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Czy między nauką i głupotą mogą zachodzić jakieś powiązania? Aby odpowiedzieć na to 

pytanie, należałoby uściślić i zdefiniować znaczenie obu tych pojęć. Nie jest to jednak sprawą 

łatwą. Tak bowiem jak ,,miłość niejedno ma imię”, tak też i nauka posiada niejedno oblicze, a 

głupota niejedną posługuje się maską. Warto jednak pobieżnie przyjrzeć się różnym maskom 

głupoty związanym z  nauką,  by zdać  sobie  sprawę,  jak  bardzo  obecna  jest  ona  w życiu 

współczesnym.  Zwłaszcza  teraz,  gdy  aktualne  jest  hasło  postępu  nauki  i  techniki,  i  gdy 

odbywające się zjazdy obradują nad ,,politechnizacją” życia i zarazem jego ,,humanizacją”, 

gdy pojawiają się głosy o niebezpieczeństwie przerostu techniki nad kulturą humanistyczną, 

sprawa obecności głupoty w nauce jest szczególnie aktualna.

W dobie obecnej nauka stała się zasadniczym czynnikiem kształtującym oblicze świata. 

Widoki  bowiem na  przyszłość,  jakie  roztacza  współczesna  nauka,  są  bardzo  obiecujące. 

Wystarczy wymienić kilka z wielu zarysowujących się możliwości. Jest rzeczą niemal pewną, 

że w niedługiej przyszłości zautomatyzowany przemysł będzie korzystał z energii atomowej 

produkowanej w dużych ilościach i tanio. Postępy w biologii umożliwią hodowlę nowych 

typów  roślin  uprawnych  –  plennych  i  odpornych  na  choroby;  oceany,  z  nieprzebranym 

bogactwem planktonu,  staną  się  prawdopodobnie  tanim źródłem zaopatrzenia  w pokarm; 

„mózgi elektronowe” zastąpią niepłodną pracę urzędników. Cały niemal wysiłek ludzkości 

zostanie  skierowany  na  tory  twórczości  kulturalnej,  co  wzmoże  w  niesłychanym  tempie 

dalszy jeszcze, trudny do wyobrażenia, postęp i dobrobyt materialny.

Rozwojowi  nauki,  która  otwiera  przed  nami  tak  olbrzymie  perspektywy,  towarzyszą 

jednak  niebezpieczne  zjawiska.  I  tak  zauważamy  najpierw  coraz  dalej  posuwającą  się 

specjalizację  nauk.  Naukowcy  nawet  z  tej  samej  dziedziny  często  nie  rozumieją  się 

wzajemnie. A cóż dopiero powiedzieć o naukowcach z dziedzin odrębnych, np. o humaniście, 

przyrodniku  i  przedstawicielu  nauk  technicznych?  Dyskusja  między  nimi  przypomina 

przysłowiowe  gadanie  „gęsi  z  prosięciem”  –  mówią  różnymi  językami,  zupełnie  się  nie 

rozumiejąc. Wytykając sobie nieuctwo, słusznie twierdzą, że – bez narażania się na zarzut 

głupoty – nie można wypowiadać sądów o tym, czego się samemu nie uprawia.
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Cóż jednak począć ze specjalizacją nauk, a przez to samo z coraz to liczniejszym zespołem 

szczegółowych  dyscyplin  naukowych?  Co  czynić,  by  wyrwać  się  z  zasięgu  dylematu: 

bogacenie  się  w  treści  poznawcze  przy  jednoczesnym  zawężeniu  ich  zakresu,  czy  też 

poruszanie  się  w  szerokich  horyzontach  problemowych,  poprzestając  na  ujęciach 

ogólnikowych  –  w  wyniku  czego  powstają  dwa  typy  człowieka:  specjalisty  i  dyletanta? 

Specjalista  to  ten,  który  wie  „wszystko  o  niczym”,  a  dyletant  przeważnie  wie  „nic  o 

wszystkim”.

Wydaje  się,  że jedynym wyjściem z tego dylematu jest  dobre i  na wysokim poziomie 

popularyzowanie osiągnięć poszczególnych nauk. Chodzi o to, by współczesny człowiek, ze 

średnim  co  najmniej  wykształceniem,  był  zdolny  zorientować  się,  a  nawet  zrozumieć 

tendencje  rozwojowe  danej  nauki,  by  wiedział  o  jej  najważniejszych  osiągnięciach  i 

najogólniej o jej metodach badawczych. Taka popularyzacja nauki nie jest rzeczą łatwą. Dana 

nauka  musi  posiadać  daleko  rozwiniętą  samowiedzę  –  jeśli  można  w  przenośni  tak  się 

wyrazić – by była władna najprostszym językiem codziennym przedstawić to, co w łonie jej 

samej się dokonuje. I taka właśnie popularyzacja może być dokonywana zasadniczo przez 

tych jedynie,  którzy ogarnęli i  zdali  sobie dostatecznie sprawę z jej  przedmiotu, metody i 

zasięgu badań. Naukowiec-popularyzator musi być dobrym „kucharzem”, który umie sobie 

poradzić z olbrzymim materiałem i tak go przygotować, by był strawny dla niespecjalisty.

A dalej – w człowieku istnieje nieprzeparta tendencja do uogólniania. Jest zrozumiałe, że 

naukowiec, widząc w swojej dziedzinie nauki znaczące osiągnięcia, będzie się starał, może 

podświadomie,  przenosić  do  innych  dziedzin  stosowaną  przez  siebie  metodę  badań.  Nie 

uświadamia  sobie  bowiem  dostatecznie,  że  metoda  jest  dostosowana  do  przedmiotu,  a 

automatyczne stosowanie jej do przedmiotu o innej treści i zakresie jest niedopuszczalne.

I tak rodzą się monstrualne głupstwa na podłożu naukowym, gdy ludzie nauki sądzą, że ich 

specyficzna  metoda  jest  władna  rozwiązywać  w  sensie  pozytywnym  lub  negatywnym 

problemy  innej  dziedziny  poznania.  To  nieuprawnione  mniemanie  płynie,  założywszy 

rzetelność naukowca, z niedostatecznego uświadomienia sobie własnej metody badań i jej 

zasięgu.

Wydaje  się,  że  lekarstwem na nie  jest  dokonywanie  nieustannej  refleksji  nad  treścią  i 

zasięgiem swoich metod badawczych i badanych przez siebie przedmiotów.

Co więc uczynić z wrodzoną tendencją do uogólniania?

Uogólnienia  mogą  być  prawidłowe  i  nieprawidłowe.  Jeśli  dotyczą  one  tych  samych 

aspektów rzeczywistości, to mogą być prawidłowe i prawomocne. I tak np. Einstein pragnął 



wyrazić wszystkie prawa fizyczne jednym wzorem. Jego próby syntezy były jak najbardziej 

uzasadnione, bo dotyczyły tego samego aspektu badanej rzeczywistości.

Tenże sam jednak Albert Einstein twierdził, że świat jest kierowany myślą, ale przekonaniu 

temu mógł dawać wyraz tylko jako zwyczajny człowiek – jako „spontaniczny” filozof. Nic 

bowiem nie uprawnia fizyka, jako fizyka, do wygłaszania twierdzeń o naturze świata.

Jeśli więc uprawnione są w poszczególnych naukach dążenia do coraz nowych syntez, to 

zarazem nie jest  uprawnione robienie przeskoków metodologicznych: niedopuszczalne jest 

wyrokowanie w świetle metody jednej nauki o innych naukach i dziedzinach poznania, nie 

leżących w profilu tego samego przedmiotu dociekań i ich „syntetyzowanie”.

Uogólnienia  filozoficzne,  dokonywane  z  metodologicznymi  przeskokami,  czyli  tzw. 

zwichrowane  filozofowanie  przy  użyciu  metod  nauk  szczegółowych,  są  głupstwem, 

chociażby nawet zostały wyhodowane w głowach geniuszów-naukowców.

Jeśli dziedzina nauk szczegółowych stanowi pożywkę dla głupoty, to o ileż bardziej czuje 

się ona zadomowiona w przybytkach filozofii jako najstarszej postaci nauki.

W  samych  początkach  naukowego  myślenia,  gdy  stawiano  pytania  mające  na  celu 

wytłumaczenie świata, padały odpowiedzi naiwne; zbyt szybko uogólniano intuicje dotyczące 

rzeczywistości. Na pytanie: jaki jest zasadniczy czynnik (arche) ostatecznie tłumaczący świat 

– odpowiadano różnie: jest nim woda, ogień, powietrze, coś nieokreślonego. Uważano, że za 

pomocą „elementów” można ostatecznie  rozjaśnić  zagadkę świata.  I  jeśli  ówczesny Grek 

uważał,  że  tak  należy świat  rozumieć,  to  cóż  on  właściwie  czynił?  „Konstruował”  sobie 

poznawczo,  w  sposób  mniej  lub  bardziej  uzasadniony,  przedmiot  i  aspekt  rozważań 

filozoficznych i w tym aspekcie wszystko osądzał. Gdy ostatecznym przedmiotem-bytem dla 

Talesa była woda, to i cały świat był dlań organizacją wody. Gdy dla Platona (lub Hegla) 

prawdziwym przedmiotem filozofii były idee (tak czy inaczej pojęte), to i cały świat był albo 

samą ideą, albo jej odbiciem. Gdy dla innego filozofa przedmiotem tym jest rzeczywistość 

jako materia,  to konsekwentnie wszystko,  co jest  realne w tym świecie,  musi  być tak lub 

inaczej  zorganizowaną materią.  Niemal każdy wybitny filozof dokonuje swojej  osobistej  i 

organizacyjnej „konstrukcji” przedmiotu. (Zresztą bez dokonania konstrukcji przedmiotu nie 

sposób jest w ogóle filozofować).

Inną jest sprawą, czy dana konstrukcja przedmiotu myślenia filozoficznego jest zasadna. 

Sprawa  wymaga  głębszej  refleksji.  Najczęściej  bowiem  bywa  tak,  że  „konstruowanie” 

przedmiotu w filozofii dokonuje się w sposób niemetodyczny, spontaniczny, niekiedy nawet 

„na  wiarę”.  A tymczasem wszystkie  twierdzenia  filozoficzne  zależą  od  obranego  aspektu 



przedmiotowego. Jeśli się zatem „konstruuje” poznawczo taki, a nie inny przedmiot, to przez 

to samo wyznacza się taki, a nie inny aspekt badań i zarazem ich rezultat.

Cóż zatem dziwnego, że sądy, jakie o innych systemach filozoficznych wypowiada filozof 

bez należytego uświadomienia sobie ich właściwego przedmiotu,  bywają nieraz naiwne, a 

czasem wręcz głupie.

Ale najpierw filozof musi sobie uświadomić sposób, w jaki „skonstruował” przedmiot swej 

własnej filozofii, oraz jego treść i zasięg. Jeśli – jak to niekiedy ma miejsce na terenie filozofii 

–  „konstruowanie”  przedmiotu  filozoficznego  poznania  dokonuje  się  przy  zmniejszonej 

refleksji, w jakiejś niemalże somnambulicznej „wizji” rzeczywistości, to cóż dziwnego, że nie 

ma takiego głupstwa, którego by w filozofii nie formułowano?

Aby więc  filozofia  mogła  się  „unaukowić”,  aby jej  twierdzenia  nabrały obiektywnego 

waloru, wpierw trzeba, by ona sama doszła do „samowiedzy”, czyli by filozofowie zdawali 

sobie  jasno  sprawę  z  zasadności  treści  i  zasięgu  przedmiotu  swego  filozofowania  oraz  z 

modelu filozoficznego uzasadniania.  Wówczas dopiero będzie można twierdzenia filozofii 

bardziej brać na serio i w ich świetle osądzać tak lub inaczej podstawy innych nauk oraz 

podstawy poznania rzeczywistości w ogóle.
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