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O twórczości, nowatorstwie, prawdzie i innych
wartościach w nauce

Zastanawiając się nad tematem owej notki miałem kilka pomysłów. Został
jednak ten, który najbliższy jest mojemu aktualnemu doświadczeniu. Pomy-
ślałem – wedle przypomnień Husserla – że warto nie ignorować doświadcze-
nia, wrócić do rzeczy.

Przygotowując rozprawę z zakresu filozofii teoretycznej (tytuł: Mereoto-
pologiczne aspekty filozoficznej teorii całości i części) spotykam się wieloma
trudnościami. Na ile winna ona być nowatorska? Czy będzie twórcza? Co
jestem w stanie wnieść w rozwój dziedziny nad którą pracuję? Być może
nie powinienem nic wnosić, a jedynie skupić się nad zrozumieniem i opisa-
niem myśli innych? (A może te charakterystyki pracy naukowej winny być
zupełnie inaczej wysłowione, może nie są miarą dobrą?) Te i inne pytania
kierować będą dalszymi uwagami, często luźno powiązanymi, nierzadko też
niekonkluzywnymi.

Ocena prac naukowych przez zespoły ekspertów (np. ekspertów przyzna-
jących środki na realizacje badań) jest ściśle ustrukturyzowana. Oceniane
są m.in. oryginalność, nowatorstwo, dorobek naukowy, możliwości realizacji
zadania badawczego, wpływ na rozwój danej dziedziny, jednostka z której
badacz pochodzi i inne. Dlaczego o tym piszę? Bowiem struktura oceny jest
niezwykle znacząca, zarówno sama, jak i w swoich konsekwencjach. Ustana-
wia ona bowiem szereg wartości, jakimi winni się kierować uczeni. Określa
wzory. Dobry uczony to oryginalny, nowatorski i doświadczony badacz, je-
śli do tego przewodniczył projektom międzynarodowym staje się wzorem
we współczesnej nauce. Jak ma się to do filozofii? Różnie. Z jednej stro-
ny pewne formy motywowania filozofów do pracy wydają się potrzebne, z
drugiej zaś swoista nieprzystawalność filozofii do Akademii sprawia, że nie-
rzadko wynik tego typu motywacji różni się od zamiarów owej motywacji.
Uczeni i filozofowie w pośpiechu tworzą kolejne tomy nowatorskich artyku-
łów pisanych w dwa miesiące, a referaty na konferencjach trwają piętnaście
minut. W takim kontekście często myślę, że Akademia jest niefilozoficzna,
a filozofia nie jest akademicka. [Podczas jednego ze spotkań Wrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaproponowałem utworze-
nie cyklicznego seminarium filozoficznego, nie określając dokładnie formy
i treści. Wskazałem jedynie na seminarium Husserla, seminarium Ingarde-
na, wspominałem również o formie pracy scholastyków – jako ewentulane
wzory takiego seminarium. Chodziło po prostu o to, aby próbować razem
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filozofować. Skądinąd wiem, że we Wrocławiu mamy wielu filozofów, którzy
mogliby takie seminarium tworzyć. Pomysł spotkał się z częściową aprobatą.
Opinie krytyczne jednak mnie zdziwiły. Niemądrze i pochopnie nazwałem to
seminarium Instytutowym, co wywłało burzę i najwięcej komentarzy. Kto
miałby temu przewodniczyć? Kto miałby w nim uczestniczyć? Nie każdy
może z każdym przecież. Były również i takie uwagi: po co seminarium, jeśli
piszemy artykuły, może po to, żeby je omawiać? Jaką ma mieć formę? Po
co takie ”instytutowe” seminarium? Po trwającej piętnaście minut dyskusji,
doszedłem do wniosku, że Akademia nie jest filozoficzna. Powodów – oprócz
wymienionych – jest jednak wiele.]

Czym jest oryginalna praca? Co to znaczy być nowatorskim i twórczym?
Zacznę od przykładów. Oryginalny i nowatorski był Cantor, Husserl czy
Heidegger – pozostając blisko naszych czasów. Znaczy to m.in., że inspiro-
wali pokolenia, otworzyli przed ludzkością przestrzenie mentale do tej pory
nieznane bądź niespenetrowane, dopomogli zrozumieniu trudnych i trafnych
zagadnień, poprowadzili ”za rękę” tych, którzy nie widzieli, otworzyli in-
nych na nowe nieschematyczne zagadnienia, stworzyli pewien paradygmat
uprawiania filozofii, (wypełnili pewną konieczność poznawczą?) ale również
często nie znaleźli zrozumienia u kolegów, nie dość zostali docenieni. Nie
ma współczesnej filozofii bez teorii mnogości, fenomenologii czy ontologii
Dasein. Wszystko to świadczy o ich nowatorstwie i oryginalności. Powstaje
jednak pytanie, czy fakt bycia oryginalnym i nowatorskim jest konsekwencją
czy przyczyną wszystkich wymienionych właściwości? Wydaje się, że kon-
sekwencją. Przyczyną główną jest swego rodzaju wielkość ducha, a często
wielkość umysłu. Scheler podpowiadał, że to rozum, będąc predyspozycją do
tworzenia nowych form myślenia, unaoczniania, kochania, wartościowania
jest w udziale wszystkich, ale pionierzy ludzkości – jak ich nazywał – dzięki
nowym wglądom istotnościowym pozwalają nam współspełniać i następczo
dokonywać owe akty ideacji. Faktycznie, nauka, filozofia w niemałej mierze
jest pewnym współspełnianiem i następczym dokonywaniem pionierskich
wglądów naocznościowych (chciałoby się powiedzieć wglądów w zawartość
idei). W taki sposób oryginalność i nowatorstwo nie jest już główną specyfiką
badacza, jest którąś z kolei. Pierwszorzędna staje się wielkość (wraz ze swo-
ją nieuchwytnością). Wszędzie gdzie jednak występuje wielkość, tam należy
powiedzieć o jej mierze. Pomimo rozwiniętych, subtelnych narzędzi mate-
matycznych, psychologicznych i socjologicznych miara wielkości pozostaje
wciąż nieznana, choć jest opisywana (np. przez Schelera). Stąd krytyczne,
często słuszne nastawienie badaczy do wszelkich kryteriów oceny. Z drugiej
zaś strony potrzeba pewnej oceny, kryteriów, standardów itp. sprawia, że
sytuacja staje się trudna w ocenie.

Sprawa prawdy i prawdziwości. Wbrew krytycznym nastawieniom (Fleck,
Feyerabend, Bloor, Rorty, Foucault) do pojęcia prawdy, trudno jest mi my-
śleć bez niej. Istotnościowe wglądy pionierów ludzkości nie byłyby istotno-
ściowe, gdyby nie były prawdziwe. Współdokonywanie, społeczność współ-
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aktujących, nauka (i filozofia?), wszelkie poznanie traci swą sensowność bez
tej formy bliskości podmiotu i przedmiotu, jaką jest prawda. Wszelkie kon-
teksty i formy prawdziwości, jej dziejowość, ograniczoność (wględność?) i
tym podobne zmieniają jej oblicze, ale nie dyskwalifikują jej samej. Swo-
istość jej zawartości sprawia, że jest (bądź jej brak) niezbywalną właściwo-
ścią wszelkiego poznania. Wydaje się też, że prawda, a może pozostawanie
w niej uprawomocnia właśnie współspełnianie owych wglądów, chodzenie za
pionierami. Dlaczego warto? Warto, bowiem spełnia się wartości pozytywne
(prawda ma to do siebie, że jest wartością pozytywną), a to daje pewną
moc bycia, a nawet jest się jeszcze mocniej, niż jest się bez niej. Wartość
uwartaściawia istnienie, jak mawia Stróżewski. Pozostając rozpostarci po-
między totalnym niebyciem, nigdziegęstym byciem a pełnym, intensywnym
byciem, gęstym byciem realizując wartości pozytywne odrywamy się od te-
go pierwszego, zwracamy się w stronę drugiego. Z drugiej zaś strony totalne
oddanie się prawdzie w sensie naukowym (i tylko takim) może prowadzić
do postaw krytycznie ocenianych – m.in. plagiatu. Przepisujący może po-
wiedzieć, że wszystko co przepisał jest zgodne z prawdą. Czy jest jednak
różnica pomiędzy przepisywaniem ze wskazaniem źródła a przepisywaniem
bez wskazania źródła? Wydaje się, że jest, choć mniejsza niż ta pomiędzy
prawdą a fałszem. Ponoć jeden z zagranicznych autorów dowiedziawszy się,
że jego książki – nie pod jego nazwiskiem – zostały przetłumaczone, wy-
dane i są czytane ucieszył się, a to stąd, że myśli jego są żywe. Wykazał
tym samym oddanie prawdzie, prawdzie swoich myśli. Co ważne, zjawisko
anonimowości twórcy znane jest dobrze z historii sztuki, nie zawsze ważny
był twórca (co jest charakterystyką m.in. naszych czasów), często ważniej-
sze było dzieło wraz ze swoimi przymiotami i celami. Jednak współczesny
przepisujący dokonujący plagiatu zawinia, jak się wydaje, swoim podpisem.
Pozostająć wierny prawdzie winien przepisać – jednocześnie nie podpisując
się.

Twórczość – pozostaje wciąż atrybutem poszukiwanym i niedoścignio-
nym. Twórczość w rozwiązywaniu konfliktów, twórczość w biznesie, twór-
czość w sztuce, twórczość w technologii, wychowanie w twórczości, twórcza
osobowość, szkoły kształcące twórcze postawy itp. Pojęcie twórczości prze-
chodziło wiele przemian, jak poucza choćby Tatarkiewicz. Co jednak można
powiedzieć o twórczości w ogóle? Twórczość wiąże się z tworzeniem, wytwa-
rzaniem, stwarzaniem z jednej strony, z drugiej zaś z tworem, wytworem. Z
czasem dodano twórce, wytwórce czy stwórce. Twórca, będący stwórcą sta-
je się Bogu podobny. Jest coś boskiego w (s)tworzeniu. Badacz winien być
(s?)twórczy, zatem Bogu podobny, a to niemało. Czym jest jednak twórczość
w nauce? Tworzeniem, wytwarzaniem. Ale czego? Wydaje się, że wartości
poznawczych a raczej ich nośników dóbr (np. książek, teorii). Tworzenie w
nauce, to realizowanie wartości poznawczych – prawdy, rozumienia, wyja-
śnienia, systematycznego ujęcia, odkrycia, dowodu. Realizowanie to jest w
konsekwencji wytwarzaniem dóbr poznawczych. Tworzenie w nauce jest za-
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tem czymś więcej niż samo współspełnianie, jest współdokonywaniem. W
tworzeniu musi coś powstać, tworzenie jest powoływaniem do istnienia. Za-
istnieć musi to, co wcześniej nie istniało – w tym sensie mówi się w kontek-
ście twórczości o nowości, nowym twierdzeniu, nowym wyjaśnieniu, nowym
modelu itp. Czym jest jednak twórczość w filozofii? Trudno powiedzieć. Za-
pewne jest nowym wglądem istotnościowym, nową dotąd nieistniejącą formą
myślenia (bycia?), innym niż wszystkie dotąd wypełnieniem intencji przez
naoczność.
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