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Recenzja rozprawy doktorskiej
Pana magistra Wojciecha Bartlomieja Zielińskiego
pt. lfolu i pr4:jemnośćjuko irrucjonulne kute§orie epistemolzgii uspołec:zltionej

w,

teorii

Karlu Mannheimct

Rozpralł,a doktorska przedstawiona do oceny składa się ze wstęptt, trzech rozdziałóll,,
zakclńczenia oraz bibliclgraf-ii (prac podrniotorł,ych. przeclmiotowych, czasopism

i

zródeł

elektronicznych) i liczy 167 strorl,
We wstępie Autor rozprawy (odtąd: Autor) przedstawia jej podstawowy cel".|akim .jest
rł,ykazanie słLtsznościtezy głoszonej przez Karla Manlrheima

procesll poznawczego

i znaczeniu metodologii ich

cl

społecznl,ch urvarunkclwaniach

badania. u.yrastającej

z takiego podcjścia

teot,etl,g7l1ęgo, dla pogłębiania rviedzy o naturzę deternrinant tego procesu, Przy czym. idąc za

intcrpretacją Roberta K. Mertona, Autor ukaztrje koncepcję Nlannheima jako łączącąw sobie

paradygmat socjologii poznania

i

wiedzy

z

paradygmatem pozytywistycznej naukowości.

I{ozrożniając drva typy rvyobrażeń transcendentalnych: utopię

i

ideologię Mannheitn. w

propollowallylll w rozprarvie odczytaniu jego analiz. nie tyIko rozpatruIe proces poznania_iako
grclmaclzcnie i przekształcanic infbrnracji" ale tez.iako ściśle
powiązany z działanienl człclwieka

ltrvarltIlkowanym przcz jego życie rł grupach społeczrrych i w społeczeristr,vie _|ako całości.
sl<ładającej się

z owyclr

LtrvarLlllkorł,ari

wiedzy nie powinno się ograniczać do czysto socjologicznych czynnil<olv

grrrp. We wstępnyclr urł,agach Autor tral'nie podkreśla, iż badanie

l,ł,pływając,vch na proces poznawcz1, i wiedzę jako jego rezttltat, takich jak struktrrra społeczlra.
insty,trrcje społecztle (rlp. państrvo), grupy społecznych realizujących cele pozna\\,cze. lecz

winncl uwzględniać także postawy, które kształtują się
społcczeństu,enr,

a

porł,iązanę są

z

w

relacji między jednostką

clsclbowością .iednostc,k.

iclr wolą i

a

przezywanien-l

przy.icrrrIrości, Jak pisał IVlarrnheim: ,,[...] do m;,ślerriajest zdcllna tylko jednostka. [... ] B,r,łoby
jeclrial< niesłuszne

wlliclskowanie na tej podstawie. ze wszystkie nr;,ślii uczucia. które porrrszaią

jednostkę.majązródłojedyniewrriej

iżemożnajeadekwatniewyjaśnićtylkonapodstarł,ie.iej

własnego clośrł,iadczenia zvcior,r,ęgo.1" W ten sposób Autor pra_unie rvzbogacic iposzerzvc
kclllcepcję ManIlheitna o llow,y wynriar. który rv jego przekonaniu. mozna rvyrvieśćz teorii
Matllllreima.
Cel jaki przyśw,icca analizom Mannheinia został trafnie Lrięty przez Autora rozprawv:
rozpoznatlie róznoral<ie_9o lł,pływuspołeczeństwa na proces poznania ijeuo rezultaty i zarazerrl
jal<o el-ekt uzl,s|<ania takiej

Sallla

wiedzy zneutralizolvanie owego rvpływu. Rodzi się tu pytanie.

cz1,

ŚrviaclornoŚĆ charakteru uwarunkowań społecznvch procesu poznania

_|est

iih wpływu i

r,vystarczającyln warullkiem wyelinritlor,vania
relac_ii między poclnliotem pozrrającynr

ienlożl i we

i przedmiotem pozllania, i przekroczenia ograniczeń

z rvyobrazenianli transcendentalnymi: utopią i ideolclgią. Zadanie to

związan1,'clr
n

uzvskania niezapośredniczone.i

clcl zreal

w1,,daje się

izclwania,

SłLrsznie zatem Atttor zwraca uwagę na istotny, paracloks..ieślinie antynonrię. w myśli

Mannheinra. Z jednej stron} twierdzi on" ze wiedza jest społecznie uwarunkowana. z drugie.i
.ial<o

g,łosicicl tej tezy,. niewątpliwie mającej związek

z

analizaml Marksa" tlwaza.

iż uznanie

zaleznoŚci wieclzy od społecznego kontekstu umozliwia badaczorł,i uzl,skanie perspekty,r,r,y

ijej kontekst. zarówno
społecznl,ch wiedzy, jak i cl jej treści i

clbiel<tyr,vnegcl clbserwatora. który sub specie aetern.ilcttis bada wiedzę

uzyskując wicdzę adcliwatną o ur.varunkorvaniach

fbrrlaclr lv polviązanitt

z

or,vym kontekstenr,

W ten sposób lvieclza obserwatora

sta.ie się

obiel<tywIla i nieuwaruIlkolł,aIla.

Podejście socjolo_eiczno-f-ilozof-iczIle

i

ttzlranic, ze proces poznania ma charakter

indl,widualrlo-s;lołeczny skłania do wskazalria pewnej grllpy czy warstwy społecznej .iako
zarvieszoIle.j między strukturą poclstarł,ową społeczeństwa. której działaria wieclzotlvórcze

u'olIle są od detbrmac_|i ze względu na wyspecjalizorvatle metody wytwarzania wiedzy,.
Socjologia wiedzy stworzotra przez Maksa Schelera.iest narzędziem. ktore ma unrozliwić

ralłach

Mantrheitntlwskiego podejścia ujawrlienie czynników determinu.iącl,clr

perspektyri,icznoŚĆ
transcencle

rv

procesórv pozllawczł,ch

i ich rezultatów., w

tym utopii

i

ideologii .iako

tltalnych rł,yobrażeń. Pan mgr Wojciech Zieliriski wpror,vadza.iąc do teorii

Mannhcinra czynniki lvo|i iprzyjenlności. o charakterze pozaracjonalnl,m i wiążącym proces
pozllania z wartoŚciarrli-ztnięrza do rozszerzenia zakresu teorii r.łę_uierskicgo baclacza. Istotlle
.iest

przl'tylrr zwróccrrie uwagi. iZ poziom obiektywizacji wiedzy w koIlcepc.|i Marlrlheilllzt Ilie

zależy jecly"nie od derrraskatorskich funkcji socjologii wicclzy. ale związany jest także z
clziałalnością.która czyni z badacza (..naukowca -humanisty") polityka. zaangażowanego w

]

K.

N.4annhei1-1,t.

lcleologia i ltlopict. Warszawa 2008, s.32.

tworzenię nolvej świadomości.Jeślitworzenie nor.vej świadomościoznaczałoby
przczrvycięzenie clefornracji zvl,iązanych

z

uwarunkolvanianri społecznynl

i

pr()ccstl

l]ozl]awczcgo przęz iclr rclzpoznanie. wórvczas można byłoby tcl niepokojące połączerlie
posta\\,y praktl,czncj

z

teoretyczną. polityki

z

dąźeniern do obiektyrł,nego prawdziwego

ploztratlia. co wydaje się przedsięwzięciem niemozliwym do urzecz,vwistnienia ze r,vzglęcllt Ila
_ie

_uo

welł,nętrzna sprzecznośc. uznac za przynajml-riej zorientowane tra uzysl<anie obiel<tywnej

wiedzy o przedtniocie. Wydaje się" ze Autor rozprawy uwaza taką perspekt,vivę za nieosiągalną,

za powrclt dcl schenratu wiedzy podnliot-przedrliot ido darvnęgo rozrożnięnia wiedzy
(Lrzasadniorlej)

iopinii. Wspornina we

obrazclrvalriach 1aktórv c,becnych

w

wstępie (s.lż) o rożnych społecznie w,ytwarzanych

teclrii Mannheima. ale traktuje

tlrvarLlttlicl,,vatre kotlstrllkc,.je ilrterpretacyjne.

je jako

czasovvo

W rezultac.ie wpralvclzie Lznaje. żę możrta byłoby,

.|c trznać za cz,r,nnik lvpływając,r,na rozwój wiedzy. ale spór o trafnośćt1,,clr korrstrtrl<cji

interprctacilnych nie byłby sporem o prawdę.
My,ślę"ze ta perspektywa jest znacznie bardziej obiecująca. mozna .ią bow,ietn
potraktolł,ać .ialto rnożlilvoścdokonywania w,yboru porniędzy róznl mi schenlatami
pojęciclrvynri iteorianli odlrtlszącymi się dcl f-aktów idokonywania selekcji ze względu na

krl,teriunl falsylilracji przy użyciu róznl"ch metod, W ten sposób proces poznawczy r,l,ciąz
zachor,i,,ttiąc

swój społeczny charakter. bl,łby drogą prowadząca do

schenlatór,v

illtelpretacilnyclr pclclclanych próbclln f-alsyfikacji i zbliżalącl,ch krok po kroktr do lvieclzy
uzasadnionej

i w tynl

le

pie.i

sensie można byłoby snuc analogie między teorią Mannlreinla a

clelnentalni stalrowiska Karla Poppera, co Autor czyni pod koniec rozprawy. Zastrzeżenie

iż perspekty,wa

Autora.

krl,tyczna wobec jakiegoś r,vyobrazenia transcendentalnego z

perspektyr,v1, innego lokalnego wyobrazenia transcendentalnego jest ułomrra

i

r,izględna jest

trathe (s. l4), Pclzostaje r,vszakze pytanie o mozliwoś c znalezieniabarclziej ogólnej perspektyrvy

i stopień jej urvarunkoll,ania. czi,li deforlnacji.

1

,

W rozdziale pierlvszynr ..Wieczny serl o epistćlre " Autor rozprawy rekoIrstruu.|e

koncepcję lviedzy w Lrięciu Mannheinla. Dlvuelementowa relacja podmiot-przedmiot. ktora
c,zęściorvo została zal<lł,estionowana przęz Kanta. iclealistóu nielnieckich. pozl,t,l,wizrlr

Conlte'a

i

ostatecznie przez Marl<sa uzupełniona zostala przez Mannheima

o

kontekst

historyczllo-by,towy. czyli znlienne historlcznię uw,arunkorvania społeczne. Poniewaz wieclza
nie jest pojrnorvana jako ogół doznań, lecz jako uporząclkolł,ana i lrieraI,chiczna struktura o
abstral<cl,inynr charakterze. która przejawia

r,l,vtrvclrzollych

przęz pcldnriot,

się

r.v pclstaci wyobrazeń transceIrdeIrtalllych.

któr1., _iest zarazem jednostkow,;-

i

urł,arttnlicllvatl1,

ponadirrclywidtralrrie. społecznie. Zasadnie Autor rozprawv podkreślalokalnośćrvyobrazeń
transcencleIltalnyclr: idecllogii

i utopii, podkreśla przy tym ich powiązanie z wartościami. Co

sprarvia, ze - jak stwierdza - nlają one charakter ponadlokalny iobiektywt-l1,(s.l7)? Ma o tl,nr
clcc vclo rr,,

ć ic h abstrakc

nośći odcz uwan ie przez podmiclt .i ako

yj

cl b

iektyu,nych.

Krvcstia ta jest zlożona, Mannheim unika rozstrzygnięć ontologicznych i prz1,|mując
istnienie tylko by,ttr materialnego, nie przypisuje wartościom innego, charakterystycznego dla

nich, sposobu istnierria, Ani rrie są one czyl-nś niernaterialnvm. alli tez nie nlają charalitcru

jalt u neclkarrtystów. którz1,'twierdziIi. że ich obiektywnoścl pole_ua

transcencletltalnego.

tlbtlw,iązyw,aniu, Stwierdzenie, iz przejawiają się one w sferze praktycznej.czylijako

na

elementy

nlotl,rł,acji clzialań. nierviele lvyjaśnia. poza tym. ze w takim razie nalężvje uznać za społccztrie
wytworzolle, obecne rł, kulturze i w tym sensie obiekt;rwne. prob|enrem w,szakze.iest nie tyle
statlls ont\lcznv lvartości. ale spclsób wl,bortt spor-nięclzy nich. Czy jest on również spclłecznie
ttrvarunl<ow,any przez hierarchizację obecną u, ludzkiej działalności.czy moze jest racjonalnie

uzasadnioIly ze rł,zglęcltt na obiektywne krirteria? Max weber wyraznie opowiada.iąc się za
egzystenc.ialnyrrr charakterem wyborórł, rvartości,czyli

podltreślał;lozarac.jorralną

i

ich

u_uruntolvaniu

lv

z1,,ciLr ludzi.

pozarraukową naturę wyboru rniędz5, rvartościanr i]. To

ozlraczałoby, ze rvielośćlvartościnie jest uporządkowana hierarchicznie, co unrclzliwiałob1,,
clcll<ony,rvanie

racjonalnie trzasadnionl"clr r,vyborólv pomiędzy ninli, Wy,daje się. ze i w rł,l"paclku

Mannheinra wl,bór pomiędzy rvartclściami przezyrvarrymi jako obiektywne ma charakter
q,yboru praktyczllego i e_9zysteIlc.ialtrego, opartego na kr1,,teriach społecznie ukształtowanycIr,

Teoria [Vlannlreirna

r,v

interpretacji p. nlgra Zielińskiego łączy rł, sobie aspektow-ośc czy

perspektyr,viczność poznania z pewnościąi powszechnością obowiązywania. Argurnentetll zaś
za połączenie

j.gu

r-n

tych drvóch cec:h poznania nla być obiekt1,,wllość by"tu rnaterialne_uo i lokalność

interpretacj

i. a

prar.vdziw,ość lviedzy

ma b),ć wykaz5,waIla poprzez

rzeczy,wistą

modyl-ikację przcdrnicltu. Przyznam, ze nie rozumiem tego połączenia kryteriunr prawdziwości

irnodyfikac.ji przedIlriotu,

W

prakty,ce społecznej uzyskuje

się zmiany

lnaterialtlvclr na podstawie doksy,, która nie rościsclbie pretensji

do

przednricltórv

powszechnego

obow,iąz1,lvania. a - biorąc pod uwagę kryteriunl rnodyfikacji przedrniotLr - przysłLrgiwałab), je.i

prawclzirvość. czy1-1iąc

z

niej epistćtne. Drugą mozliwośc stanowilabr u,iec]za ttzyskiwana za

poll1ocą.iakichś wl,stanclary,,zowanych nretod. Jej prawdzilvośc byłaby zlviązana z mozliw-ością
rr,l,jaśniania iprzewiclyr,i,ania faktór,v w,śrłietlehipotez rł_rprowaclzanych
rł,ór.l,czas mozlirve bl,łoby zastoso\\,anie kryterium pragmatycznego,

: Por. M, Weber. i\auktl
.juko
Warszarva. l998. s.lj l
.

z teorii. Dopiero

czyli uzyskir,vanie ztnian

:ctll,ót| i polrołunie [w:] Nl. Weber, Polityka _jako :alrótl i pcllt,olanie, Krakćlw-

opartych Ila Llzasadniorlej wiedzy. Jak zalern na gruncie tęorii Manrr|reima odroznic tlok,sę od
elli.stćme? W Zakończeniu (s.l52) Autor wprost pisze: ,,propoz1,,cja rvęgierskiegcl myśliciela
pcllvinna być traktorvana.iako rehabilitacja dclks!'. a nieco dalej (s.l53) strvierdza: .,węgierslii

nl;,'śliciclrlie rysLtie wyraznei granicy pomięclzy doksq i epi,stOnle określającclgół

z,iarvisl<

pozllawczych rnianenl lloologii," Co zatenr stało się z rygoranri metodologicznynri. które miałv
zapelr,niĆ wiedz1,,zblizcnie do pozytywistycznej koncepcji naul<owości? Nie mozna wyznaczvć

lillii

denrarkacy.|nej lniedzy

doksqi epislćnle. zatenr kryteria te

są zbędne

icel

nadania lviec,lzy

charal<teru uzasaclniotrego. a nawet prarłdzirvego. nie zostajc osiągnięty albo sprovn,adza się do

tezy socjologiczne i, ze rviedza to czl,nności i wytwory specyticznej grupy społecznej, jaką.jest
inteligerrcja, a ściślej.grupa społeczna badaczy.

Autor ur,vypukla MaIlnheinrowska krytykę tezy Marksa cl proletariacie jakcl
rł'oIIle.i

l<lasie

od ideologii. Z drLrgiej strony sanl Mannlreinr równocześnie obsta_ie przy stanorł,isku

głoszącl,rn społeczne uwarunkowania procesów pozna\vczych jednostek. twierdząc. że
inteligenc.ia przekracza o\,ve Llwarllnkowania i nadaje wiedzy clrarakter nieperspektywiczny

i

tlIlirł,ersalny. Moźliw,e jest to dzięki zorientowaniu w,iedzy na wartości. Do kwestii r.vartości i

talt zrvatlegcl clc-lniesicrlia do rvartościjeszcze polvrócę, W całej rozprarł,ie rvicloczne jest
dązenie, bv urvarutlkclrvanie spclłeczne wiedzy

ijej ogólne clbowiązywanie

ukazac jako spćljne

eletllentl,koncepcii Mannlreinra. Jeślijednak wziąć pod urvagę tezę Autora. iż nriędzi,, cloksq

a

ellistćme nie nra rvyraznej granicy, to okazuje się. ze nie_iest to rv pełrri nozliwe.
Iłozprarvę cechuje błl,skotliwość.l<tóra pozwala Autorow,i zestarviac rózne rł,atki teorii

z koncepcjami powstałymi wcześniej. zwłaszcza w XlX lvieku. jak i
rł,spółczesnl,nri autorowi Itleologii i ulrlpii czy zgoła na_inowszyrni, z ostattliego półwiecza.
Czasem te porównania cz5l kontrastowe analizv sygnalizują możliwościdentyf'ikac.ii lł,
Manlrlre iIna zarówtlo

analizclw-anej koncepc_ii clot1,,chczas niedostrzeganyclr aspektólv,
pclzostarviają

n

lecz są dośćskrótclrve

i

iedosl,t.

Z pewnościąnie nalezą do nich porólvnania z f-ilozofią ducha Hegla i zrozrożnienien-l
clLtszv i dLrclr

nienieckiej

lł,myśliMaksa

-

Sche lera. które oczyrł,iścienależą do ivielclrviekow.e.itradycji

zyvłaszcza nristykórv takich

przekracza ogralliczeIlia czasLl
clobra

i

i

jak nlistrz Eckhart.

Dr_rch.

inaczej niż clLrsza.

miejsca. ujnrując fakty w. 1rerspel<tvwic wartości:pralvcly,

lvolności (s.27). Tu rnoźna pokusic się o zestalł,ienie Nlannhęirnorł,skiego

przeclnriotu baclania

z

nlvśli

perspektywy r,vartości transcendentalnyclr

r,r,

Lrjęcia

neokantyzrnie tz), z.

lł'zględu rra hierarclrię i.vartości i ich poznaw,ania związanego z ernocjami w ujęciu Schelera.
Szczególne połclzenie inteligencji. niejako poza strukturą społeczną. iwynika.iące

z

niegcl

ttrvolnienie procesLl pclztrania ijego rezLrltatow od defbrmacji zw,iązany,ch z ulł,arttnkclwaniami
_5

społeczn),nri. tlasuwa rla rny,śl wcześniejsze koncepcje historiozot-iczl]e. w ktor1,,ch w pe\Ą,llylll

tllolnencie rozwo_iu historyczllo-społecznego następorvała radykalna zrniana
clLtclrorvego pclwiązanego

z jakąśfbrnracja

społeczną, Inteligencja

w

rozrvoj

tt

rłl,nil<u procesLl

społeczno-historycznego niejako zostaje wyniesiona ponad jego uwarr_lnkovvania. Transgrcs.ja
clLtc|ra przel<raczającego

ograniczenia duszy ma charakter _grupowy. związan,v z inteligerrcją

rr,,

czyln Autor r,vidzi paralele z filozofią ducha Hegla (s.29-30).

Nieco dale.i (s.47-'ł8) Autor zasadnie krł,estionuje tezę Mannheima.
i

ntc

l i

gcncj i poza strlt ktr"rrą kl asową urva ln

i

a j

iż pozyt,ia

ą od'błęd u perspekt1,,lv iznr u.

Wazne w rozwazalliach Autora_iest podkreślenie znaczęnia samośrviadomościr,v trięciu

Mannheinra, l<tóra

w procesie elvolucji intelektualnej i nrorallrej

pclzrł,ala na połączenie

irrtelekttr z pral<tyltą. planclrvania zdzia|anięln. Jeśliproces rozrvoju duclrowego lv porviązaniu
z,

przerniarlanli historycz,Iro-społecznl,mi prowadzi dcl fornr1,, sanrośw,iadomościugrurrtclrłane_i

rv społeczllyrrr podloztr._ial<i stanowi |<lasa inteligencji wyspecjalizowanej \v systematyczll,vm
rozr.voju wiedzy i .ie.| metocl. to sugeruje to swoisty koniec historii. przynajmniej..ieś|i iclzie o

uzyskir.ł,anie samośrviaclomościi rł,iedzy obiektl,wrrej. Niewątplilvie rł,idać tu lł,płyrv nry,śli

l1egla iMarksa. Mannheinl przejmuje od nich ideę wl,zwolenia

z

historycznych. Jednak, podobriie jak jego poprzedllicy" wpada

o_traniczeń społeczIro-

w

pułapkę, jaką jest

cloptlszczeIlie wyjątktr od powszeclinie wy,stęprrjącej prarvidłowości.uzależrriającej myślenie
clc1

waruIlkórv historyczt,lo-społecznl,ch. PoIlownie

wraca więc problem braku

spó.iności

kollcepc.ii aLltora Ldcolrlgii i utollii.

Wprowaclzając rozrożniellie Iniedzy realnością i realistycznością (s. 34-35) Autor
akceIltLlje holistyczny charakter obrazowania rzeczyrł,istościw teorii ManIlheima. WskazLlje

przy tym. iż rviedza staje się nowa rzeczywistością. co.jak mnietnam, lna oznaczac, iz rł,icdza
nie.jest wiernym ocltr,vorzeniem fzeczyw-istości, lecz jej interpretac.ią. Trudllo uznac ten aspekt
koncepc.ii Matltlheima za odkrvwczy,zważywszy na koncepcje przedmiottt iprocesu poznania
rł, idealizlnie

U

nienlieckim. w trcokantyzInie czy r,vreszcie w hermeneutyce Husserla.

Mannheinia znaidlrjenry rozrózrrienie nriędzy ideologią w, sensie partyktrlarrlynr

(l<rvcstionolvanie części..iclci"

i

..wyobrażeń" przeciwnil<a. czyli traktor.vanie wiedz1,, .jako

uwarunko,uvatle.i ps1,,chologicznie)

i

totalnym (|<rvestionowatric ctrlościśuiatopoglądu

przccivvnika, cz1,li tral<towanie wieclzy jako uwarunkor.ł,anej społecznie)-'. Moi,,,,,, zdaniern to
rozróztlienie, prz1,,r.vołanę przęz Autora (s._]6). nie llra tak istotnego zIlaczetria, jak uznarlie iz
praw-clzilvość.jest zrł,iązana z pewną całością,której elementem jest.iakiś fiagment wiedz;,.

J

K, ]\,lannheirn, ldeologia i utopict. op. cit., s.90-93

Ale

prawdziwośc przypisyrł,ana całości.jakiemuś zbiorowielemc,ntórv, które riaIezy,rozumiec.jakt-l
zclallia. nie rozrviązuje prtlblenlu. Autor pclrł,tlłuje się rra artykuł Barry'egcl Slnitha ptlśrvięcoIl1,
rrauki w f-ilozofii Leibniza, w którynr autor tw.ięrdzi,

r,lnirversalnemLrjęzyl<owi

iż prawdziw,oścl

.jakicgoś elcnrelltu zbiorLt za|eży od prawdziwości całego zbioru (s.36). .leśliidzie o s_\,stemy
ciedtrkcyjłle, a rviec tal<ie. iż zbiór órł, nrusi ttporządkorł,any ze rł,zględlr na relac.ię rł,vnil<ania.
to jest to oczywiste. Problenl w,tym,

dcdirkcyjnyrn. Niektóre

żę wieclza o jakiej mówi MarlIrheinr nie.iest systemem

jej fragmenty, czyli teorie w

per,r,nych naukach taką właściwość

pclsiadają. ale caloścr,viedzy nie. Wrriosek |ogicznie wyprowadzony zę zbioru zdań jest
prarł,dziw1,

r,v

seIlsie kohereIrcl,inyIn (co nie wyklucza jego zgodrrości z rzeczl,w,istością). alc

Manllheinrclwi idzie

o

prawclę wiedzy

rv sensie korespondencyjnym. przy

wszystkich

trLtclnościach, jakie wiązą się ze spełnieniem kryteriórv tej odmiany prar.vdzii,vości w ogóle, a rv

szczcgólności na grtlncie jego teorii.

Wnikliwe konrentarze Autora dotyczące różnicy,llliędzy relatvrviznrerrl i relac_io1-1izlltenl
w teorii ManIrheima wydobywają na pierwszy plarl wartośc prawdy jako idei kierunkowe.i.
porviązarrcj

z

intersubiektyrł,nościąw,iedzy,,. które rrrają zapew,nić rezultatom poznawczylT)

stttttts e1;islćme. Zgocla,

iż realistyczność rviedzy nie

polega na je_i bierno-cldtrvórczvllr

charaktcrze (s.42). Natomiast jeśliidzie cl czwarty ptlziom

-

uniwersalrry

w stosltnku

do

l<lkalnych ttwarttnltclwali. czyli do podnriotLt. przednricltu i kontekstu, to słusznie Autor traktLrie

tę nlozlirł,ośćz zastrzeżenianri, gdy,z wprawdzie lra pozionrie unirversaInynr pojawiłab1, się
odpowiedIliośc wiedz1,, i rzeczywistości, ale statlls rł,yobrazeń transcendelltalnyclr stałb1, się
llicjasrly. C.z,v zatern mozl]a uzrlać. iz orł,e lokalne formy wiedzy lnaja po częściodniesierrie do
rzecz1,,rł,istościjuk

lla

czwartym poziomie?

To jednak

oznaczałoby,

że r,vyobrazenia

tlanscendetltalne nie są w pełni uwarunkorvane społecznie i poznanie obiektywne jest

rv

pewn},n] zakresie mclzlilve . Czy taki poglącl mozna przypisać Mannhęimor.vi?

Auttlr biclrąc pcld urvagę grupowe uwarunkowanie wiedzy

r,v

teorii Mannheinra uzna.ie.

iż.jest 16 1yąteli arl,stcltelesorł,ski. Jeślitę analogię z Arystcltelesem traktować ptllvaznie,

tcl

trzcba tznać. iz wątplirt,oścbudzi stattrs wiedz1, istot politycznych, a za takie uzrraje lLrdzi
Arystoteles i autor ldeologii i ttttlpii. Arystoteles rozrożnia przeciez rł,iedzę o
(elli,stOme)

tyll-1,

i

co konieczne

iwieclzę prawclopodobną. odnosząca się clo clzialania 1politvka.

et1,1<a)a. U

ManIlheima oba rodzaie wiedzy ze sobą zespolone. a wiedza. ściśle
związana z działanięm. ma
stattrs najw5tższy.

To

stanor,visko zasaclniczo ocllniennc od Arl,stotelesowskiego.

Tak

w,ięc

porólł,nanie tlokonane przez Autora.jest et-ektowtle, ale bardziej retoryczne niz rnery,tor),czne.

4

Por. Arl,stotęles, Etyka Nili,onachefska, Warszawa l982, l094bl0-109,łb28.

Podjęta przez Autora próba znalęzięnia wspólny,ch elementów .ięzvkoznarł,stwa
lvspólczcsnego (granratyki konrunikacyjnej). socjologiijęzyka i rózrr;-,ch ujęć światal,r, tcclrii
MaIlnlleitrra .iest ciekar.r,a. ale wymagałaby pogłębienia. Przy tej okazji rrie sposob się

powstrzynlac ocl uwagi.

iż zarowno

deternriniznr .ięzykowy

czy proces stereotypizacji

i

l<oncepcja w,1,obrażeń transcendelltalnych okazr-rją się teoriami. l<tóre na nretapozionr ie są rł,olne

clcl społecztlych uwarunkowań,

jakirn pocllega r.viedza przeclrniotowa w}lrazana w językaclr,

stcreolypach i kształtorł,ana przęzwyobrazenia transcendentalne. Czyliponownie powraca idea
wyiątl<u od deternriniznru społecznego.

Clrarakteryztljąc metatizyczn>l aspekt koncepc.ji Mannheima Autor dostrzega lv niej
tly,llanriczne i historyczne ujęcie bytu (s.53-54). W.iakim sensie dla dynamicznej koIlcepcji bytLl

i odporviadającej jej clntolclgii istotne znaceznie nla ..irracjonalna sf'era stawania się"? Czy
Autor tl]a na nlyŚIi pclzaracjonalne przyczylly zmiany. czy|i sanlorzutnoŚĆ procesów
spoleczllych ipoznawczych'/ Jeślitak" to iona poclda.ie się lł,yjaśnialliuna gruncie
ervolucjonistycznych koncepcji rozwoju społecznego. W dynaInicznej metafizyce Mallnheima
pojalviają się ..ontologicznie obiektywne w,artości" jako rnotywatory działań społeczny,ch. Co
tcl właścirr"iezrlacz7,'? obiektyrvność jako rozpoznawalnclść ich obclwiązyrvania. clbecnclśćrł,

otoczellitl społeczn1,,m? Motywacje działań jednostkolvych są rł, istotnym zakresie clkreślane

przez spclłecznclść,ale pozostaje do wy_iaśnienia uwarunkor,vanie lvyborrr ponriędzy nimi,
Wybór jest aktenr rvoli. spontanicztlą decyzją? Czy jest jakośzobiektywizowally czy
subiel<tywny?

A może ostatecznie

rł,ybór jest próbą przełamania niervspółnriernościr,vartości.

clcclzją. która ma żrodla w sl"erze enrocji lub lvoli. skoro rozuIn rrie zna.jdLrje podstaryy do
uzasadll iell ia wyborLr?

ż.

Wprowadzając w drugim rozdziale do schematu Mannheima czyIlniki takiejak

przl,ienrnośc związarlą

z ideologią i wtllę łączoną z utopią Autor przvjmrłje, ze tell

sposób

uzyskuje się rviedzę o cloclatkowyclr mechanizmach perspektywy poznawcze.j (Aspekt,struklur)

i zrazem określasię granice nrożlirvościpoznania i .iakościtrzyskiwanego obrazu świata. Oba
czynlliki rnają charakter pozapoznawczy i w tynr sensie irrac.jonaln1,. choć,.iak sądzę. r,vola nie

llLtsi bycl Llznawana za pozaracjonalną. Wl,daje się. ze spontaniczllosc rvoli. jeślinic jest
o_9ralliczalla przeznakazy rozulllu, sprawia. ze łatrvo ją uznac za irracjonalną. Spytajnly jedIlak.

czy sprzeciw, odrzucenie jalio przejaw,y woli w utopii są irracjonalne,

cz1, są powiązane z

poznanietn i occna eletnentów rzeczywistości. Wydaje się, ze tak. WoIa nie tylko nie nrusi bi,ć
uzllana zaznaldującą się poza obszarem pozllawczynr, choó sanl nie.iest lbrnlą poztrawania. ale
mclże być powiązana zarórvno

z

tttopią, .iak

i z ideologią. Ideologia rozpatrywaIla z punktu

wiclzenia

_je.i

pozapoznawczych aspektów nloze być łączolra z przyjemrtością, gdy,z zawarte

vv

llicj treściwskutek stabilności icałościowości
obrazu śrviatada.ią poczucie Iloo|ogicznego
bezpieczetistlva. dzięki którenru grLlpa podlega konsolidacji. Poczucie bezpieczelistw,a
sk

otlso

l

i

dolva ne.i

_qrLl

py

je

st zródłenr przyj enrnośc i.

Ważny,,m eleInentetn interpretac.ii

teorii Mannlreil,na w ninie.|szej

rozprar,r,ie .iest

rlawiązanie pod wpłyr.vem lektur1, artykułu D. Andrewsa do Wittgenstęinor.vskie.j l<oncepcji
uzycia jęryk. lcleologia z tej perspektyw,v jawi się .jako system usensawniający język, gdyż
clostarcza lllu aparatur1,;rojęciorvej (s.73), ZarazĆ'm siła zrviązku ideo|ogii z językiem sprarłia.

że ideologia staje się svstemem spójnym i zamkniętym. Autor wskazuje, ze tell swoisty
..I-tlotradvzln ideologiczny", polegający

na r,vspółistrrieniu róznyclr całościor,vychobrazólv

Świata nloze bl,ć przełanrany poniervaz lł, icleologii istotny jest element krytyki innych
idccllclgii. Krytyka.ic-st spclscllrenr przekroczenia perspektywizlllu iclecllogii. Sl<łaniałbvnsię do

tezy. żę clopielo dialogicznośćczłowieka wy,jaśniazdolnośćprzekracztttlia
ideologiczn,vch. Należy przy tym zauważyc,

ze rvówczas ideologia ujawnia

irnoze tracić spójnośćizdolnośćzapewniarria poczucia
przlje r-rrnośćbędzie

o_uraniczeń

sw,o.ią w,zględllość

bezpieczeństlł,a. Wórł,czas

i

zanikac. Dialogicznośćczłorvieka będąca podstau,ą krl,tyki

rniędz1,,ideolclgiczne.i rvskazuje,
.ial<o rv1,,obrazellia transcende

źe instytucje podtrzymujące lub zgoła narzucające idecllogie

ntalne stają się mnie_| et-ektylvne.

Autor narviązLrjąc do rozw,azań Kanta o władzy sądzerria r.vskazuie naznaczę1,1ie uczucia
przyicnrności i przykrości.które rnaja charakter subiel<tywI1)1. a zarazęn1 roszczą sobie prarł,o
clo powszechności iobiel<tywności. poniewaz

w

l<ulturze definiorł,ane są krl,teria aprobatv

i

dezaprobat1,, i zdolnośc w),clawania sądów slnaku (s.96-97). Teoria Mannheinra ze rvzglęclu na

przedstawienie

i

w1,obraznię moze być wiązana

z Kanta

koncepcją władzy sądzerlia, gdyz

oclczucia podnriotrr cldtloszą się clo przedstawienia, nie zaśdo przedrniotu realnego. U
Mannheinra podl<reśla się rcllę zniekształconego obrazu w pewien sposób określone,ucl przez
przedlniot. Autor twierdzi, że rvspólnota systemu ivyobrazeń o śr,viecie rv obu koncepcjac|-1
prclrł'aclzi do konlforttr życia ccldziennegcl, pclczttcia bezpieczeństlva,

czyli do

zbiorcllr,e_i

przt'jenrnoŚci. Ta analogia.iest przekonyrva_|ąca. Trafnie teź Autor poclkreśla znaczellie braku
zainteresowania prarvclzirvością na rzęczroszc:zeń estetycznych i na ich rłspólnotolvy charakter

oraz fLlnkcję zaspo|<ajania interesórv, co odcztlwane jest jako przyjemnośc.

Nawiązanie do znanego wicrsza Zbicnieu,a Herberta ."Potęga slnaku''

lT}a

lł,zrnocniĆ tezę, iż wybór po_ulądu na świat.czyli wybór wyol"lrażenia transcendentalnego nie
tna charakteru racjonaltrego. |ecz oparty jest na doznaniu estetyczIlym (s.l02-103). Truclntl się

z

t,\m do końca zgoclzic. Smak rv tym r,vierszu rozumiany jest _iako odczucie nloralno-

e

Stctyczne. Odlnowa, niezgoda i upor to odczucia, które nrają aspekt poznawczv. polegającv rla

rozpoznawaniu rvartoŚci. r,v tym r,i,ypadku negatyrr,,nych. Zaśodniow-a posłuchu, rvybór
rvygnania i odrobina niezbędnej odwagi, to_iLrz działanie r,voli. Snrak zatem nla znacznie szersze

znaczenie niZ sugcrowałab,v

to

interpretacja Autora. Zatem porviązanie icleolclgii z

przvjerrrllością jest niewl,starczające. w grę bowicnl w,chodzijeszcze wola.

3.

Ostatni rozdział poświęconyjest związkonr utopii

i woli.

Skoro nie tylko

przvjenrność.a rvłaścirviepoczucie bezpieczeńsiwa (aką da.ie spójność obrazu śrviata). lecz
tal<ze

wola pojawia się

w,

obszarze icleologii. to wzajemny związek między ideologią i utopią

wyclaje się bardzo bliski. Autor tratnie cldczytuje teorię Mannheinra. która mówi. ze róznice

rnięclzy'ninri są tlchrvytnc dopiero ex p0,1t (s.l06). Mertclnorvskie pclrviązanie prarvdy i Lrtopii.
które przywołtrje Autor, wyda.ie się mało przekclnywające. Oznaczalob_\1 ol1o. żę nlr,ślcnie
tltopijne " l<lł,estionu.iąt- zastallą rzeczywistośćczy

jej część.odkrywa zarazem to. co ma

się

urzeczywistnić. Czy zatem idzie o prawdę, czy o przewiclywanie'/ Czy uznanie, ze utopia jest
opafta nie tyle na negacji, araczej na dostrzezeniuzalążków nowego. nie oznacza.iakiejś fbrnr1,

esencjaliznlu, którl,trudtlo uzgodnić

z

lvyobrazeniem transcendetltaltlym. niemającynr

clraral<teru ade|<watnego obrazu rzeczywistclści. Cdzie tu skądirrąd rniejsce tla pragmatyzln?

Słrrsznie zatęm Autor podkreś|a, że następLlje zanlazanie granicy rniędzy utopią

a

idccllogią. prau,clą a fałszenr. PrzywołLrje stanowisko Parrla RicoeLrra. który uwazał, ze oba

tworzą system sanrokontrolLrjąc1, się i
się. To by oznaczało. ze wspomniany monadyzm ideologiczny jest

rodza_ie lł'1'obrazeń transccndentalnych
sat-llocleInaskujacy

rozsadzany od Środka przez odziaływanie na siebie obu wyobrazeń transcendentalnvch.
Szl<oda. ze nawiązując do Ricoeura

Autor nie rozbudował tej interpretac.ii.

Anallza Mannheimorvskiej koncepcji utopii prclrvadzi Autora ku rozwazatlionr
vvazl<iego problemu, .jakim

mozliwoścpolityki jal<cl nauki (s.l l2). Mannheinr. w śladza

Schtifllern. odróznia adnrinistrowanie. które jest poporządkowane przepisom

i regułorrl, cld

polityki. która nla dcl czl,nieniaztym. co nieuregulowane, i rv tynr sensie irrac.ionalne5. Polityka

dotyczy zatem przekształceń związanvch z utopią. czyli

z

przekraczanienr terazniejszości. z

tyll1. co clopiero się tworzy,. Baclaczjest u Mannlreinla zawsze zaangażolłall1 politycznie rł,
wspólkształtoi.vanie rzeczywistości, a to jest zalężne od pewnego rodzaju jej poznania. Polityka

jako nauka" bo-twierdzi Mallllheiln -ocz,\,szcza clrogi do działania, a to zakłada
rozpoznan ie pewnych aspe którł, rzeczywi sto ści lub j e.| fiagnrentórv.

.iest niozliw,a

5

K.

N,lannheirT l, ltle ologict

i ttlopia, op. cit.,

s.

l47_ 1;ł8.

l0

Odrvrócrny jedrlak sytuację

i

sp1,,tajmy,

czy polityk jest także badaczem. Odpowicdz

ptllvinna byc pozytl,rvlla. bo polityk rozpoznaje rv pewien spclsclb rzeczywiste
realizac.ii projektów polity,,cznych, które

w,arlttrki

z natury rzeczy są zwrócone ku przyszłości.TrLrdno

jednak zaal<ceptclwąg1 pogląd. iZ polityk jest nairkowcem.

Nie należy nlieszać roli polit;,ka

i

eksperta. Pral<tyczna ,uviedza polityka może wspierać się na jakichś rezultatach badań
llaukowyclr. ale lna zdecydowanie illny" praktyczIly charakter, z elenrentatli pozaracjoIlalnyrni.
choc spełniającyltli funkcje poznawcze, które można określićtnianem wyczuwania tendencji rv

śrł,ieciespclłecznym. opartym na dośr,viadczeniu jednostkowynr

czynnikicln, sprawiającym, ze polityk dązy do realizacji projektów

i

grupowynl. Wola

-

.|est

celów. uwzględniając

system u,artości, który akceptuje. stale bacząc na okoliczności sprzyjające lub utrudniające ich
Ltrzeczyrvistriienie, biorąc pod uu,agę spodziewane skutki,

czyli kierLrjąc się zasadanli etyki

przckclnań i etyki clclpolviedzial ności.

Autor przywołtlje Maksa Webera,

b_v

wzmocnić swą tezę o naukowośc:i polity,ki.

l<tóra

ma być zdolna do przewidywania dzięki rviedzy.,wychodzące.i poza aktualne ur.varunkowania

(s.l24)."'Istotnie, Max Weber rv srvych metodologicznych rozważaniach pisał o badaniu
rvartościorvania, jakie jest obecne pośród jednostek i grup spclłecznych. w celu rozumiejącego

lvvjaśrriania ich działań. Ten rodzaj anallz określałza H. Rickertem mianem odniesienia dcl
wartości (trfertbeziehllng). Miało ono dla rriego.|eszcze jedno znaczenle.|ako rclzpoznawany

przez badacza lLtb przezeń deklaror,vany system wartości,decydLrjąc;, o wl,borze

i

tr|ęciu

przeclnliotlt badań: Wsponltliane przez Autora przewidywanie. jeśliwzorcenl jest narrka
pozytywna. nlLrsi być s),metryczne w stosttnl<u do wyjaśniaIlia. Sl<oro wyjaśnia się

fal<t;-,

przez

oclrł,ołanie do praw ogólnych czy generalizacji empirycznych. w czym pomocne są konstrukty

pojęciowe zwalle typami idea|nymi (można je uznac za modele teoretyczne), to słuzą one takze
przell,iclyw,aniu. Mozna uznac, iZ w polityce udział ogólnej rvieclzy naukowej odgryrva cclraz

większą rcllę, nie zmienia

tcl

jednak 1aktu" iż politl,ka jest bardziej praktyką i r.viedzą praktvczną

niZ ogólną wiedzą pozytyrvną. Nawiasem mowiąc, typ idealny mozna uznac za

wyclbrazenia transcenclentalnego. ale

w

pe

wną postać

1yąskim sensie, gdyż jest to konstrukc_|a pojęciolva

strłlorzotla przezbaclacza a nię stereotyp zdeternrinowany społecznie. Przy okazJ i, w zdaniu:
../.../ iclealny typ realizLlie wyobrażenia transcenclentalne. t,vm salnl,m jest Lrto;ristą (sic!) (s.l l3-

l l4).", chyba jest błąd i powinno być "jest utopią".

Wola idecyzje wpływ-ają na styl mlślenia.Po pierwsze, jeśliAutor podkreśla. iż clla
MaIlnheinra w,ola jest sf-erą nieświadoniie ulvarunkowaną

i jest

tun|<cją

duszy grupy

kształtującej jednostl<i. to nozna tu dostrzec parale lę ze stanorł,iskiern Webera i jego tezą. że

w,ybór pomięcizy rvartclścianli nie ma clraraktertt racjonalnego, lecz jest decyzją bez

ll

Llzasadnienia, uwarunkowanąprzez praktykę życiową i wolę, W tym sensie Weber i Mannheim

traktują r,volę jako moc. narviązując do Nietzschego, Po drugie, Autor pisze. ze polityk-

nallkowiec nie bada trtopii. a jedynie proces zmian. czyli skrrtek _iej oddziałylł,ania. rv
przeciwr1yrn borvienr razie nlusiałby być psychologienr. badającynr stany enloc_|onalne i
pragnierria lLrdzi (s.l l6). JeśliLrtopia jest projektem zmian. urł,zględniającym tendencje obccne

w

społeczcństwie. ktore polityk-naukowiec rozpoznaje,

to powodzelrie owego

pro.iektLr

rzLlco|lego w przyszłośczależy od wiedzy o ludzkich postawach i oczekiwarliach, Zanurzetlie

i

rv praktyce spclłecznej daje taką iviedzę

uiclpia-projekt zmian jest równocześnie ich

przewidywaniem. To zaśnie tylko zbliża staIlowisko Mannlreima do koncepcji Webera
rozulnienia lvl,iaśnia.iącego, ale także do myśliMarksa. u którego projekt rervolucji.iest utopią.
lrtóra ma się ttrzeczyu,istnić, bo takie są prawa rozrł,oju społecznego, na podstawie
rewolLrcy.iIla zmiana jest przewidywana

-

aktywiznlu, Trudno rvięc zgodzić się

któryc:1-1

szczególrle połączenie determiniznru history,cznego

z

i

tezą Autora. ze występują tLr róznice między

Malltllreimern i Markseln (s.l 22).
Manllheimor,lska naukowośćpolityki w interpretacji Autora. polega na uwzględriianiu

czynnika pozaracjonalnego. to znaczy postaw ludzi
znajdującl,ch

się poza

i ich

społecznych uwarunkorvań,

kontrolą działających i pclznający"ch podmiotóli, (s.l

l8).

Jeśli

urvzględninry Lriętą po Mannlreimowsku rolę inteligencji. porvsta.ie piltanie. czy polityk jako
tlatlkolviec nalczący do

te.i

grupy społecznej wolnej od deformacji pozrrawczych,.iest zdolny do

skutecznego działania ze r,vzględu na wiedzę niezdeformowaną" cz.v^ przecir.vnie. dzięki
zitt-lltrze niu w pral<tyce społeczrlej i trwikłaniu

wiedzy w kontekst społeczny zyskuje możlilvośc

reaIizacji utopii, czyli polit,vcznych projektów, wykraczających poza terazniejszośc. Czy
wreszcie postarva poznawcza daje się pogodzić z praktyką po|ityczną (s. l24). Autor stwierdza.

iz

ptllityka nie zmierza do wypracorvania narzędzi obiektyrł,izacji, lecz do bycia rrauką

z badaniem zjawisk rv darrej
. Zgoda, ale ten wniosek jest oczywisty. Natomiast Ll

praktyczną umoz|irvia.iącą skuteczniejsze działanie łączące się

sytLracji społeczno-lristorl,czrrej

Mannheinra clr,vo badanie nra charakter ogólnikowy, na co Autor polvinien bl,ł zrł,rocic uwagę.

SłLrsznie Autor krytl,cznie odnosi się do tezy Mannheima.

iż podstaw dla

sądólv

bezrł,zglęclnie obiel<tyrł,rrych nalezy szukać w utopii irv socjolo_uii rviedzy (s.l30). Wydaje się.

ze Mannheim nie oclnosi sLtltcesu próbując pogodzić ze sobą kontekstowy charakter wiedz,v

jej rzekonlą zc1olność do tbrmulowallia sąclów bezlvzględrlie obiektyw,nych.
Mannheim w miarę rozwijania srł,ych analiz ideologii i utopii dostrzega w nich rvięce.i
pclclobieristlv niż rożnic, bowienr oba wyobrazenia transcendentalne clelbrmują rvieclzę cl
społecznej i

rzeczyrvistości, Autor proponuje uzupełnienie teorii Mannlreim koncepcją P. Sztompki. by
|2

wiedza (w tvm użyteczna z punktu widzenia polityki) uzyskała charakter wieloaspektolvy

i

dzięlti tcmu prarł,dziwy,. Jcst to próba rvyjścia z impasu: rviedza zdeformowana społecznie wicclza obiektylł,rra. Zauważmy jednak. że leza Sztonlpki o obiekt1,,wnynr istnieniLr f-aktów.
którc przez baclaczy są Ltjnlowane selektywnie i aspektowo, to w istocię z dawna ugruntowany

poglącl

rł,teorii poznania ocl czasórv scholastyki. głoszący, iż istnieje rożnica nliędz1,

przedmioteIn llatcrialIlynr i przedrniotanri fbrmalnyrli nauk. PrzedIrriot lnaterialny nauki (to.
na co nakierowane jest pozrlarrie danej nauki) bada się poprzez przedrrriot,v fbrmallle (aspekty
pod

jakimi bada się dany przednriot). gdyz nie spclsób badać przedmiotu jako całości.W obu

z silnymi tezarrri metaflzycznyrni o obiektywnym istnieniu

wypadkach ITlamy do czynierlia
lal<ttlw

i istIrieniu

przeclmicltów., Status przedmicltu badari w teclrii Mannheima .jest słabszy.

tninlcl. iz stale pcldkreśla on. iz ostatecznym poziomenr ku któremrr kiertrje się poznarrie jest
rzecz1,,wistclśćnraterialna w sensie ontologicznynr. lecz nigdy do niej dociera,

Wola w,iąże się. jak było powiedziane. z lvartościami i wyborem pomiędzy nimi. Alttor
pisząc o roli wartościw,poznaniu (naukowl,rrr) zda.|e się rozumieć ją jako 11,ybór..zakresu. celu.

pośrednio narzędzijego realizacji fproblemu naukowego]". uwarunkowan,v przez okoliczności
społeczne (s,l3a), Urvaza za C.J. Olbrclmskim. iź wybór rvpłylva rregatylvnie na rzetelnclść
naul<olvą rvskutek doboru

i

kształtowania obiektrr elnpirycznego badarria.

W

koncepc.ji

ManIrlreinra r,r,clla ze rvzglęclr"r na lł,artościokreśla cęl badalvczy. co ma. zdaniem Auttlra. z

jednej strony defbrmor,vać obraz śr.viata,a z drLrgiej strony socjologia wiedzy ma być środkienr
prowadząc ynl clo pertc

l<cj o n i z tn

u

rn

etodo

I

o gi

cznego.

raz jeszcze wybór przedmiotu badań np, decyzja o urł,zględnianilt
określonyclr zmiennvch zarówno w naukach przyrodniczych, jak i w społecznych czy
Por,vtórzmy

lrulnanistycznych jest niezbędnym warunkiem uchlvycenia w zrożnicowanej rzeczywistości

zrviązkórł,. l<tóre mclgą oltazać się regularnościami, jakinl można nadac status prarr lub
gellcralizacji empiry,czIlych, Rickert i Weber twierdzili. ze system założęń o wartościLliąc_vm
clrarakterze.

czyli zainteresolvanie badacza określonynri znriennymi i relacjami między, ninri

.iest niezbędny. a nie tylko..przydatny",

Ilaukorvcgo

i lv doborze

jak pisał Merton (s.l34). w sfbrnrułowaniu problemu

lal<tow. Wartości. ktore wpływają na aspektowość poznania.

i

na

ol<reślenie fbrmalrlego przeclrnicltt-t baclań. mają swe żrodłow spoleczeIistwic. ale ponier.vaz

lnyśleniesysten,}atyczne, w tym naukowe, jest uprarvianie od lvielu stuleci. to wartości
specyficznie poznaw,cze, standardy badawcze i nletodologiczlre stawioną bezpośredni kontekst
obecny w społecznościbadaczy, Wybór przedmiotu badań jest w ujęciu Mannheima powiązany
z wcllą, l<tóra nra d|a niego pozapoznawczy charakter" ale od tego montentu badanie przeclnriotu
pocllega rygorom i stanclarclclm metodologicznym. Ich nośnikiem jest grupa społeczna badaczy,
l_)

czyli inaczej

inteligerlcji,

a jej

pozaklasowy/ponadklasor,vl,charakter

clbtlrvi ązylvani a stanclardów naukowegcl

obiektywizm

wzmacnia siłę

u,

Jeś|iidzie cl tlvierclzenię Autora, iż według Webera rożntca miedzy nattkanri ścisł,r,mi

(przyrodIliczyrni)

a

społecznymi i hunranistycznynri polega

motywLrjących baclaczy.

na

różnic1,

interesorł,

a nie na odmięnności nretodologicznej ze względu na

przecllniotórv t;,ch trup nauk. to

rrie

róznice

jest ono zasadne (s,l36). Weber jako metodę naul< ścisł,vch

(prz1.,rodniczych) wskazuje w,y.iaśnianie, a w wypadkLt nauk społecznyclr (i humanistycznych)
nretcldę Verstehen. na którą składają się rozumieńie sensu (aktuelles Verstehen) i wyjaśnianie

rozumiejące (erkldrentles Verslehen).
tclzsama

z

cleclukcją,

Z

kolei twierdzenie, ze rzetelnoścpoznawcza jest

a ta nra ograniczclne mozlirvościpredykcl,jne. tez budzi

zasaclnicze

wątplirvości (s.l37). Być może.|est to jakiśskrót myślowy. W rzeczyr,vistości zastosorvanie

twierdzeń teorii

do

wl,jaśrriania i przewidywania f-aktów. wymaga dedukcyinego

wyprorł,adzenia z teorii zdari. l<tóre mają odniesienie do doświadczanych lub przervidvlvłtIl1,ch

Dedultcljnośćnie jest zatetn cechą li tylko

firl<tór.l,.

Natomiast należy się zgodzic

z

nar"rk

lbrrrralnych.

Autorem,

gdy idzie o Jego

interpretację

Mannheinrclwskiego ujęcia wolijako z jednej strony tożsamej z interesem klasy spclłec:zneJ, a z

jako czyrrrrilia unrożlir.viającego wykraczanie poza uwarunkowania społeczne. gdy

drLrgiej

skierowalla jest ona na interes pozaklascllvy, gdy _iest czyrlnikiem nlotywLrlący,,m człclrlkólv

grupy społecznej inteligencji (s.l39). Przy tych zastrzeżeniach ltznanie wclIi skierolvanei na
wartościjako warrtnek konieczny. choć niewystarczający, uzyskania wiedzy pervnej. nalezy
po tra l<torł,ać j

ako

zasac1Il e.

Wnioski wyprowadzone

z

f-alsyfikacjonizmu Poppera w odniesieniu do koncepc.ii

Mannheinra są w zasadzie trafhe (s.l50-

l5l). Koncepc.ia procesu poznawczego jako zamkniętej

kclnstrukcji. a zarówno ideologia, jak i utopia nrają clrarakter utrwalający i staty,czl:ry,z purlktu

widzenia Poppera oznaczalaby mozliwclśćbadania go z perspektywy metapoziclmu, Autor

uwaza Ięn zarzut za nietrafh)," gdyz, Jego zdaniem. Mannheim nie tyle interestlje się
przewic1;-r.łanient, co planolvanienr strategii optynralizrrjących efekty poznaw,czę. Wyda.je się

żc myś|enie trtopiine w ujęcir-l Mannheinra łączy przewidywanie
,,ł,arLttll<órł,przyszłycIr zrnian) i planoivanie. Z clrugiej strollv badarlie z

jeclnal<.

(rozpoznanie
perspektywy,

nretapoziomr-r (choc nie planowarrie) jest mozliwe, gdyż rządzą ninr reguły wyzszęgo poziomu.

które nlogą być przyszłościpoznane. Byc lnoze w tynl wariancie nalezy licz5,ć się z regresern

do

nieskończorrości. lstnieje jeszcze jedna mozliwośc.to znaczy badanie oparte

na

samooclniesieniu, w,tedy uIrika się problemu określania warunkcllv dclstęptlości poziclmu

1:ł

z

podstawowc]go

metapozionlu

i

ewęntualnego ręgręsu do nieskończoności, Rzecz .iasIla

w,arunki samocldniesienia też musiałvbv bvć zdefi niowane.

W ZakończenittAtttor tbrnrLrłLrje clgolne wnioski, które na|ezy Llznac za krótkie iclobre
podsumowanie całościJego analiz, Zwraca uwagę, iz tęoria Mannheima moze być Llznana za
rervalor,vzację doślł,iadczeniapotocznego

sugeruje,

żę Mannheim

rehabilituje tloksę. Podkręślony, zostaje brak wyraznej linii

clenlarkacy.inej między cloksc1

pozllarvczych (noologia)

a wprowadzenie kategorii woli i przyjemności

i

a

epistćme. ponielvaz Mannhęima interesu.ie ogół zjaivisk

maksynralizacja mozliwości poznawczych człowieka dzięki

uświadclmieniuuwarullkorł.ań procesu poznawczego.
Wprawdzie Matlnlreim nalezy do grona tyclr myślicieli. którzy poświęcili się badaIrion-l
ttwarLtnl<orvań

poznania i.iego rezultatów. ale rólvnclczcśnie dąż1,1i do uzasadnienia tezy. iż

proces poznania może docierac do praw,dy. Słuzy temu koncepcja grupy społecznej inteligencji.

która sytuLriąc się poza podstawową strukturą społeczeństwa R,),pracorvała regLrły poznania
tlaLłkowego nakierowatlego na prawdę
l<tóre dl,spclnują
uźytl<or,i,e.j

i funkcjonuje inaczej triz pozostałe grup1,

społeczne.

zdelbrnrorvanymi obrazami rzeczyrvistości, W nawiązaniu do pojęcia r,vartości

przednriotu z perspektywy podnriotu mozna Llznac, iż prawda jest nieur,varunkclu"atla

spclłccznie ipolitycznie. lecz przejarł,ia się

w

rclżrrych perspektylvach poznalvczl,ch.

Ostatecznie lvięc ALrtclr zdaje się dostrzegać w.teorii Mannheinra przede w-szystkirn znaczenie
rł,artościprawdy, która jako cel poznania stanowi dla niego niezbędny kontekst ijest obecnarv
treściaclr róznych rodzajolv wiedzy

iw

ich społecznych. grupo§,yclr nosicielach. Tynl

san]\,IT]

głólvrla teza Matrtlheinla o społecznych uwarunkow.aniach defbrmacji procesu poznawczego

i

jego rezultatów zostaje w zasadnicz1, sposób osłabiona. Ten wniosek wydaje się wykraczać
poza uzasaclnioną interpretację teorii MannheiIna

i

świadczy o wahaniach Autora. ktorycli

przyczyna, w lnoim przekonalriu,.iest niejasności niespójnośćteorii Mannheima.

w

śu,ietlepowyzsz),ch szczegółowych i ogólnych uwag stwierdzam, iz rozprau,a pana

rlrgra Wojciecha Bartłolnieja Zieliriskiego spełnia

cloktorskim i wnoszę

o

jej clopuszczenie clo dalszych etapów przcwodu cloktorskiegcl.

\ll
, / /,l l (,a-l
Krakór,v. l0 grudnia

z naddatkiem wylTlagatlia stawialle pracom

20l7

r

/OrLu.,l-v,tb Ć,,'l

rclku

1_5

