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Rola filozofii nauki w ujęciu Paula Feyerabenda 

1. Wprowadzenie 

Walorem myśli filozoficznej jest z pewnością jej zdolność do wybu-

dzenia odbiorcy z dogmatycznej drzemki na tyle gwałtownie i niespo-

dziewanie, że czuje on intelektualną i emocjonalną potrzebę odpowiedzi na 

przedstawiane mu pomysły. Twórczość niewielu filozofów, w szczegól-

ności filozofów nauki, budzi wśród czytelników tak skrajne emocje, jak 

pisma Paula Feyerabenda. Sądzę, że stanowi to o ich wartości, szczególnie 

iż sam Feyerabend, nie stroniąc od retorycznych sztuczek i śmiałych do 

przesady tez, chciał wywoływać w czytelnikach tego typu reakcje. 

Problemem jest jednak fakt, iż ta specyficzna natura stylu filozofowania 

Feyerabenda oraz to, jakie wrażenia wywołuje, może prowadzić do 

nietrafionych czy niepełnych interpretacji. Tak też mają się sprawy 

z poglądami Feyerabenda na rolę filozofii nauki.  

Moja praca będzie miała więc na celu rozjaśnienie Feyerabendowskich 

poglądów na rolę filozofii nauki. W pierwszej części krótko objaśnię, 

w jaki sposób według autora Przeciw metodzie filozofia nauki może być 

strażnikiem dogmatyzmu, w drugiej postaram się pokazać, że Feyerabend 

daje wskazówki, jak należałoby uprawiać wartościową i inspirującą badania 

filozofię nauki. Chciałbym tym samym pokazać, że Feyerabend nie 

ogranicza się do stwierdzenia, że filozofia nauki może odgrywać wyłącznie 

negatywną rolę.  

2. Negatywna rola filozofii nauki jako ostoi konserwatyzmu 

Oczywistością dla każdego obeznanego z pismami Feyerabenda 

czytelnika będzie twierdzenie, że amerykański filozof znaczną część swojej 

bogatej twórczości poświęca krytyce rozmaitych koncepcji z zakresu 

filozofii nauki. Filozofia krytykowana przez Feyerabenda odgrywa rolę 

strażnika naukowego konserwatyzmu i status quo. Jako taka jest ona 

zdaniem amerykańskiego filozofa nie tylko bezużyteczna, ale wręcz 

szkodliwa: „znaczna część współczesnej filozofii nauki, w szczególności 

idee, która zastąpiły dziś dawniejsze epistemologie, są zamkami na piasku, 

nierzeczywistymi snami, które oprócz nazwy nie mają z nauką nic 

                                                                   
1 E-mail: dorian.maczka@gmail.com, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet 

Jagielloński. 
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wspólnego; zostały one wzniesione raczej w duchu konformizmu niż 

z intencją napędzania rozwoju nauki i utraciły jakiekolwiek szanse na 

wniesienie pozytywnego wkładu do naszej wiedzy o świecie”
2
. W pracy tej 

nie zamierzam szczegółowo omawiać Feyerabendowskich ataków na 

poszczególne koncepcje filozoficzne i tego, jak przyczyniają się do 

umacniania dogmatyzmu i do ideologizacji nauki. Wymagałoby to pracy 

znacznie dłuższej niż ta krótka rozprawa, omówienia takie zajmują ponadto 

większość opracowań dotyczących myśli Feyerabenda. Skupię się zamiast 

tego na wskazaniu dwóch obecnych w filozofii nauki ogólnych nurtów, 

które Feyerabend ocenia zdecydowanie negatywnie – przesadnego mini-

malizmu oraz nadmiernego maksymalizmu. 

2.1. Minimalizm 

Minimalizmem w filozofii nauki można nazwać chęć sprowadzenia jej 

do logicznej analizy języka czy pojęć nauki i rozjaśniania znaczeń 

terminów występujących w teoriach. Najdobitniej wyraził ten pogląd Otto 

Neurath, pisząc, że: „[z]adaniem pracy filozoficznej jest właśnie wyjaśnianie 

problemów i wypowiedzi, a nie ich wysuwanie. Metodą tego wyjaśniania 

jest analiza logiczna”
3
. Feyerabend nie zgadza się na to, aby funkcja filozofii 

nauki ograniczała się do występowania w roli narzędzia logicznej analizy.  

Bardzo wcześnie, bo już w opublikowanym w 1956 roku artykule 

A Note on the Paradox of Analysis, Feyerabend wskazuje na niezgodność 

pomiędzy analitycznością a naukowością filozofii. Prezentuje w tej pracy 

dobrze znany w filozofii paradoks analizy, stara się podać propozycję jego 

rozwiązania i wreszcie, co najważniejsze, wyciąga z rozważań nad owym 

paradoksem pewien istotny metafilozoficzny wniosek. Kreśli bowiem ostrą 

granicę pomiędzy filozofią analityczną, tkwiącą w samym tylko kontekście 

semantycznym i zarazem w paradoksie, a filozofią naukową. Jego zdaniem 

„filozofia nie może być zarazem analityczna i naukowa, tj. interesująca, 

postępowa, mówiąca o pewnym określonym problemie, informatywna”4. 

Wśród interpretatorów myśli Feyerabenda nie ma zgody co do tego, czy 

artykuł ten miał na celu przeciwstawienie się filozofii analitycznej5. Nie 

                                                                   
2 Feyerabend P., Philosophy of science: a subject with great past, s. 127, [w tegoż:], Knowledge 

Science and Relativism. Philosophical Papers Volume 3, Cambridge University Press, 
Cambridge 1999. 
3 Neurath O., Światopogląd naukowy, przeł. Skwierciński M., s. 164, [w:] Buczyńska H., Koło 
Wiedeńskie. Początki neopozytywizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960. 
4 Feyerabend P., A Note on the Paradox of Analysis, Philosophical Studies: An International 
Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 7/6 (1956), s. 92-96. 
5 Por. Oberheim E., Hoyningen-Huene P., Feyerabend's early philosophy, Studies in History 

and Philosophy of Science, 31/2 (2000), s. 363-375. 
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można jednak zaprzeczyć, że to właśnie naukową, nieanalityczną filozofię 

charakteryzuje Feyerabend jako interesującą i postępową, a zatem, jak 

mogłoby się wydawać, wartą uprawiania. Stwierdza ponadto w przypisie, 

którym opatrzony jest tekst A Note…, że „ideał czystej analizy, która tylko 

»ukazuje« reguły stojące u podstaw języka, wciąż jest obecny u wielu 

filozofów i musi być przez to skrytykowany”
6
. 

2.2. Maksymalizm 

Drugą grupę krytykowanych przez Feyerabenda form uprawiania 

filozofii nauki zbiorczo nazwać można maksymalizmem. Mianem 

maksymalizmu określam tutaj fundacjonalizm, tak epistemologiczny, jak 

i metodologiczny. Fundacjonalizm epistemologiczny to w tym kontekście 

pogląd, zgodnie z którym u podstaw nauki muszą stać pewne funda-

mentalia. Mogą być nimi wrażenia zmysłowe, zdania protokolarne, raporty 

obserwacyjne etc. Fundacjonalizmem metodologicznym można natomiast 

ogólnie określić doktryny mówiące o konieczności oparcia nauki o jedną, 

skuteczną i umożliwiającą dotarcie do wiedzy o świecie metodę. Maksy-

malistyczny charakter tych stanowisk polega na stawianiu filozofii w roli 

poszukiwacza podstaw, stojącego ponad nauką i formułującego nakazy, 

których powinna przestrzegać. Feyerabend uznaje takie formy filozo-

fowania za bezwartościowe bądź szkodliwe. 

2.2.1. Fundacjonalizm epistemologiczny 

W artykule o wymownym tytule Knowledge without foundations 

amerykański filozof pisze: „[t]tradycyjna epistemologia stawia przed sobą 

zadanie znalezienia tego, co nazywa podstawami całej naszej wiedzy. Dane 

zmysłowe, intuicyjne poznanie jasnych i wyraźnych idei, są podstawami 

wiedzy. (…) Podstawy te mają dokładnie te cechy mitu, które zostały opisane 

wyżej: do podstaw tych podchodzi się z nastawieniem całkowitej akceptacji, 

(…) są przyjmowane biernie, wynikająca z nich wiedza jest zorganizowana 

w sposób gwarantujący absolutną pewność”
7
. Zdaniem Feyerabenda takie 

nastawienie do fundamentów wiedzy cechuje poszukujące ich szkoły 

filozoficzne. Przeniesienie takiego podejścia do nauki skutkowałoby natomiast 

radykalnym ograniczeniem krytycyzmu, koniecznego warunku jej rozwoju. 

Feyerabend uważa, że wpadłszy w pułapkę fundacjonalizmu, bardzo trudno 

jest się z niej wydostać. Fundacjonalizm dzieli bowiem z mitem następującą 

cechę: „[jego elementy] są powiązane ze sobą w taki sposób, że rezultatem 

                                                                   
6 Feyerabend, P., A Note…, s. 96. 
7 Tenże, Knowledge without foundations, s. 71, [w tegoż:] Knowledge Science and Relativism. 

Philosophical Papers Volume 3, Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
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tego powiązania będzie zachowanie, a nawet potwierdzenie treści mitu 

w każdych możliwych okolicznościach”
8
.  

Na skutek tego badania wychodzące od innych niż określone przez 

filozoficzny fundacjonalizm postaw będą już na starcie określane mianem 

nienaukowych i trudno będzie przekonać co do ich wartości naukowców, 

pracujących w opartym na historycznie ugruntowanych fundamentach 

schemacie pojęciowym. Fundacjonalizm taki odgrywa rolę bądź to 

absolutyzmu, stawiającego nauce niemożliwe do skrytykowania na jej 

gruncie ograniczenia, bądź też pustego, bezużytecznego werbalnego 

ornamentu. Dlatego właśnie Bas van Fraassen opisuje postępowanie 

chcącego odwoływać się do empirystycznych fundamentów naukowca 

w następujący sposób: „[w] praktyce będę z pewnością wierzył i polegał na 

moich wcześniejszych opiniach i teoretycznych zobowiązaniach. Będę 

sprawdzał moje własne dane i nie zaakceptuję żadnej nagłej, spontanicznej, 

bezrefleksyjnej odpowiedzi jako ostatecznego autorytetu. (…) Jednak 

postępując w ten sposób nie mogę odwoływać się do empirystycznego 

fundacjonalizmu: sola experentia nie jest w żadnym razie zasadą, za którą 

mógłbym w sposób ścisły podążać”
9
. 

2.2.2. Fundacjonalizm metodologiczny 

Podobnie negatywnie odnosi się Feyerabend do stanowisk, które 

stawiają filozofię nauki w roli poszukiwacza (a gdy poszukiwania zakończą 

się sukcesem – strażnika) uniwersalnej metody czy racjonalności naukowej. 

Mianem tym można określić indukcjonizm logicznych empirystów, 

falsyfikacjonistyczną metodologię Poppera oraz filozofię nauk empirycznych 

Imre Lakatosa. Propozycja tego ostatniego, choć normatywna w słabym 

sensie
10

, była wszakże próbą sformułowania ogólnych kryteriów oceny 

postępu w nauce.  

Mając na uwadze tego typu koncepcje, Feyerabend pisze we wstępie do 

Przeciw metodzie: „[t]eoria nauki obmyślająca standardy i elementy 

strukturalne dla wszystkich działań naukowych i sankcjonująca je przez 

odwołanie się do »Rozumu« bądź »Racjonalnośći« może robić wrażenie na 

laikach – jest jednak instrumentem o wiele za topornym dla ludzi znajdu-

jących się w centrum zdarzeń, to znaczy dla naukowców stojących w obliczu 

jakiegoś konkretnego problemu badawczego”
11

. Zdaniem Feyerabenda 

                                                                   
8 Tamże, s. 66. 
9 Van Fraassen B. C., Sola Experientia? – Feyerabend's Refutation of Classical Empiricism, 

Philosophy of Science, 64 (1997), s. 389-390. 
10 Por. Lakatos I., Popper o demarkacji i indukcji, [w tegoż:] Pisma z filozofii nauk empirycznych, 

przeł. Sady W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
11 Feyerabend P., Przeciw metodzie, przeł. Wiertlewski S., Siedmioróg, Wrocław 2001, s. 10. 
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formułowanie maksymalnie ogólnych tez metodologicznych jest z powodu 

oddalenia od konkretnych problemów bezcelowe. Co więcej, próby 

zastosowania maksymalistycznych metodologii w praktyce mogą hamować 

rozwój. Stwierdzenie, ze „nie ma postepu bez częstego odżegnywania się 

od rozumu”
12

, może stanowić podsumowanie anarchistycznej twórczości 

Feyerabenda
13

. 

3. Pozytywna rola filozofii nauki 

Po omówieniu zauważanych przez Feyerabenda filozoficznych błędów 

zamierzam teraz przejść do omówienia tego, jak może wyglądać w opinii 

amerykańskiego myśliciela filozofia nauki odgrywająca rolę pozytywną. 

Choć można podejmować próby zrekonstruowania rdzenia myśli 

Feyerabenda z okresu umiarkowanego, to w żadnym ze swoich licznych 

artykułów nie podejmuje się on systematycznego wyłożenia spójnego, 

pozytywnego programu filozofii nauki. Wojciech Sady zauważa, że 

przyjęta przez autora Przeciw metodzie pozycja anarchisty i relatywisty 

utrudnia czy wręcz uniemożliwia formułowanie pozytywnych tez: 

„konsekwentny relatywista czy anarchista powinien milczeć, a jeśli może 

mówić, to jedynie jako krytyk: pożywką dla niego jest dokuczanie 

absolutystom czy konserwatystom. Feyerabend przeto dokucza, wyśmiewa, 

przestrzega, z rzadka tylko wplatając w wywody jakieś ogólne tezy 

o naturze wiedzy ludzkiej”
14

. Mimo to możliwe jest, co postaram się 

wykazać w dalszej części tej pracy, odnalezienie nie programu, ale 

pewnych pozytywnych elementów, które budują obraz tego, co Feyerabend 

gotów byłby być może nazwać dobrą filozofią nauki. 

Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że w początkowym, 

pluralistycznym okresie Feyerabend opowiada się za falsyfikacjonizmem 

Poppera jako dobrą filozofią nauki, tj. filozofią, która faktycznie 

przyczynia się do rozwoju nauki. Miałyby świadczyć o tym takie 

stwierdzenia, jak otwierająca programowe dla wczesnej twórczości 

Feyerabenda Jak być dobrym empirystą? deklaracja: „moje ogólne 

stanowisko wywodzi się z prac K. R. Poppera i Dawida Bohma oraz moich 

                                                                   
12 Tamże, s. 158. 
13 Dokonywana przez Feyerabenda krytyka racjonalistycznej filozofii nauki jest najbardziej znana 

i najlepiej opracowana, nie zamierzam wobec tego powtarzać dokonanych przez szerokie grono 
badaczy rekonstrukcji tej części myśli amerykańskiego filozofa. 
14 Sady W., Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 366. 
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z nimi dyskusji”
15

. Można wyróżnić też kilka ogólnych, ale bardzo 

istotnych dla zawartej w tym oraz innych artykułach napisanych przez 

Feyerabenda w latach sześćdziesiątych Popperowskich motywów – będzie 

to przede wszystkim podkreślanie roli alternatywnych hipotez w procesie 

rozwoju nauki. Twierdzenie Feyerabenda, że „T', silna alternatywa dla T, 

która otrzymała niezależne wsparcie, nie tylko usunie T, ale będzie też jej 

dobrym następcą: najlepszym źródłem krytyki są teorie, które mogą 

zastąpić pokonanych przez siebie rywali”
16

, wydaje się być utrzymane jak 

najbardziej w duchu Logiki odkrycia naukowego. Taką interpretację myśli 

umiarkowanego Feyerabenda jako krytycznego racjonalisty przedstawia na 

przykład Kazimierz Jodkowski. Jodkowski zwraca uwagę na to, że 

krytyczne uwagi Feyerabenda, na przykład co do negatywnej roli 

epistemologicznego fundacjonalizmu w filozofii nauki, jak również 

zalecenia pozytywne, jak choćby przekonanie o wartości teoretycznego 

pluralizmu oraz wymóg maksymalizacji testowalności i krytyki, są 

wynikiem nawiązywania do koncepcji Poppera
17

. W związku z tym według 

Jodkowskiego „[p]odstawowe twierdzenie wyjściowe poglądów Feyerabenda 

mają więc wyraźnie Popperowski rodowód, bez względu na to, czy 

Feyerabend się do tego przyznaje, czy nie”
18

.  

Z drugiej jednak strony, choć we wczesnej myśli Feyerabenda można 

odnaleźć sporo elementów wspólnych z koncepcją Poppera, nie oznacza, iż 

Feyerabend przez cały okres swojej filozoficznej kariery uznawał 

falsyfikacjonizm za dobrą filozofię nauki. Ewidentny sprzeciw wobec 

pomysłów autora Logiki odkrycia naukowego widać w późniejszej 

twórczości Feyerabenda, jednak już w artykułach z lat sześćdziesiątych 

pojawiają się idee, których nie sposób pogodzić z filozofią Poppera i które 

najprawdopodobniej doprowadziły do odejścia amerykańskiego filozofa od 

krytycznego racjonalizmu. Jedną z nich jest na przykład radykalna inter-

teoretyczna niewspółmierność. W wersji prezentowanej przez Feyerabenda 

stoi ona w sprzeczności z koncepcją verisimilitude. Według interpretacji 

Erica Oberheima: „Feyerabend opracował pojęcie niewspółmierności 

w 1958 (zanim spotkał Kuhna w Berkeley w 1960). Koncepcja ta może być 

                                                                   
15 Feyerabend P., Jak być dobrym empirystą? Wezwanie do tolerancji w kwestiach 

epistemologicznych, s. 28, [w tegoż:] Jak być dobrym empirystą?, tłum. Zamiara K., Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979. 
16 Tenże, Reply to criticism: comments on Smart, Sellars And Putnam, s. 124, [w tegoż:] Realism, 

Rationalism and Scientific Method. Philosophical Papers Volume 1, Cambridge University Press, 

Cambridge 1981. 
17 Por. Jodkowski K., Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu metodologicznego, 

[w:] Zachariasz A. (red.), Profile racjonalności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988, s. 138-139. 
18 Tamże, s. 139. 
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jednak odnaleziona w jeszcze wcześniejszych pracach Feyerabenda”
19

. 

Takie odczytanie pism Feyerabenda mogłoby sugerować, że napięcia 

niepozwalające pogodzić jego koncepcji z krytycznym racjonalizmem 

pojawiły się wewnątrz niej bardzo wcześnie. Radykalną zmianę podejścia 

do filozofii Poppera dobitnie obrazuje fakt, że w dodanym w 1980 roku do 

inspirowanego między innymi przez falsyfikacjonizm artykułu Wyjaśnianie, 

redukcja i empiryzm przypisie Feyerabend wyjaśnia, że filozofia Poppera 

stanowiła dla niego już w latach sześćdziesiątych tylko „punkt wyjścia 

krytyki, nie jej powtórzenie”
20

. Widać zatem, że choć krytyczny 

racjonalizm miał duże znaczenie w rozwoju myśli Feyerabenda, to jego 

koncepcje ewoluowały w zupełnie innym kierunku. O ile więc twórczość 

wczesnego, uimarkowanego Feyerabenda można zinterpretować jako 

wyraz poglądów zwolennika uprawiania filozofii nauki w duchu twórczości 

popperowskim, o tyle Feyerabend późny z całą pewnością nie oceniał 

dobrze tego rodzaju filozofowania. 

Nietrafne byłoby też twierdzenie, że to anarchizm może stanowić 

ogólny program pozytywny Feyerabenda, rodzaj generalnej idei, która 

stosowałaby się tak w nauce, jak i w filozofii nauki. Zasada „wszystko 

ujdzie” nie jest wcale zasadą czy antyzasadą. Stanowi ona „retoryczne 

wyzwanie dla racjonalisty”
21

. Sam Feyerabend stwierdza, iż „»[w]szystko 

ujdzie« nie jest jedną jedyną rekomendowaną przeze mnie »zasadą« nowej 

metodologii. To jedyne sformułowanie, za pomocą którego osoby trwające 

przy uniwersalnych standardach, chcące rozumieć historię na swój własny 

sposób, mogą opisać moje stanowisko dotyczące tradycji i praktyk 

badawczych (…) jeżeli stanowisko to jest poprawne, to jedynym, co 

racjonalista może powiedzieć o nauce (i o jakiejkolwiek innym 

interesującym przedsięwzięciu) będzie: wszystko ujdzie”
22

. Zaryzykować 

można stwierdzenie, że filozofia, wraz z filozofią nauki, znajdzie się wśród 

owych „innych interesujących przedsięwzięć”. Jeżeli tak, to nie będzie ona 

zupełnie chaotyczną działalnością, tak, jak nie jest nią nauka – pomimo 

tego, że de facto rozwija się ona, przynajmniej zdaniem Feyerabenda, 

kontrinduktywnie i w kompletnie inny sposób niż chcieliby tego 

przywiązani do sztywnych zasad racjonaliści. I choć bez wątpienia prawdą 

                                                                   
19 Oberheim E., On the historical origins of the contemporary notion of incommensurability: Paul 
Feyerabend’s assault on conceptual conservativism, Studies in History and Philosophy 

of Science, 36 (2005), s. 375. 
20 Feyerabend P., Explanation, reduction and empiricism, s. 47, [w tegoż:] Realism, Rationalism 

and Scientific Method… 
21 Tsou J., Reconsidering Feyerabend’s „Anarchism”, Perspectives on Science, 11/2 (2003), 

s. 208-235. 
22 Feyerabend P., Science in a Free Society, Verso, Londyn 1985, s. 40. 
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są twierdzenia Krzysztofa Kiliana, że „Feyerabend-anarchista nie miał 

żadnej swojej filozofii, miał tylko własne opinie, które przedstawiał na 

swoich wykładach, pod postaciami różnych opowieści i historycznych 

relacji”
23

 oraz że według Feyerabenda „pozytywnych elementów nie należy 

tropić w teoriach, ale międzyludzkich relacjach. Te ostatnie nie dają się 

zapisać w odpersonalizowanym, abstrakcyjnym języku filozofii. Znacznie 

lepszym środkiem ich wyrazu są poezja czy teatr”
24

, to niechęć do 

usystematyzowanej filozofii nie przeszkodziła Feyerabendowi zawrzeć 

w swoich pracach pochwał pewnych sposobów filozofowania, w szczegól-

ności filozofowania powiązanego z nauką.  

Pokaże to najlepiej prezentacja przywoływanych przez Feyerabenda 

przykładów, której dokonam w dalszej części pracy. Co więcej, sądzę, że 

część rozważań dotyczących pochwalanego przez Feyerabenda 

postępowania w nauce można uogólnić jako rozważania dotyczące 

dobrych, wspomagających rozwój praktyk. Pozwala je to odnieść również 

do filozofii nauki. Interpretując jego myśl w ten sposób, będziemy zatem 

w stanie scharakteryzować dobrą w opinii Feyerabenda filozofię nauki. 

Sądzę, że najwłaściwiej będzie dokonać takiej charakterystyki poprzez 

wskazanie szeregu elementów, które pojawiają się we wszystkich zaleceniach 

Feyerabenda dotyczących tego, jak należałoby uprawiać wartościową dla 

rozwoju nauki filozofię. Filozofia taka powinna (1) być dla nauki 

zewnętrznym standardem, (2) uczestniczyć w aktualnych problemach nauki 

oraz odnosić się do jej wyników i wreszcie (3) nie stronić od metafizyki. 

3.1. Zewnętrzny standard 

Konieczność znalezienia zewnętrznego standardu dla oceny osiągnięć 
naukowych to motyw przewijający się w twórczości Feyerabenda od końca 
lat sześćdziesiątych. Wydaje się, że Feyerabend, pisząc o zewnętrznym 
standardzie, miewa na myśli dwie powiązane ale różne rzeczy. Po 
pierwsze, chodzi o standard oceny nauki jako jednej z wielu form ludzkiej 

działalności i życia, jednej z wielu, mówiąc językiem amerykańskiego 
filozofa, tradycji. Takim standardem w szerokim sensie ma być, zgodnie 
z jedną z najbardziej kontrowersyjnych idei Feyerabenda, demokratyczna 
ocena działalności naukowej: „[n]auka może wpływać na społeczeństwo, 
ale w nie większym stopniu niż jakakolwiek inna, polityczna czy nie, grupa 

nacisku. W przypadku ważnych projektów można się konsultować 
z naukowcami, ale ostateczna decyzja musi pozostać w rękach demokra-

                                                                   
23 Kilian K., Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 238. 
24 Tamże, s. 239. 
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tycznie wybranych ciał doradczych”25. Zewnętrzny standard w drugim, 

węższym i być może łatwiejszym do zaakceptowania rozumieniu oznacza 
ideę, która nie mieści się w schemacie pojęciowym zastanej nauki, ale 

mimo to służyć może do jego zmiany, ponieważ jej celem również jest 
zrozumienie czy opisanie rzeczywistości. Pomysł ten zostaje najlepiej 
wyrażony na początku Przeciw metodzie, gdzie przeczytać możemy: 
„[p]otrzebujemy zewnętrznego standardu krytyki, potrzebujemy zbioru 
alternatywnych założeń (…) pierwszym krokiem w naszej krytyce 

»faktów« musi być próba rozerwania owego koła. Musimy wymyślić nowy 
system pojęciowy, odbierający pewność najdokładniej ustalonym wynikom 
obserwacyjnym lub kolidujący z nimi; powodujący pomieszanie wśród 
najbardziej wiarygodnych zasad teoretycznych; wprowadzający postrzeżenia, 
które nie mogą stanowić części istniejącego świata percepcyjnego”26

. 

Postępowanie takie nazywa Feyerabend kontrindukcyjnym. Twierdzi, że 
stanowi ono konieczny warunek jakiegokolwiek rozwoju, nie tylko w nauce, 

ale również w innych dziedzinach ludzkiego życia. Stąd, z potrzeby znale-

zienia zewnętrznych wobec dawnych przekonań standardów, standardów, 
z którymi można będzie skonfrontować owe przekonania, bierze się 
Feyerabendowska pochwała pluralizmu. Zewnętrzny standard nie oznacza 

w tym rozumieniu standardu bezpośredniej krytyki czy ewaluacji, ale 

alternatywę pozwalającą na nowe spojrzenie.  
W ten właśnie sposób, podejmując próby odnalezienia nowych 

sposobów widzenia rzeczywistości, „Galileusz dokonał postępu dzięki 
temu, iż zmienił znane połączenia słów ze słowami (wprowadził nowe 
pojęcia), słów z wrażeniami zmysłowymi (wprowadził nowe interpretacje 
naturalne), zastosował nowe, nieznane zasady (takie jak prawo bezwład-

ności i zasada powszechnej względności) oraz zmienił bazę sensoryczną 
starych twierdzeń obserwacyjnych”27

. Sądzić można, że decydującą rolę 

w odnajdywaniu tego typu nowych standardów powinna odgrywać właśnie 
filozofia. Świadczyć może o tym historia nauki. Do jednego z najbardziej 

spektakularnych okresów postępu naukowego przyczyniła się w ogromnej 

mierze, co zauważa Feyerabend, właśnie filozofia: „naukowa rewolucja 
XVII i XVIII wieku charakteryzowała się między innymi bliską współpracą 
nauki i filozofii (…) Reakcja skierowana przeciwko nauce średniowiecznej, 
będąca w wielu przypadkach krytyką części jej skamieniałych założeń, 
prowadzi do opracowania nowych filozoficznych zasad. Jej skutkiem nie 

jest rozdzielenie filozofii i nauki. Stopniowo opracowywana nowa filozofia 

                                                                   
25 Feyerabend P., How to defend society against science, s. 187, [w tegoż:] Knowledge Science 
and Relativism… 
26 Tenże, Przeciw metodzie, s. 30. 
27 Tamże, s. 128. 
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jest w oczywisty sposób używana do wydobycia i usunięcia zastanych 
scholastycznych dogmatów. Pełni również decydującą rolę w budowaniu 

nowej nauki i obronie nowych teorii przed ich dobrze ugruntowanymi 

poprzedniczkami”28. Filozofia mogła – i wydaje się, że może nadal  
– odgrywać tę rolę dzięki szeregowi specyficznych dla siebie cech. Stanowi 
ona, tak jak nauka, pewien sposób badania świata, ale standardy, którymi 
się kieruje, są bardziej podatne na zmiany. Sprawdza się zarówno jako 
narzędzie krytyczne, wykazujące słabość metod i założeń leżących 

u podstaw aktualnie dominujących nauk, oraz jako działalność twórcza, 
proponująca nowe, niezawierające się w nauce (czy nawet sprzeczne z nią) 
sposoby ujmowania rzeczywistości. 

3.2. Uczestnictwo 

Siła filozofii tkwi również w tym, że może ona korzystać z wyników 
osiągniętych przez naukę, reinterpretować je i wyciągać z nich nieocze-

kiwane wnioski. Feyerabend kilkakrotnie podkreśla wagę uczestnictwa 
filozofii w badaniu konkretnych problemów zajmujących naukowców 

i przeciwstawia to pożądane jego zdaniem podejście tworzeniu abstrak-

cyjnych, oderwanych od praktyki norm i modeli. Pisze na przykład, że „[t]ym 

czego potrzebujemy, jest filozofia, która nie tylko komentuje z zewnątrz, 
ale uczestniczy w samym procesie tworzenia nauki”29

. Filozoficzne 

rozważania muszą być oparte na tym co naprawdę zajmuje naukowców, 
w ich sposobach działania, osiągnięciach i problemach. Brak takiego 

zakotwiczenia to najprostsza droga do wytworzenia koncepcji, które 
Feyerabend zbiorczo określa pejoratywnym dla niego mianem „racjonalizmu”. 
Cechuje je tworzenie abstrakcyjnych reguł, prowadzących, jak ma pokazać 
większość z późnych prac Feyerabenda, z Przeciw metodzie na czele, do 

ograniczenia kreatywności i pluralizmu, a tym samym możliwości rozwoju. 
Tego typu postawę określa Feyerabend w innym miejscu mianem postawy 

rodzica: „[o]we pytania [zadawane przez tradycyjną filozofię nauki] 
pokazują tylko i wyłącznie dezorientację tych, którzy nie są zaznajomieni 
ze strukturą i problematyką konkretnych badań. Dla nich badania te są jak 
dziecięca gra, która przebiega wedle kilku prostych reguł. Rodzice znają te 

reguły, mogą zatem uprzejmie acz stanowczo wskazać, że reguły zostały 

w danym przypadku złamane. Filozofowie nauki lubią postrzegać się jako 
takich właśnie rodziców. Nic dziwnego, że są zmieszani gdy tylko 
podważyć się autorytet”30. Stawianie się w roli rodzica, który nie 

                                                                   
28 Tenże, Philosophy of science…, s. 127. 
29 Tenże, Let’s make more movies, s. 198, [w tegoż:] Knowledge Science and Relativism… 
30 Tenże, Science in…, s. 38. 
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uczestniczy w grze i z zewnątrz ustala reguły, to zdaniem Feyerabenda 

najprostsza droga do dogmatyzmu.  

Może się wydawać, że pomiędzy tymi dwoma zaleceniami istnieje 
sprzeczność. W jaki sposób można bowiem badać i interpretować aktualnie 
zajmujące naukę problemy i jednocześnie wychodzić w rozważaniach 

i propozycjach poza jej obecny wymiar? Feyerabend nie wydaje się 
uważać, żeby była to faktyczna sprzeczność. Stwierdza: „[n]aturalizm 
mówi, że rozum jest zupełnie zdeterminowany przez naukę. Zaczerpnijmy 

z tego stanowiska pomysł, że badania mogą zmieniać kształt rozumu. 
Idealizm mówi, że rozum zawsze przewodzi badaniom. Zaczerpnijmy 
z tego stanowiska pomysł, że rozum może zmieniać kształt badań. Łącząc 
te dwa elementy dochodzimy do idei przewodnika, który jest częścią 
aktywności, której przewodzi i jest jednocześnie przez nią zmieniany”31

. 

Przez rozum można rozumieć tu właśnie ustalenia filozoficzne. Filozofia, 
jako coś zewnętrznego wobec nauki, może mieć na naukę wpływ i że 
jednocześnie to od tego, jak wygląda nauka, zależeć będzie kształt filozofii, 
jej założeń i metod. Nie musi więc wcale zachodzić sprzeczność między 
uczestnictwem a zewnętrznością. Do wyobrażenia jest filozofia nauki, 
która wychodząc od spojrzenia na to, co dzieje się w nauce, dochodzi do 

nieoczekiwanych wniosków. Siłę myślenia filozoficznego stanowi jego 
elastyczność i oferowane przez nie szerokie możliwości krytyki oraz 
reinterpretacji. 

3.3. Metafizyka 

Sposób, w jaki filozofia, pozostając standardem zewnętrznym wobec nauki, 
może jednocześnie z nią współgrać, pokazuje Feyerabend już w latach 

sześćdziesiątych. W pracy Jak być dobrym empirystą? pisze: „pierwszym 
krokiem naszego empirysty będzie wymyślenie nowej metafizyki. Metafizykę 
tę musi on następnie opracować na tyle szczegółowo, aby mogła ona 
konkurować z badaną teorią pod względem ogólności, szczegółów związanych 
z przewidywaniami, precyzji sformułowań. Możemy oba rodzaje czynności 
potraktować łącznie, mówiąc, że dobry empirysta musi być krytycznym 
metafizykiem”32. Wobec powyższego stwierdzenie, że w nauce jest miejsce na 

refleksję metafizyczną, byłoby poważnym niedopowiedzeniem. Feyerabend 
uważał, że kluczowym elementem postępowania dobrego naukowca jest 
odwoływanie się do koncepcji metafizycznych będących alternatywami dla 
ontologii, leżących u podstaw teorii, które chce on przezwyciężyć. 
Wartościowa filozofia, która chce stanowić dla nauki wsparcie i źródło 

                                                                   
31 Tamże, s. 33. 
32 Tenże, Jak być dobrym…, s. 55. 
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nowych, świeżych idei, nie powinna zatem uciekać od metafizyki w obawie 

o oskarżenia o nienaukowość. 

3.4. Przykłady godne naśladowania 

Feyerabend, jak zostało zaznaczone wyżej, ogromną część swojej 

twórczości poświęcił krytyce racjonalistycznej filozofii i metodologii. 

W części pism zaprezentował jednak również poglądy myślicieli, którzy 

uprawiali wartościową jego zdaniem filozofię nauki. Omówienie tych 

przykładów pozwoli lepiej pokazać, jak zdaniem Feyerabenda powinna 

wyglądać filozoficzna refleksja napędzająca rozwój nauki. 

3.4.1. Ernst Mach 

Postacią którą przywołuje kilkukrotnie omawiający to, jak powinna 

wyglądać filozofia nauki Feyerabend, jest Ernst Mach. W przedstawianej 

przez Feyerabenda filozofii Macha mamy mieć możliwość odnalezienia 

wszystkich wspomnianych wyżej charakterystycznych cech dobrego 

filozofowania: „dziewiętnasty wiek wydał jednego filozofa, który nie był 

gotowy zaakceptować status quo, którego nie satysfakcjonowała również 

krytyka nauki z bezpiecznej odległości, jaką daje specjalistyczna dziedzina, 

który odważył się proponować kolejne rozwiązania prowadzące do zmian 

w nauce”
33

. Chodzi właśnie o Macha. Machowska filozofia ma być 

przykładem działalności, która uczestniczy w nauce, nie stoi z boku i nie 

jest wspomnianym wyżej „rodzicem”, ale która jednocześnie ma śmiałość 

krytykować naukę w jej obecnym kształcie i proponować alternatywne 

rozwiązania. Wyrażona przez Macha w eseju omawiającym podstawy jego 

filozofii myśl: „wydaje się, że fizycy są na drodze do założenia kościoła; 

już teraz korzystają z tradycyjnego oręża, jakim dysponuje kościół”34, 

bardzo dobrze pasuje zarówno do poglądów, jak i do retoryki Feyerabenda. 

Faktem jest też, że Mach miał odwagę wystąpić przeciwko obowiązującym 

w fizyce zasadom dotyczącym istnienia substancjalnej przestrzeni i że 

motywował to wystąpienie właśnie rozważaniami filozoficznymi. Mach nie 

przeprowadzał jednak krytyki czysto filozoficznej, abstrakcyjnej 

i oderwanej od konkretnych wyników badań. Proponował zamiast tego 

„sposoby krytyki nie tylko tych idei [absolutnej przestrzeni i czasu] ale 

również podstawowych standardów prowadzenia badań: żadne standardy 

                                                                   
33 Tenże, Philosophy of science…, s. 129. 
34 Cyt. za: Pojman P., Ernst Mach, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ernst-mach/. 
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nie mogą przewodzić badaniom, nie podlegając jednocześnie kontroli 

badań”
35

. 

Główną pozytywną ontologiczną ideę Macha Feyerabend opisuje 

w następujący sposób: „świat składa się z elementów, które mogą być 

klasyfikowane i odnoszone do siebie na wiele różnych sposobów”
36

. 

Elementy te znajdują się w rozmaitych konfiguracjach, a wszystkie ich 

kompleksowe połączenia są od siebie w jakiś sposób zależne, tak że nie ma 

żadnego elementu, który byłby zupełnie oddzielony od innych. Stanowisko 

to z tego względu zostaje nazwane „monizmem Macha”. Co istotne, 

szczególnie dla Feyerabenda, nie rościło sobie ono fundacjonalistycznych 

pretensji do bycia podstawą uprawiania nauki. Mach stawiał empirystyczną 

hipotezę, że elementami badanymi przez naukę są wrażenia zmysłowe. 

Jednocześnie jednak, na co zwraca uwagę Feyerabend, hipoteza ta u Macha 

„nigdy nie jest uznawana za coś, co nie może zostać skrytykowane”
37

. 

Jeżeli natomiast chodzi o elementy rozumiane jako wrażenia zmysłowe, 

„nie jest konieczne, aby każdy fragment badań się do nich odwoływał”
38

. 

W ten sposób ontologia i epistemologia Macha mają być 

niefundacjonalistyczne i otwarte. Podejmowane przez naukę problemy 

i rezultaty otrzymane w wyniku badań naukowych mogą je zrewidować. 

W ten sposób filozofia przedstawiona przez Macha ma być zewnętrznym, 

filozoficznym standardem zastosowanym jako pobudzająca alternatywa, ale 

jednocześnie jest zależna od nauki i uczestniczy w aktualnej problematyce.  

Filozofia Macha była przez krytyków uznawana za przejaw prostego 

empirycyzmu i pozytywizmu. Tego rodzaju opinie pojawiają się w pracach 

wielu filozofów. John Earman, pisząc o filozofii fizyki i sporze 

relacjonizmu z absolutyzmem, twierdzi, że „źródłem większej części 

machowskiej krytyki koncepcji czasu i przestrzeni Newtona było 

przekonanie, że Newtonowi nie udało się uprawiać nauki w zgodzie z jego 

własnymi empirystycznymi przesłankami (…) Jednakże to właśnie leżący 

u podstaw tej krytyki wąsko rozumiany empiryzm doprowadził do 

odrzucenia atomizmu, szczególnej i ogólnej teorii względności i tym 

samym większej części dwudziestowiecznej fizyki”
39

. Feyerabend twierdzi, 

że odrzucenie przez Macha atomizmu było sensownym posunięciem, gdyż 

                                                                   
35 Feyerabend P., Philosophy of Science versus Scientific Practice: Observations on Mach, his 
Followers and Opponents, s. 82, [w tegoż:] Problems of Empiricism. Philosophical Papers 

Volume 2, Cambridge University Press, Cambridge 1985. 
36 Tenże, Farewell to Reason, Verso, Londyn 1999, s. 204. 
37 Tenże, Philosophy of science…, s. 132. 
38 Tenże, Farewell…, s. 204. 
39 Earman J., World Enough and Space-Time. Absolute versus Relational Theories of Space 

and Time, The MIT Press, Cambridge 1989, s. 84. 
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teoria atomistyczna w takiej formie, w jakiej znał ją Mach, była niedopra-

cowana i fałszywa. Jeżeli idzie o relatywistyczną fizykę Einsteina, to 

Feyerabend uznaje, że nieufność Macha wynikała ze sprzeciwu wobec 

dogmatycznie przyjmowanego wśród zwolenników Einsteina założenia 

o granicy pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Co więcej, nie miał być to  

w istocie sprzeciw. Feyerabend pisze, jakoby „Mach chciał zbadać tę 

kwestię, jego oponenci albo uznawali ją za rozstrzygniętą, albo w ogóle nie 

zdawali sobie sprawy z istnienia problemów”
40

. Mimo wszystko można 

mieć wątpliwości co do tego, czy Mach faktycznie odszedł tak daleko od 

prostych postulatów pozytywizmu i od fundacjonalizmu. Niezależnie 

jednak od tego, czy taki Ernst Mach, jakiego obraz kreśli Feyerabend 

kiedykolwiek istniał, przebadanie Feyerabendowskiej interpretacji 

pokazuje, jaka filozofia nauki jest zdaniem amerykańskiego filozofa 

potrzebna. Tym, co chwali Feyerabend w przedstawionej przez siebie myśli 

Macha, jest duch antykonserwatywnego krytycyzmu, gotowość do 

rewidowania nauki w jej obecnej postaci, odnoszenie się do badań zamiast 

pozostawania w sferze intelektualnej abstrakcji oraz formułowanie 

metafizycznych w gruncie rzeczy alternatyw, których wartość zostaje 

sprawdzana i oceniana przy ich zastosowaniu. 

3.4.2. Niels Bohr 

Za przykład wartościowej refleksji filozoficznej, która przyczyniła się 

do rozwoju nauki, uznaje Feyerabend również filozoficzne tło badań Nielsa 

Bohra. W tym przypadku mamy do czynienia nie z filozofem, ale 

filozofującym naukowcem. Feyerabend zwraca jednak uwagę na fakt, że 

„patrząc na metody badawcze Bohra widzimy, jak techniczne problemy są 

zawsze odnoszone do filozoficznego punktu widzenia”
41

. Bohr stanowi dla 

Feyerabenda wzór do naśladowania nie tylko dlatego, że znalazł w swojej 

pracy fizyka miejsce na myślenie filozoficzne, ale również dlatego, że 

myślenie to przybierało interesujące i wartościowe formy. 

Filozofia Bohra rekonstruowana przez Feyerabenda charakteryzuje się 

omówionymi wyżej pozytywnymi cechami – krytycyzmem, uczestnictwem 

oraz śmiałością przeprowadzanych rozważań metafizycznych. O tym, że 

Bohr nieustannie pozostawał krytyczny wobec fizyki, nawet odnoszącej 

spektakularne sukcesy predykcyjne, i że krytyka ta miała mieć filozoficzne 

źródła, ma świadczyć zdaniem Feyerabenda jego sceptycyzm odnośnie 

nauki, która zadowala się rezultatami pozbawionymi ontologicznej 

                                                                   
40 Feyerabend P., Farewell…, s. 216. 
41 Tenże, Niels Bohr’s world view, s. 269, [w tegoż:] Realism, Rationalism and Scientific 

Method… 
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i epistemologicznej treści. Feyerabend pisze więc, iż Bohr „obawiał się, że 

formalna matematyczna struktura zaciemni fizyczne jądro problemu i był 

przekonany, że w każdym przypadku fizyczne wyjaśnienie powinno 

koniecznie poprzedzać sformułowanie matematyczne”
42

. Uznaje to za 

filozoficzne podejście wychodzące poza naukę i będące przyczynkiem do 

jej głębszej krytyki. W ten sposób postępuje „filozof, który jest w stanie 

spojrzeć ponad sukcesy nauki i który zdaje sobie sprawę z konieczności 

popatrzenia z szerszej perspektywy, nawet w świetle najbardziej 

zaskakujących eksperymentalnych potwierdzeń”
43

. To krytyczne podejście 

wiązało się jednocześnie, co w przypadku Bohra oczywiste, z naukową 

praktyką, z połączeniem myślenia filozoficznego z nauką i zastosowaniem 

go do nowego spojrzenia na konkretne problemy.  

Najlepszym przykładem pochwalanej przez Feyerabenda łączności 

pomiędzy filozofią a nauką są filozoficzne motywacje zaproponowania 

przez Bohra zasady komplementarności. Zasada komplementarności 

stwierdza, że „jeden model nie może być odpowiedni do wytłumaczenia 

wszystkich obserwacji poczynionych w różnych doświadczeniach fizyki 

układów atomów i cząstek”
44

. Powodem takiego stanu rzeczy jest istnienie 

pewnych par komplementarnych własności. Feyerabend zwraca uwagę na 

to, że sformułowanie przez Bohra takiej zasady wynika zarówno 

z wyników badań eksperymentalnych, jak i z przyjęcia pewnego 

filozoficznego obrazu świata. Jest to obraz epistemologii i metafizyki 

radykalnie odmiennej od tej, która leży u podstaw fizyki klasycznej i daje 

jej podstawy do myślenia realistycznego. Wobec zasady komplemen-

tarności „musimy dojść do wniosku, że klasyczny punkt widzenia, 

pojmowany jako pełny opis rzeczywistości, jest fałszywy. Realistyczne 

ideały fizyki klasycznej, wyprowadzone z obserwacji i mające »odwzoro-

wywać« rzeczywistość nie stanowią w istocie reprezentacji świata i nie 

»odwzorowują« w istocie rzeczywistości”
45

. Formułowanie zasady 

komplementarności stanowi dla Feyerabenda znakomitą ilustrację procesu, 

podczas którego współgra ze sobą filozofia i nauka. Opozycyjna wobec 

klasycznej metafizyka Bohra ujawnia się też, paradoksalnie, 

w zaproponowanej przez niego zasadzie korespondencji. Badając model 

atomu Bohr zdał sobie sprawę, że „skoro interakcje wpływające w dużej 

(względem skali Plancka) skali na zmianę stanu układu fizycznego były 

adekwatnie opisywane w sposób klasyczny, to opis kwantowy tych 

                                                                   
42 Tamże, s. 273. 
43 Tamże, s. 281. 
44 Isaacs A. (red.), Słownik fizyki, przeł. Gronowski, J., Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 130. 
45 Farrell R. P., Feyerabend and Scientific Values. Tightrope-Walking Rationality, Kluwer 

Academic Publishers, Dodrecht 2003, s. 121. 
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interakcji musi »korespondować« z opisem klasycznym”
46

. Innymi słowy, 

przy odpowiedniej skali wyniki obliczeń mechaniki kwantowej muszą 

korespondować z wynikami obliczeń klasycznych. Feyerabend nie uznaje 

jednak Bohra za przedstawiciela krytykowanego w Jak być dobrym 

empirystą? konserwatywnego stanowiska, zgodnie z którym każda nowa 

teoria musi być zgodna z teoriami poprzedzającymi. Zwraca bowiem 

uwagę, że Bohr uznawał iż „mechanika klasyczna i teoria kwantów są 

»karykaturami«, przedstawiającymi dwa oddzielne, nienakładające się na 

siebie części świata, skazane na niepowodzenie są zatem próby 

redukowania jednej do drugiej”
47

, a „korespondencja stwierdza zgodność 

obliczeń, nie pojęć”
48

. Znów mamy więc do czynienia z krytyką założeń 

leżących u podstaw dominującej nauki. Widać również, że punktem wyjścia 

tej krytyki jest ontologiczna koncepcja dwóch części rzeczywistości, mikro- 

i makroświata. 

3.4.3. Ehrenhaft, Hollitscher, Feigl 

W swojej autobiografii oraz w autobiograficznych uwagach uzupeł-

niających Przeciw metodzie i Science in a free society Feyerabend całkiem 

sporo miejsca poświęca na scharakteryzowanie postaci, które wpłynęły 

w istotny sposób na jego intelektualny rozwój. Odnaleźć można wśród nich 

naukowców oraz myślicieli uprawiających pożyteczną i interesującą 

w opinii Feyerabenda filozofię nauki. Feyerabend nie opisuje ich poglądów 

całościowo i systematycznie, wskazuje jednak na pewne warte 

naśladowania cechy ich myślenia. Postaciami tymi są przede wszystkim 

Felix Ehrenhaft, Walter Hollitscher oraz Herbert Feigl.  

Felixa Ehrenhafta, kontrowersyjnego fizyka eksperymentatora, młody 

Feyerabend poznał jeszcze jako student. Tym, co warte uwagi, jeśli idzie 

o intelektualny styl Ehrenhafta, jest przywiązanie do roli doświadczenia 

i sprzeciw wobec nadmiernego uteoretyzowania fizyki. Feyerabend 

w następujący sposób relacjonuje poglądy wyrażane przez Ehrenhafta 

podczas wykładów: „[t]eorie względności i teoria kwantów natychmiast 

zostały odrzucone w sposób niemalże automatyczny jako czcze spekulacje. 

W tym względzie postawa Ehrenhafta była bardzo zbliżona do postawy 

Starka i Lenarda, których kilkakrotnie wspominał z aprobatą. Posunął się 

on jednak dalej i skrytykował również postawy fizyki klasycznej”
49

. Ten 

                                                                   
46 Folse H. J., The philosophy of Niels Bohr, North-Holland Physics Publishing, Amsterdam 

1985, s. 66. 
47 Feyerabend P., Niels Bohr’s…, s. 253. 
48 Tamże. 
49 Tenże, Przeciw metodzie…, s. 253. 
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daleko posunięty sceptycyzm, wynikający w przypadku Ehrenhafta z prymatu 

doświadczenia i gotowości do krytyki na jego podstawach nawet najbardziej 

fundamentalnych zasad fizyki, oddziaływał mocno na kształtującego swoje 

filozoficzne poglądy Feyerabenda. Sceptycyzm ów stanowił wyraz 

sprzeciwu wobec dogmatyzmu, można go zatem uznać za przykład 

dobrego filozofowania, przekładającego się w nauce na gotowość do 

krytyki konserwatywnych poglądów w momencie, gdy do takiej krytyki 

upoważnia wynik eksperymentu. O tym, że w przypadku Ehrenhafta 

faktycznie mógł upoważniać, świadczy zawarty w Przeciw metodzie opis 

prezentowanych przez austriackiego fizyka doświadczeń: „[k]ażdemu 

pokazowi towarzyszyło parę ironicznych uwag o »fizyce szkolnej« 

i »teoretykach« budujących zamki na lodzie bez uwzględnienia 

eksperymentów, które Ehrenhaft już obmyślił i nadal obmyślał we 

wszystkich działach fizyki, a które prowadziły do licznych, 

niewytłumaczalnych wyników”
50

. 

Walter Hollitscher, nauczyciel, którego młody Feyerabend poznał 

podczas studiów w Wiedniu, może być z kolei uznany za godny 

naśladowania wzór dyskutanta i filozoficznego nauczyciela. Feyerabend 

przytacza w Przeciw metodzie sposób argumentowania Hollitschera za 

realizmem: „Hollitscher nigdy nie przedstawił argumentacji prowadzącej 

krok po kroku od pozytywizmu do realizmu i uważałby próby takiej 

argumentacji za filozoficzne szaleństwo. Zamiast tego rozwijał on samo 

stanowisko realistyczne, ilustrował je przykładami z nauki i zdrowego 

rozsądku, pokazywał, jak ściśle jest ono związane z badaniami naukowymi 

i codziennym działaniem, ujawniając w ten sposób jego siłę”
51

. Tym, co 

istotne w filozoficznej postawie prezentowanej przez Hollitschera, jest 

właśnie użycie konkretnych przykładów i cenienie argumentacji opartej na 

faktach z nauki i z życia znacznie wyżej niż abstrakcyjnych rozważań. 

Tego rodzaju postawa, co pokazane zostało wyżej, była pochwalana 

i rekomendowana przez Feyerabenda jako wartościowa w filozofii nauki. 

Co więcej, choć filozoficzno-społeczne poglądy Hollitschera różniły się od 

tych prezentowanych przez Feyerabenda, amerykański filozof podkreśla 

jego otwartość na inne punkty widzenia. Hollitscherowi nie udało się 

przekonać Feyerabenda do zalet marksizmu, autor Przeciw metodzie 

podkreśla jednak intelektualną uczciwość jasno wyrażającego swoje 

poglądy Hollitschera, który „jasno postawił sprawę, że jest komunistą i że 

będzie mnie próbował przekonać o intelektualnych oraz społecznych 

zaletach materializmu historycznego i dialektycznego”
52

. To otwarte 
                                                                   
50 Tamże, s. 254. 
51 Tamże, s. 256. 
52 Tamże, s. 257. 
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przyznanie się do bycia zwolennikiem danego poglądu i uczciwe 

argumentowanie za nim miało w opinii Feyerabenda odróżniać Hollitschera 

od zwolenników krytycznego racjonalizmu. 

W Wiedniu Feyerabend poznał również Herberta Feigla, filozofa, 

z którym miał okazję zaprzyjaźnić się w późniejszych latach swojego życia 

w Minneapolis. Feyerabend w swojej autobiografii stwierdza, że „Feigl był 

głównym rzecznikiem empiryzmu logicznego w Stanach 

Zjednoczonych”
53

. Relacjonuje, w jaki sposób Feigl wykorzystywał 

elastyczność logicznego empiryzmu do nawiązywania kontaktów 

i współpracy z naukowcami z różnych dziedzin. To właśnie łączenie 

filozofii nauki z rozmaitymi zagadnieniami szczegółowymi pozwala ocenić 

myśl Fiegla dobre w rozumieniu Feyerabenda filozofowanie. W Zabijaniu 

czasu Feyerabend pisze zatem, że „Feigl zrobił wiele ważnego dla filozofii 

w jej tradycyjnym, niepozytywistycznym sensie. Należał do nielicznych 

filozofów nauki, którzy podjęli konkretne zagadnienia z psychologii 

i psychoanalizy, i przeobraził empiryczną filozofię nauki, zaprawiając ją 

dużą dawką realizmu”
54

. Feigl realizował zatem cenioną przez Feyerabenda 

ideę uczestniczącej w debatach na temat aktualnych problemów 

badawczych filozofii nauki. Oceniając tak pozytywnie dokonania Feigla 

Feyerabend pokazuje, że nawet filozofując w duchu logicznego 

empiryzmu, ruchu ostro krytykowanego w wielu pismach Feyerabenda, 

można uprawiać wartościową filozofię nauki. 

4. Współdziałanie filozofii i nauki 

Choć analiza poglądów Feyerabenda pozwala twierdzić, że zdaniem 

amerykańskiego myśliciela mogło istnieć coś takiego jak wartościowa dla 

rozwoju badań naukowych filozofia, to autor Przeciw metodzie sam nie 

filozofuje w ten sposób. Na jego twórczość składają się, co zostało 

zauważone wyżej, przede wszystkim artykuły krytyczne, obnażające 

słabości rozmaitych podejść do filozofii, nauki czy, od drugiej połowy lat 

siedemdziesiątych, kultury i polityki. Teza, że w pewnych jej formach 

filozofia nauki może ograniczać rozwój, podtrzymywać dogmatyzm oraz 

konserwatyzm i wreszcie przekształcać naukę w ideologię, była motywem 

powracającym w każdym tekście Feyerabenda traktującym o filozofii. Nie 

uznawał on jednak filozofii nauki za coś, co, jeżeli idzie o naukowy rozwój, 

może odgrywać rolę tylko i wyłącznie negatywną. Nie można nie zwrócić 

uwagi na to, że jego twórczość, pomimo rozbudowanych antyfilozo-

ficznych argumentacji, zawiera wskazówki dotyczące sposobów uprawiania 

                                                                   
53 Tenże, Zabijanie czasu, przeł. Bieroń T., Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 121. 
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dobrej filozofii nauki. Filozofia, która posiadać będzie cechy omówione 

powyżej, może odegrać, w opinii Feyerabenda, pozytywną rolę.  

Możliwe jest posłużenie się nią jako narzędziem krytycznym, 

podającym w wątpliwość zasadność pewnych tez leżących u podstaw 

badań naukowych, jak również wykorzystanie jej w celu zaproponowania 

alternatywnych sposobów patrzenia na rzeczywistość, co owocować ma 

budowaniem i eksperymentalnym sprawdzaniem nowych teorii. Możliwe 

jest zatem, nawet w opinii niejednokrotnie antyfilozoficznego Feyerabenda, 

współdziałanie nauki i filozofii. Warunek owocnej współpracy stanowi 

jednak odejście od stawiania którejkolwiek z tych dziedzin wyżej, otwarta 

wymiana poglądów i gotowość do wysłuchania zarówno krytyki, jak 

i pozytywnych propozycji. Feyerabend zaznacza, że warto tę współpracę 

podjąć, „[w] przeciwnym wypadku będziemy otrzymywać tony 

drobiazgowych, precyzyjnych, ale całkowicie jałowych wyników”
55

. 
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Rola filozofii nauki w ujęciu Paula Feyerabenda 

Streszczenie 
Praca ta ma na celu prezentację poglądów Paula Feyerabenda na rolę, jaką odgrywała, 

odgrywa i może odgrywać filozofia nauki. Omówione zostają dwa nakreślone przez 

Feyerabenda obrazy filozofii nauki. Pierwszemu z nich, negatywnemu, poświęcona zostaje 

początkowa część opracowania. Jest to obraz, w którym filozofia stoi na straży naukowego 
konserwatyzmu i dogmatyzmu. w mówiącym o tym ujęciu fragmencie pokazuję, że synteza 

myśli Feyerabenda pozwala uznać go za przeciwnika nadmiernego minimalizmu oraz 

maksymalizmu w filozofii nauki. Druga część pracy ma zaprezentować, w jaki sposób 

filozofia nauki może, zdaniem Feyerabenda, odgrywać pozytywną rolę. Analiza prac 
amerykańskiego myśliciela ujawnia ogólne cechy, które musi mieć wartościowa jego 

zdaniem filozofia nauki. Jest to dostarczanie nauce zewnętrznych standardów oceny oraz 

alternatywnych punktów widzenia, uczestnictwo w konkretnych problemach badawczych 

oraz gotowość do przeprowadzania rozważań metafizycznych. W ostatniej części pracy 
przeanalizowane pod kątem obecności tych trzech cech zostają dokonana przez Feyerabenda 

interpretacja myśli Ernsta Macha, filozoficzne podstawy fizyki Nielsa Bohra oraz poglądy 

Felixa Ehrenhafta, Waltera Hollitschera i Herberta Feigla, myślicieli, którzy mieli wpływ na 

intelektualny rozwój Feyerabenda. Z przeprowadzonych rozważań wynika wniosek, że 
Feyerabend, o ile faktycznie nastawiony był wrogo do określonych nurtów filozofii nauki, to 

pochwalał pewne jej formy jako inspirujące i napędzające rozwój nauk.  


