla przyrodoznawstwa, choćby miały służyć do tylko do weryfikacji założeń.
Obserwacja etnograficzna zwykłego życia w codziennych okolicznościach
pozwala zweryfikować negatywnie wiele założeń dotyczących np. racjonalności
ludzkiego myślenia modelowanego na podstawie pracy komputera. Kaidesoja
usiłuje sprawdzić, czy postulowana z tytułu argumentacji transcendentalnej
ontologia realizmu krytycznego utrzyma się, jeśli zamiast tego argumentu
podstawione zostaną najlepsze dostępne wyjaśnienia z całości nauki, naprowadzające na to, co jest niezbędną ontologią społeczną. W oczywisty sposób
głównym, ale nie jedynym źródłem okazuje się tu neuronauka (nauki neurokognitywne), które od kilku dekad notują pasmo sukcesów eksplanacyjnych
zarówno w rozumieniu udanych predykcji, jak i w perspektywie rozumiejącej.
Z argumentacji Kaidesoji (2013) przejąłem przekonanie, że realizm krytyczny
jest wygodnym punktem wyjścia do obrania naturalistycznej perspektywy
na naukę, bo Bhaskar i jego naśladowcy podzielali wiele idei, które ujawniają
się w znaturalizowanych programach innych dyscyplin. Kaidesoja wskazuje
m.in. na koncentrację na praktyce badawczej, przyjęcie mechanicystycznej
koncepcji przyczynowości, nieredukcjonistyczne i emergentne nastawienie
do rzeczywistości.
Kaidesoja proponuje rozwinąć doktrynę w kierunku naturalistycznym,
pozbawiając ją transcendentalnego ugruntowania, które spycha realistyczną
część metateorii w stronę idealizmu (Kaidesoja, 2015, s. 324). Należy zatem
zastąpić transcendentalną konieczność empirycznie umocowanym wnioskowaniem do najlepszego wyjaśnienia. W kolejce do wyjaśnienia, czy może raczej
empirycznego rozjaśnienia, są także koncepty sił sprawczych i emergencji,
a to dlatego, że Kaidesoja dokumentuje liczne niekonsekwencje w tym, jak

Realizm krytyczny a współczesny naturalizm

105

Bhaskar i inni używają tych pojęć. Siły sprawcze raz – za Harrém i Maddenem
(1975) – są przypisywane konkretnym elementom świata, innym razem zostają
uznane za „transcendentalnie realne”, istnieją w bliżej nieokreślonym obszarze
rzeczywistości i stamtąd oddziałują. To oczywiście uodparnia je na empiryczną
weryfikację i skazuje badaczy na spekulatywny racjonalizm. Antynaturalistyczne
jest też dla Kaidesoji postulowanie połączenia między własnościami sprawczymi
bytów a ich esencją. Współczesne konceptualizacje m.in. w nauce społecznej,
ale także w biologii, nie dają podstaw do opierania się na esencjonalizmie.
Ponadto Kaidesoja uważa, że uprzedzenie niektórych realistów krytycznych
wobec metod statystycznych na rzecz abstrahowania strukturalnego, wspartego
interpretacją konceptów, jest nieuzasadnione.
Realiści krytyczni odpowiadają na te zarzuty, zwracając uwagę na fakt,
że Bhaskar w toku swojej filozoficznej kariery wycofywał się z idealistycznego
odczytywania argumentów transcendentalnych, być może aż do granicy
sensowności pozostawania przy tej nazwie (Elder-Vass, 2015). Dave Elder-Vass
(2007) dostrzega, że realizm krytyczny, zarówno w oryginalnej bhaskarowskiej wersji, jak i w nowszym ujęciu Archer, musi być dopasowany do stanu
współczesnej nauki, jeśli aspiruje do miana przydatnej metateorii. Elder-Vass
broni jednak koncepcji stratyfikacji rzeczywistości, emergencji, sił i mechanizmów sprawczych przed zarzutami, że są to abstrakcyjnie ujęte byty (które
neuronauka znaturalizuje). Jego zdaniem właśnie sukcesy nauk specjalnych,
konkretnych programów badawczych, które odnoszą sukcesy predykcyjne
i eksplanacyjne poza laboratorium, świadczą, że badania naukowe identyfikują
oddziaływania ujęte transfaktualnie.
Podzielając wątpliwości Kaidesoji oraz zostawiając na boku szczegółowe
dyskusje filozoficzne, chciałbym przyjrzeć się teraz wybranym doktrynom
naturalistycznym, odczytując je jako potencjalne metateorie. Ćwiczenie intelektualne, do którego zachęcam Czytelnika, polega tu na próbie przekładu tych
doktryn na realia medioznawcze z pomocą realizmu krytycznego. Najpierw
omawiam każdą z doktryn osobno, a w ostatnim podrozdziale staram się
wyciągnąć wnioski dotyczące tego, co i jak ewentualnie można by z sukcesem
wydobyć z nich dla medioznawstwa.
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3.1. Nihilizm Rosenberga
Alex Rosenberg jest filozofem przyrody, scjentystą (w jego własnych słowach).
Uważa, że postawa naturalistyczna wymaga od nas wszystkich (i naukowców,
i zwykłych ludzi) przyjęcia szczególnego rozumienia rzeczywistości. Rozumienia pozbawionego złudzeń. Nauka udzieliła odpowiedzi na mnóstwo
zadanych pytań, a to, że te pytania wciąż powracają, wynika z faktu, że nie
możemy pogodzić się z otrzymanymi odpowiedziami (Rosenberg, 2014, s. 17).
Z tego powodu podejście Rosenberga bywa traktowane jako destruktywnie
krytyczne, niewnoszące pozytywnej treści, a jego prowokacyjny styl pisarski
takim opiniom sprzyja. Medioznawcy według mojej najlepszej wiedzy nie
zauważyli argumentów Rosenberga lub też nie uznali ich za wartych debatowania. Możliwe, że zmieni się to wkrótce, gdyż w ostatniej książce „How
History Gets Things Wrong” (2018) bierze on na cel wyjaśnienia opisowo-historyczne, przy okazji rozszerzając krytykę na wszelkie programy nauki
społecznej oraz humanistykę mającą ambicje reprezentacji rzeczywistości
oraz zorientowaną na wyjaśnianie przez odwołania do przekonań i pragnień.
Krytyka ma charakter totalny i wieńczy ją wniosek, że narracje historyczne
(i wszystkie inne) ujęte w model przekonań/pragnień nie wyjaśniają absolutnie
nic i jako takie są naukowo zbędne.
Rosenberg bywa również nazywany nihilistą, bo otwarcie opowiada się
za eliminacją z dyskursu naukowego pytań o moralność, celowość świata
i życia, wolną wolę i etykę. Wszystko to twory narracyjne, a znaturalizowana
nauka dawno to wykazała.
Choć nihilistyczny naturalizm nie łączy się z realizmem krytycznym
w żaden bezpośredni sposób, to chcę zacząć omówienie naturalistycznego
wyzwania dla realizmu krytycznego właśnie od tego wariantu. Będę starał
się wykazać, że za prowokacyjnymi poglądami kryją się interesujące i uzasadnione, potrzebne, a nie wrogie wskazówki dawane naukowcom społecznym,
więc także medioznawcom. Sugerowane przeze mnie podejście translacyjne
pozwala, dostrzegając błędy, niespójności, prowokacje, zaczepki intelektualne,
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uświadomić sobie, że na wiele innych niewypowiedzianych założeń i twierdzeń
Rosenberga trzeba się zgodzić.
Rosenberg twierdzi m.in., że język narracji nie pasuje do nauki. Świat naukowych pytań i odpowiedzi nie daje się przedstawić jako historia z fabułą, zawiązaniami i rozstrzygnięciami akcji. Wszystko, co da się wyjaśnić, można wyjaśnić
eliminacyjnie poprzez redukcję do wyjaśnienia fizycznego, które ma postać
niezmiennych, bezkierunkowych matematycznych praw, w których nie ma miejsca
na rozważania o celowości. To sprawia, że nauka jest trudna do zrozumienia
i trudna do przyjęcia dla wszystkich. Dzieje się tak, bo człowiek jest efektem
ewolucji, a nasze mózgi zostały ewolucyjnie przystosowane do radzenia sobie
z rozpoznawaniem innych osobników w kategoriach przypisanych im motywów.
To czyni nas, ludzi, zwolennikami teorii spiskowych: widzimy motywy, powody,
cele wszędzie, gdzie to możliwe (Rosenberg, 2014, s. 18).
Nauka jednak ustaliła większość fundamentalnych spraw. Nie ma sensu
zdaniem Rosenberga dyskutować o tym, co jest faktem. Fizyka ustala wszystkie
fakty. Jeśli coś stoi w sprzeczności z teorią fizyki, to nie zasługuje na miano
faktu. To rozwiązuje wszystkie problemy ontologii nauk specjalnych. Argument
z braku cudu (no-miracle) jest wystarczającym dowodem: musiałby to być cud,
by nauka osiągnęła to, co praktycznie osiągnęła, gdyby metoda postępowania
była wadliwa. Aż do Darwina wydawało się, że fizyka nigdy nie wyjaśni zjawisk świata przyrody, w tym zjawisk świata ludzi, bo nie dysponuje żadną
wskazówką tego, jak ująć ludzką celowość, wyznaczającą sens życia. Darwin
pokazał jednak, że celowość w świecie przyrody to iluzja, wynik działających
na oślep sił przyrody i filtracji środowiskowej. Nie ma więc czego wyjaśniać.
Skoro fizyka ustala wszystkie fakty, to w świecie przyrody, a więc i ludzi, nie
ma żadnych norm i wartości, ale też żadnych faktów o nich. To, co odbieramy
za podstawowe, ogólnoludzkie wartości, to adaptacje mutacyjne. Nie można
przypisać im naukowo żadnych wartości, bo ewolucja nie działa inteligentnie:
nie rozpoznaje, co jest kontekstowo, sytuacyjnie dobre lub złe. To, że nauka
wskazuje na kooperatywność, wzajemność, społeczną koordynację jako
naczelne „wartości” człowieka, pozostaje zgodne z fizyką, gdyż obejmuje
właśnie cechy dobrane ewolucyjnie bez jakiejkolwiek celowości. Całe szczęście,
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że je mamy, bo dla takiego środowiska, w jakim teraz żyjemy, okazują się przydatne. Dlatego dominujemy w przyrodzie. Rosenberg (2014, s. 23) przypomina,
że nie zawsze tak było. Nauka zidentyfikowała, co nam pomogło: (1) „teoria”
umysłu, tj. zdolność do prognozowania zachowań innych osobników poprzez
identyfikacje ich przekonań oraz (2) kooperatywne wychowywanie dzieci.
To z kolei pozwoliło na wykształcenie podziału pracy, rozszerzoną edukację
(tj. niezwiązaną bezpośrednio tylko z przeżyciem danego osobnika) oraz
zaawansowaną koordynację aktywności. Stąd prosta droga do cywilizacji
i dominacji w przyrodzie. Zupełnie bez wartości, moralności, etyki.
Jeśli Newton wygnał celowość ze świata fizyki i chemii, Darwin z biologii, to współczesna nauka wygania ją z psychologii i w konsekwencji z całej
nauki społecznej i humanistyki, ostatniego bastionu celowości, sensowności
i wyjątkowości życia człowieka. Postęp naukowy jest tu znacznie wolniejszy,
bo jako ludzie mamy dostęp do własnej świadomości przez introspekcję.
Dla Rosenberga to źródło pomyłek. Introspekcja daje nam mylne poczucie,
że każdy osobnik dobrze zna samego siebie. W rzeczywistości ujęcie naukowe
dowodzi, że przez introspekcję mamy minimalny dostęp do wiedzy o nas
samych. Nie analizujemy świadomie postrzeganej rzeczywistości, mózg stara
się bez przerwy rozpoznać wzorzec na podstawie uprzednich, zapamiętanych
doświadczeń i podejmuje „za nas” decyzję. Mózgi dają sobie radę zupełnie
bez „myślenia o czymś”. Nie ma więc intencjonalności, nie mamy w mózgach
żadnych konceptów, żadnej semantyki. Świadomość według Rosenberga jest
w gruncie rzeczy iluzją. Autentyczną zagadką nauki pozostaje to, jak ta iluzja
powstaje (Rosenberg, 2014, s. 27).
Z tego wyprowadza Rosenberg wniosek, że humanistyka i nauka społeczna są skazane na obracanie się wśród iluzji. Nie ma tego, co autentycznie
chciałyby badać: myśli, interpretacji semantycznych, planów, przekonań itd.
Deklaracja istnienia „dwóch kultur”, w których przyrodoznawstwo zajmuje
się swoimi sprawami, a nauka społeczna swoimi, nie jest poważną propozycją,
bo przyrodoznawstwo wyjaśnia wszystkie sprawy bez niczyjej pomocy. Ale
Rosenberg (2014, s. 30) przyznaje, że ze względu na ewolucyjne wyposażenie
nas w spiskową nadwrażliwość zbudowane na iluzjach narracje okazują się
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częścią naszego normalnego życia. Nie zmienia to jednak zasadniczo pozycji
humanistyki i nauki społecznej. Większość spraw ludzkiego życia to adaptacje,
przystosowania do jakiejś sytuacji w środowisku. Te adaptacje podlegają takiemu
samemu zróżnicowaniu losowemu jak wszystko inne. Mechanizm transmisji
adaptacji społecznych nie jest genetyczny, a kulturowy. Niczego to nie zmienia,
bo jego wyjaśnienie pozostaje takie samo jak w biologii. Tak Rosenberg widzi
wyjaśnienie funkcji, które posiadają zjawiska społeczne. Istnieją też ulotne,
chwilowe sytuacje, lokalne punkty równowagi w ramach ogólnego mechanizmu ewolucyjnego. Stanowi to właśnie konsekwencję działania ewolucji:
cały czas występuje „wyścig zbrojeń”, gdzie adaptacja jednej strony staje się
wyzwaniem dla drugiej. W pewnych skalach czasowych tworzy to lokalne
punkty równowagi. Lokalne, bo globalnie, cały czas, działa tylko ewolucja.
Te lokalne punkty równowagi bywają przedmiotem wyjaśnień naukowych,
z tą jednak konsekwencją, że są jednostkowe lub tak czasowo ograniczone i tym
samym nie sposób zbudować na ich podstawie wyjaśnienia predykcyjnego.
A inne wyjaśnienia mają charakter narracyjny, dostępny ewolucyjnie każdej
osobie, nie tylko ludziom nauki. Naukowcy narracyjni nie mają tu karty
przetargowej, chyba że połączą wyjaśnienia narracyjne z historycznie ujętym
mechanizmem selekcji adaptacji kulturowych, społecznych itd. Wówczas
narracja jest co najwyżej miłym ozdobnikiem właściwego opisu. Równowaga
w dłuższej perspektywie znajduje poprawne wytłumaczenie w teorii gier lub
podobnie formalnej koncepcji, zorientowanej na identyfikację regularności.
Narracja nie gra tu roli konkurencji, bo opisuje coś, co i tak nie jest historią
zdarzeniową, tylko surowym mechanizmem selekcji.
Choć Rosenberg nigdzie tego nie pisze, jego konkluzję podziela ostrożnie
też wielu praktyków nauki społecznej zniechęconych własnymi niepowodzeniami w tworzeni zunifikowanej, skumulowanej, rzetelnej wiedzy, dającej
choćby namiastkę systemu dedukcyjnego (Smedslund, 2016). To mógłby być
również wniosek, nigdy jednak niewyrażony wprost, debat medioznawczych,
które przywoływałem w pierwszym rozdziale. Wycofanie się na margines
nauki i pogodzenie z rolą narratora opowieści o mediach – takiego samego,
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jak inni, nieakademiccy narratorzy – jest w dużej mierze przeniesieniem
medioznawstwa w obszar rywalizacji literackiej.
Ratunkiem przed takim scenariuszem jest według Rosenberga (2005)
potraktowanie interpretacji i interpretowania w sposób funkcjonalny, jako
adaptacji. Wydarzenia jednostkowe nabierają naukowego sensu, gdy wpisze się
je w system eksplanacji ewolucyjnej. Jednocześnie Rosenberg (2018) występuje
przeciw próbom indywidualistycznie zorientowanych wyjaśnień historycznych, nakierowanych na wyjaśnianie w kategoriach przekonań jednostek. Nie
ma żadnego naukowego sensu wyjaśnianie za pomocą odwołań do planów,
poglądów, wartości, norm postaci historycznych (i tak samo oczywiście współczesnych). To rezultat wcześniejszego odrzucenia twierdzeń o możliwości
istnienia jakichkolwiek propozycjonalnych stanów intencjonalnych w mózgu.
Nie ma zatem przekonań i pragnień, a zbudowany na nich psychologiczny
model beliefs and desires jest czysto metaforyczny, literacki.
Odwołanie do literackości nie ma charakteru złośliwości scjentysty pouczającego humanistów, jak chcieliby to interpretować niektórzy z licznych krytyków
Rosenberga (Gorman, 2019; van Woudenberg, 2020). Rosenberg zwraca tylko
uwagę, że narracyjność oparta na teorii umysłu zakładającej istnienie przekonań
i pragnień została ewolucyjnie dobrana w środowisku wymagającym prognozowania zachowań towarzyszących osobników w krótkim czasie. I do takich
zadań może się nadawać, choć naukowo-fizykalnie jest to model fałszywy (nie
istnieją przekonania i pragnienia jako intencjonalne stany mentalne, nie łączą
się z faktami fizyki, więc w ogóle na miano faktów nie zasługują).
Kłopot, który Rosenberg dostrzega, polega na tym, że teoria umysłu znajduje we współczesnej nauce znacznie szersze zastosowanie. Zbyt szerokie.
W szczególności, twierdzi Rosenberg (2020, s. 70), teoria umysłu jest po prostu
słabą teorią tego, co się dzieje w mózgu. Współczesna nauka wie już np. czego
w mózgu nie ma: nie ma kodów, przetwarzanych symboli, języka myśli, treści
propozycjonalnej itd. W związku z tym nie ma też przekonań i pragnień.
Naukowcy mogą zrekonstruować wystrzały elektrochemiczne neuronów i zinterpretować je, korzystając z publicznie dostępnego języka, zakodować, nadać
treść, symbolikę itd., ale mieści się to w ramach aktywności interpretacyjnej
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badacza. Ponadto tłumaczenie odbywa się z wykorzystaniem zewnętrznego
materiału językowego, który sam może być wyjaśniony w pełni naukowo, czyli
ewolucyjnie, bez odwoływania się do narracji i teorii umysłu.
Jak można na to wszystko spojrzeć przez pryzmat realizmu krytycznego?
Przede wszystkim Rosenberg dostarcza argumentów na istotną rolę struktur
i kultury, rozumianych przez pryzmat ślepych mechanizmów ewolucji. Co prawda,
nie oznacza to równoważności S, A i C w modelu SAC, ale przynajmniej wpisuje
się w część modelu Archer i to daje już jakiś punkt wyjścia do zrozumienia
i translacji Rosenberga. Proponowane przez niego podciągnięcie sprawczości
pod ewolucyjnie złączone adaptacje strukturalno-kulturowe mogłoby znaleźć
przełożenie na morfogenetyczną/morfostatyczną analizę SAC. Rosenberg
podkreśla bowiem historyczność nauk społecznych i humanistyki jako nauk
biologicznych, a tę historyczność w eksplanacji ujmuje też morfogeneza Archer.
W innych kwestiach Rosenberg wpada w konflikt z założeniami realizmu
krytycznego. Chcąc przełożyć konceptualizm realistów krytycznych na naturalizm Rosenberga, najbliższa musiałaby być właśnie odrzucana przez niego
teoria umysłu uznająca istnienie w nim reprezentacji świata. Biorąc pod uwagę
istotność, jaką przypisują konceptom realiści krytyczni, jest to bariera trudna
do pokonania w translacji. Ale może takie problematyczne, pełne barier tłumaczenie pozwoli dostrzec prawdziwość argumentów neuronauki i przenieść
konceptualizację realistów krytycznych z poziomu sprawczości na ewolucyjnie,
adaptacyjnie i fizykalnie ujętą kulturę.

3.2. Antynormatywizm Turnera
Stephen Turner jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu naturalistycznego
w nauce społecznej. Jego naturalizm opiera się na co najmniej trzech filarach:
(1) odrzuceniu tezy o możliwości kolektywnego podzielania identycznych
treści, takich jak wspólna, „ta sama” kultura, praktyka itd. (Turner, 1994);
(2) odrzuceniu tezy o odrębności norm i konceptów względem zwyczajnej
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przyczynowości świata przyrody (Turner, 2010); (3) odrzuceniu teorii umysłu
(Turner, 2018). Dla nakreślenia tła do dyskusji o przydatności metateorii
realizmu krytycznego dla medioznawstwa przedstawię bliżej punkt drugi:
odrzucenie odrębności norm i konceptów. Dla porządku dodam, że pierwszy filar,
tj. odrzucenie tezy o kolektywnym podzielaniu tych samych treści, sprowadza
się, ujmując rzecz obrazowo, do tego, co Turner określa mianem „problemu
centralnego serwera”. Chodzi o empiryczną falsyfikacje tezy, że w naturalistycznie ujętych dyspozycjach poszczególnych jednostek mogą znajdować
się identyczne obiekty mentalne (czymkolwiek by były). Turner przekreśla
możliwość istnienia wspólnej kultury jako faktycznego bytu, z którego członkowie społeczeństwa „pobierają” (stąd komputerowa metafora) do własnych
organizmów idealną kopię treściową jakiegoś elementu.
Trzeci filar, odrzucenie reprezentacyjnego charakteru umysłu (jego stany
reprezentują, przedstawiają świat), prowadzi Turnera do uznania, że złożoność
i wyjątkowość świata społecznego ludzi nie pochodzi z wypracowanych sposobów logicznie spójnego i poprawnego przetwarzania informacji, tj. ludzkiej
racjonalności modelowanej na podstawie wiedzy o działaniu komputerów, ale
z ewolucyjnie rozwiniętej umiejętności odciążania aparatu kognitywnego
za pomocą zewnętrznych elementów koordynujących, takich jak np. wyrażane
w języku deklaracje. Człowiek jest wyjątkowy – jeśli chcemy to tak przedstawiać – bo najlepiej w świecie przyrody poradził sobie z przerzuceniem kosztów
energetycznych kognicji z organizmu na środowisko zewnętrzne. Filar pierwszy
i trzeci są ze sobą merytorycznie połączone: nie ma teorii umysłu (ontologicznie,
jako stanów oryginalnie/pierwotnie intencjonalnych w mózgach), więc nie
ma możliwości, by treść propozycjonalna w postaci kopii podzielanej kultury
weszła do tych mózgów w jakikolwiek sposób. Ponieważ to pokrywa się w dużej
mierze z omówioną już doktryną Rosenberga, skupię się na normach i konceptualizacjach, które w myśli Bhaskara stanowią o wyjątkowości świata ludzi.
Turner twierdzi, tak jak Rosenberg, że na najbardziej podstawowym poziomie
(prejęzykowym) jesteśmy jako ludzie biologicznie wyposażeni w umiejętność
poszukiwania sprawczości, kryjącej się za obserwowanymi zjawiskami. Gdy
postrzegamy zjawisko, szukamy agenta, którego celowe działanie może być
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przyczyną obserwowanego stanu rzeczy. Myślimy o świecie jako o stworzonym
z działających agentów. Wiele rzeczy w świecie może spełniać kryterium
bycia agentem, ale nie wszystko. Przywołuje to na myśl koncepcję powerful
particulars Harrégo i Maddena (1975), opisującą te szczególne obiekty, które
posiadają zdolność do czynienia zmiany w świecie.
Turner w różnych pracach (Turner, 2007; 2010; 2019) twierdzi, że jako istoty
mamy umotywowaną biologicznie (ewolucyjnie) oraz wzmacnianą społecznie
skłonność do nadbudowywania wyjaśnień codziennych sytuacji przez postulowanie działania intencjonalnego agenta, nawet jeśli w rzeczywistości go tam
nie ma. Przykład społeczny, który Turner podaje, jest taki: często, gdy małe
dziecko uderzy się w krzesło, rodzic karci to krzesło, jak gdyby to ono było
odpowiedzialne za krzywdę dziecka. Analogicznie personifikowane są inne
przedmioty i zjawiska materialne. W ten sposób wytwarza się pewien rytuał,
który – poprzez naśladownictwo – rozchodzi się między ludźmi i prowadzi
do przypisywania cech sprawczych rzeczom, które tych cech nie faktycznie mają.
Zdaniem Turnera taka skłonność do personifikacji różnych rzeczy, jak gdyby
były intencjonalnymi agentami, bierze się m.in. stąd, że łatwiej nam w ten
sposób mówić o abstraktach (istnieniu narodów, społeczeństw, grup, ojczyzn,
ale także sił, ukrytych mechanizmów i struktur itd.). Nauki kognitywne
dają podstawy do zrozumienia, jak stosowanie zaimka „my” personifikuje
społeczeństwo, tworząc wyobrażenie istnienia faktycznego bytu kolektywnego.
Turner uważa (2010, s. 143), że wiedząc o tym – tj. o rezultatach współczesnych
badań kognitywnych – powinniśmy z najwyższą podejrzliwością odnosić się
do używania takich i podobnych personifikacji w wyjaśnieniach ściśle naukowych. Nadużycia w personifikacji prowadzą do rozpoznania analogicznych
nadużyć w ontologizacji. Zdaniem Turnera widać to szczególnie w dyskusjach
o normach i normatywności w nauce społecznej.
Dla normatywisty koncept i system konceptów jest czymś odrębnym
względem zwykłych faktów i zjawisk, tj. względem zwyczajnej przyczynowości. Pisząc o zwyczajnej przyczynowości, za Turnerem i Rosenbergiem
mam na myśli wymiar rzeczywistości całkowicie dostępny przekładalnemu
wyjaśnieniu przyrodoznawczemu. To jest postawa naturalistyczna. Normy
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społeczne są w niej traktowane jako wyobrażenia odnośnie do oczekiwań
innych osób, które to wyobrażenia mogą być opisane fizykalnie, chemicznie,
biologicznie, choć rzadko będzie to poznawczo i komunikacyjnie wygodne.
Niemniej jednak nie ma żadnego osobnego wymiaru norm, które wpływają
na świat i zachowania ludzi.
Normatywiści się z tym nie zgadzają i twierdzą, że koncepty są konstytutywne dla społeczeństw i jako takie wymykają się naturalistycznym opisom.
Świat ludzi nie może być sprowadzony bez reszty do świata przyrody. Przy
takiej redukcji coś zostanie pominięte: ontologicznie odrębne normy i wartości.
Normatywizm w postaci konceptualizmu leży u podstaw realizmu krytycznego. Realiści krytyczni uważają, że nieprzechodnie obiekty nauki społecznej,
siły i mechanizmy społeczne oraz struktury powstają w wyniku utrwalania
się takiej, a nie innej konfiguracji konceptów w danej zbiorowości. Model
SAC i perspektywa morfogenezy/morfostazy ma dla realistów krytycznych
ujmować właśnie tę złożoną relację między wyobrażeniami ludzi a czymś
nadzwyczajnym, strukturalnym, oddziałującym z zewnątrz.
W tym sensie normatywistami może też być większość medioznawców.
Nie jest to zupełnie jasne ze względu na niechęć medioznawców do takich
deklaracji metateoretycznych, które pociągałby za sobą jasne rozstrzygnięcia
odnośnie do zobowiązań metafizycznych. Patrząc od strony konstrukcji teorii
i faktycznych wyjaśnień empirycznych, wydaje się, że postulowanie istnienia
np. systemów medialnych albo społeczeństwa sieciowego wiąże się z przyjęciem
ontyczności nieredukowalnej do zbioru indywidualnych, neurobiologicznie
ugruntowanych wyobrażeń.
Argumentacja przeciw naturalizmowi czerpie właśnie z doświadczenia
normatywistów konceptualnych. Badania konceptów nie da się sprowadzić
do naturalistycznej nauki, dlatego nauki społeczne są czymś odrębnym niż
przyrodoznawstwo. By badać społeczeństwa, trzeba najpierw odczytać koncepty
tworzące to społeczeństwo, inaczej pozostanie ono niezrozumiałe, a badacz
usiłujący narzucić własną interpretację zniekształci obraz faktycznej rzeczywistości, bo naruszy konstytutywny system konceptów. Taka jest główna teza
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książki Petera Wincha o niemożności zaistnienia nauki społecznej jako science
(1990 [1958]), którą Turner wykorzystuje jako tło do rozważań o normatywizmie.
Normatywiści proponują uprzywilejowanie konkretnego sposobu opisu.
Turner omawia to na przykładzie konceptu „rozpoznania” (recognition). Dla
naturalisty rozpoznanie to nienormatywny, przyczynowy proces psychologiczny, dla którego istnienia można dostarczyć naukowo uzasadnionych
dowodów, odwołując się do zewnętrznych (pozapsychologicznych) kryteriów.
Takim trzecioosobowym dowodem rozpoznania są np. pomiary aktywności
elektrochemicznej mózgu. Z kolei dla normatywisty „rozpoznanie” jako
przyczynowy proces psychologiczny jest niepełnym opisem zjawiska; czegoś
brakuje, rozpoznanie pociąga za sobą cały szereg powiązań koncepcyjnych
i te powiązania są normatywne, tj. nie dają się sprowadzić do zwyczajnej
przyczynowości i opisać w języku fizyki, chemii i biologii. Rozpoznać kota
jako kota to nie rozpoznać kota jako psa – uwaga ta ma charakter logiczny,
nie przyczynowy (Turner, 2010, s. 98). Stanowi to podstawę stosowania logiki
w praktyce etnometodologicznej. Dlatego zatrzymanie się na poziomie przyczynowym nie pozwala uchwycić pełni rozpoznania kota jako kota, a tym bardziej
pełni rozpoznania złożoności społeczeństwa, dyskursu, kultury. Logiczne,
inferencyjne relacje między konceptami są wartością dodaną do zwyczajnej
przyczynowości i dopiero razem tworzą prawidłowy obraz zjawiska.
Turner rozważa, jak wygląda podwójny opis konceptu „zrozumienia”. Dla
naturalisty zrozumienie to mniej lub bardziej udane nawigowanie w świecie
społecznym, czyli antycypowanie i reagowanie na zachowania (w tym zachowania językowe, wypowiedzi, akty mowy itd.) innych osób w sposób zgodny
z ich oczekiwaniami. Nawigowanie, antycypowanie, oczekiwanie itd. dają się
w pełni znaturalizować i wyrazić w języku przyrodoznawstwa. Przykładowo
„poprawność” (correctness) – pisze Turner (2010, s. 99) – daje się sprowadzić
do efektu treningu organizmu. Zachowanie jest wtedy naturalistycznie poprawne,
gdy zostanie powtórzona wystarczająca liczba sekwencji dla synchronizacji
neurologicznie opisanych oczekiwań uczestników interakcji. Jeśli zachowania mają taki przebieg, że pokrywają się z predykcją dokonywaną przez
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mózgi obserwujących organizmów, to owo zachowanie uznaje się w tym
sensie za poprawne.
Dla normatywisty do powyższego trzeba jednak dołożyć jeszcze elementy
autentycznie normatywne, takie jak np. opanowanie społecznie podzielanej
ramy interpretacyjnej: wspólnej kultury, języka, systemu konceptualnego
społeczeństwa. Normatywiści uważają, że nawet w naturalistycznym ujęciu
pojawiają się normatywne elementy – np. koncepty poprawności czy błędu
– co czyni podejście naturalistyczne de facto normatywnym. Normatywista
uznaje powiedzenie „mój kot jest psem” za niezrozumiałe, ale nie z powodu
faktów naukowych dotyczących psów jako zwierząt, ale z racji normatywnej
logiki poprawnego używania słów „kot” i „pies”.
Z kolei opis naturalistyczny oraz normatywistyczny są w ujęciu naturalisty nie
tylko empirycznie ekwiwalentne, ale także nie pociągają za sobą dodatkowych
zobowiązań ontologicznych i epistemologicznych – to jest to samo, wyrażone
inaczej. Opis normatywistyczny może być łatwiej, lepiej, szybciej zrozumiały,
stąd jego ogromna użyteczność m.in. w nauce społecznej. Normatywista uważa
natomiast, że opisowi naturalistycznemu z logicznej konieczności czegoś brakuje,
bo opis normatywistyczny pociąga właśnie za sobą dodatkowe zobowiązanie
ontologiczno-epistemologiczne. Pomijając rozważania normatywne, bierze
się też w nawias część ontologii i epistemologii. Ilustrującym to przykładem
jest dyskusja Wincha o socjoantropologicznym ujęciu sakramentu chrztu.
Obiektem krytyki Wincha (1990, s. 105–108) był Vilfredo Pareto i jego
interpretacja sakramentu chrztu jako praktyki obmycia z dołożoną narracją.
Takie ujęcie Pareto można łatwo wpasować w ogólny, naturalistyczny model
nauki: ludzie mają prenormatywne i prejęzykowe doświadczenia – np. uczucie
czystości po kontakcie ze świeżą wodą – i te doświadczenia są rozbudowywane
do postaci semantycznej, do narracji, te ostatnie stają się zaś jako publicznie
dostępne deklaracje źródłami koordynacji społecznej. Błędne okazuje się
jednak twierdzenie, że narracja sakramentu dodaje do obmycia jakiś element,
którego nie dałoby się wyjaśnić naturalistycznie jako odczucia świeżości
i przekonania (stan kognitywny) o obmyciu. Za fałszywe należy też uznać
twierdzenie, że poprawność opisu zjawiska wymaga akceptacji ontologii narracji.
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Normatywiści krytykują tego rodzaju naturalizm i twierdzą, że ludzkie
zachowanie wtedy jest działaniem, jeśli logicznie wiąże się z intencjami. Nie
każdy ruch ciała można ująć jako działanie, a tylko ten, który zmierza ku czemuś.
To „zmierzanie ku czemuś” powoduje, że chrzest nie stanowi zwykłego obmycia
ciała. Kapłan chrzci w celu włączenia osoby do wspólnoty Kościoła. Ten cel
zostaje ujęty narracyjnie i jego pominięcie w analizie zachowania – tzn. analiza
tylko obmywania ciała wodą – należy do błędu analityka. Intencja okazuje
się konstytutywna dla zjawiska, współtworzy je.
Problem z normatywizmem widać lepiej, gdy rozważone zostaną logiczne
relacje między konceptami jako właściwe i konstytutywne dla zjawiska. Chrzest
dla chrześcijan wymaga uznania realnej, a nie tylko symbolicznej obecności
Chrystusa. Czy normatywnie poprawny opis sakramentu chrztu w roli celowego działania, a nie zwyczajnego obmycia wodą oznacza naukowe uznanie
faktycznej obecności dosłownie, a nie metaforycznie żywego Chrystusa podczas
chrztu? Turner (2010, s. 102) uznaje, że Winch tak nie twierdzi. Który zatem
opis wewnętrznych relacji logicznych jest poprawny i dlaczego?
Dlaczego Winch nie akceptuje redeskrypcji chrztu jako obmycia, a jednocześnie sam dokonuje redeskrypcji chrześcijańskiej wersji chrztu (tzn. pomija
realność Chrystusa)? Winch twierdzi, że naturalistyczne ujęcie chrztu jako
obmycia pomija „wewnętrzne relacje” między konceptami użytymi do opisu
zjawiska, a jego, tj. Wincha, interpretacja ich nie pomija.
Normatywiści starają się wykazać, że wierzenia grupy odnośnie do poprawności
czegoś nie mogą być ostatecznym arbitrem naukowej poprawności. Gdyby tak
było, to oczywiście poprawność dałaby się naturalistycznie sprowadzić do zwykłego psychologicznego przekonania o poprawności, a dalej do synchronizacji
niesemantycznie ujętych oczekiwań mózgów obserwatorów. Normatywista stara
się więc wykazać, że grupa może się mylić co do wypracowanych przez siebie
norm; że prawidłowe stosowanie norm znajduje się ponad decyzją grupową.
Norma nie może być błędna, ale jej postrzeganie przez grupę może takie być.
Jest to ujęcie analogiczne do pomysłów realistów krytycznych z rozdzielaniem
przechodnich obiektów nauki oraz tych prawdziwych, nieprzechodnich. Zbliża
się to też do argumentu Archer (2020, s. 146), że niezbędność mocy sprawczych
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struktur i kultury wynika z tego, że ponad podmiotami sprawczymi (ludźmi)
znajduje się obszar zastany, który ogranicza decyzje w momencie ich podejmowania. Obszar ten, co prawda, został stworzony przez ludzi, ale po tym
akcie już przestaje być od nich w pełni zależny. Jego zmiana stanowi proces
historyczny, co opisuje morfogeneza/morfostaza.
Można by więc uznać, że ludzie mogą zachować się irracjonalnie, lekceważąc połączenie logiczne w ramach systemu norm, które sami ustanowili.
Ale normatywista nie chce czegoś takiego uznać, bo jednocześnie przyznałby,
że możliwe jest nielogiczne myślenie, a tego właśnie przyznać nie może, bo chce
twierdzić, że to logiczne powiązania sytuują się ponad zwyczajną przyczynowością. Bez logicznych powiązań – powie normatywista – ludzie byliby jak
zwierzęta, kierowani ślepymi siłami przyrody (Turner, 2010, s. 106). Krytyka
Wincha wobec Pareto opierała się na zarzucie, że zerwał on logiczne powiązanie
między intencją, by chrzcić, a zachowaniem w formie obmycia. Jeśliby teraz
okazało się, że jednak logiczne powiązania sprowadzają się do przyczynowo
ujętego przekonania, to i zarzut zerwania staje się bezprzedmiotowy.
Normatywiści omijają ten problem, twierdząc, że ludzkie sposoby myślenia
są kierowane przez dyspozycje, zwyczaje i trzeba te zwyczaje rozpoznać, by zrozumieć, dlaczego relacje między konceptami są takie, a nie inne. Dlatego Winch
uważa, że jego redeskrypcja jest naukowo lepsza od tej zaprezentowanej przez
Pareto. Postulowanie, że uczestnicy chrztu doświadczają realności Chrystusa
identycznie jak doświadczają realności molekuł wody byłoby dziwne nawet dla
antynaturalisty, więc Winch zastępuje realność Chrystusa realnością wspólnej
praktyki, kultury i zwyczaju. Turner (2010, s. 108) odpowiada na to, że zwyczaje
są wyuczone przez obserwację, symulację, naśladownictwo. Sytuują się więc
w domenie przyczynowości, maja status nawyków i w całości dają się opisać
w języku przyrodoznawstwa. Nie tylko wyobrażenie realności Chrystusa jest
wytłumaczalne przez odwołanie do stanu elektrochemicznego mózgu, ale
tak samo dzieje się z wyobrażeniem realności praktyki, kultury i zwyczaju.
Turner zauważa ponadto, że istnieje zasadnicza różnica między wewnętrznymi
powiązaniami traktowanymi abstrakcyjnie jako spójny system wnioskowania
(logika) a tym, jak faktycznie ludzie wiążą ze sobą elementy języka, dyskursu,
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jak wnioskują w świetle badań ściśle empirycznych. Problem sprowadza się
właśnie do tego, jak uogólnić tę różnorodność faktycznego wnioskowania
do postaci jakiejś reguły metodologicznej. Jednym ze sposobów jest przywołanie
typów idealnych Webera, które nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań
ontologicznych. Typ idealny uznaje się za instrumentalnie kontrolowane
uogólnienie.
Nie jest to jedyna opcja. Można, jak Edward Evans-Pritchard w badaniu
plemienia Azande, użyć systemu konceptów jako modelu. Czym to się różni
od podejścia prawdziwie normatywnego? Tym, że systemu konceptów jako
modelu nie traktuje się transcendentalnie jako koniecznie istniejącą ontyczną
strukturę (jak chcą realiści krytyczni), ale epistemologicznie jako hipotezę.
Badanie systemu konceptów danej kultury zbliża się tutaj do testowania różnych
wyobrażonych wariantów i dopasowywaniem tych wyobrażeń do dostępnych
bezpośrednio obserwacji (czyli ludzkiego zachowania). Samo postulowanie
istnienia systemu konceptów jest już częścią hipotezy. Badacz modyfikuje
postulowany system konceptów tak długo, aż znajdzie pasujące rozwiązanie.
Plemię Azande wierzyło, że nieszczęścia są efektami działania czarowników.
Stworzyli rozbudowany system konceptów wyjaśniający kto i kiedy staje się
czarownikiem. Rozkładając ów system na elementy i analizując go z perspektywy
europejskiej logiki, Evans-Pritchard zauważył, że system prowadzi do konkluzji,
że każdy Azande prędzej czy później staje się czarownikiem. Azande potwierdzili Evansowi-Pritchardowi poprawność odczytania ich systemu konceptów,
lecz zaprzeczyli temu logicznemu wnioskowi. Jak można jednocześnie mieć
system logicznie powiązanych konceptów i przeczyć koniecznemu wnioskowi?
Przypadek Azande pokazuje, że w nauce społecznej mogą równoległe istnieć dwa opisy: (1) hipotetycznie-normatywny, zakładający istnienie systemu
konceptów, które organizują daną społeczność, oraz (2) naturalistyczny, zakładający istnienie wyuczonych nawyków. Ten pierwszy jest nadmiarowy, a ten
drugi wystarczający dla wyjaśnienia. Opis naturalisty rozwiązuje problem
irracjonalności plemienia Azande. Zachowuje się ono w sposób podyktowany
wyuczeniem się używania tych konceptów, nie zaś wedle postulowanego
przez Europejczyka logicznego systemu tychże. Jeśli model normatywny jest

120

Realizm krytyczny a współczesny naturalizm

tylko hipotezą, która może być prawdziwa lub fałszywa, to nie istnieje żaden
uprzywilejowany opis, zakładający prawdziwy, niehipotetyczny normatywizm
i wyprowadzający z niego konieczne powiązania. Dany opis, dane koncepty
zawsze mogą być przetłumaczone na jakiś inny zestaw konceptów. To jest argument konstruktywistyczny: coś będącego ludzkim konstruktem może zostać
zawsze skonstruowane inaczej, na nieskończenie wiele sposobów. Naturalizm
nie gwarantuje, że translacja będzie pasowała do zachowania. Rzecz jednak
w tym, że naturalizm nie jest ograniczony żadnym zestawem koniecznych
konceptów, można poszukiwać dowolnego dopasowania.
Azande wierzą w swój system, bo umożliwia im koordynację, dookreślenie
zasad karania, oskarżania i innych społecznych zachowań w sposób, dla którego
nie potrzeba każdorazowo poszukiwać dowodów. Podobnie czynimy w naszych
kulturach, mówiąc o prawach, obowiązkach, intencjach itd. Zwykli ludzie nie
wymagają dla tego laboratoryjnych, „zewnętrznych” dowodów. Dlatego też
twierdzenia o systemie konceptów muszą być traktowane w formie hipotezy:
jako wyobrażenie, coś, co może adekwatnie pokrywać się z zaobserwowanym
zachowaniem lub nie. Jeśli się nie pokrywa, to taki system konceptów odrzuca
się jako hipotezę z tytułu fałszywości.
Podsumowując, naturalizm Turnera przekreśla normatywny konceptualizm
realizmu krytycznego. Koncepty nie są elementami spajającymi społeczeństwa
ponad zwyczajną przyczynowością. Może je opisać jako stany psychologiczne
i modelować trzecioosobowo. Przydatność koncepcji Turnera dla realistów
krytycznych przejawia się w tym, że pozwala zidentyfikować nadmiarowy,
nieuzasadniony interdyscyplinarnie komponent doktryny, wymagający być
może dogłębnego teoretyzowania w celu jego obrony. Przydatność realizmu
krytycznego względem koncepcji Turnera przejawia się w tym, że realizm
pomaga oswoić radykalizm metodologiczny tego ujęcia. Systemy konceptów
społecznych nadal mogą być stosowane w badaniach, ale heurystycznie; coś,
czego oryginalny realizm krytyczny nie proponował. Zmienia się ich funkcja
w badaniach oraz interpretacja: nie są już częścią rzeczywistości społecznej
badanej grupy, a składową hipotezy badacza.
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Jak można odczytać Turnera przez pryzmat realizmu krytycznego? Tłumaczenie konstytuujących społeczną wiedzę konceptów, czyli przechodnich
obiektów nauki, na sferę normatywności wywołuje konflikt. W antynormatywizmie Turnera nie ma też miejsca na składowe modelu SAC poza sprawczością.
Struktura i kultura muszą zostać przetłumaczone na dyspozycje, nawyki (także
intelektualne i kulturowe) realizowane przez biologiczne organizmy. To jednak
tylko część rozbudowanej doktryny, której dopełnieniem są elementy podejścia
Rosenberga. Turner nie jest jednak tak skory do podciągania narracji pod
mechanizmy ewolucyjne i nie podchodzi tak negatywnie do narratywizmu
połączonego z modelem przekonań i pragnień.
Do oryginalnej koncepcji Turnera należy przedstawienie narracyjnych teorii
nauki społecznej jako „dobrych złych teorii” (good bad theories) (Turner, 2010,
s. 41). Teorie są złe z racji fałszywości oraz ontologii pozbawionych referentów;
można jednak uznać je za dobre, bo są użyteczne, wręcz niezbędne do społecznej koordynacji. Mniej więcej to samo twierdzi Rosenberg w sprawie teorii
umysłu, z tą różnicą, że Turner bardziej podkreśla jej użyteczność. Dobre złe
teorie to narracyjne teorie nauki społecznej oraz ludowa psychologia, teorie
jako wyobrażenia systematycznie ujętych wyjaśnień, które każdy człowiek
ma w głowie i które są kształtowane ewolucyjnie jako rezultat radzenia sobie
ze środowiskiem. Turner zbliża tu naukę społeczną do wiedzy zdroworozsądkowej, ale nie bezwarunkowo. Naukowcy wiedzą, że operują dobrymi
złymi teoriami, zwykli ludzie nie muszą się nad tym głowić. Jego stanowisko
przypomina to prezentowane przez socjologicznych interakcjonistów, uznających, że przydatność nauki społecznej polega na wyjaśnianiu przez translację
obserwowanych zjawisk społecznych na konwencjonalnie i środowiskowo
ustanowione schematy teoretyczne, bez szczególnych pretensji metafizycznych
lub modelowo-predykcyjnych. Te schematy, jak sygnalizowałem w rozdziale
1, też są przekładalne między sobą. Takie ujęcie nie przekreśla stosowania
dobrych złych teorii do wyjaśnień ewolucyjnych w długiej perspektywie
selekcji i adaptacji, jak chce Rosenberg.
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3.3. Instytucjonalizm Searle’a
John Searle jest znany medioznawcom przede wszystkim z rozwinięcia teorii
aktów mowy swojego nauczyciela i mistrza Johna Austina. O ile Austina interesował przede wszystkim perlokucyjny wymiar czynności mowy, to Searle
zwrócił się ku analizie siły illokucyjnej takich czynności. Przełomowe dla
jego rozważań okazało się sformułowanie w latach 80. XX wieku analitycznie
ujętej teorii intencjonalności. Na jej bazie zbudował Searle swoją realistyczną
i naturalistyczną teorię społecznego konstruowania rzeczywistości (Searle,
1995; 2010). Realizm Searle’a nigdy nie budził większych wątpliwości. Jest
on powszechnie znanym obrońcą tezy, że jakakolwiek dyskusja o świecie
w jakimkolwiek trybie musi być poprzedzona akceptacją założenia, że ów świat
istnieje niezależnie od człowieka, a także jednym z najbardziej widocznych
promotorów tzw. naiwnego realizmu, czyli tezy, że organizmy postrzegają
świat bezpośrednio i robią to bez większych trudności (Searle, 2015).
Naturalizm Searle’a nie każdemu jawi się już w tak oczywisty sposób. Z jednej
strony sam deklaruje się jako zdecydowany, ale umiarkowany naturalista (Searle,
2011), z drugiej zaś zaskakująco często jest odbierany przez czytelników jako
uczeń Husserla/Heideggera, czemu kategorycznie zaprzecza (Searle, 2012).
Naturalizm Searle’a wyraża się w jego przekonaniu, że wszelka nauka, także
filozofia, musi uznać, że żyjemy w jednym i tylko jednym świecie. Cała wiedza,
którą dysponujemy o tym świecie, musi współgrać. Jeśli coś nie współgra,
okazuje się wskazówką, gdzie szukać autentycznych, a nie zmyślonych problemów naukowych.
Dla dyskusji o realizmie krytycznym szczególne znaczenie ma Searle’a teoria
instytucji społecznych, której najważniejsze założenia przedstawiam poniżej.
Searle „prawie” pasuje do realizmu krytycznego, co odnotowują sami realiści
krytyczni (Lawson, 2016; Porpora, 2016a), poza jedną sprawą: z teorii Searle’a wynika, że instytucje społeczne, czyli struktury (tak jak je ujmuje model
SAC) są de facto biologicznie umocowanymi stanami kognitywnymi ludzi (ich
rozpoznaniem jako aktywnością psychologiczną), ale ujętą w specjalny tryb
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kolektywnego rozpoznania. Innymi słowy, Searle nie dopuszcza, by struktury
mogły się uniezależniać, jak chciałaby Archer (2020, s. 146).
Podstawą instytucjonalizmu Searle’a (1995) jest jego klasyfikacja typów
wymiarów rzeczywistości. Searle wylicza następujące: (1) wymiar wewnętrzny
i wymiar zależny od obserwatora, (2) wymiar epistemicznie subiektywny
i epistemicznie obiektywny, (3) wymiar ontologicznie subiektywny i ontologicznie obiektywny.
Wymiar wewnętrzny istnieje całkowicie niezależnie od intencjonalności
i świadomości podmiotu poznającego. Jest to świat cząstek i sił. Intencjonalność to zwrot podmiotu ku zewnętrzności, realizacja ukierunkowania
na coś zewnętrznego. Nie musi oznaczać chęci zrobienia czegoś, tylko właśnie
ukierunkowanie na coś. Świadomość to wiedza o swoim stanie, doświadczenie tego stanu. Sama świadomość i intencjonalność podmiotów stanowi
cechę wewnętrzną świata. Jako ludzie mamy tę cechę niezależnie od naszego
postrzegania jej i bez względu na nasz opis czy konceptualizację.
Wymiar zależny od obserwatora istnieje jako funkcja, tzn. istnieje w ramach
szerszego systemu wartości, pragnień, celów, właściwych dla ludzi i niektórych
innych zwierząt. Kamień jako pocisk wystrzeliwany z procy istnieje w sposób
zależny od obserwatora. Searle twierdzi, że ludzie widzą świat przez pryzmat
funkcji przedmiotów. Ten wymiar pokrywa się z ontologicznie subiektywnym
wymiarem.
Epistemologicznie subiektywny wymiar dotyczy poznania subiektywnego,
jak w zdaniach określających preferencje i przekonania. Te zdania są niemożliwe do intersubiektywnie zgodnej weryfikacji. Epistemologicznie obiektywny
wymiar dotyczy poznania obiektywnego, jak np. w zdaniu „X jest wyższe
niż Y”. Takie twierdzenia są możliwe do intersubiektywnej weryfikacji.
Ontologicznie subiektywny wymiar dotyczy subiektywnego trybu istnienia,
jak np. w zdaniach „Bolą mnie plecy” albo „Boję się”. Funkcje rzeczy są ontologicznie subiektywne, czyli zależą od obserwatora, wraz z jego wartościami,
celami, postawami. Ontologicznie obiektywny wymiar dotyczy zjawiska poza
podmiotem poznającym, istniejącego niezależnie od niego, jak w zdaniu
„To jest kamień”.
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Wymiary te krzyżują się ze sobą w codziennej praktyce komunikacyjnej.
Zdanie „To jest ładny dom” ma charakter ontologicznie obiektywny i epistemologicznie subiektywny. Searle za podstawowy wymiar rzeczywistości uważa ten
fizykalno-chemiczny. Pozostaje on całkowicie niezależny od intencjonalności
podmiotów, ale rzeczywistość ma też ontologicznie subiektywny wymiar zależny
od obserwatorów, czyli wymiar funkcji. Zdanie „To jest śrubokręt” mieści się
w ramach twierdzeń o czymś ontologicznie subiektywnym, bo dotyczy funkcji
zależnej od obserwatora. Zdanie „To jest kawałek drewna” natomiast uznać
należy za twierdzenie o czymś ontologicznie obiektywnym.
Zdolność do nadawania funkcji stanowi wewnętrzną cechę świata istot
intencjonalnych, tzn. ta zdolność sama w sobie pozostaje niezależna od obserwatora. Kluczowe dla argumentacji Searle’a okazuje się to, że dla każdej zależnej
od obserwatora cechy F wyobrażenie, że „jest to F”, odgrywa rolę warunku
koniecznego do samego zaistnienia F. Mówiąc prościej, wyobrażenie o cesze
F poprzedza istnienie cechy F. Stany mentalne podmiotów poznających generują
wyobrażenia, a więc tworzą warunki do zaistnienia obiektu.
Searle podobnie jak realiści krytyczni uznaje, że aktywność intelektualno-wyobrażeniowa ludzi, ich zdolność do konceptualizowania problemów
ma związek z koordynacją ogólnospołeczną. Podobnie jak realiści krytyczni
uznaje też istnienie świata zewnętrznego oraz stosuje argument transcendentalny: uważa, że warunkiem zaistnienia dyskusji o rzeczywistości jest istnienie
rzeczywistości. Rzeczywistość „musi być”, skoro o niej rozmawiamy i cały
czas się względem niej sytuujemy. Doktrynę Searle’a można określić jako
konstrukcjonistycznie realistyczną, akcentującą zarówno konstrukcjonistyczną
kreatywność ludzi, jak i zewnętrzność świata niezależnego od tych konstrukcji.
Omówienie tego, czym dla Searle’a jest społeczna konstrukcja rzeczywistości,
wymaga użycia trzech konceptów: (1) zdolności ludzi do przypisywania funkcji,
(2) ontologii kolektywnej intencjonalności, (3) istnienia reguł konstytutywnych.
Ludzie i niektóre inne zwierzęta wyróżniają się zdolnością do nadawania
funkcji zarówno przedmiotom istniejącym naturalnie, jak i tym stworzonym
do jakiś celów. Człowiek postrzega świat przez pryzmat funkcji, które dają
możliwość wypowiadania sądów, ocen, wyrażania siebie. Elementy świata
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przyrody, np. rzeka, muszą mieć przypisaną funkcję, przykładowo estetyczną,
by człowiek mógł orzec, czy jest np. ładna, brzydka, groźna, niegroźna, potrzebna,
niepotrzebna itd. Nadajemy więc funkcję istniejącym obiektom przyrody (rzeka,
wiatr, piorun, słońce) lub tworzymy obiekty ze względu na jakąś funkcję, którą
mają dla nas pełnić (krzesło, komputer, śrubokręt).
Funkcje są zawsze zależne od obserwatora. Świat fizykalno-chemiczny
nie ma żadnych funkcji niezależnych od podmiotu. To twierdzenie współgra
z nihilizmem Rosenberga. Searle omawia przykład „funkcji serca”, wskazując,
że serce jako organ pompujący krew jest częścią wewnętrznego wymiaru
świata natury, ale wszelkie sądy, oceny, wyobrażenia, uwagi odnośnie do tego
naturalnego procesu wymagają uprzednio nadania sercu jako obiektowi
funkcji pompowania krwi. Tylko w ten sposób można ocenić, czy serce jest
zdrowe czy chore. Przypisanie innej funkcji prowadziłoby do odmiennego
wymiaru oceny. Gdyby np. zależną od podmiotu wartością było czynienie
hałasu, wówczas praca serca byłaby oceniana ze względu na dźwięk, który
generuje, a nie z racji podtrzymywania obiegu tlenu w organizmie.
Inaczej mówiąc, odkrycie funkcji w świecie natury wymaga uprzedniego
wyobrażenia o celach, teleologii, wartościach itd. Można to łatwo przeoczyć.
Na przykład w medycynie „ratowanie życia” jako cel traktuje się jakby ta czynność stanowiła cechę wewnętrzną natury, a tak nie jest. To funkcja nadana
przez ludzi ze względu na ich wartości.
Searle przywołuje Darwina, podkreślając, że jego zasługą było odrzucenie teleologii w ewolucji: ewolucja gatunków zachodzi bez żadnych funkcji.
To, że mechanizm ewolucji czemuś służy (przetrwaniu), to funkcja narzucona
przez ludzi, nasza interpretacja natury, narracja nałożona na świat, by był dla
nas zrozumiały. Sama natura działa na ślepo. Problem stanowi tutaj zrozumienie
samego konceptu funkcji. Searle pyta analitycznie: co jest funkcją funkcji?
Jeśli funkcją funkcji jest przyczynowość – występowanie czegoś ze względu
na istnienie czegoś innego – to nie ma w tym niczego poza ślepą siłą natury.
Jeśli funkcja funkcji obejmuje realizację czegoś, wtedy to coś musi wcześniej
być umieszczone w jakimś systemie wartości, co już zależy od obserwatora
i nie może zostać uznane za wewnętrzną cechę świata.
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W ujęciu Searle’a twierdzenie, że funkcją X jest Y, stanowi zawsze część
większego systemu, definiowanego przez pryzmat szeroko rozumianych wartości,
celów i dążeń. Brak możliwości dookreślenia systemu uniemożliwia określenie
funkcji, dlatego istnieją funkcje policjantów i profesorów (przykłady Searle’a), ale nie ma funkcji bycia człowiekiem. Choć Searle nie pisze tego wprost,
z powyższego przykładu można dojść analitycznie do antynormatywizmu
Turnera i dalej do Rosenberga. Co prawda, Searle pisze o systemie i wartościach,
jakby były ponad zwyczajną przyczynowością i bliskie nieprzechodniości – tak
odczytują go realiści krytyczni (Porpora, 2016a) – ale przykład z brakiem
funkcji bycia człowiekiem otwiera drogę do redukcji ontologicznej nadmiarowości. Cofając się w analizie, tj. wykonując retrodukcję/retrodykcję, wbrew
realistom krytycznym dojdziemy jednak nie do ukrytego strukturalnego
mechanizmu nadawania funkcji, ale do biologicznego, niesemantycznego
rozpoznania człowieka jako człowieka.
Funkcją X jest Y oznacza ponadto, że X istnieje jako oczekiwany czynnik
sprawczy Y lub przynajmniej jakoś powiązany z zaistnieniem Y. Searle zauważa,
że ta funkcyjnie ujęta sprawczość nie może być zredukowana do zwyczajnej
przyczynowości, ponieważ funkcją X jest Y nawet wówczas, gdy Y nie wystąpi.
Przykład Searle’a przedstawia się następująco: funkcja zaworu bezpieczeństwa
polega na uniemożliwieniu eksplozji nawet wówczas, gdy eksplozja nastąpi,
tzn. zawór nie zadziała. Dlatego ważne miejsce zajmuje to oczekiwanie skutku,
a nie faktyczny skutek. Ten przykład pokrywa się z opisem problemu realistów
krytycznych z oddzieleniem zdarzeń możliwych od faktycznie zachodzących.
Realizm krytyczny rozwiązuje go, postulując stratyfikację rzeczywistości.
Naturalista Searle przyjmuje płaską ontologię, a rzeczony problem rozwiązuje
jak Turner za pomocą wyobrażeń (funkcji).
Funkcje mogą być agentywne i nieagentywne. W tych pierwszych ich
przypisanie wiąże się z realizacją jakiegoś zamierzonego przez podmiot celu,
drugie zaś przypisuje się zjawiskom występującym naturalnie, tj. bez dokładania zamiaru lub celu podmiotu. Funkcja pompowania krwi przez serce
jest nieagentywna. Na ogół – powiada Searle – funkcje agentywne wymagają
ciągłego udziału ze strony podmiotu. Z biegiem lat rzeczy „nieużywane” przez
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społeczeństwa zatracają swoje funkcje agentywne. Funkcje nieagentywne trwają
bez specjalnego społecznego podtrzymywania, z zastrzeżeniem, że oczywiście
dalej są zależne od obserwatora.
Wśród funkcji agentywnych można wyróżnić klasę specjalną: niektóre
funkcje agentywne odsyłają obserwatora do czegoś innego – są reprezentacjami. Searle ilustruje to takim przykładem: na rysunku boiska kreskom
przypisana jest funkcja reprezentowania miejsc na fizycznie ujętym boisku.
Ta funkcja to znaczenie: kreski na papierze mają (funkcję) znaczenia. Nie
wszystko posiada tak zdefiniowane znaczenie: śrubokręt ma funkcję agentywną,
ale nie znaczenie. Użycie języka to przypisywanie funkcji reprezentowania
czegoś słyszanym dźwiękom i postrzeżeniom wizualnym.
Przypisanie funkcji agentywnej musi odpowiadać choć trochę ludzkim
zamiarom, musi służyć czemuś zrozumiałemu. Jeśli rzeczy zostanie przypisana
funkcja niezrozumiała lub nierozpoznana ogólnospołecznie, to staje się ona
funkcją nieagentywną. To jest jedna z sytuacji, w której ujawniają się różnice
między ludową konceptualizacją a dyskursem ściśle naukowym. Agentywność funkcji może być zrozumiała w środowisku naukowym ze względu
na istnienie praktyki instytucjonalnej odwołującej się do metateorii, a jednocześnie niezrozumiała dla nienaukowców. Możliwa jest też taka sytuacja,
gdy agentywność powszechnie się rozumie, a nieagentywności już nie i to ona
wymaga naukowego rozeznania. Pieniądz agentywnie pełni funkcję środka
do nabywania innych rzeczy. Realizuje się w tej funkcji zamiar. Pieniądz pełni
też nieagentywną funkcję środka utrzymującego stosunki władzy, a to wcale
nie jest powszechnie zrozumiałe. Wskazany tu trop demarkacyjny okazuje
się podobny do tego, którym podążają Ladyman i Ross (Ladyman i in., 2007),
zwalczając domestykację nauki.
W doktrynie Searle’a istnieją zatem trzy typy funkcji:
1. funkcje nieagentywne – występujące naturalnie, niezależnie od potrzeby
realizacji celów;
2. funkcje agentywne – związane z użytecznościami, czyli z celami, dążeniami podmiotów,
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subklasę funkcji agentywnych – funkcje nakierowane na coś zewnętrznego, czyli reprezentacje: w tym symbole, znaczenia.
Oprócz funkcji podstawą doktryny Searle’a tworzy kolektywna intencjonalność, którą dysponują niektóre zwierzęta. Oznacza ona zdolność do współdzielenia celów, pragnień, intencji itd. Muzyk w orkiestrze odgrywa utwór
samodzielnie, ale jako część wspólnego wykonania. Searle zdecydowanie
odróżnia kolektywną intencjonalność od synchronizacji indywidualnych
zachowań, co stawia go w wyraźnej opozycji do doktryny Turnera.
Zdaniem Searle’a kolektywnej intencjonalności nie da się zredukować
do indywidualnej intencjonalności. Kolektywne nie stanowi tutaj sumy indywidualnego. Searle twierdzi, że kierunek jest odwrotny: indywidualną intencjonalność wyprowadza się z kolektywnej intencjonalności, jak w przypadku
muzyka w orkiestrze lub piłkarza w drużynie. Brak kolektywnej intencjonalności (wspólnego oczekiwania, pożądania, wiary w coś) eliminuje możliwość
zaistnienia indywidualnej intencjonalności w tym zakresie.
Dlaczego popularne jest redukowanie kolektywnej intencjonalności do indywidualnej? Searle twierdzi, że ta redukcja opiera się na fałszywym dylemacie.
Skoro intencjonalność – orientacja na coś zewnętrznego, ukierunkowanie – jest
cechą umysłu, czyli właściwością mózgu, a tym samym cechą pojedynczego
organizmu, to albo wszelkie kolektywne formy intencjonalności są po prostu
sumą indywidualnych form, albo istnieje coś na wzór globalnej świadomości,
heglowskiego ducha, co obecnie trudno rozsądnie postulować. Zostaje więc
redukcjonizm. Searle podkreśla, że to fałszywa alternatywa. Choć za prawdę
trzeba uznać, że wszelka aktywność mentalna człowieka musi się odbywać
w jego umyśle, to nie jest jednak prawdą, że wszelka aktywność przybiera
formę „Ja chcę, dążę, pragnę”. Może też wystąpić jako „My chcemy, dążymy,
pragniemy”. W dalszym ciągu ta intencjonalność dzieje się w głowach osób, ale
jej kolektywna forma okazuje się czymś innym i nieredukowalnym do indywidualnej intencjonalności.
3.
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W świetle tego, co pisał Turner o naturalistycznych źródłach ontologizacji
zaimka „my”, Searle może popełniać tutaj błąd. Nie jest to jednak istotne
dla niniejszego wywodu tak długo, jak celem dociekań jest instrumentalna
przydatność metateorii.
Kolektywna intencjonalność umożliwia społeczne rozpoznanie (recognition)
danej funkcji. Istotne jest to, że rozpoznanie nie musi oznaczać prostej akceptacji ani tym bardziej jawnie deklarowanego poparcia. Rozpoznanie może
oznaczać akceptację jako odnotowanie istnienia danej funkcji, choćby się
miało do niej negatywny stosunek.
Na tej podstawie Searle definiuje fakty społeczne jako te, które uwzględniają
kolektywną intencjonalność. Fakty instytucjonalne są podklasą faktów społecznych i uwzględniają rolę ludzkich instytucji. Searle odróżnia surowe fakty
(brute facts) od faktów instytucjonalnych, bez sugerowania, że jest to podział
wyczerpujący opis rzeczywistości. Jest to natomiast podział metateoretycznie
przydatny do projektowania badań empirycznych. Fakty surowe są całkowicie
niezależne od ludzkich instytucji, natomiast instytucjonalne mają miejsce tylko
w ramach instytucji. Należy przy tym zauważyć, że fakty surowe wymagają
instytucji języka, by móc je wyrazić, ale wyrażanie faktu musi być odseparowane od istnienia faktu.
Do wyjaśnienia konceptu instytucji Searle potrzebuje rozróżnienia reguł
regulacyjnych i konstytutywnych. Te pierwsze dookreślają zasady jakiejś
aktywności, np. reguła ruchu prawostronnego określa zasadę prowadzenia
pojazdów na jezdniach, ale samo prowadzenie pojazdów jest możliwe bez
tej reguły. Natomiast reguły konstytutywne tworzą możliwość zaistnienia
jakiejś aktywności: reguły gry w szachy nie regulują istniejącej wcześniej
aktywności, ale tworzą nową aktywność, tj. grę w szachy. Jeśli nie przestrzegasz
reguł szachów, to w ogóle nie grasz w szachy (jako grę-instytucję), tylko w coś
innego, co sam wymyśliłeś.
Reguły konstytutywne można opisać formułą „X liczy się jako Y w kontekście C”. Fakty instytucjonalne istnieją tylko w ramach systemów reguł
konstytutywnych. Te należy jednak odróżnić od konwencji. Searle przedstawia
następujące wyjaśnienie: to, że grę w szachy wygrywa się przez zaszachowanie
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króla, nie jest konwencją, tylko właśnie regułą konstytutywną. Konwencje mają
komponent zwyczajowy, arbitralny, tymczasem reguły nie są w tym sensie
arbitralne, bo ich zmiana oznacza unicestwienie danego faktu społecznego
– szachy bez mata już nie są szachami. By wykazać tę różnicę Searle, filozof
języka, odwołuje się do językoznawczego konceptu intensjonalności. Formuła
„X liczy się jako Y w kontekście C” jest intensjonalna, bo substytucje nazw
zmieniają wartość logiczną zdania. Przesłanki (1) dokument emitowany przez
drukarnię papierów wartościowych (X) liczy się jako pieniądz (Y) w Stanach
Zjednoczonych (C ) oraz (2) pieniądz jest źródłem wszelkiego zła nie implikują,
że (3) dokument emitowany przez drukarnię papierów wartościowych (X) liczy
się jako źródło wszelkiego zła (Y) w Stanach Zjednoczonych (C ).
Zbudowany na funkcjach, kolektywnej intencjonalności oraz regułach
instytucjonalizm Searle’a pozwala skonceptualizować cechy szczególne zjawisk
społecznych. Autoreferencyjność konceptów społecznych oznacza, że koncept
odnosi się do zjawiska, którego (ontologicznie subiektywne) istnienie zależy
od kolektywnego używania tegoż konceptu. Pieniądz odnosi się do pewnych
materialnych rzeczy tylko wówczas, gdy wszyscy akceptujemy to, że te rzeczy
nazywamy pieniędzmi. Jeślibyśmy globalnie zapomnieli, czym jest pieniądz
(koncept), wówczas pieniądz (rzecz społeczna) przestałby istnieć.
Jeśli nikt nie wierzy, że (społeczne) X jest Y, to X nie jest Y. Nie dotyczy
to jednak każdej pojedynczej realizacji zjawiska X. W celu unaocznienia tej
różnicy Searle przywołuje językoznawczy podział na typy i egzemplarze (type/
token). W mennicy egzemplarz monety wpada w szczelinę w podłodze i przez
to nigdy nie trafia do obiegu oraz nikt o tym nie wie. Ten egzemplarz wciąż
musi być nazwany pieniądzem jako typem społecznego X. Jeśli zaś egzemplarz
fałszywej monety zostaje wprowadzony do obiegu i nikt z użytkujących go nie
wie o jego fałszywości, to wciąż funkcjonuje on jako pieniądz (społeczne X).
O ile w przypadku egzemplarzy można się mylić w rozpoznaniu, o tyle
nierozpoznanie, zapomnienie, odrzucenie typu likwiduje daną rzecz społeczną.
Inaczej mówiąc, myślenie, że rzecz społeczna jest daną rzeczą stanowi część tej
rzeczy. Na tym polega autoreferencjalność. Analogiczne zjawisko nie istnieje
w przyrodzie, ale Searle’a wiąże tu postulat istnienia jednego tylko, wspólnego
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świata. Nie może więc proponować zupełnego oderwania tego, co społeczne,
od tego, co naturalne. Zjawiska społeczne zawsze są więc zbudowane na zjawiskach fizykalnych. Pieniądz musi mieć jakąś materialną formę, choćby było
to ułożenie ferromagnetyków na dyskach twardych komputerów. Wypowiadane
słowa są falą akustyczną z drgań strun głosowych itd.
Fakty instytucjonalne nie istnieją w izolacji, ale tworzą systemy. Pieniądz
istnieje, gdy istnieje własność prywatna, rynek, banki itd. Akty społeczne
poprzedzają obiekty społeczne, procesy poprzedzają produkty. Searle twierdzi,
że obiekt to trwająca możliwość aktywności, np. pieniądz to możliwość płacenia.
Obiekty społeczne, inaczej niż obiekty fizykalne, nie istnieją więc zupełnie niezależnie od aktywności. Język współtworzy fakty instytucjonalne. Twierdzenie,
że pszczoły mają królową, jest bardziej metaforą niż faktem instytucjonalnym.
Do zaistnienia królowej jako instytucji potrzebne są kolektywnie podzielane
przekonania, postawy, a te wymagają języka jako systemu reprezentacji.
Faktem społecznym jest każdy fakt, który uwzględnia kolektywną intencjonalność. Polujące stado zwierząt stanowi fakt społeczny. Należy przy tym
pamiętać, że intencjonalność jednostki w ramach aktywności społecznej
(polowanie, gra) może być różna od kolektywnej intencjonalności. Searle podaje
przykład gry sportowej: członek drużyny blokuje przeciwnika (gra aktywnie
– intencjonalność indywidualna), ale cała drużyna może realizować strategię
gry pasywnej (kolektywna intencjonalność). Indywidualna intencjonalność
okazuje się tutaj częścią kolektywnej intencjonalności.
Kolektywna intencjonalność generuje funkcje agentywne, tzn. zbiorowo
przypisuje obiektom fizykalnym funkcje użyteczne dla kogoś. Kolektywna
intencjonalność, należąca do wyjątkowych cech człowieka, może tworzyć takie
funkcje agentywne, że ich realizacja nie jest możliwa za pomocą właściwości
obiektów fizykalnych, którym te funkcje zostały przypisane, ale za pomocą
kolektywnego rozpoznania i zgody na daną funkcję. Searle nazywa to nadawaniem statusu. Ślad kredą na ziemi wyznacza granicę, której funkcją jest
powstrzymywanie obcego przed wejściem na dane terytorium, ale ta funkcja,
tj. powstrzymywanie, nie może się zrealizować za pomocą fizykalnych właściwości śladów kredy (w przeciwieństwie np. do funkcji wysokiego muru).
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Searle uważa, że właśnie zdolność do nadawania statusów wyróżnia człowieka
w całej historii ewolucji. Podaje przykład zwierząt, które potrafią przekazać
potomstwu umiejętność nadawania funkcji przedmiotom, ale tylko z wykorzystaniem fizykalnych właściwości tych przedmiotów. Człowiek potrafi
nadać funkcję statusową oderwaną od własności fizykalnych, choć nadal
wymagającą jakiej surowej podstawy.
Nadawanie statusu ma postać formuły reguły konstytutywnej „X liczy się
jako Y w kontekście C”. Istotne według Searle’a pozostaje to, że ta formuła jest
regułą konstytutywną tylko wówczas, gdy dzięki niej dodane zostanie coś
do świata społecznego: ukonstytuuje się coś. Na przykład „Obiekty o odpowiednich kształtach liczą się jako krzesła” nie jest regułą konstytutywną,
bo liczenie się X jako krzesła (Y) występuje niezależnie od porozumienia
między ludźmi: nie ma tu nadawania statusu. Ale w przypadku pieniędzy
już tak się nie dzieje. „Taki a taki kawałek papieru liczy się jako pieniądz
w USA” wymaga czegoś więcej niż fizycznych właściwości takiego a takiego
kawałka papieru; wymaga kolektywnego rozpoznania i zgody na istnienie
pieniądza. Regułą konstytutywną jest więc tylko taka formuła „X liczy się
jako Y w kontekście C”, w której wystąpienie Y nie może zostać zrealizowane
cechami X, ale musi dodatkowo zaistnieć kolektywne rozpoznanie statusu X.
Podsumowując teorię funkcji statusowych, status stanowi tworzoną przez
kolektywną intencjonalność funkcję dodatkową jakiegoś fizykalnie istniejącego obiektu, której to funkcji dane zjawisko nie może pełnić z tytułu swoich
właściwości fizykalnych. Formą nadawania statusu jest formuła „X liczy się
jako Y w kontekście C”. Liczba i różnorodność funkcji dodatkowych – statusów – jest ograniczona ludzką zgodą. Tylko to, na co się zgodzimy, może być
statusem. Dla zaistnienia faktów społecznych osoby nie muszą być świadome
tego, że fakty powstają w formule „X liczy się jako Y w kontekście C”; nie
muszą być też świadome tej formy kolektywnej intencjonalności lub też mogą
reprezentować fałszywe teorie, np. o tym, że status małżeństwa musi być
potwierdzony przez wolę Boga. Gdy formuła „X liczy się jako Y w kontekście
C” staje się sprawą polityki i działania publicznego, nabiera normatywnego
charakteru, przybiera postać publicznie dostępnej reguły konstytutywnej,
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a co za tym idzie, tworzy nieistniejące wcześniej pole do łamania reguły
i nadużyć. Fałszerstwo pieniądza istnieje tylko, jeśli najpierw działa reguła
konstytutywna tworząca pieniądz, której to reguły fałszerstwo jest złamaniem.
Należy odróżnić konwencję i regułę. To, że kawałek papieru o danym statusie
uznaje się za pieniądz, nie należy do konwencji, ale reguły. To, jak konkretnie
wygląda ów papier (kolor, oznakowanie, kształt), mieści się w ramach konwencji.
Król w szachach ma status niebędący konwencją, natomiast jego fizyczny
wygląd pozostaje kwestią konwencji.
Searle twierdzi, że fakty instytucjonalne powstają systemowo: np. instytucja
rządu służy temu, by wpływać na nasze życia, instytucja pieniądza umożliwia
kompleksową, systemową wymianę, transakcje itd. Fakty instytucjonalne
są dla niego nierozerwalnie związane z systemem praw, reguł, zobowiązań.
Dlaczego potrzebujemy takich złożonych systemów funkcji statusowych? Czy
nie wystarczy proste ustalenie, że np. „własnością prywatną” (Y) nazywamy
stan (X), w którym ktoś w pełni kontroluje dany przedmiot na poziomie faktów
surowych. Jego odpowiedź jest taka, że złożone systemy funkcji statusowych
się po prostu społecznie i kognitywnie opłacają. Wraz ze złożonym systemem
funkcji statusowych tworzy się publicznie rozpoznawalne prawa i obowiązki,
tj. moce deontyczne, które zastępują konieczność surowej realizacji danej funkcji
(np. fizycznej kontroli własności prywatnej). Moce deontyczne dają szansę
na stabilizację funkcji statusowej, tzn. na to, że własność prywatna będzie nią
także wtedy, gdy ktoś nie sprawuje nad nią bezpośredniej fizycznej kontroli.
Członkowie społeczeństwa mogą się mylić co do pochodzenia reguł, skutków
funkcji statusowej Y, ale dopóki rozpoznają moce deontyczne generowane
przez tę funkcję, dopóty tworzą tym rozpoznaniem fakty instytucjonalne.
Nie chodzi tylko o to, co ktoś sam może zrobić, ale jaką sieć zobowiązań czy
uprawnień przy tym się tworzy. Searle omawia taki przykład: co, jeśli ktoś
wierzy, że papież jest nieomylny (że ma taką, nieistniejącą naprawdę, moc
niepopełniania nigdy błędu)? Czy funkcja statusowa bycia papieżem może być
nośnikiem nieistniejących, fikcyjnych, niemożliwych do pogodzenia z fizyką
mocy deontycznych? Czy w ogóle to jest funkcja statusowa? Searle odpowiada,
że tak, bo np. wiara w nieomylność papieża tworzy realne zobowiązanie (moc
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deontyczną) dla członków Kościoła, by w tę nieomylność wierzyć (Searle, 2010,
s. 118). Zobowiązanie okazuje się jak najbardziej realne, choć moc nieomylności
należy uznać za fałsz.
Do istnienia instytucji niezbędny jest język, który Searle ujmuje w złożony
i analitycznie zaawansowany sposób. Pomijam te rozważania, a to dlatego,
że kiedy śledzi się ostatnie prace Searle’a, wydaje się, że powoli zaprzeczają one
temu, jak ujmował język przez całe swoje życie zawodowe. Podkreślał bowiem
jego reprezentacyjny charakter w wąskim rozumieniu. Myśli są reprezentacjami,
stoją za „coś”, co znajduje się w świecie zewnętrznym, stąd twardy realizm
Searle’a. Język wyraża te reprezentacje. Rozpoznanie jako akt psychologiczny
jest treściowe (contentful), akty mowy realizują takie treściowe rozpoznanie.
Tyle że Searle, nieufny wobec hurraoptymistycznej kognitywistyki formalno-obliczeniowej lat 70. i 80., vide jego eksperyment z chińskim pokojem (Searle,
1980), znalazł u późnego Wittgensteina to samo, co znalazł tam m.in. Pierre
Bourdieu, Stephen Turner, Dan Hutto: zależność języka od czegoś głębszego
i niejęzykowego. Searle nazywa to tłem (the Background). Na tło składają się
niesemantyczne zdolności oraz dyspozycje organizmu i dopiero one umożliwiają używanie języka. Całość reprezentacyjnie ujętych stanów intencjonalnych nie wystarcza do wyjaśnienia nawet tak prostego zachowania jak
to, że człowiek potrafi wsiąść do właściwego pociągu. Searle pisze, że nawet
twierdzenie 3 + 4 = 7 wymaga istnienia tła i podaje dlaczego (Searle, 2011,
s. 121). W skrócie: argument wygląda tak samo jak u Turnera: aktywność
intelektualna, rozumowanie jest kwestią treningu organizmu. Ale przeciwnie
do Turnera Searle nie rozważa redukcji ontologicznej bądź epistemologicznej.
Nie twierdzi, że możemy sobie dać radę bez języka na najbardziej podstawowym
poziomie naszej egzystencji. Turner natomiast zdaje się uważać, że język jest
instrumentalnie przydatny ludziom, choć nie niezbędny.
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3.4. Realizm lasu tropikalnego Rossa i Ladymana
Realizm lasu tropikalnego (Rainforest realism) to barwna nazwa ukuta przez
ekonomistę i filozofa ekonomii Dona Rossa (2000). Użyta metaforyka nawiązuje
do „ontologicznej pustyni” Quine’a oraz do problematycznej interpretacji „brzytwy
Ockhama”, w której to interpretacji nacisk został położony na „niemnożenie
bytów” zamiast na „niepotrzebne niemnożenie”. Ross uważa, że „brzytwa”
nakazuje, co prawda, ograniczać liczbę bytów, ale tylko do niezbędnych dla
wyjaśnienia. A takich niezbędnych jest zdaniem Rossa naprawdę wiele. Nie
chodzi więc o liczebnie skromną ontologię, tylko o nienadmiarową. Naturalizm, który Ross promuje, prowadzi naukę właśnie w stronę pełnego bytów
lasu tropikalnego, a nie w kierunku pustyni. Pozornie jest to droga przeciwna
do tej, którą podąża Rosenberg i Turner, a bliższa Searle’owi i realistom krytycznym. Tylko częściowo tak się dzieje. Ross jak Rosenberg z dumą podkreśla,
że sprzeciwia się domestykacji nauki, uznaje się za scjentystę zorientowanego
na formalizację matematyczno-logiczną. Daleko mu do humanistyki, literatury,
antropologii i psychologii, ale, co intrygujące, w jego własnych słowach blisko
mu do socjologii (Ross, 2014, s. 20). Jest ontycznym realistą strukturalnym,
co doprowadziło go do współpracy z Jamesem Ladymanem.
Ontyczny realizm strukturalny jest stanowiskiem we współczesnej filozofii
nauki, które głosi, że struktury (relacje) są pierwotne względem obiektów
(Ladyman, 2019, s. 1). To skomplikowane stanowisko, które jednak z punktu
widzenia niniejszej książki zawiera w sobie wyjątkowo ważną tezę: że w świecie
istnieje obiektywna modalność. To hasło musi przykuć uwagę realistów krytycznych, bo coś bardzo podobnego zakładają oni w modelu SAC. Archer
broni równoważności wszystkich składowych tego modelu, Ladyman mógłby
powiedzieć: istnieje tylko S, a A oraz C są jako obiekty antropologiczną projekcją, ale wydaje się, że ten punkt niezgody jest chwilowo niewielkim kosztem
względem zysków z tytułu argumentu za obiektywizacją struktur. Realizm
krytyczny ma bowiem notoryczny problem z zewnętrznym uwiarygodnieniem
tezy o odrębności przyczynowej struktur. Argument transcendentalny – tak
musi być – ma tu pomóc, ale wymienione wcześniej stanowiska Rosenberga,
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Turnera i Searle’a świadczą na korzyść krytyków realistów krytycznych,
bo pokazują sensowne rozwiązania tego, czym są struktury i czy w ogóle
potrzeba postulować ich przyczynową odrębność. Poniżej przedstawiam
doktrynę realizmu lasu tropikalnego, by zastanowić się, czy jest ona sojusznikiem realistów krytycznych w tej sprawie.
Omawiam doktrynę na podstawie wspólnej pracy Ladymana i Rossa „Every
thing must go: Metaphysics naturalized” (Ladyman i in., 2007), w której
powstaniu gościnny udział mieli także David Spurrett oraz John Collier (na taki
komunikat o autorstwie zdecydował się wydawca tej książki). Omawiam
ją jako ostatnią, bo pod pewnymi względami stanowi ona klamrę spinającą
rozważania z pierwszego rozdziału. Główny cel Ladymana i Rossa polega
na przedstawieniu znaturalizowanego podejścia do metafizyki. Jest on ściśle
filozoficzny, ale przy okazji Ladyman i Ross zahaczają o wiele zagadnień
związanych ze zunifikowaną, ogólnonaukową praktyką tworzenia wiedzy,
z demarkacją, wciskaniem kitu, dyscyplinarną pogonią za rentą. W moim
odczytaniu ta doktryna wytrąca wiele argumentów z rąk antynaturalistycznie
zorientowanych naukowców społecznych. Odczarowuje współczesny „pozytywizm”, kreśląc wizję inkluzywnej, a nie redukcjonistyczno-ekskluzywnej
science. Realizm lasu tropikalnego zbudowany został na obiektywnym ujęciu
informacji jako ontyczności w świecie, co czyni go szczególnie interesującym
dla medioznawców.
Filozoficznie Ladyman i Ross biorą na celownik fotelowych metafizyków
i argumentują, że wymyślane przez nich teorie ontologiczne, dotyczące podstawowego „umeblowania” świata, mają się nijak do faktycznych wyników badań
naukowych. Główny zarzut pada w kierunku mereologicznych redukcjonistów. Ci teoretycy uważają, że świat składa się z obiektów, które dekomponują
się do jakiś najmniejszych części o możliwych do określenia własnościach
wewnętrznych. Zdaniem Ladymana i Rossa takiego wyobrażenia nie wspiera
obecnie żadna współczesna teoria fizyki (ale por. Berghofer, 2018).
Ladyman i Ross, kreśląc własne podejście, proponują zasadę naturalistycznego domknięcia. Zaznaczają, że interesuje ich podejście pragmatyczne:
jakaś zasada jest potrzebna, by odróżnić przydatną i nieprzydatną metafizykę.
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Przypominają, że zarówno pozytywiści, jak i pragmatycy potrzebowali kryteriów weryfikacjonistycznych, ale jeśli dla logicznych pozytywistów te kryteria
służyły wykluczeniu metafizyki, to dla pragmatyków miały one być właśnie
stosowalne do metafizyki. Ladyman i Ross opowiadają się za tą drugą strategią.
Dlaczego w ogóle zawracać sobie głowę metafizyką? To jest pytanie, które
zadają sobie też zwyczajni empirycy, i jak sądzę także Czytelnicy niniejszego
rozdziału. Ladyman i Ross (Ladyman i in., 2007, s. 27) odpowiadają: „jedną
z rzeczy, których oczekujemy od nauki, to możliwie jednolity obraz świata”.
Ta motywacja pojawia się też w realizmie krytycznym. W końcu analiza przechodniości i nieprzechodniości ma badaczy naprowadzać na właściwe połączenie
między teoriami a światem. Metateoretyczna totalność realizmu krytycznego
zmierzała właśnie w stronę jednolitego i prawidłowego obrazu świata.
Postulat jedności obrazu nie ma charakteru abstrakcyjno-normatywnego,
ale historyczno-empiryczny. Historycznie naukowcy nie są skłonni akceptować twierdzeń, które nie mają zakorzenienia w sieci połączonych przekonań
o świecie. Jednolity obraz świata ułatwia ocenę hipotez: jeśli są one połączone
z innymi hipotezami, łatwiej jest je rozważyć jako prawomocne. Ladyman i Ross
postulują więc myślenie w kategoriach sieciowej zgodności między naukami.
W pełni pokrywa się to z interdyscyplinarnym rozumieniem programów
badawczych, które przedstawiłem w rozdziale 1.
Nie ma więc ich zdaniem jednej metody naukowej. Argumentują, że nie
istnieje uniwersalny zestaw wyartykułowanych reguł, według których należy
podążać, by zawsze spełnić wymogi naukowości. Te wymogi i reguły są kształtowane środowiskowo, czyli instytucjonalnie. Naukowcy sami ustalają je między
sobą, cechuje je więc historyczna zmienność. Ale – co ciekawe – Ladyman
i Ross uważają, że nie są one zupełnie arbitralne. Powołują się na argument
ewolucyjny, który brzmi tak:
Ewolucja nie przystosowała człowieka do prowadzenia złożonych rozważań
indukcyjnych w domenach, które bezpośrednio nie wiążą się z przetrwaniem
gatunku. Takie złożone rozważania są ewolucyjnie dodatkowe i stały się możliwe dzięki umiejętnościom społecznym, czyli rozumowaniu na potrzeby
interakcji społecznych. Rozważania społeczne orientują się na wyłapanie
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błędów w koordynowaniu interakcji i w ten sposób właśnie wykształcają się
kryteria instytucjonalne (Ladyman i in., 2007, s. 28).
Z tego wynika postulat epistemologiczny: nauka jest zestawem instytucjonalnych filtrów zorientowanych na wyłapanie błędów w obiektywnym
opisywaniu świata i jako taka nie ogranicza się do żadnej konkretnej domeny,
a w związku z tym nie uznaje epistemologicznych konkurentów (jak religia,
spekulacja, humanistyczna wyobraźnia czy psychologia ludowa) w zakresie
tego, co jest faktem w świecie.
Ladyman i Ross podkreślają więc, że nauka stanowi przedsięwzięcie społeczne i kolektywne. Argument znów ma posmak ewolucyjny: jednostki nie
są wyposażone w żadne epistemologiczne punkty zaczepienia umożliwiające
pogłębioną refleksję o świecie. Dominacja nowoczesnej nauki wzięła się z wielokrotnego, kolektywnego stosowania instytucjonalnego filtrowania błędów,
nie z jednej metody naukowej. Opowiadają się zatem za weryfikacjonizmem
w pragmatycznej (od Peirce’a), a nie logiczno-pozytywistycznej wersji. Na tak
rozumiany weryfikacjonizm składają się dwie tezy:
Pierwsza teza: nie można traktować poważnie hipotez, których sprawdzenie
wykracza poza możliwości nauki.
Nie chodzi przy tym o sytuację, w której praktycznie nie można hipotezy
sprawdzić, ale o taką, gdy nie można sobie nawet wyobrazić, jakby to sprawdzenie
miałoby wyglądać. Ladyman i Ross piszą, że sprawa dotyczy odnoszenia się
do takich obszarów rzeczywistości, z których z zasady nie można wydobyć
żadnych informacji.
Doktryna realizmu lasu tropikalnego wskazuje też na ograniczenia nauki.
Jeśli można sformułować pytanie, na które nie ma możliwości udzielenia
naukowej odpowiedzi, bo każda odpowiedź jest tak samo dobra, to lepiej
zapomnieć o tym pytaniu. Ladyman z Rossem stawiają tutaj jasną granicę
między sensownością i bezsensownością inicjatyw naukowych. Podkreślają,
że ich weryfikacjonizm nie dotyczy jednak kwestii znaczenia. Zdanie „Elvis
spowodował Wielki Wybuch” (ich przykład) ma znaczenie, nie ma jednak
przydatności dla obiektywnej wiedzy naukowej. Rozważanie tej hipotezy nie
może niczego wnieść do nauki.

Realizm lasu tropikalnego Rossa i Ladymana

139

Druga teza: Każda teza metafizyczna powinna wiązać się z co najmniej
dwiema szczegółowymi hipotezami, które albo są powszechnie uznawane
za prawdziwe przez społeczność naukową, albo przynajmniej zmierzają do bycia
potwierdzonymi/uznanymi.
Postulowanie istnienia bozonu Higgsa było w ten sposób uzasadnione,
co znalazło empiryczne potwierdzenie po latach. To jest przykład „zmierzania
do potwierdzenia”. Formułowanie nowego sądu metafizycznego powinno być
uzasadnione tym, że wyjaśnienie oferowane przez połączone dwie hipotezy
wnosi więcej niż wyjaśnienie oferowane sumę wyjaśnień tych hipotez traktowanych z osobna. Powyższe może być traktowane jako epistemologiczny
przekład konceptu emergencji.
Co z hipotezami, które w danym czasie wydawały się potwierdzone, a wraz
z postępem nauki okazało się, że historyczne kryteria sukcesu były zbyt luźne
i obecnie hipoteza nie jest już tak dobrze potwierdzona? Ladyman i Ross piszą,
że nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli tylko hipoteza była kiedykolwiek
bezpośrednio rozważana przez poważne instytucje naukowe, to – nawet jeśli
potem okaże się fałszywa – może być podstawą metafizyki. Błąd zostanie
rozpoznany i skorygowany. Faktyczny problem sprawia natomiast to, że pewne
bardzo ogólne hipotezy nigdy nie były przedmiotem poważnych zabiegów
naukowych. Są po prostu deklarowane i na nich buduje się teorie. Odczytuję
to jako głos przeciw dyscyplinom, szczególnie tym, które powstają bez oglądania się na ustalenia innych dyscyplin i programów, tworząc na podstawie
deklaracji własne fikcje.
Przywoływani autorzy czynią jeszcze jedno istotne rozróżnienie. Uważają,
że domeną nauki, która aspiruje do ustaleń metafizyczny/ontologicznych,
są „realne wzorce” (real patterns). Jest to termin wzięty od Dennetta i zostanie
wyjaśniony niżej. Zauważają jednak, że nie wszystkie dyscypliny/programy
z konieczności muszą celować w ustalenia metafizyczne. Warunkiem naukowości dla Ladymana i Rossa jest filtracja instytucjonalna, nie obowiązkowo
autorskie propozycje ontologiczne. To ważne spostrzeżenie. Nie każda dyscyplina/program musi, a wręcz nie każda powinna postulować ontologię.
Tylko rozpoznanie realnych wzorców stanowi drogę do obiektywnego opisu
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rzeczywistości, tj. takiego, który będzie kreślony z motywacji do odkrycia
prawdy, bez względu na zmiany kontekstu praktycznego, komercyjnego,
ideologicznego i innych podobnych, jeśli nie mają one związku z nowymi
dowodami na niezbędność albo nadmiarowość wzorców.
Ladyman i Ross twierdzą, że jest wiele dyscyplin/programów, które nie muszą
celować w realne wzorce w takim sensie, jak powyżej. Wymieniają inżynierię,
medycynę, prawo czy studia nad politykami publicznymi. Wszystkie one
są pełnoprawnymi naukami, bo funkcjonują w systemie filtracji instytucjonalnej,
a jednak – porządnie prowadzone – na ogół nie formułują własnych wniosków
metafizycznych. Inżynieria często pragmatycznie opiera się na założeniach
klasycznej fizyki, mimo że ściśle rzecz ujmując, zachowują one prawdziwość
tylko jako pewne przybliżenie. Nie tworzy to jednak żadnego problemu tak
długo, jak inżynierowie nie postulują tez sprzecznych wobec współczesnej
fizyki. Czy naukowcy społeczni też przestrzegają tej zasady? Rozważania
Turnera nad retoryką normatywistów skłaniają do pesymizmu.
Czy medioznawstwo znajduje się w tej komfortowej sytuacji, by nie musieć
przejmować się ontologią? To inna postać pytania o praktyczny, a nie naukowy
charakter dyscypliny. W świetle przytoczonych w rozdziale 1 debat medioznawczych nie jest to rozstrzygnięte. Trzeba jednak zauważyć, że praktyczne rezultaty
inżynierii lub medycyny są trzecioosobowo sprawdzalne: coś inżyniersko
działa lub nie, pacjent został wyleczony lub nie. Praktyczność prawa opiera się
na rozbudowanej i wyposażonej w deontologię fizycznej przemocy administracji
państwowej. Każdy może zadeklarować aktem mowy wyrok, ale kontekst
instytucjonalny z searle’owskiej formuły X jako Y w C odgrywa tu kluczową
rolę, zatem tylko niektóre deklaracje doprowadzą do obserwowalnych zmian
w koordynacji ludzi (np. zastosowania przemocy). Ani medioznawstwo, ani
studia nad politykami publicznymi i podobne nie są tej sytuacji. Medioznawcze
akty mowy może produkować każdy, a to, że medioznawstwo akademickie
ma wciąż większe przełożenie na faktyczne koordynacje ludzi, jest pochodną
wyobrażenia o umocowaniu tej dyscypliny/programu w instytucjonalnej
filtracji błędów. Stąd motywacja do dopasowania ontologii medioznawstwa
do zunifikowanej metafizyki.
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Ladyman i Ross argumentują za fizykalnym domknięciem świata, ale
jednocześnie występują przeciw fizykalistycznemu redukcjonizmowi. Negują
ontologiczny fizykalizm, który zakłada, że u podstaw świata przyrody leżą
małe obiekty wchodzące ze sobą w interakcje. To jest wizja wywiedziona
z klasycznej fizyki, ale współczesna fizyka tego nie potwierdza. Dlatego
optują za ontycznym realizmem strukturalnym, wedle którego na fundamentalną metafizykę składają się struktury bez obiektów, które da się wyrazić
za pomocą struktur matematycznych lub wręcz nimi są. W każdym razie
chodzi o to, że w świetle ustaleń nowoczesnej fizyki nie da się wskazać obiektów
będących podstawowym umeblowaniem świata, a do tego miałby zmierzać
ontologiczny fizykalizm.
Wzoruj się na fizykach, bo ich standardy oceny przez ostatnie wieki przyniosły oczywiste rezultaty, zdają się mówić Ladyman i Ross (Ladyman i in.,
2007, s. 43). Podają argumenty za prymatem pracy fizyków według zasady
asymetryczności: nauki specjalne mają zwracać uwagę na fizykę, a fizycy
na nauki specjalne nie muszą. Jest tak, bo (1) w historii zawiodły wszystkie
próby wykazania, że rzekomo nieredukowalne byty i procesy niefizykalne
mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na rzeczywistość fizykalną oraz (2) w historii
wszelka wiedza o organizmach (living systems) może być wyrażona w terminach fizykalnych, które są częścią tego samego systemu wyjaśnień (praw
i generalizacji), który stosuje się do systemów nieożywionych.
Rozważania o dyscyplinach/programach i redukcji prowadzą autorów
do właściwej treści ich doktryny. Starają się wykazać – zgodnie z tytułem
książki – że „czas pożegnać rzeczy” i zacząć badać relacje. Przyznają,
że dyskusja na ten temat jest łatwiejsza w fizyce niż w naukach specjalnych.
Dlatego, by nie iść po linii najmniejszego oporu, rdzeń swojej doktryny
przedstawiają w sposób stosowalny także do nauki społecznej. Nauki specjalne definiowane są tu jako takie, które tworzą generalizacje możliwe
do potwierdzenia lub obalenia tylko za pomocą pomiarów dokonanych
w ograniczonych regionach wszechświata. Ladyman i Ross (Ladyman
i in., 2007, s. 195) podają prosty przykład: pomiary tylko w tych regionach
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wszechświata, gdzie występuje rywalizacja o zasoby, nadają się do sprawdzenia przez generalizacje ekonomii.
Punktem do dalszych rozważań jest obserwacja z wielu nauk specjalnych,
których jednostkowe obiekty mogą być względnie łatwo ugruntowane w klasycznej „atomistycznej” fizyce (np. człowiek przedstawiony jako zbiór komórek,
a te jako atomy), ale których obiekty złożone takiemu ugruntowaniu się nie
poddają. To jest problem reifikacji struktur. Człowieka można opisać w języku
fizyki i chemii. Grupę ludzi też. Nie sposób jednak łatwo wykazać, by taki
opis grupy ludzi nie był sumą opisów jej składowych. A w to właśnie celują
Ladyman i Ross, tyle że w subtelny i złożony sposób.
Ladyman i Ross (Ladyman i in., 2007, s. 193) odrzucają formę emergentyzmu, jaką preferuje realizm krytyczny, tzn. taką, w której kolejne warstwy
kompozycyjnie nakładane są na siebie. Uważają, że zobowiązywałoby to nas
do przyjęcia mereologicznej dekompozycji rzeczywistości, a taką współczesna
fizyka wyklucza. Ponieważ nie ma dostępnych dowodów ze strony np. realistów krytycznych, by to fizycy się mylili, to zasada asymetryczności tu działa.
Sympatyzują jednak ze słabszym ujęciem emergencji, które w realizmie krytycznym zdaje się też promować Dave Elder-Vass (2007). Takie emergentne
własności nie są możliwe do określenia z „niższych poziomów”. To stanowisko
epistemologiczne, dlatego Ladyman i Ross zamiast o emergencji wolą mówić
o skalach. Pozwala to zachować tezę jednego świata, a jednocześnie argumentować, że w pewnych skalach określone obiekty i ich własności są niedostępne
poznawczo. Ambicja autorów jest jednak taka, by zastosować to rozwiązanie
także w pespektywie ontologicznej. Chcą to zrobić, argumentując, że dokonywanie pomiarów w różnych skalach niejako wywołuje lub wyróżnia obiekty.
Piszą więc o ontologii skali.
Realizm lasu tropikalnego stanowi doktrynę realistyczną, więc instrumentalne traktowanie ontologii nie jest preferowane, bo oznacza kapitulację
rdzenia programu. Instrumentalizm oznacza, że ontologie nauk specjalnych nie
muszą przyczyniać się do realistycznie ujętego zunifikowanego obrazu świata.
To po części stanowisko Turnera, ale tylko w odniesieniu do nauki społecznej.
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Ladyman i Ross szukają innego rozwiązania, co stawia ich w analogicznej
pozycji do tej, w której stał Bhaskar w latach 70. XX wieku.
Znajdują je w koncepcji „realnych wzorców” Daniela Dennetta (1991). Koncepcja ta została zbudowana na bazie formalnej teorii informacji. W bardziej
przystępnych słowach, wzorzec można rozumieć jako przeciwieństwo losowości.
Wzorzec jest informacją, którą można opisać (zakodować) w wydajny sposób.
Ten zaś odnosi się tu do niewielkiej porcji informacji (bitów). Realność wzorca
odsyła z kolei do osiągnięcia sukcesu predykcyjnego za jego pomocą. Jeszcze
inaczej można spojrzeć na realne wzorce jako na ontyczną informację, która
może być wykorzystana przez obserwatora do udatnego wyróżnienia zjawiska
w danej skali, niezależnie od tego, czy obserwator faktycznie wykona pomiar,
czy nie. To ostatnie ma gwarantować realizm, a nie instrumentalizm realnych
wzorców. Realne wzorce stanowią podstawową ontyczność świata. Są rzutowalne
(projectible), co oznacza, że mają zdolność przenoszenia informacji o innych
realnych wzorcach. Co interesujące, Ladyman i Ross (Ladyman i in., 2007,
s. 228) bronią fundamentalności realnych wzorców od strony epistemologicznej.
Ich zdaniem, przyjmując naturalizm, współczesna nauka pokazuje, że tylko
realne wzorce są fundamentalnie rzeczywiste. Na temat tego, co mogłoby
być jeszcze bardziej podstawowe, nic nie wiemy i nie mamy na razie żadnych
wskazówek ani uzasadnionej motywacji, by szukać.
Realne wzorce odkrywa się w klasycznym rozumieniu odkrycia czegoś,
co istnieje niezależnie od aktywności poznawczej. Istnieją wśród danych,
bo dane, informacje, struktury matematyczne są tym, co nas otacza we wszechświecie. W tej ontyczności identyfikuje się realne wzorce oraz resztę wzorców,
czyli relacje między danymi, które w przeciwieństwie do realnych wzorców
nie są rzutowalne. Całość opiera się na platonizmie matematycznym, więc
Ladyman i Ross czynią wyraźne starania, by go znaturalizować (Ladyman
i in., 2007, s. 237, 260). Wpadają przy tym w pułapkę „fizyczności matematyki”,
tj. uzasadnienia postulowania tożsamości struktur matematycznych i fizycznych
(patrz: Nguyen & Frigg, 2017) i tego wątku już nie rozwijają.
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Powyższe stanowisko zakłada bardzo wiele zobowiązań ontologicznych
i epistemologicznych w tle. Najważniejsze z nich mówi, że informacja jest
ontycznością. Ladyman i Ross (Ladyman i in., 2007, s. 203) piszą, że realne
wzorce najpewniej istnieją w tych regionach wszechświata, w których nigdy
żaden obserwator nie dokona pomiaru. Obserwator w ich nomenklaturze
to zresztą ogólne pojęcie na dowolny system liczący, bo obserwacja/pomiar
oznacza liczbowe przetwarzanie danych. Komputer wysłany w odległą galaktykę, obliczający dane wprowadzone do systemu, będzie rozpoznawał realne
wzorce, jeśli one, ontycznie, tam są. Nie jest więc realizm lasu tropikalnego
antropologicznym konstrukcjonizmem. Ladyman i Ross nakładają na obserwatora ograniczenie wynikające z zasady naturalistycznego domknięcia:
obserwacja musi być wykonalna przez fizyczny system (czy to komputer,
czy organizm). Dlatego dopuszczają istnienie realnych wzorców „tuż przed
naszym nosem”, ale jednak ich nie rozpoznamy, bo brakuje nam fizycznie
ujętej mocy obliczeniowej.
To jest cios w naiwny realizm i podejście zdroworozsądkowe, ale cios, choć
zabrzmi to paradoksalnie, orzeźwiający, wyprowadzony bez wrogich intencji.
Ladyman i Ross są ontologicznymi pluralistami, ale nie jest to łaskawe, paternalistyczne podejście scjentystów do np. humanistyki, tylko logiczna konsekwencja ich podejścia. Dostrzegają, że przy pewnych skalach, w określonych
okolicznościach naiwny realizm, tj. ewolucyjnie umotywowana zdolność ludzi
do skutecznej orientacji w codziennym środowisku, jest analitycznie i pragmatycznie trafnym podejściem. Realizm lasu tropikalnego nie ma problemu
np. z fenomenologią społeczną, a zatem nie będzie miał kłopotu z większością
badań humanistyczno-społecznych, jeśli te są prowadzone przy zachowaniu
skali, w której występują obiekty zwyczajnej ontologii codziennego życia ludzi
(Ladyman i in., 2007, s. 5). Tak długo, jak podejścia fenomenologiczne nie
celują w wyciąganie prawdziwych wniosków o obiektywnej modalności świata,
a jedynie kierują się na praktykę koordynacji ludzi bez aspiracji metafizycznych
(podejście Turnera, psychologii dyskursywnej, części etnometodologii), tak
długo nie ma tu konfliktu.
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Realiści lasu tropikalnego postulują, że rzeczywistość nie jest i nie może być
sumą konkretnych jednostek. Jednostki powstają ze struktur po to, by obserwator mógł rozpoznawać stabilność/regularność w strukturze, jeśli ona tam
ontycznie znajduje się. Kluczowe dla realistów lasu tropikalnego okazuje się
to, że rozpoznanie, które organizuje i wyróżnia konkretną jednostkę, rzecz, obiekt
w strukturze danych, może być odmienne dla różnych programów badawczych.
Ross ekonomista broni tego, że ekonomia nie jest nauką o ludziach z krwi
i kości (Ross, 2014, s. 46). Człowiek jako obiekt w ujęciu pewnych programów
badawczych w ekonomii jawi się w formie wzorca z danych pomiarowych.
Natomiast człowiek z perspektywy psychologii jest osobą, całostką. Właśnie
dlatego Ross ekonomista stoi blisko socjologii, a daleko od psychologii i tak też
chciałby widzieć swoją dyscyplinę. Twierdzi on – w empirycznie uzasadniony
sposób – że faktyczne pytania badawcze ekonomii oraz socjologii są zbliżone
i dotyczą wzorców, regularności, stabilności w zbiorowościach ujmowanych
jako struktury danych, nie jako zbiory ludzi.
Ladyman i Ross nie widzą przeszkód, by stosować tę doktrynę jako metateorię dowolnego obszaru ludzkiego poznania, choć nie wszędzie będzie
to łatwe ze względu na brak wypracowanej praktyki (ilościowego) pomiaru
i sprawdzonej tradycji modelowania matematycznego/statystycznego. Jednakże
zasady realizmu lasu tropikalnego można zastosować wszędzie. Podają następujący humanistyczny przykład (Ladyman i in., 2007, s. 229): Czy Napoleon
Bonaparte istniał naprawdę? Oczywiście, że tak. Nie był fikcją, bo – i to jest
najważniejsze – obserwacja Napoleona w roku 1801 umożliwiała projekcję
predykcyjnie skutecznej informacji na Napoleona np. cztery lata później.
Bonaparte był realnym wzorcem. Indywiduum, tu Napoleon, jest wyróżnialne
jako (informacyjna) własność rozpoznanego realnego wzorca. To najważniejszy
wniosek, który realiści lasu tropikalnego chcą przekazać: obiekty powstają
ze wzorców, nie odwrotnie. Stąd bierze się postulat Ladymana i Rossa zawarty
w tytule ich książki: rzeczy muszą odejść.
Nie wszystkie matematycznie rozróżnialne tendencje są realnymi wzorcami.
Ladyman i Ross zauważają, że wiadomo to nawet na poziomie zdroworozsądkowym. Nie każda tendencja zwyżkowa na giełdzie, zobrazowana pnącym się
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w górę wykresem, jest realnym wzorcem w potocznym rozumieniu „czegoś
prawdziwego”, uzasadniającym inwestycję pieniędzy. Jakiś wzorzec pojawia
się – widać to w wizualizacji pomiarów – ale właściwa analiza naukowa lub
ekspercka pozwala dookreślić, czy da się go rzutować, czy nie. Co więcej,
realizm lasu tropikalnego ogranicza rozpoznanie realności wzorców tylko
do tych, które są możliwe w fizykalnej, a nie formalno-logicznej perspektywie.
Jakiś system dokonujący pomiaru musi być, a istnienie tego systemu powinno
spełniać warunki naturalistycznego domknięcia rzeczywistości.
Realizm lasu tropikalnego jest ontologicznie bogaty, stąd nazwa, bo zakłada,
że w różnych skalach mogą istnieć liczne realne wzorce. W wielorakich skalach
wyróżniane są też odmienne indywidua w zależności od rzutowalności wzorców.
Indywidua są więc konstrukcjami, ale Ladyman z Rossem (Ladyman i in.,
2007, s. 242) podkreślają, że nie o językowe konstruowanie chodzi. Wiemy
to, ponieważ niejęzykowe zwierzęta także potrafią wyróżniać obiekty w celu
rzutowania informacji, odnosząc przy tym sukcesy predykcyjne. Ladyman
i Ross widzą jednak miejsce dla konstrukcjonizmu językowego/społecznego.
Przyznają, że wyróżnianie indywiduum w praktyce wielu nauk specjalnych
odbywa się właśnie w odniesieniu do społecznie wynegocjowanych językowych
reprezentacji. Te reprezentacje, jeśli dadzą się rzutować, a to empirycznie
sprawdzają poszczególne dyscypliny/programy, są realnymi wzorcami.
Realiści lasu tropikalnego uważają, że niektóre realne wzorce mogą być
traktowane jako pozostające poza trybem reprezentowania (pozareprezentacyjne,
ang. extra-representational), tzn. „przeźroczyste” ze względu na przydatność
do obserwowania innych realnych wzorców. Ich zdaniem żadne indywiduum
nie jest takim „pozareprezentacyjnym” wzorcem. Wszystkie mają charakter
reprezentacji czegoś. To pozwala Ladymanowi i Rossowi nakreślić obraz,
w którym wszystkie obiekty np. nauki społecznej coś reprezentują i jako takie
nie mogą być traktowane jako samoistne, fundamentalne, niepodlegające
dalszym dociekaniom.
Z tej szczególnej perspektywy obserwacyjnej realiści lasu tropikalnego nie
widzą aż tak wielkiej opozycji między fikcyjną postacią literacką a człowiekiem
z krwi i kości. Różnica oczywiście jest, ale nie tak ogromna jak w „atomistycznie”
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rozumianej metafizyce, która traktuje fikcję jako synonim nieprawdy. Dla
realistów lasu tropikalnego fikcyjny bohater literacki stanowi wzorzec niosący
informację o innym wzorcu reprezentującym jakiś element rzeczywistości, a ten
być może o kolejnym i kolejnym. Nietrudno przełożyć to na zdroworozsądkowe
poszukiwania („prawdziwych”) pierwowzorów postaci literackich. Pytanie
tak naprawdę dotyczy tego, jak głęboko musi sięgać analiza naukowa, nim
przebrnie przez gąszcz reprezentacji i natrafi na pozareprezentacyjny realny
wzorzec w danej skali. Innym pytaniem jest to, czy jakakolwiek dyscyplina
poza fundamentalną fizyką może trafiać w pozareprezentacyjne realne wzorce.
Ladyman i Ross uważają, że skonstruowane rzeczy czy obiekty codziennego
doświadczenia i większości nauk specjalnych są co najwyżej skorelowane
z pozareprezentacyjnymi realnymi wzorcami, ale z naukowego punktu widzenia
nie reprezentują prawdziwie fundamentalnych struktur świata. Mają mnóstwo
innych funkcji, które są im nadawane z powodów praktycznej koordynacji
zwykłego, codziennego życia ludzi. To jest argument, który pojawia się także
w konstrukcjonizmie Searle’a w dyskusji o funkcjach. Przypomina również
kantowskie rozróżnienie na fenomeny i noumeny, ale nie jest z nim tożsamy.
Ladyman i Ross podkreślają, że w zasięgu ludzkiego poznania leży dotarcie
do „rzeczy samych w sobie”, choć tymi „rzeczami” okazują się pozareprezentacyjne realne wzorce w obiektywnej modalności świata. To, że naukowcy
często potrafią je odkryć, dowodzi właśnie wyjątkowości poznania naukowego
i jego dominacji nad wszelkimi innymi rodzajami wiedzy. Ponadto wbrew
kantystom realiści lasu tropikalnego uważają, że wiedza o fundamentalnych
strukturach świata ma charakter empiryczny, a więc zmienny i odwoływalny,
a nie aprioryczny.
To ważny punkt dla wcześniejszej dyskusji o demarkacji i pluralizmie ludzkiej
kreatywności. Wytrąca on argument krytykom, także realistom krytycznym,
którzy oskarżają scjentyzm/pozytywizm (w tym ogólnym znaczeniu) o intelektualny imperializm i autorytarne narzucanie swoich metod z formalizmem
logiczno-matematycznym. Scjentyzm w odsłonie realizmu lasu tropikalnego
odpowiada na to: dla wszystkich rzeczy, którymi zajmuje się np. twarda humanistyka, jest w tej doktrynie miejsce, nikogo z zasady się nie odtrąca.
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Z powyższych rozważań wynika też ważny wniosek dotyczący realizmu
krytycznego. Dla realistów krytycznych postulat ontologii głębi i niezbywalności konceptualizacji był rozwiązaniem problemu pominięcia obserwacji
empirycznej w domenie zdarzeń. Nie wszystko, co się dzieje, jest przez nas,
ludzi, rejestrowane. Jeśli za pozytywistami skupimy się tylko na obserwacjach
i pomiarach empirycznych, to pomijamy sporą część rzeczywistości, pewnych
rzeczy nie dostrzeżemy, choć one się tam znajdują – głosi jeden z punktów
programu Bhaskara. Realizm lasu tropikalnego uważa jednak, że nie da się
przeoczyć rzeczy (Ladyman i in., 2007, s. 244), bo one zawsze są antropologicznymi konstrukcjami.
W moim odczytaniu Ladymana i Rossa te kwestie można zilustrować następującym wyobrażeniem: powstaje urządzenie, które zostało zaprogramowane,
by dokonywać pomiarów różnych antropologicznie zdefiniowanych uprzednio
obiektów (np. ciał niebieskich). Podczas pomiaru fizycznie dostępne cechy
obiektów zostają opisane w języku matematyki jako dane ilościowe. W nich
mogą ujawniać się realne wzorce, ale do tego nie potrzeba interpretującego
człowieka, wystarczy system liczący, np. sztuczna inteligencja. Część z tych
realnych wzorców jest już nauce znana. Gromadząc dane, można odkryć nowe
relacje czy wzorce, które, choć obiektywnie istnieją jako struktury matematyczne,
nie miały dotąd antropologicznie przypisanych pojęć, terminów naukowych,
nazw. Przypisywanie pojęć w celu „uchwycenia” wzorca oznacza właśnie konstruowanie obiektów ze struktur matematycznych. Na tym polega odkrycie
naukowe. W tym sensie naukowcy muszą dostrzegać rzeczy/obiekty, gdyż
sami je tworzą. Mogą natomiast przeoczyć realne wzorce, gdy nie trafiają w nie
stosowanymi obecnie metodami obliczeniowymi. Można to odczytać jako
apel na rzecz większych wysiłków w konceptualizacji, ale tej matematycznej,
a nie zdroworozsądkowej. Ladyman i Ross występują przeciw domestykacji
nauki, bo uważają, że w kwestii metafizyki zdrowy rozsądek prowadzi nas złą
ścieżką: od realności i samoistności pojedynczych obiektów do antropologicznego konstruowania ich ilościowego uogólnienia (abstrakcyjnych wzorców).
A tymczasem jest odwrotnie: wzorce są realne, a obiekty skonstruowane.
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Pytanie metateoretyczne dla dyscyplin/programów brzmi więc, jak bardzo
można sobie pozwolić na tworzenie konceptów i do czego one prowadzą albo
czemu mają służyć z perspektywy ściśle naukowej. Wiadomo, że w życiu
codziennym zwykłych osób służą koordynacji i rozładowują obciążenie
kognitywne. To jest inaczej zadane pytanie o to, czy wszystkie nauki mają
w ostateczności sprowadzać się do fizyki i identyfikowanych przez nią pozareprezentacyjnych wzorców. Odpowiedź realizmu lasu tropikalnego brzmi
jednoznacznie negatywnie: nie, nie muszą. Nauki szczegółowe nie są redukowalne do fizyki.
Dzieje się tak dlatego, że nie ma możliwości dookreślenia wszystkich
informacji od strony globalnej, tj. z punktu widzenia fundamentalnej fizyki,
tej obejmującej pomiarami cały wszechświat. Część informacji musi zostać
dookreślona z lokalnej perspektywy obserwatora i temu mają służyć reprezentacje w postaci konceptów, dzięki którym wyróżniane są indywidua. Ladyman
i Ross polemizują w ten sposób m.in. z Rosenbergiem, którego hasło „fizyka
ustala, co jest faktem, a co nie” wpada właśnie w tę pułapkę: teorie fizyki nie
mówią przecież nic o Napoleonie Bonaparte. A jednak z perspektywy obserwatora, np. historyka, ujęcie rzeczywistości przez pryzmat skonstruowania
postaci Napoleona (przypomnę: skonstruowania nie językowego, tylko raczej
„pomiarowego”) staje się niezbędne, by uzyskać informację o całym szeregu
stabilności w znanej i dostępnej historykowi części wszechświata. Teoria fizyki
nie rozpozna stabilności historycznej geopolityki, tendencji gospodarczych
w Europie czy przemian kulturowych. Wszystkie one jednak są „informacyjne”,
więc jako takie mają status przedmiotu nauki. Ale pluralizm realistów lasu
tropikalnego ma swoją granicę. Ladyman z Rossem twierdzą, że identyfikacja
konceptów nauk specjalnych jako rzeczy, które prowadzą do rozpoznania realnych
wzorców będących reprezentacjami czegoś nie przyczynia się do pogłębienia
prawdziwiej wiedzy o metafizycznie ujętej rzeczywistości, tj. o pozareprezentacyjnych realnych wzorcach. By takie pogłębienie było możliwe, nauki
specjalne musiałby „przeskoczyć” koncepty wprost do identyfikacji realnych
wzorców za pomocą obiektów matematycznych, a właściwie do języka struktur
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matematycznych. To rzuca inne światło na rolę matematyki i statystyki w nauce,
gdyż okazują się one po prostu niezbędne.
Wydaje się wątpliwe, by dla przeciętnie ujętego programu badawczego
stanowiło to jakikolwiek problem, ale pod warunkiem, że ów program nie
aspiruje do formułowania wniosków metafizycznych. Jednakże by wiedzieć,
że program ma swoją granicę ontologizacji, trzeba rozumieć, z jakiej metateorii
wyrastają ograniczenia. Ladyman z Rossem proponują złożony program,
jasno przy tym wskazujący, w którym miejscu i dlaczego pojawia się bariera.
Z drugiej strony rozróżnienie na realne wzorce (te rzutowalne) i na zwykłe
dane lub relacje wskazuje na obowiązki naukowców w naukach specjalnych.
Nie muszą oni wyciągać wniosków metafizycznych, ale ich poszukiwania
realnych wzorców są zawsze ograniczone przez to, co globalnie ujęta wiedza
naukowa twierdzi w danym momencie. Nauki specjalne konstruują obiekty,
by natrafić na realne wzorce. To, które obiekty przydają się, a które trzeba
uznać za nadmiarowe, należy do badań empirycznych. Zasada weryfikacjonizmu jest metateoretycznie nadrzędna. To ściśle interdyscyplinarna postawa,
bo w weryfikacji pomaga całość wiedzy naukowej.
Wracając zatem do wyjściowego pytania o sojusz realizmu krytycznego
z realizmem lasu tropikalnego: Obraz, jaki wyłania się z powyższego opisu,
sugeruje, że realizm lasu tropikalnego może metateoretycznie zaoferować
wszystko to, co realizm krytyczny, lecz bardziej interdyscyplinarnie, bo w jeszcze
szerszym formacie niż tezy Bhaskara (doceniając tutaj jego interdyscyplinarne
ambicje). Realizm lasu tropikalnego potrafi ująć tak teoretycznie struktury,
by nie były bezpośrednio narażone na zarzut reifikacji. Znajduje też miejsce
dla sprawczości, kiedy przypisuje się ją ludziom jako realnym wzorcom. Najtrudniejsza do przekładu w modelu SAC byłaby pewnie kultura. Ladyman
i Ross nie odnoszą się do tego wprost. Można jednak wnioskować, że „kulturowe” wzorce są ujętymi w formie reprezentacji publicznymi deklaracjami,
rozpoznawanymi zdroworozsądkowo dla celów projektowania informacji
koordynującej, redukowalnymi jednak bezstratnie do innych reprezentacji.
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Realizm lasu tropikalnego jest zasadniczo sprzeczny z przynajmniej jednym
kluczowym założeniem realizmu krytycznego: antyempirycyzmem. Realiści
krytyczni zbudowali swój program wokół niezgody na banalizację i trywializację wiedzy o rzeczywistości poprzez prowadzenie analizy wyłącznie
na poziomie empirycznym. Badanie empiryczne stanowi oczywiście ważny
element metodologii realistów krytycznych, ale nie znajduje się w samym
centrum analizy. To okupuje konceptualizacja. Realizm lasu tropikalnego
odpowiada na to koncepcją obliczeń/pomiaru przez obserwatora i mówi, że nie
ma innej drogi poznania i to właśnie pomiar, w dodatku ilościowy, zajmuje
centralną pozycję. Identyfikacja realnych wzorców pozostaje zawsze sprawą
empirycznej weryfikacji z wykorzystaniem matematyki/statystyki. Ladyman
i Ross pewnie zgodziliby się z realistami krytycznymi, że istnieje pewien sens
w postulowaniu głębokiej rzeczywistości, jeśli uznać to za metaforę wskazującą na badanie faktycznie istniejącej ontycznej modalności w świecie, a nie
indywidualizowanych przy różnych skalach obiektów.

3.5. Wnioski dla medioznawstwa
Powrócę teraz do wyjściowego pytania o przydatność realizmu krytycznego jako
metateorii dla medioznawstwa. Przypomnę, że chcę rozważać tę przydatność
w kategoriach translacji, czyli potraktować to, co przedstawiłem w rozdziale
drugim, jako swoisty słownik prowadzący do dowolnego programu metateoretycznego we współczesnej nauce. Uzasadniałem w rozdziale pierwszym,
dlaczego taka swobodna orientacja w ogólnonaukowej, interdyscyplinarnie
powstającej wiedzy wydaje mi się niezbędna dla medioznawstwa. Wskazywałem
też, że medioznawcze debaty dotykają kluczowych spraw metateoretycznych,
a medioznawstwo ma kłopot z ustaleniem jednej, własnej pozycji metateoretycznej oraz ze strony poważnych przedstawicieli tej dyscypliny pojawiają się
głosy naukowej kapitulacji.
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Chciałbym teraz zastanowić się, jak mogłoby wyglądać korzystanie przez
medioznawców z realizmu krytycznego po to, by zająć jakieś stanowisko
względem rosnącej popularności naturalistycznych doktryn metateoretycznych.
Wybrałem w tym celu cztery doktryny, pod pewnymi względami do siebie
podobne, pod innymi odmienne, ale w moich oczach żadna z nich nie wpisuje się łatwo w aktualną praktykę medioznawców. Można spodziewać się,
że praktykujący medioznawcy zwykłego, żmudnego poziomu codziennych
badań empirycznych będą mieli raczej skłonność do zignorowania głosów
wzywających do rewizji założeń, postulowanych teorii i interpretowanych
wyników z tytułu niezgodności ze zunifikowaną, znaturalizowaną metateorią. To, czy naturalizm rzeczywiście osiągnie pozycję dominującą, pozostaje
oczywiście kwestią otwartą. Moja interpretacja głosów Craiga, Krippendorffa,
Katza, Petersa, Calhouna w debatach medioznawczych mówi o uświadamianiu
sobie przez nich, że zunifikowany, niewciskający kitu naturalizm zaczyna
dominować jako reakcja na rozpływanie się struktur wiedzy w globalnych
mediach. Mury akademii nie gwarantują perswazyjnego umocowania wiedzy.
Peters (2011, s. 1468) dosłownie to przyznaje i ogłasza kapitulację.
Wybrałem do omówienia te cztery doktryny naturalistyczne, bo w każdej
widzę istotne, niemarginalne miejsce dla badania mediów. Nie chodzi mi przy
tym o miejsce dla najszerzej rozumianego komunikowania jako „uwspólniania” (Pisarek, 2008, s. 9), bo takie miejsce w nauce znajduje się wszędzie,
czyli niestety nigdzie, ale właśnie o dość wąsko rozumiane medioznawstwo.
Wszystkie te doktryny opierają się częściowo na dostępności publicznych
deklaracji, dosłownych, interpretowalnych instrukcji postępowania, w celu
wyjaśnienia zjawisk społecznych. Na przedstawieniu tak rozumianego miejsca
dla medioznawstwa chciałbym się teraz skupić.
Zacznę od konstatacji, że obecna praktyka medioznawcza, zbudowana
wokół nieśmiertelnego modelu Lasswella, nakazującego rozłożyć proces
komunikowania na części: kto, co, jak, do kogo, z jakim skutkiem, zawiera
w sobie wszystkie elementy, które są metateoretycznie konceptualizowane
przez realistów krytycznych. Ta praktyka sprowadza się do badania tego,
co ludzie robią z mediami, za pomocą mediów oraz co media robią z ludźmi.
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Takie ujęcie pasuje wprost do modelu SAC, gdzie sprawczość ludzi przeplata
się z medialnymi strukturami i kulturą. Jennings Bryant i Dorina Miron
(2004, s. 666) w empirycznej metaanalizie trendów teoretycznych w literaturze
medioznawczej pokazują, że jawna prezentacja ram teoretycznych zdarza się
w piśmiennictwie medioznawczym rzadko, a zabiegi integrujące metateorie –
prawie nigdy. Wielu założeń trzeba się więc domyślać, na co wskazują także
rozważania DeAndrei i Holberta (2017, s. 170).
Domysły są więc takie: niezwerbalizowane założenia metateoretyczne
medioznawców uwzględniają to, że ludzie współtworzą media, ale te media,
gdy powstaną, uniezależniają się jakoś od doraźnego działania ludzi i jako
powstałe z działania, lecz zarazem od niego niezależne, wpływają na ludzi.
Dlatego medioznawcy, oprócz badania opisowego mediów, co jakiś czas proponują normatywne teorie mediów, podpowiadające, jakie podjąć przyszłe
działania ukierunkowane na taką ich zmianę, by te wpływały na nas w sposób
pożądany i społecznie korzystny. Tej współzależności ludzi i mediów towarzyszy
otoczenie kulturowe, które – tak samo jak media – wpływa na ludzi. Media
mogą też zmieniać kulturę i także w ten pośredni sposób wpływać na ludzi.
To 100% modelu SAC i bhaskarowsko-archerowskiego realizmu krytycznego.
Nic nowego, ale też nic wielce kontrowersyjnego dla medioznawcy tu nie ma.
Jak jednak pokazuje analiza Nathana Waltera, Michaela Cody’ego oraz Sandry
Ball-Rokeach (2018), dominującą tendencją w badaniach empirycznych jest
orientacja pozytywistyczna, a zatem: pomiary, statystyczna analiza zmiennych,
hume’owskie regularności, metafizyczny agnostycyzm. Istnieje więc pewna
nie od razu zauważalna rozbieżność między niewysłowioną metateorią bliską
realizmowi krytycznemu a dominującą praktyką okołopozytywistyczną. Bryant
i Miron (2004, s. 697) zauważyli nieco wcześniej, że teorie medioznawcze
powstałe w ten sposób niemal zupełnie nie mają mocy eksplanacyjnej względem
zjawisk społecznych, które obserwujemy w XXI wieku. Debaty medioznawcze
o wysyłaniu konceptów na emeryturę pokazują, że medioznawcy o tym wiedzą.
Deską ratunku może okazać się nowy trend medioznawczego teoretyzowania:
teoria mediatyzacji, o której Ewa Nowak-Teter (2019, s. 2) pisze, że jest jedną
z najbardziej prominentnych teorii w całości nauki społecznej i w humanistyce.
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W najszerszej wersji rdzeń teorii mediatyzacji sformułowali Nick Couldry
i Andreas Hepp (2017), dla których to media są konstruktorami rzeczywistości,
bo dostarczają ludziom konceptów, a tylko dzięki nim możemy orientować
się w świecie. Bez systemu konceptów nie byłoby możliwe istnienie świata
społecznego. Nie różnilibyśmy się od zwierząt. Media wywołują głęboką
mediatyzację, tj. wprowadzają do życia społecznego ludzi własne, medialne
współzależności, które przenikają codzienne, zwyczajne życia (stąd głębia
mediatyzacji).
I takie spojrzenie bezproblemowo daje się umieścić w modelu SAC, z tą może
różnicą, że zaburza nieco bronioną przez Archer równorzędność składowych
na rzecz struktur. Czy wychodząc od tak ujętego medioznawstwa, można
zrozumieć odmienność i bliskość współczesnego naturalizmu i doprowadzić
do translacyjnej unifikacji (meta)teorii mediatyzacji z ogólnonaukowym
stanem wiedzy?
Zacznę po kolei, od Rosenberga. Dla nauk biologicznych, społecznych
i humanistyki wyklucza on możliwość istnienia autentycznych sił przyczynowych i mechanizmów innych niż mechanizm ewolucji. Jednak sam
fakt, że konceptualizuje mechanizm jako coś działającego „w tle”, za ludźmi,
powinien przykuć uwagę realistów krytycznych i podobnie zorientowanych
medioznawców. Rosenberg twierdzi, że różne zmienności społeczne są funkcjonalne, tj. stanowią adaptacje. Od strony metodologicznej to, co medioznawcy
mają za procesy mediatyzacyjne, może być tłumaczone właśnie na adaptacje.
Pozwoli to dostrzec m.in. przydatność długofalowego rozważania funkcji
rozwoju technologicznego i tego, do jakich przystosowań motywuje on ludzi.
Z takiego miejsca droga do wypełnienia postulatu Rosenberga, by badać
lokalne punkty równowagi w celu wypracowania długofalowego predykcyjnego
modelu przystosowań, wydaje się możliwa.
Trudniejszy w tłumaczeniu jest postulat odrzucenia teorii umysłu. Wykreślenie
przekonań i pragnień pozbawia medioznawstwo kluczowej konceptualizacji siły
mediów: zdolności do inicjowania i ukierunkowywania procesu negocjowania
znaczeń w społeczeństwach, co wydaje się sercem głębokiej mediatyzacji,
jak to przedstawiają Couldry i Hepp. Samo dostrzeżenie problematyczności
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z przekładem odrzucenia teorii umysłu zmusza jednak do zauważenia argumentacji Rosenberga. Zgodnie z zasadą życzliwości medioznawca musi zapytać
samego siebie, czy Eric Kandel oraz May-Britt i Edvard Moserowie (na których
powołuje się Rosenberg) prawdziwie twierdzą, że pamięć nie jest zbiorem
treści propozycjonalnych? Jeśli neurobiolodzy się mylą, to dlaczego zdaniem
medioznawców się mylą. Gdzie tkwi błąd? Jeśli zauważę błąd, to jakie inne
rzeczy muszę zaakceptować, by go wytknąć? Jak mocnym argumentem jest
odwołanie się do introspekcji? Jak mocnym argumentem byłoby odwołanie się
do introspekcji w celu obalenia teorii mediatyzacji? Co różni te dwie sytuacje?
Nie rozstrzygnę tu tych kwestii, ale chcę podkreślić, z jak dużym zaangażowaniem intelektualnym trzeba się liczyć przed zdecydowanym odrzuceniem
tez Rosenberga w kwestii teorii umysłu. Pozostawienie oddziaływania strukturalnego i ograniczenie „intelektualnej” sprawczości (przez eliminację teorii
umysłu) prowadzi z kolei do pytania, czy współczesne teorie medioznawcze
są czysto strukturalistyczne? Jakie były historycznie argumenty przeciw strukturalizmowi w teorii społecznej? W jaki sposób teoria mediatyzacji zostaje
przed tymi argumentami zabezpieczona?
Czy ewentualna akceptacja przez medioznawców odrzucenia teorii umysłu,
czyli przekreślenie zdolności mediów do kształtowania znaczeń w naszych
głowach, oznacza, że dla żadnych rozważań medioznawczych nie ma miejsca
w znaturalizowanej nauce? Uważam, że odpowiedź jest negatywna. Takie
miejsca są. Wskażę je w postaci publicznych deklaracji w doktrynie Turnera,
który w tej sprawie mówi jednym głosem z Rosenbergiem, tylko jaśniej.
Rozpocznę jednak od realistyczno-krytycznego tłumaczenia antynormatywizmu Turnera. Jak wskazywałem, normy jako społecznie odrębne byty
są u Turnera przekładalne jedynie na przyczynowe przekonania i pragnienia,
a te – z racji odrzucenia teorii umysłu – muszą być dalej naturalizowane. Jeśli
nadać realizmowi krytycznemu interpretację bhaskarowsko-archerowską, jak
to zrobiłem w rozdziale drugim, to doktryna Turnera wymaga porzucenia
zarówno struktur, jak i kultury w modelu SAC. Zostaje sprawczość i nic więcej.
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Według realistów krytycznych struktury powstają w wyniku dyskursywnej
i pozadyskursywnej koordynacji ludzi, ale z niezbędnym elementem konceptualizacji, w którym koncepty są traktowane – podobnie jak u Wincha – jako
system wewnętrznych powiązań. Turner odrzuca to wszystko, więc jeśli może
mówić o strukturze i kulturze, to tylko w ujęciu instrumentalno-heurystycznym.
Próba tłumaczenia Turnera przez realistę krytycznego prowadzi właśnie
do takiego rezultatu. Warto sobie uświadomić, że na poziomie dostępności
konkretnych wyników empirycznych nie musi to wiele zmieniać. Zmienia się
interpretacja, ale nie same badania w znaczeniu udokumentowanych charakterystyk jakiegoś stanu rzeczy. To analogiczna sytuacja do badań nad opinią
publiczną. Oczywiście w doktrynie Turnera opinia publiczna jest co najwyżej
heurystyką, w doktrynie realizmu krytycznego stanowi zaś ontyczną strukturę. Dla medioznawców (chyba) też pozostaje strukturą. Tak przynajmniej
interpretował Cohen (2017), chcąc ją odesłać na emeryturę. Poważna różnica
ujawnia się wówczas, gdy analiza społeczna ma służyć interwencji. Zwracał
na to uwagę Harré. Jeśli cel badań medioznawczych polega na formowaniu
lub przeciwdziałaniu formowaniu opinii publicznej (tradycyjne zagadnienie
studiów nad propagandą), to kluczowe dla sukcesu teorii staje się to, czy obiekt,
który chcą kształtować, istnieje i jest podatny na kształtowanie, czy też nie
istnieje. Inne rozwiązanie obejmuje porzucenie realizmu naukowego i przyjęcie
postawy antyontologicznej w badaniach.
Turner opowiada się właśnie za takim rozwiązaniem, przynajmniej w odniesieniu do nauki społecznej, bo o innych milczy. Rosenberg dodatkowo wskazuje na nadrzędną wobec nauk społecznych biologię, ale pozostaje realistą
w zakresie fundamentalnej fizyki.
Znaturalizowane normy (jako przekonania) pełnią u Turnera funkcję
instrumentalnych punktów koordynujących zachowania (dobre złe teorie)
i jak u Rosenberga mają uzasadnienie ewolucyjne. Tłumacząc w ten sposób
Turnera, medioznawca byłby zmuszony do zajęcia stanowiska w kwestii tego,
jakie argumenty świadczą na rzecz realistyczno-krytycznej koncepcji systemu
pojęciowego, przez który doświadczamy rzeczywistości. Realizm krytyczny
odpowie, że jest to argument transcendentalny, ale medioznawca będzie musiał
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zapytać o okoliczności jego użycia: jak często pojawiał się on w medioznawstwie?
Z jaką krytyką i z jakim wsparciem się spotkał? Jakie są inne rozwiązania?
Dla Turnera wyjściem okazuje się model przekonań i pragnień oraz metodologiczna zasada badania przekonań przez konstruowanie hipotetycznych
systemów pojęciowych, dla których obserwacyjnie dostępne zachowanie jest
kryterium weryfikacji/falsyfikacji całego systemu jako hipotezy. Uznanie czegoś
takiego eliminuje różnicę między medioznawczymi teoriami empirycznymi
i normatywnymi oraz nakazuje spojrzeć na te normatywne jak na publiczne
deklaracje koordynujące. Dalszą konsekwencją tego ruchu byłaby potrzeba
translacji takich prac jak „Teoria działania komunikacyjnego” Habermasa
na język przekonań. Turner odrzuca teorię umysłu, więc kolejnym krokiem
jest translacja normatywizmu na nawyki intelektualne.
Tu właśnie pojawia się miejsce dla tradycyjnych badań medioznawczych.
Jeśli ostatecznie (według aktualnego stanu wiedzy) człowiek jest organizmem,
który ewolucyjnie przystosował się do nadwrażliwości w rozpoznawaniu
sprawczości i do dziś przekłada się to np. na pracę mózgu, który nieustannie
usiłuje dokonać predykcji rozwoju sytuacji w środowisku, więc „podejmuje
decyzję” najpierw i dopiero potem otrzymuje korektę środowiskową (feedback),
co nasza świadomość racjonalizuje po fakcie, to gdzie znaleźć tu miejsce dla
komunikacji językowej? Turner (i mniej czytelnie Rosenberg) odpowiada:
w publicznych, jawnych deklaracjach. W materialnie/fizykalnie dostępnych
elementach środowiska, których „znaczenie” jest kwestią treningu organizmu
przez nauczyciela, metodą pochwał i nagan. W jego ujęciu całość komunikacji
publicznej, werbalnej i niewerbalnej, jest realizowalna „na zewnątrz” mózgu.
Dlatego współczesna konceptualizacja umysłu wychodzi poza ciało człowieka
i uwzględnia otoczenie. Ludzie reagują na elementy środowiskowe. Część
z tych reakcji zostaje umocowana w trwałych praktykach, jak uczenie. Ich
trwałość jest ewolucyjnie uzasadniona, jak pokazywał Rosenberg. Uczenie
potomstwa polega na wykształcaniu skupiania uwagi na elementach środowiska zewnętrznego: np. na wizualnie postrzegalnych rysach na podłożu
albo na falach akustycznych. Reakcja nauczyciela i środowiska dookreśla

158

Realizm krytyczny a współczesny naturalizm

poprawność lub niepoprawność, co znajduje odzwierciedlenie w elektrochemicznych procesach w mózgu.
Publiczne deklaracje medialne, reprezentacje w najszerszym, ale materialnie
realizowalnym sensie, są normalnymi elementami środowiska i uczenie następuje
także względem nich. To jest element S i C w modelu SAC, choć bez żadnych
mocy sprawczych. Inspirowany realizmem krytycznym medioznawca, tłumacząc Turnera, musiałby uznać, że jeśli współczesna neuronauka prawdziwie
identyfikuje mechanizm procesu uczenia się przez organizmy, to elementy
modelu SAC nie są równoważne, dominuje sprawczość, ale jednocześnie
nieprzyczynowo ujęta struktura/kultura (jako historycznie rozwinięty i środowiskowo ograniczony zestaw wzorów do naśladowania) ma tam swoje miejsce.
Na tle Rosenberga i Turnera naturalizm Searle’a jest najłatwiejszy do przyjęcia. W pierwszej kolejności Searle nie odrzuca w całości teorii umysłu, choć
występuje przeciw niektórym interpretacjom. W jego doktrynie wciąż jednak
istnieją ontyczne myślowe reprezentacje, które są wyrażalne w języku publicznym.
Problem, jaki realiści krytyczni mogą mieć z doktryną Searle’a, polega na tym,
że – nieco paradoksalnie – w wymiarze społecznym okazuje się ona zbyt mało
materialistyczna (Porpora, 2016a, s. 422). Formuła „X liczy się jako Y w C” jest
nazbyt konstrukcjonistyczna. Searle broniłby się pewnie, że kolektywna intencjonalność zabezpiecza go przed zarzutem nadmiernego indywidualizmu-konstrukcjonizmu, ale dla realisty krytycznego, i jak sądzę dla większości
medioznawców, to za mało. Cóż bowiem wynika wprost z instytucjonalizmu
Searle’a dla medioznawców? Między innymi to, że media są instytucjami
stworzonymi na bazie faktów instytucjonalnych, czyli jako deklaracje typu
„Uznajmy, że ci ludzie w tym budynku, piszący te teksty będą liczyli się jako
sternicy uwagi publicznej, gatekeeperzy, twórcy porządku dnia w kontekście
typowym dla naszej zbiorowości”. Nie ma w takim ujęciu miejsca na faktyczne,
naukowo uzasadnione poszukiwania mechanizmu generatywnego po stronie
mediów, bo media to kolektywnie intencjonalne rozpoznanie grupy ludzi.
Spora część badaczy uważa Searle’a za teoretyka nowoczesnej psychologii
właśnie z tego powodu. Czy medioznawstwo, tłumacząc Searle’a, byłoby gotowe
porzucić materialność instytucji medialnych?
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Inną problematyczną sprawą dla dominującego obecnie podejścia medioznawczego jest rola, którą Searle w swojej teorii przeznaczył dla tła (tj. niemających
charakteru reprezentacji, niesemantycznych, utrwalonych, jednostkowych
dyspozycji). To zbliża go do Rosenberga i Turnera oraz pociąga za sobą
te wszystkie konsekwencje, które wymieniłem przy doktrynach tych dwóch
autorów. Jak sygnalizowałem, stanowisko Searle’a w sprawie związków między
tłem a poziomem reprezentacji (semantycznym) ulega istotnym przesunięciom,
w czym widzę właśnie jego naturalistyczną postawę. Na razie jednak jest Searle
o wiele bardziej otwarty i przyjazny dla tradycyjnego medioznawstwa niż dwie
wcześniejsze doktryny. Nic dziwnego zatem, że Couldry i Hepp odwołują się
m.in. do niego, kreśląc wizję globalnego konstruowania rzeczywistości przez
deklaracje medialne.
Ostatnią omawianą przeze mnie doktryną był realizm lasu tropikalnego
Ladymana i Rossa. Z jednej strony to prawdopodobnie najtrudniejsza do przyswojenia doktryna metateoretyczna dla medioznawcy czy realisty krytycznego.
Nie wpisuje się w żaden łatwy sposób w model SAC. Jest zbyt abstrakcyjnie
ujęta, by można było ją łatwo dopasować do niezmatematyzowanej nauki społecznej. A jednak to właśnie robi Ross, argumentując za zbliżeniem socjologii
i ekonomii, uważając że i jedna, i druga zajmuje się tym samym: identyfikacją
realnych wzorców w skali ludzi rywalizujących o zasoby w danym środowisku.
Stanowi to jakąś szansę interpretacyjną dla socjologów i ekonomistów mediów.
Widzę jeszcze jedną drogę zbliżenia. Ladyman i Ross ontologizują informację.
Mają ku temu powody i uzasadnienie. Powołują się na surowe eksperymenty
fizyki kwantowej, realizowane właśnie przy takim założeniu, że informacja
(i np. statystyka) posiada status bytu. Teorie fizyczne zbudowane na takich
założeniach pomyślnie przechodzą testy. W ujęciu ogólnonaukowym i historycznym to są jedne z najlepiej potwierdzonych teorii przy najsilniej rozwiniętej
strukturze rywalizacyjnej zinstytucjonalizowanej nauki. Uznanie, że dane,
statystyka, informacja, a przede wszystkim relacje są ontycznie realne, da się
przełożyć, choć z wyraźną trudnością, na język struktur realizmu krytycznego.
Głęboka rzeczywistość realistów krytycznych to coś jakby ontologia skali
Ladymana i Rossa. Mechanizmy to realne wzorce. Nie sugeruję tu bynajmniej
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ontologicznej ekwiwalencji, pokazuję tylko, jak można spróbować przełożyć
metateorię lasu tropikalnego na realizm krytyczny w celach jej praktycznego
zrozumienia i zastosowania poza metafizyką.
Jeśli to by się udało, wtedy klasyczne medioznawstwo dostałoby do ręki
argument broniący model transmisyjny, tak bardzo krytykowany z pozycji
kulturalistycznych. Można by wówczas argumentować: tak, informacja jest
ontologicznie przekazywana, bo dany realny wzorzec reprezentuje inny realny
wzorzec niezależnie od faktycznego pomiaru obserwatora.
Próby takich przekładów są obarczone kosztem. Doktryna Ladymana
i Rossa, ontologizująca informację, ontologizuje również matematykę. Stąd
ulokowanie tych autorów w okolicach matematycznego platonizmu. Z takiego
punktu widzenia matematyka ontologicznie i epistemologicznie, a zatem i metodologicznie, nie okazuje się kwestią wyboru „metody ilościowej”. To jedyna
metoda rozpoznawania realnych wzorców w świecie będącym strukturą relacji,
dla której obiekty są wyróżnianymi „punktami zaczepienia”. Przyjęcie takiej
optyki przez medioznawców byłoby powrotem do rozważań nad matematyczną,
nieantropologiczną teorią komunikacji Shannona i Weavera i być może uzasadniałoby pozytywistyczne badania medioznawców nastawione na znalezienie
obiektywnych, niewrażliwych na ludzkie interpretacje generalizacji i zależności
w obiegu informacji. Jest to też kierunek zasadniczo odmienny od tego, który
proponuje Rosenberg/Turner. W ujęciu Turnera matematyka stanowi nawyk
intelektualny wyuczony środowiskowo i wyjątkowo przydatnym społecznie,
ale na pewno nieistniejący jako osobny, platoński byt.
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4. Zakończenie
Moim celem było zadanie pytań o kierunki unifikacji metateoretycznej nauki,
w tym szczególnie macierzystego medioznawstwa. Opcja, którą proponuję,
to unifikacja przez translację: nastawienie na wzajemną przekładalność składowych różnych teorii czy też schematów pojęciowych. Warunek, by to się
powiodło, mówi po prostu, że twórcy metateorii (teorii oraz interpretacji)
muszą dbać o czytelne i jasne zobowiązania ontologiczne i epistemologiczne.
Przeciwieństwem tego jest wciskanie kitu.
Medioznawstwo znajduje się w trakcie gorącej debaty. Trwa ona w Polsce,
toczy się też na świecie. Skupiłem się na tych jej przejawach, które najbardziej
wiążą się z utytułowanymi nazwiskami i ośrodkami na świecie. Wnioski
z tych debat są raczej pesymistyczne. Medioznawcy widzą, że coś się dzieje, ale
pozostają dość wstrzemięźliwi w stawianiu jednoznacznych diagnoz i prognoz.
Poważnie rozważaną opcją jest rezygnacja ze ściśle naukowo-eksplanacyjnych
ambicji i przyjęcie pozycji wyczekującej na rekonfigurację świata oświeceniowej
akademii w nadziei na lepszy punkt wyjścia.
Moją propozycją opiera się na wykorzystaniu ugruntowanego, dobrze opisanego i spójnego programu metateoretycznego w postaci realizmu krytycznego
Roya Bhaskara. Starałem się przedstawić najważniejsze jego elementy w sposób
niefilozoficzny, koncentrując się na tych składowych, z których przeciętny
empiryk buduje swoją zwyczajną pracę badawczą. Realizm krytyczny jest
bardzo pojemną metateorią. W wersji Bhaskara/Archer dobrze wpisuje się
w codzienną praktykę nauki społecznej. Pozwala połączyć różne podejścia,
a kanoniczny dla tego programu model SAC stanowi wystarczająco elastyczną
ramę, by można było próbować ją nałożyć na najróżniejsze inicjatywy. Nie
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omawiałem krytyki realizmu krytycznego poza jednym, historycznie szczególnym wyjątkiem w osobie Roma Harrégo. Pokazuje ona moim zdaniem,
że realizm krytyczny może zostać jeszcze zreformowany i poprowadzony
w inną stronę, taką, jaką – być może – miał pójść w latach 70. XX wieku. Czy
po takiej reformie byłby nadal elastyczną i pojemną metateorią otwartą dla
(prawie) każdego? Nie sposób dziś na to odpowiedzieć.
Zderzyłem interpretację inspirowaną realizmem krytycznym z czterema
wybranymi doktrynami naturalistycznymi. W naturalizmie i naturalizacji nauk
specjalnych widzę bowiem tendencję na przyszłość. Debatujący medioznawcy
o tym milczą, co jest frapujące, biorąc pod uwagę niemal nieprzerwane pasmo
sukcesów neuronauki, która coraz śmielej i przekonująco rozwiązuje dawne
zagadki nauki społecznej. Naturalizm wymaga, by brać na serio ciągłość teorii,
wyników i interpretacji różnych nauk. Największa szansa medioznawstwa
jako dyscypliny/programu – to, że wszystko obecnie jest jakoś z mediami
i komunikacją związane – okazuje się też dla niej największym zagrożeniem.
Jeśli nasze teorie mają prawdziwie opisywać i wyjaśniać świat, to stajemy
w szranki z wieloma innymi programami. Wyścig trwa od dekad. Antynaturalistycznie nastawione programy badawcze znajdują się w bardzo trudnym
położeniu. Stąd często towarzyszący antynaturalizmowi antyrealizm, który
pozwala podważać tezę o istnieniu jednego tylko, wspólnego świata, by w ten
sposób zabezpieczać się przed krytyką. Medioznawcy mają jeszcze gorzej niż
np. psycholodzy. W świecie wszechobecności mediów jako technologii, każdy
jest menedżerem mediów, dziennikarzem czy też nawet medioznawcą. Wiedza
potoczna, zdroworozsądkowa, wyprowadzona z wieloletniego doświadczenia
staje się w tej skali, mówiąc Ladymanem i Rossem, wiedzą instrumentalnie
skuteczną. Antynaturalistyczne i antyrealistyczne medioznawstwo zmierza
ku analizie intuicyjnej, ateoretycznej, wyjętej z korekty instytucjonalnej pozostałej nauki, a przez to nieróżniącej się od wiedzy nieakademickiej. Realiści
muszą natomiast podjąć wyzwanie otwarcia się na taką korektę i w tym przede
wszystkim przejawia się aktywność ściśle naukowa.

Zakończenie
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Zaproponowałem realizm krytyczny, ale tak naprawdę właściwą propozycją
jest tytułowa translacja z zasadą życzliwości. Książka wyraża apel o poszukiwanie obszarów zgody między bardzo różnymi programami, o dociekliwość
w rozumieniu koncepcji teoretycznych i ich zastosowaniu, o uznanie dla wyników
badań, które zmuszają do rewizji założeń, zmianę przyzwyczajeń, ale dają też
nowe możliwości i oferują nowe punkty widzenia. Wszyscy manewrujemy
między kreatywnością, ambicjami, marzeniami a prawdą. Gdziekolwiek ona jest.
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Badań nad Mediatyzacją w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym
prowadzi zajęcia z zakresu metodologii nauki społecznej. Interesuje
się też problematyką dialogu obywatelskiego i różnorodnością form
jego realizacji.

Tekst książki (...) jest nowatorskim i ważnym głosem w dyskusji
na temat zrozumienia, czym jest współczesna wiedza naukowa z perspektywy kondycji naszej dyscypliny – nauk o mediach i komunikacji
społecznej – w kontekście bieżących wyzwań co najmniej trojakiego
rodzaju: po pierwsze, widocznego zacierania się w naukach społecznych granic między paradygmatami wiedzy naukowej, zmęczenia
fundamentalnymi dychotomiami, czemu towarzyszy „rozwibrowanie”
ładu metodologicznego; po drugie, narastającej i paradoksalnej
niepewności między normatywnie postulowaną interdyscyplinarnością badań, a wznoszeniem kolejnych instytucjonalnych murów
oraz niewątpliwego „rozlania się” przedmiotu badań medioznawców
na wszelkie przejawy „mediatyzacji” i „komunikacji” oraz, po trzecie,
zjawiska wyczerpywania się powojennych, tradycyjnych kategorii
badań w praso- / medioznawstwie, rodzącego konieczność odszukania bardziej adekwatnych założeń poznania naukowego.
z recenzji Jacka H. Kołodzieja

To nie jest książka dla każdego. To nie jest książka dla osób, które żyją
w przekonaniu o słuszności dokonanych wyborów metodologicznych.
To nie jest książka dla osób, dla których nie liczy się nic poza empirią.
To nie jest również książka dla zadeklarowanych normatywistów.
To książka dla tych medioznawców, którzy wciąż poszukują optymalnej drogi, którzy widzą konieczność posiadania twardej teoretycznej
podstawy i jednocześnie są przekonani o konieczności prowadzenia
badań empirycznych. To książka dla tych wszystkich, którzy mają
wątpliwości i jednocześnie nie liczą na to, że w prosty sposób się
ich pozbędą.
z recenzji Szymona Ossowskiego
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