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PRAWDA SPOŁECZEńSTWA  
JAKO CEL KRYTYCZNYCH BADAń WIEDZY

Streszczenie

W niniejszym artykule ukazać chcę formowanie się społeczeństwa wiedzy, 
jako efektu krytycznych badań nad wiedzą w celu dochodzenia do prawdy 
społeczeństwa w opozycji do odkrywania prawdy o społeczeństwie. Prawda 
społeczeństwa daje się ująć jako skutek diachronicznego podejścia do wiedzy 
i dialogicznego podejścia do krytycyzmu. Prawda o społeczeństwie opisywana jest 
jako efekt synchronicznego podejścia do wiedzy i monologicznego traktowania 
krytyki. Diachroniczne podejście do wiedzy skupia się na możliwości formułowa-
nia wiedzy o rzeczywistości, ale jest to wiedza traktowana jako omylna. Podejście 
do wiedzy jest natomiast synchroniczne ponieważ albo skupia się na wyznaczaniu 
niezmiennych autorytetów rozumu w opozycji do zmiennych źródeł niewiedzy 
w sferze społecznej, albo też skupia się na poznawczych źródłach twierdzeń 
o świecie, z których wyrastają wszelkie następne. Krytycyzm jest dialogiczny 
ponieważ skupia się na rozwoju nowych twierdzeń wiedzy dzięki krytycznemu 
poprawianiu zastępującemu dotychczasowe twierdzenia. Krytycyzm jest mono-
logiczny, ponieważ jego zadaniem jest albo ukazanie, w jaki sposób niewiedza 
jest symptomem indywidualnych błędów w doborze źródeł wiedzy, albo czyni 
swoim celem uwolnienie nas od błędnego traktowania twierdzeń wiedzy jako 
odnoszących się do rzeczywistości poza-dyskursywnej. 
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* * *

W niniejszym artykule rozpatrzyć chcę kwestię dotyczącą społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Mówiąc o społeczeństwie opartym na wiedzy odróżnić 
chcę je od mających ugruntowaną w literaturze przedmiotu pojęć społeczeństwa 
informacyjnego czy też społeczeństwa wiedzy, które wiążą się z upowszechnie-
niem technologii informatycznych oraz z tworzeniem warunków dla innowacji 
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(m.in. zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, kapitał wiedzy, kapitał ludzki), 
zwłaszcza w gospodarce [zob. m.in. gladstone 2004]. Społeczeństwo oparte 
na wiedzy rozumiem znacznie szerzej, jako tworzenie warunków chroniących 
ludzkie prawo do racjonalnego i wolnego działania. Inaczej chodzi o ochronę 
dziedzictwa Oświecenia – Kantowskiej dorosłości polegającej na odwadze po-
sługiwania się rozumem. Dziedzictwo to wydaje się tym bardziej zagrożone im 
bardziej nowoczesne środki informatyczne i medialne wymuszają powstawanie 
wytworów wiedzy coraz bardziej oderwanych od rzeczywistości. „W latach 
osiemdziesiątych profesor ekonomii z Yale Robert Shiller opublikował w ‘Ame-
rican Economic Review’ artykuł, w którym dowodził, że ‘teoria skutecznych 
rynków’ została podważona przez zmienność kursów akcji, niemających żadnego 
odniesienia do rzeczywistych dywidend. Tym samym ściągnął na siebie naganę 
teoretyka finansów Roberta Mertona, który stwierdził, że rynki spekulacyjne 
wcale nie są ‘za bardzo zmienne’. Merton dostał w 1997 roku Nagrodę Nobla 
w dziedzinie ekonomii za opracowanie nowej metody wyceny pochodnych in-
strumentów finansowych, ale niedługo po tym jego reputacja i konto bankowe 
doznały poważnego uszczerbku. Był bowiem jednym z zarządców funduszu 
hedgingowego LTCM, który został niemal doprowadzony do ruiny z powodu 
spekulacyjnej niestabilności, której istnienie Merton negował” (Wheel 2005: 
312). Jest to jeden z wielu przykładów oderwania od rzeczywistych problemów 
społecznych, teoretycznych opisów rzeczywistości społecznej (np. trzecia dro-
ga, deregulacja zarządzania gospodarką, koniec historii, zderzenia cywilizacji), 
które stanowią współczesne mityczne (w znaczeniu Kołakowskiego) formuły 
zastępujące rzeczywistość. 

Problem moim zdaniem nie tkwi w błędnym rozpoznaniu prawdy o społeczeń-
stwie, które wpływają na kształtowanie naszej wiedzy, a zatem i na tożsamość 
nowoczesnych społeczeństw, ale wynika z pewnej logiki kształtowania tej tożsa-
mości opartej na wiedzy. Tożsamość kształtowana na podstawie różnych prawd 
o społeczeństwie, powstaje jako efekt określania świadomości przez wszelkie 
formy dyskursywnego użycia języka, który „konstruuje, definiuje i wytwarza 
przedmioty wiedzy, które stają się zrozumiałe, wykluczając jednocześnie inne spo-
soby pojmowania jako niezrozumiałe. […] Dyskurs jest środkiem, dzięki któremu 
ciała materialne zyskują znaczenie w wyniku włączenia w pole widzenia” [Barker 
2005: 135]. Prawda o społeczeństwie późnej nowoczesności, traktowana jest jako 
podlegająca zmianie dzięki zmianom dyskursów. W ujęciu tym zakłada się, „że 
ludzie są jednostkami niepowtarzalnymi i interdyskursywnymi, a dyskursy, które 
ustanawiają społeczeństwo, bywają między sobą sprzeczne. [...] Jest bowiem 
tak, że ludzie tworzą swoją niepowtarzalność na drodze konstruowania nowych 
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języków. Formułują oni nowe metafory służące do opisu własnej osoby, zwięk-
szając tym samym repertuar możliwych opisów alternatywnych […]. Zjawisko 
to można odnieść nie tylko do jednostek, ale również do formacji społecznych. 
Zmiana społeczna staje się możliwa dzięki ponownemu przemyśleniu sposobu 
artykulacji części składowych ‘społeczeństw’ i stworzeniu nowego opisu porządku 
społecznego i przyszłych możliwości” [Tamże: 273]. Opisy te konstruowane są 
jako dążenie do odkrycia prawdy o społeczeństwie, w ramach której jedne obrazy 
rzeczywistości walczą o swoją dominację z obrazami konkurencyjnymi. Zanika 
jednak sama rzeczywistość, a pozostają obrazy konkurujące z sobą o prymat 
w świadomości ludzkiej. Jak możliwy jest jednak powrót do rzeczywistości, 
tak, aby wiedza pozwalała ludziom radzić sobie z nią skutecznie? Konieczna jest 
zmiana logiki podejścia do wiedzy, z poszukiwania prawdy o społeczeństwie, na 
kształtowanie prawdy społeczeństwa.

1. PRAWDA SPOŁECZEńSTWA A PRAWDA O SPOŁECZEńSTWIE 

Tytułowa „prawda społeczeństwa” pochodzi z zbioru Esejów o społeczeń-
stwie i kłamstwie autorstwa Wojciecha Chudego. Wychodzi on od konstatacji, 
iż prawda o danym społeczeństwie jest często „utajona głęboko” i nie da się 
odczytać w żadnych deklaracjach zawartych w programach różnych środowisk, 
ale zawarta jest w praktyce życia społecznego. Prawda społeczeństwa jest jego 
niejako czynionym z wewnątrz opisem, a nie wyjaśnieniem, które wyraża prawdę 
o społeczeństwie. „W stanowisku pierwszym całą prawdę sprowadza się do życia 
jednostkowego społeczeństwa hic et nunc – jest ona niepowtarzalna, polega na 
intuicji spontanicznego żywiołu społecznego, jest teraz-tutaj. W drugim – cały 
byt społeczny poddany jest prawdzie ogólnej, prawdzie odkrytej i zaprojektowa-
nej” [Chudy 2007: 23]. Prawda społeczeństwa nie daje się wyjaśnić w ogólnych 
prawidłowościach życia społecznego redukującego je do kilku podstawowych 
wymiarów prawdy o społeczeństwie. 

Kluczowym dla naszych rozstrzygnięć jest odróżnienie dwóch sposobów 
rozumienia prawdy – właściwego prawdzie społeczeństwa oraz prawdzie o spo-
łeczeństwie. Prawda społeczeństwa operuje rozumieniem pojęcia prawdy, pozba-
wionym jednoznacznych definicji i kryteriów. Odwołuje się do korespondencyjnej 
teorii prawdy, jako zgodności tego, co myślimy i mówimy z rzeczywistością. 
Z tego punktu widzenia wszelkie ludzkie twierdzenia cechują się napięciem mię-
dzy tym, co opisują, a tym, co jest poza nimi. Prawda staje się zatem warunkiem 
odnoszenia się do rzeczywistości, ale żadne takie odniesienie nie jest jedynym 
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prawdziwym obrazem rzeczywistości. Jej akceptacja nie wymaga wyjaśnień, na 
czym polega koncepcja korespondencji między zdaniami i faktami. Jest to kwestia 
drugorzędna, a zajmowanie się nią jako samodzielnym problemem powoduje po-
padanie w nierozstrzygalne trudności, podejmowanie werbalnych sporów o sam 
termin „prawda”, a w konsekwencji do swoistej mitologizacji tego słowa. 

Zamiast sporów i trudności semantycznych lepiej przyjąć minimalny wymóg 
stanowienia przez prawdę idei regulatywnej względem komunikacji językowej, 
gdyż język domaga się jej uznania jako warunku koniecznego swojej funkcji 
opisowej i argumentacyjnej. Przyjęcie prawdy, jako odnoszenia się do rzeczy-
wistości jest więc koniecznym, wstępnym warunkiem możliwości nadawania 
i odbioru komunikatów językowych. Bez uznania minimalnego warunku, jakim 
jest zgodność treści z rzeczywistością, wszelka komunikacja przestaje być moż-
liwa. Prawda jest zatem warunkiem dialogu, w którym nic nie jest pewne, ale 
można drobnymi krokami, metodą prób i błędów zbliżać się do rozwiązywania 
problemów. Tak rozumiana odpowiada ochronie ludzkiej wolności i racjonalności, 
która ujawnia się jako prawo wszystkich do udziału w dyskusji gwarantującej 
realistyczny stosunek do rzeczywistości. 

Prawda społeczeństwa jest zatem efektem krytycznego odnoszenia się do 
rzeczywistości, wynikającego ze zmierzania się w dyskusji z zastanymi roz-
wiązaniami realnych problemów. Poznanie prawdy o społeczeństwie wychodzi 
natomiast od określenia warunków możliwości jej osiągnięcia. W drugim podej-
ściu chodzi o zastąpienie źródeł wiedzy fałszywej, przez standardy prowadzące 
do wiedzy prawdziwej. Są to najczęściej standardy pozytywistycznego funda-
cjonizmu, zakładającego możliwość dotarcia do prawd podstawowych – albo 
czystych danych obserwacji (faktów) albo stanów świadomości (fenomenów). 
Porażki związane ze spełnieniem tych standardów doprowadziły do pojawienia 
się podejść konstruktywistycznych, zgodnie z którymi wiedza prawdziwa jest 
formą podlegania różnym naciskom i interesom społecznym. Fundacjonizm 
i konstruktywizm wbrew pozornym przeciwieństwom łączy odejście od rzeczy-
wistości jako takiej i zajmowanie się rzeczywistością daną w poznaniu. Zamiast 
dialogicznego odnoszenia się do rzeczywistości dominuje monologiczne elimi-
nowanie źródeł wiedzy fałszywej i zastępowanie jej źródłami wiedzy wolnej od 
uprzedzeń, mitów, uproszczeń i wszelkich innych zafałszowań wynikających 
ze słabości ludzkiego umysłu. Rzeczywistość redukowana jest do jej obrazów, 
które są oczywiste i/lub spójne i/lub względne i/lub akceptowane przez większość 
i/lub pozwalające skutecznie działać. Prawda o społeczeństwie formułowana jest 
zatem w ramach nieklasycznych koncepcji prawdy.
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W ramach formułowania prawdy o społeczeństwie redukuje się świat do tych 
jego wymiarów, które są lepiej potwierdzone niż zastane ujęcia alternatywne. 
Prawda społeczeństwa ma natomiast charakter diachroniczny i zawarta jest w wy-
pracowanych przez ludzi sposobach radzenia sobie z problemami w konkretnych 
sytuacjach. Jeżeli w ramach pierwszej dąży się do większej pewności nowych 
obrazów świata, podejściu drugiemu towarzyszy uznanie szczególnej niepew-
ności ludzkiej wiedzy oraz brak możliwości określania kryteriów i dowodów na 
jej posiadanie. Dochodzenie do prawdy o społeczeństwie opiera się na elimi-
nowaniu źródeł dotychczasowego fałszu, w odkrywaniu prawdy społeczeństwa 
za naturalny uznaje się stan, w którym zanegowanie twierdzenia fałszywego 
otwiera drogę do przyjęcia twierdzenia bliższego rzeczywistości. W drodze do 
prawdy społeczeństwa fałsz traktowany jest jako integralny element wszelkich 
form poznania i jako taki nie może stanowić zagrożenia dla zbliżania się do 
prawdy. „Przeciwnie – stwierdza Popper – idea fałszu zakłada ideę prawdy jako 
standardu, z którym możemy się minąć. Zakłada, że chociaż możemy szukać 
prawdy, a nawet ją znaleźć (a wierzę, że tak właśnie dzieje się w niektórych przy-
padkach), nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności, żeśmy ją rzeczywiście 
znaleźli [Popper 1993: t. 2, 386]. Nie należy się zatem obawiać samego fałszu, 
ale sytuacji w której mamy do czynienia, albo z uznawaniem jednej absolutnej 
prawdy, albo uznawaniem szeregu równouprawnionych prawd.

Traktowanie fałszu jako zagrożenia dla prawdy łączy się z dążeniem do eli-
minacji jego źródeł, natomiast uznanie fałszu jako koniecznego etapu w drodze 
do prawdy, skupia się na eliminacji zastanych fałszywych twierdzeń. Różnica 
między tymi podejściami zawiera się w sposobie traktowania fałszu – jako za-
grażającego prawdzie lub jako stanowiącego element zbliżania się do prawdy. 
Eliminacja źródeł fałszu to zastępowanie kryteriów, które umożliwiają jego poja-
wienie się, przez bardziej niezawodne kryteria. Eliminacja konkretnych twierdzeń 
fałszywych wychodzi od uznania braku możliwość podania kryteriów prawdy, 
co każe nam raczej odkrywać i eliminować to, co w danej wiedzy jest fałszywe, 
niż udowadniać to, co jest w niej prawdziwe. To, co nie jest fałszywe, jest utrzy-
mywane jako wiedza nie mająca lepszych, konkurencyjnych rozwiązań. To, co 
jest fałszywe, stawia nas przed nową sytuacją problemową, z którą musimy się 
zmierzyć, gdyż stawką jest nasze własne przetrwanie. Uczenie się na własnych 
błędach i uznanie omylności za naturalną kondycję poznawczą człowieka, jest 
otwarciem problemu poznania na czynnik ludzki, a zatem i niepewność wszelkich 
treści. Dążenie natomiast do eliminacji źródeł fałszu, kończy się zastępowaniem 
jednych dogmatów, przez inne dogmaty lepiej uzasadnione w świetle przyjętych 
kryteriów.
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Prawda społeczeństwa nie jest zatem pojęciowym określeniem odwzoro-
wania natury rzeczywistości, ale służy uchwyceniu aspektu rzeczywistości jako 
sytuacji problemowej, domagającej się adekwatnego działania. W zmaganiu 
z problemami posługiwanie się prawdą jako korespondencją z faktami zwalnia 
z zajmowania się jej ważnością samą w sobie. Najważniejsze jest, że zmusza ona 
do respektowania rzeczywistości, jako czegoś zewnętrznego wobec jej nawet 
najprawdziwszych ujęć. Najdalej od rzeczywistości, bez względu na jej naturę, 
jesteśmy, nie mogąc określić ani prawdziwości, ani fałszywości danej wypowie-
dzi. Przywiązanie do prawdy jest więc ciągłym upominaniem się o rzeczywistość, 
o stałą potrzebę sprawdzania zgodności z rzeczywistością, a tym samym stanowi 
sedno społecznego wymiaru życia człowieka. W oderwaniu od rzeczywistości 
mogą żyć wybrane ekscentryczne jednostki, ale nie społeczeństwo będące zdo-
byczą ewolucyjną człowieka decydującą o jego przetrwaniu. Prawda jako idea 
regulatywna, stanowiąca warunek komunikacji językowej dotyczącej realnych 
problemów służy uświadomieniu ludzkiej omylności i skłonności do błędu. 

2. OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE TRAKTOWANIE WIEDZY

Prawda społeczeństwa jest zatem prawdą problemową, przeciwstawną esen-
cjalnym dążeniom do prawdy jako fundamentu wiedzy, która sama przez się ma 
powodować eliminację fałszu. Takie rozumienie prawdy pojawia się w dążeniu 
do znalezienia prawdy o społeczeństwie. Dążenie do prawdy społeczeństwa 
w odróżnieniu od prawdy o społeczeństwie wymaga wychodzenia od gotowych 
ludzkich wytworów, które możemy określić wspólnym mianem wiedzy. Prawda 
o społeczeństwie wyrażona jest w koncepcjach będących najczęściej rezultatem 
redukcji rzeczywistości do różnych oczywistych stanów rzeczy, względnych wa-
runków życia, pragmatycznych konkretów, opinii podzielanych przez większość 
czy koherencji tez (znaczeń) z wcześniej przyjętymi twierdzeniami (znaczeniami). 
Prawda o społeczeństwie zakłada milcząco prawdę społeczeństwa jako punkt 
wyjścia odnoszenia się do rzeczywistości, często jednak odrywa się od niej i ją 
podważa, tak jak nieklasyczne koncepcje prawdy podważają jej znaczenie jako ko-
respondencji z faktami. Trudności odnoszenia się do rzeczywistość, które traktuje 
się jako odkrywanie istoty rzeczy chce się wykluczyć poprzez zajmowanie się albo 
zewnętrznymi wobec jednostek procesami i strukturami albo stanami świadomości 
i sposobami jej artykułowania przez jednostki. Właściwe jej staje się konstruowa-
nie obrazów rzeczywistości, które skupiając się na faktach empirycznych i sferze 
zjawisk cząstkowych, mają odkrywać ich ukrytą, niezmienną podstawę. 
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Mówiąc jeszcze inaczej, prawda społeczeństwa ma charakter obiektywny, 
a prawda o społeczeństwie jest subiektywna. Używam wyrażeń „obiektywny” 
i „subiektywny”, a nie „obiektywistyczny” i „subiektywistyczny”, gdyż chcę 
w ten sposób wyrazić różnicę między określeniem prawdy społeczeństwa jako 
wiedzy obiektywnej, a obiektywistycznym stosunkiem do rzeczywistości pod-
miotów poznających właściwej dla prawdy o społeczeństwie1. Obiektywistycz-
ny, to określony stosunek do rzeczy gwarantowany niezależnością badacza od 
innych uwarunkowań niż stałe i pewne kryteria racjonalności, wiedzy, prawdy, 
rzeczywistości, dobra czy słuszności [Bernstein 1983: 8]. Stosunek obiektyw-
ny do rzeczywistości, nie ma wiele wspólnego z osiąganiem niezależności 
poznawczej przez badacza, ale jest  o d k r y w a n i e m  h i p o t e t y c z n e g o 
c h a r a k t e r u  g o t o w y c h  w y t w o r ó w  w i e d z y.  Chodzi zatem o obiek-
tywne traktowanie wiedzy, co należy odróżnić od obiektywizmu poznawczego, 
czyli stanowiska uznającego istnienie twierdzeń o faktach, jako różnych od 
mniemań, przypuszczeń czy przekonań o faktach. Podejście obiektywne rów-
noznaczne jest z podejściem krytycznym czyli z  o d k r y w a n i e m  h i p o t e -
t y c z n e g o  c h a r a k t e r u  w s z e l k i e j  w i e d z y. Podejście takie polega 
na uznaniu „(1) obiektywnych problemów”2, „(2) obiektywnych osiągnięć, to 
znaczy rozwiązań problemów”3, „(3) wiedzy w obiektywnym sensie”4 oraz „(4) 
krytyki, która zakłada obiektywną wiedzę w formie językowo sformułowanych 
teorii”�. W ujęciu K. Poppera, o b i e k t y w n y  s t o s u n e k  d o  w i e d z y 

1 Szerzej na ten temat zob. Jabłoński 2006: 87–92.
2 „(1) Chociaż problem może nas niepokoić i chociaż możemy gorąco chcieć go rozwiązać, 

sam problem jest czymś obiektywnym – jak mucha która nam przeszkadza i od której bardzo 
mocno chcemy się uwolnić. Wszystko jest hipotezą: to, że jest to problem obiektywny, że jest 
obecny, oraz rola, jaka może odgrywać w pewnych zdarzeniach (tak samo jak obecność muchy 
jest hipotezą)” [Popper 1997: 195].

3 „(2) Rozwiązanie problemu, zazwyczaj formułowane metodą prób i błędów, jest osiągnięciem, 
sukcesem w sensie obiektywnym. To, że coś jest osiągnięciem, jest domysłem i można na jego temat 
dyskutować. Dyskusja ta będzie musiała się odnosić do (przypuszczalnych) problemów, ponieważ 
osiągnięcie lub sukces, tak samo jak rozwiązanie, zawsze jest relatywne do problemu” [Tamże].

4 „(3) Musimy odróżnić osiągnięcia lub rozwiązania w sensie obiektywnym od subiektywnego 
poczucia osiągnięcia lub posiadania wiedzy czy przekonania. Każde osiągnięcie można uznać za 
rozwiązanie problemu, a zatem za teor ię  w ogólnym sensie tego słowa. Jako taka należy ona 
do świata wiedzy  w sens ie  ob iek tywnym – który jest właśnie światem problemów i ich 
próbnych rozwiązań oraz krytycznych argumentów ich dotyczących. Teorię geometryczne i teorie 
fizyczne na przykład należą do tego świata w sensie obiektywnym (‘świata 3’). Są one zazwyczaj 
hipotezami w różnych stadiach ich krytycznej dyskusji” [Tamże].

� „(4) Krytykę można uznać za kontynuację doboru naturalnego na poziomie niegenetycznym 
(egzosomatycznym): zakłada ona istnienie wiedzy obiektywnej w postaci s f o r m u ł o w a n y c h 
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c h r o n i  o b i e k t y w i z m  p o z n a w c z y  d z i ę k i  z a j m o w a n i u  s i ę 
z a w a r t o ś c i ą  p r o b l e m o w ą  d a n y c h  t e k s t ó w ,  n a t o m i a s t 
p o d e j ś c i e  o b i e k t y w i s t y c z n e  p r o w a d z i  d o  z a j m o w a n i a 
s i ę  o k o l i c z n o ś c i a m i  f o r m u ł o w a n i a  t w i e r d z e ń  c z y l i 
m n i e m a n i a m i ,  p r z y p u s z c z e n i a m i  i  p r z e k o n a n i a m i ,  c o 
p r o w a d z i  d o  p o s z u k i w a n i a  d l a  n i c h ,  ź r ó d e ł  i  k r y t e r i ó w 
i n t e r s u b i e k t y w n e j  p e w n o ś c i. Obiektywizm poznawczy może zatem 
skutkować subiektywnym traktowaniem wiedzy, jako opartej na niezależnych od 
człowieka źródłach – faktach, fenomenach, interesach, habitusach, itp. Natomiast 
obiektywne to traktowanie wiedzy jako zbioru hipotez, które w danej sytuacji 
służą rozwiązywaniu realnych problemów i poddają się krytyce dzięki ciągłej 
konfrontacji twierdzeń w dyskusji, co najlepiej służy zachowaniu obiektywizmu 
poznawczego. 

3. KRYTYCZNY STOSUNEK DO WIEDZY

Obiektywne i obiektywistyczne podejście do wiedzy implikuje też inny rodzaj 
krytyki i myślenia krytycznego. Peter Sloterdyjk barwnie opisuje genezę krytyki 
odwołując się do tradycji Akademii Platońskiej. „Była ona oddalona o mniej 
więcej 20 minut piechotą od centrum polis. Właśnie tam ateńscy ojcowie mogli 
posyłać swoich synów na naukę. […] Idea Akademii sprawiła, że nagle w mieście 
pojawiła się nowa, anonimowa obywatelka, swoiste nowe medium – nazywała 
się Prawda. Nie pochodzi z naszych stron, jest obca. Ale ponieważ tak bardzo 
kochamy prawdę, nadaliśmy jej obywatelstwo naszego miasta. Jednak żaden 
z nas nie rozumie jej dobrze. Według Platona mamy wewnątrz nas pewien organ 
– on nazywa go ‘anamnesis’, czyli pamięć – dzięki któremu możemy próbować 
zrozumieć, co ta piękna obca kobieta chce nam powiedzieć […] Docierało do 
nich, że nie wszystkie miejsca w społeczeństwie są sobie równe. Nie wszystkie 
są tak samo wulgarne i trywialne, zdominowane przez te same afekty. Są miej-
sca takie jak muzea, cmentarze – kiedyś także kościoły – oraz kliniki, biblioteki 
i akademie, w których obowiązują inne prawa. O tym trzeba pamiętać. Nie jest 
to utopijne – utopii nie ma przecież nigdzie, a te prawa realnie istnieją – lecz 
‘heterotopijne’. Wychodząc właśnie od tej idei akademickiej heterotopii, możemy 

t e o r i i. A zatem świadoma krytyka okazuje się możliwa tylko przez język. Jest to, jak się domy-
ślam, główny powód, dla którego język jest tak ważny; domyślam się również, że język ludzki jest 
odpowiedzialny za to, iż człowiek jest unikalny (w tym także za jego osiągnięcia w niejęzykowych 
sztukach, takich jak muzyka)” [Tamże].
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wyjaśnić, czym jest filozofia. Jeśli to sobie wyjaśnimy, przyjdzie nam łatwiej 
zdefiniować, czym jest krytyka. Krytyka jest duchem, który panuje w innym 
miejscu. Zdobywamy dystans wobec całej reszty życia, jeśli znajdujemy się 
w innym miejscu. Dlatego jest rzeczą niebezpieczną, jeśli zwykłe życie chce się 
wedrzeć do tego innego miejsca. Musimy uważać (szczególnie w dzisiejszych 
czasach), by duch ekonomizmu nie opanował i nie zdefiniował wszystkich pozo-
stałych miejsc. Dlatego musimy pilnować, by w bibliotekach, muzeach, akade-
miach i na uczelniach kultywowano heterotopijną różnicę. Inaczej zagubimy się 
w świecie pozbawionym dystansu. A brak dystansu oznacza ni mniej ni więcej 
tylko właśnie życie bez krytyki” [Sloterdijk 2007: 13].

Krytyka i myślenie krytyczne jest zatem sztuką zachowywania dystansu 
wobec rzeczywistości, który może przybierać różne formy w zależności od 
tego jakiemu rodzajowi prawdy chce służyć. Jeżeli prawdzie społeczeństwa, to 
wyraża się w analizie rodzajów i jakości obowiązujących w danych społeczeń-
stwach opisów i argumentacji rozwiązań problemów. Jeżeli natomiast prawdzie 
o społeczeństwie, to służy odnajdywaniu zewnętrznych faktów i kryteriów upra-
womocniających obrazy rzeczywistości obowiązujące w danym społeczeństwie. 
Krytyczne dochodzenie do prawdy społeczeństwa polega więc na analizie wiedzy 
zastanej, odkrywaniu sposobów odnoszenia się jej treści do rzeczywistości ex 
post wewnątrz wytworów wiedzy i stosowanych w nich rodzajów argumentacji 
na rzecz danych rozwiązań problemów. Prawda o społeczeństwie jest natomiast 
efektem krytycznej eliminacji źródeł obrazów rzeczywistości, nie posiadających 
wystarczającego potwierdzenia w świetle obowiązujących kryteriów i zastępowa-
nia ich źródłami poznania, których treści są lepiej uzasadnione lub przynajmniej 
chroniące nas przed naiwnym przekonaniem, że wiedza odnosi nas do rzeczywi-
stości niezależnie od jej dyskursywnego charakteru. 

4. PRAWDA O SPOŁECZEńSTWIE I PRAWDA SPOŁECZEńSTWA  
W SOCJOLOGII

Odkrywanie prawdy społeczeństwa i prawdy o społeczeństwie jest od począt-
ku celem socjologii, która zgodnie z intencjami jej twórców (Comte’a, Marksa, 
Milla, Spencera), polega na wyjaśnianiu mechanizmów rządzących światem 
w celu racjonalizacji życia społecznego. Comte dążył do nadania socjologii cha-
rakteru nauki, która stanowiłaby podstawę budowania lepszego społeczeństwa 
oraz doprowadziła do „sprzęgnięcia w jedno zagadnień nauki, społeczeństwa 
i filozofii” [giza-Poleszczuk 1989: 132]. Chciał nadać socjologii charakter nauki 
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empirycznej, badającej poszczególne fakty społeczne, które mają wyznaczyć 
nową logikę pojmowania rzeczywistości, przełamującą i wchłaniającą logiki 
obowiązujące dotąd. Wyznaczając stadia duchowego rozwoju ludzkości od fazy 
teologicznej (fikcyjnej), przez metafizyczną (abstrakcyjną) po naukową (pozy-
tywną), wyznacza zmiany obowiązujących dyskursów. Stadiom tym przyporząd-
kowuje odpowiednie formy życia społecznego: feudalno-kościelną, rewolucyjną 
i naukowo-przemysłowa. Kolejne stadia rozwoju ludzkości, obowiązujące w nich 
dyskursy oraz formy życia społecznego stanowią zaprzeczenie poprzednich, ale 
nie ich definitywne przezwyciężenie. Dlatego, jak przewidywał francuski socjo-
log, nastąpi dramatyczne starcie sił starego i nowego porządku, którego efektem 
będzie rewolucyjna zawierucha. Zgodnie z tymi przewidywaniami, wbrew tenden-
cjom zamierzającym do specjalizacji naukowej, miało dojść do budowy systemu 
naukowego i światopoglądowego, mającego moc jednoczącą społeczeństwo na 
wzór religii [Szacki 2002: 259–262]6. Zgodnie z tym przezwyciężenie dogma-
tyzmu wcześniejszych stadiów rozwoju ludzkości osiągnięte zostanie przez „za-
dekretowanie” nowego, naukowego podejścia do świata opartego na obserwacji 
faktów. Tym samym stworzone zostały fundamenty pod nowy dogmatyzm, co 
jest efektem próby przezwyciężania myślenia teologicznego czy metafizycznego, 
zamiast przezwyciężenia przejawów bezkrytycznego podejścia do rzeczywistości 
właściwego wszelkim poznawczym działaniom człowieka. 

Prawda społeczeństwa została złożona na ołtarzu prawdy o społeczeństwie. 
Są to konsekwencje poszukiwania uniwersalnych kryteriów sprzęgnięcia nauki, 
filozofii i społeczeństwa, które miałyby znajdować się w tym, co społeczne, nie-
zależnie od tego, co logiczne. Logika została sprowadzona do tego, co społeczne, 
nie uwzględniono natomiast tego, iż to, co społeczne zawarte jest w regułach 
logiki. Logika nie jest jednak wtedy traktowana, jako zbiór uniwersalnych ideali-
stycznych formuł, ale jest językowym nazwaniem mechanizmów, które ludziom 

6 „Nowa religia roztacza wszystkie uroki związane z badaniami i uroczystościami. Ponieważ 
zaś odznacza się realizmem i użytecznością, nie grozi jej wyradzanie się ani w kierunku ascetyzmu, 
ani kwietyzmu. Kierująca nią miłość nie mogłaby być bierna. Pobudza ona rozum, a zwłaszcza 
wyobraźnię w tym celu jedynie, aby lepiej kierować działaniem. Z niego właśnie wyłania się 
pozytywność, która w dalszym ciągu ogarnia dziedzinę kontemplacji i uczuć. Tym sposobem zada-
niem naszego życia staje się ciągłe doskonalenie naturalnego porządku, początkowo w dziedzinie 
warunków materialnych, a następnie – naszej własnej natury fizycznej, umysłowej i moralnej. 
Następnie celem życia staje się postęp moralny osobisty, a zarazem rodzinny i społeczny, stanowiąc 
główne źródło osobistego szczęścia i dobra publicznego. W końcu, polityka podporządkowana 
moralności staje się podstawową umiejętnością, dzięki której oddajemy nasze wszystkie wysiłki 
służbie prawdziwej Najwyższej Istoty, stosując się do całokształtu jej własnych przyrodzonych 
praw” [Comte 1973: 584]. 
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poszukującym najlepszych rozwiązań problemów, umożliwiają eliminowanie 
fałszu. Jeżeli pierwsze podejście kończy się utopizmem lub sceptycyzmem, to 
drugie daję szanse na krytyczny i pluralistyczny ogląd rzeczywistości.

Zagrożenia utopizmem i sceptycyzmem są zgodnie z przyjętymi ustale-
niami konsekwencja poszukiwania prawdy o społeczeństwie. D. Birnbacher 
zwraca uwagę, że „utopizm skłania do przesadnego patosu przyszłości, który 
bezsensowne wyrzeczenia stylizuje na kształt niezbędnych ofiar w służbie pełnej 
glorii przyszłości, która istnieje tylko w pobożnych życzeniach jej proroków”. 
Z drugiej strony sceptycyzm, „zwodzi ku kwietyzmowi, który wszystko składa 
w ręce Boga lub losu i który w skutkach w zasadzie niczym nie różni się od cy-
nicznego myślenia ‘po mnie choćby potop’. Widzi tylko dzień dzisiejszy, a jutro 
pozostawia samemu sobie, ponieważ uważa, że nic o nim nie może powiedzieć” 
[1999: 153]. Peter Sloterdijk zwraca uwagę, że w odróżnieniu od u-topi (miejsca 
nieistniejącego i miejsca idealnego), hetero-topia jest upominaniem o wielość 
miejsc rządzonych różnymi regułami, o przestrzenie, w których obowiązuje inna 
logika, niż logika codzienności. Sceptycyzm prowadzi natomiast do logiki uży-
wania chwili, jeżeli nie możemy nic wiedzieć o tym, co przyniesie przyszłość. 
Hetero-topia właściwa jest dążeniom do odkrycia prawdy społeczeństwa, utopia 
i sceptycyzm jest natomiast konsekwencją skupienia się jedynie na prawdzie 
o społeczeństwie. Socjologia w swoich poszukiwaniach łączy w sobie elementy 
hetero-topii, utopii i sceptycyzmu, a zatem i ciągłe napięcie między odkrywaniem 
prawdy społeczeństwa a poszukiwaniem prawdy o społeczeństwie. 

Odkrywanie prawdy społeczeństwa minimalizować ma utopijne i scep-
tycystyczne konsekwencje zajmowania się jedynie prawdą o społeczeństwie. 
Wyrazicielem tych celów jest program inżynierii społecznej zwanej cząstkową 
lub stopniową. Nie chodzi tu o minimalistyczny program reform politycznych, 
planowania i budowania ograniczonych do małej skali strategii przyszłych 
rozwiązań, czy technikę konstruowania programów naprawy jakości życia spo-
łecznego małymi krokami, które przeciwstawiane jest wielkim całościowym 
rozwiązaniom zmiany porządku społecznego lub sceptycznemu przekonaniu, że 
żadne istotne zmiany wykraczające poza zaspakajanie doraźnych potrzeb, nie są 
możliwe. Według autora Społeczeństwa otwartego inżynieria cząstkowa może 
być śmiała i nie musi ograniczać się tylko do drobniejszych problemów. „Myślę 
jednak, że stopień złożoności, z jakim możemy sobie poradzić, jest określany 
stopniem naszych doświadczeń zdobytych przez świadomą i systematyczną 
inżynierię cząstkową” [Popper 1993, t. 1: 309 przyp. 3]. Inżynieria cząstkowa 
służyć ma określaniu stopnia zbliżenia do prawdy danego rozwiązania problemu 
niejako post factum, dzięki przyjęciu praktycznego kryterium minimalizacji zła 
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i cierpienia dziejącego się ludziom. Innymi słowy stopień zbliżania się do praw-
dy danych rozwiązań problemów poddawany jest sprawdzeniu, pod względem 
ich zdolności do ochrony ludzi przed cierpieniem. Nie znaczy to, że unikanie 
cierpienia, czy szerzej biorąc zła i nieszczęścia jest negatywnym, ale absolut-
nym kryterium przyjmowania danych propozycji rozwiązań, ale oznacza, że jest 
empirycznym kryterium sprawdzania jakości tych propozycji. Wartość takiego 
zabiegu polega na minimalizacji nonszalancji teoretycznych i uwzględnianiu 
faktycznych interesów ludzkich. W ten sposób cząstkowa inżynieria społeczna 
służy eliminowaniu bezwartościowych środków, mogących zagrażać zaspakajaniu 
realnych ludzkich potrzeb.

5. PRAWDA SPOŁECZEńSTWA W INżYNIERII SPOŁECZNEJ

Historycy socjologii zwracają uwagę na zbieżność projektów socjologii pozy-
tywistycznej z koncepcją inżynierii cząstkowej: „Pozytywistyczne koncepcje tej 
reformy odpowiadały z reguły temu, co Popper nazwie sto lat później ‘inżynierią 
cząstkową’, przeciwstawiając ją ‘inżynierii utopijnej’, a więc takiej, która jest 
nastawiona na szybkie osiągnięcie w praktyce najwyższego wyobrażalnego dobra. 
Rzecznik ‘inżynierii cząstkowej’ nie pyta o cel ostateczny swoich wysiłków na-
prawienia świata, lecz stara się jedynie rozwiązać za pomocą dostępnych w danej 
chwili środków najpilniejsze problemy, które wywołuje aktualna sytuacja. Była 
to z pewnością strategia zgodna z dążeniem pozytywistów raczej do usprawnie-
nia istniejącego systemu społecznego, niż do zastąpienia go przez inny, którego 
wykoncypowanie wymagałoby odwołania się do metafizycznych ogólnych zasad” 
[Szacki 2002: 250]. Lektura pism Comte’a skłania jednak do stwierdzenia, że 
reformy zastanego porządku społecznego, mają charakter przygotowawczy do 
realizacji wielkiego planu, zgodnego z koniecznymi prawami historyczno-natu-
ralnymi, prowadzącymi do nowego porządku i całościowego postępu Ludzkości7. 

7 „Religia w ostatecznej swej postaci stawia bezpośrednio święte zagadnienie Ludzkości: 
dotyczy ono stałej przewagi zmysłu społecznego nad zmysłem osobistym. Wielka niedoskonałość 
naszej moralnej natury ogranicza możliwość jego rozwiązania. Religia czyni to poprzez ciągłe 
rozwijanie uczuć rodzinnych, które stanowią jedyne realne przejście od instynktów egoistycznych 
do uczuć sympatii powszechnej. Celem umocnienia i rozwikłania tego wprowadza stały podział 
intelektualny i społeczny pomiędzy władzą teoretyczną i praktyczną. Władza teoretyczna o cha-
rakterze ogólnym i doradczym kieruje wyłącznie nauczaniem; władza praktyczna o charakterze 
specjalnym i rozkazodawczym kieruje zawsze działaniem. Wszystkie społeczne elementy, które 
z natury rzeczy nie przyjmują udziału we właściwym rządzeniu, staja się z konieczności poręczy-
cielami tej podstawowej konstytucji. Kapłani Ludzkości, jako wykonawcy władzy regulującej, będą 
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Popper jako pomysłodawca koncepcji inżynierii cząstkowej, nie traktuje jej jako 
samodzielnego programu reformowania społeczeństwa małymi kroczkami, ale 
jako program wynikający z logicznego schematu wnioskowania modus tollendo 
tollens. Chodzi o dochodzenie do prawdy przez eliminację fałszu, co w działaniach 
praktycznych daje się to porównać do medycznej zasady primum non nocere. 
Podstawowym sprawdzianem danych rozwiązań problemów, chroniących ludzi 
przed utopijnymi projektami zmian, powinna być ich zdolność do wskazywania 
sposobów zaradzenia widomemu złu i cierpieniu [Jabłoński 2006: 457–470].

Jerzy Szacki opisując sytuację ideową liberalizmu ekonomicznego w Polsce 
po 1989 roku, stwierdza, że zaczynał on „z konieczności od przyjęcia u t o p i i 
kapitalizmu i szukania sposobów dostosowania do niej opornej rzeczywistości, 
w znikomym natomiast stopniu mógł wykorzystać te składniki tradycji liberalnej, 
które odnoszą się do sprawy metody działania, albowiem te ostatnie – stresz-
czone najlepiej w Popperowskiej pochwale inżynierii stopniowej – przemawiały 
na niekorzyść rozwiązań uchodzących wśród liberałów za zbawienne ze względu 
na swoją treść” [Szacki 1994: 185]. Polski autor zwraca tym samym uwagę na 
różne sposoby traktowania rzeczywistości społecznej przez tych, którzy podjęliby 
wysiłek eliminacji tego, co było błędnym rozwiązaniem problemów w odziedzi-
czonej po komunizmie rzeczywistości, a tymi, którzy chcieli „wypalić” źródła 
zawartego w tym dziedzictwie fałszu, zastępując posiadany obraz komunizmu 
lepszym kapitalistycznym obrazem porządku społecznego.

Cząstkowa inżynieria społeczna nie jest przewidziana do zastosowania 
w budowaniu programów politycznych i socjologicznych koncepcji poprawia-
nia życie społecznego. Popper, analizując sprzeciw Marksa wobec inżynierii 
społecznej wskazuje, że jest to jego sposób występowania przeciw utopizmowi 
(np. Platona), zakładającemu możliwość wprowadzania zmian, według ściśle 
ustalonych planów. Marks uważa to za nierealistyczny projekt przerastający 
możliwości rozumu ludzkiego. Rozum może, jego zdaniem, jedynie rozpoznać 
prawa historyczne i służyć wspomaganiu oraz łagodzeniu koniecznych zmian 
historycznych. Zastosowana tu sokratejska metoda maieutycznego łagodzenia 
„bólów porodowych” koniecznych zmian dziejowych, grzeszy jednak, zdaniem 

mogli zawsze liczyć na poparcie ze strony kobiet i ludu w prowadzonych przez siebie słusznych 
walkach przeciwko władzy kierowniczej. To obustronne poparcie będzie jednak udzielane tym 
jedynie, którzy będą w stanie dołączyć do warunków natury intelektualnej bardziej jeszcze nie-
zbędne zalety moralne, wykazując, że posiadają serce równie współczujące, jak kobiety, i równie 
dzielne, jak proletariusze. Pierwszą rękojmię takich właściwości stanowi szczere wyrzeczenie się 
przywództwa, a nawet bogactw. Wówczas nowa religia zastąpi ostatecznie dawną, będzie bowiem 
lepiej wypełniać swe zadania społeczne i umysłowe” [Comte 1973: 385–386].
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Poppera, holistycznym radykalizmem [Popper 1993, t. 1: 137–138]. Cząstkowa 
inżynieria społeczna ma także charakter sztuki maieutycznej, ale nie przez wspo-
maganie koniecznych procesów historycznych, ale przez gwarantowanie pomocy 
w osiąganiu przez jednostkę własnych celów w danych warunkach historycznych. 
Realizowane może to być, dzięki wyraźnemu określeniu możliwych zagrożeń, 
jakie mogą napotkać jednostki, w trakcie swoich zmagań z rzeczywistością. Autor 
Społeczeństwa otwartego dąży więc do odkrycia mechanizmów gwarantowania 
przez społeczeństwo reguł poznania i działania racjonalnego. Jego celem jest 
bowiem wyeliminowanie z wytworów wiedzy wszystkich tych przesłanek, które 
mogą powodować negatywne dla konkretnych ludzi konsekwencje projektów 
zmian społecznych. Jest to analiza historyczna, która z punktu widzenia intere-
sów poszczególnych aktorów życia społecznego, określa składniki jakie w danej 
sytuacji najmniej im zagrażają. Nie chodzi jedynie o uchwycenie koniunktur, 
przekładających się w krótkim terminie na możliwość określenia najkorzystniej-
szych sposobów zachowania podmiotów społecznych. Chodzi o zapewnienie im 
podstaw do podejmowania działań najmniej dla nich ryzykownych. 

Poznanie prawdy społeczeństwa i prawdy o społeczeństwie na dwa różne 
sposoby łączy się z zaspokajaniem ludzkich potrzeb. W obu podejściach chodzi 
o potrzeby, które mają charakter obiektywny i nie dają się zredukować do subiek-
tywnych pragnień i pożądań. W przypadku odkrywania prawdy o społeczeństwie 
polega to na obiektywizacji potrzeb w kierunku psychologicznych koncepcji, 
przykładowo Maslowa, którego piramida skupia się na związku między zaspo-
kojeniem potrzeb podstawowych a pojawieniem się potrzeb samoaktualizacji 
(self-actualization) [Maslow 2006:, s. 62–98, 245–256]. Wychodzi się zatem od 
potrzeb, które wydają się obiektywne, bo powszechne, a związane najczęściej 
z materialną czy szerzej egzystencjalną sytuacją ludzi. Uznaje się, że ich za-
spokojenie, dzięki właściwej instytucjonalizacji zagwarantuje każdej jednostce 
możliwości samodzielnego realizowania potrzeb wyższych, a nawet przyczyni 
się do ich właściwego rozwoju. Dochodzenie do prawdy społeczeństwa pozwala 
jako obiektywne traktować potrzeby wyższe i tym samym nadaje im charakter 
pierwotny, a nawet decydujący o możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 
bezpieczeństwa egzystencjalnego. Przykładowo jeżeli dominują rozwiązania 
problemów zafałszowujące rzeczywistość to bardzo trudno racjonalnie decydować 
o kierunkach własnych poczynań gwarantujących zaspokojenie podstawowych 
potrzeb decydujących o własnych bezpieczeństwie egzystencjalnym. Potrzeby 
obiektywne nie mogą być jednak rozumiane jako istniejące niezależnie od su-
biektywnych pragnień i pożądań oraz dające się rozpoznać jako uniwersalne 
cele rozwoju ludzkiego czy wręcz ludzkości. Tak traktowane są w ramach logiki 
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poszukiwania prawdy o społeczeństwie. Odkrywanie prawdy społeczeństwa 
pozwala natomiast powiązać obiektywny charakter potrzeb z subiektywnie od-
czuwanym złem i cierpieniem. 

Dochodzenie do prawdy społeczeństwa poprzez krytyczną analizę zastanej 
wiedzy jest upominaniem się o uwzględnianie kontekstu sytuacyjnego, czy też 
o odkrycie sytuacji problemowej związanej z określoną czasowo i przestrzennie 
formą życia społecznego. Analiza ta prowadzi do tworzenia warunków dialogu 
i dyskusji, w ramach których ludzie dysponują pełnym zbiorem informacji umoż-
liwiających radzenie sobie z pojawiającymi się problemami. Prawda o społeczeń-
stwie jest natomiast efektem zajmowania się eliminacją źródeł niewiedzy, które 
najczęściej odnajdywane są w ideach, normach i wartościach dziedziczonych 
przez tradycję i obowiązujących w konkretnej sytuacji danego społeczeństwa. 
Poszukiwanie jej prowadzi do tworzenia monologicznego i monistycznego obrazu 
rzeczywistości zastępującego dotychczas obowiązujące.

6. IPN MIęDZY PRAWDą O SPOŁECZEńSTWIE  
A PRAWDą SPOŁECZEńSTWA

Przykładem ilustrującym tę odmienność perspektyw może być spór 
o działalność jednej z najbardziej kontrowersyjnych instytucji zajmujących się 
polską rzeczywistością społeczną – Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Od-
wołując się do naszych wcześniejszych ustaleń chodzi o wykazanie różnic jaką 
jest dochodzenie przez tą instytucję do prawdy społeczeństwa oraz do prawdy 
o społeczeństwie. Istotnym zadaniem pierwszego jest tworzenie warunków 
krytycznego stosunku do rzeczywistości, dzięki ochronie pamięci o minionej 
przeszłości. Celem drugiego jest natomiast tworzenie warunków dla zaspokajania 
potrzeb teraźniejszości i przyszłego rozwoju przez eliminację źródeł przeszłych 
zafałszowań rzeczywistości.

Statutowym celem działalności IPN jest ujawnienie wiedzy dotychczas tajnej 
i niedostępnej ogółowi społeczeństwa, a wpływającej na zafałszowanie rzeczy-
wistości. „Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami 
organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 
1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycz-
nych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty 
z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych. Ustawa 
o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb 
specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały 
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informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny” 
(http://www.ipn.gov.pl/ portal/pl/6/2262/IPN.html z dnia 14.09.2008). IPN 
wydaje się być instytucją powołaną do likwidowania zakłamania polskiej rze-
czywistości i eliminowania z niej fałszu dotyczącego wydarzeń i ludzi. Może 
zatem, wywołując dyskusję zwiększać prawdę społeczeństwa, eliminując fał-
szywe twierdzenia stosowane w argumentacjach za rozwiązaniami problemów 
istotnych w Polsce. Czynić to może mając dostęp do archiwów tajnych służb 
zawierających dane o różnych osobach, działaniach i sytuacjach, wiedza o których 
pozwala inaczej widzieć nie tylko przeszłość Polski, ale i jej aktualne problemy. 
Powstaje oczywiście pytanie, w jaki sposób służyć to ma rozwiązaniu najbardziej 
pilnych w Polsce problemów bezrobocia, niedomagań służby zdrowia, słabości 
szkolnictwa, braku konkurencyjnej gospodarki, itd. Odpowiedź brzmi, że po-
przez prowadzenie dyskusji nad najważniejszymi często bolesnymi kwestiami, 
które dotyczą polskiej rzeczywistości, uczy nas hierarchii wartości, odróżniania 
dobra od zła, bohaterstwa od tchórzostwa, uczy nas realizmu w ocenie faktów 
oraz eliminowania rozwiązań podważających naszą wolność i racjonalność. 
IPN starać się może wprowadzać w życie zasadę historia magistra vitae est. 
Znajomość przeszłości zwłaszcza tej utajonej, pozwolić może na dokonywanie 
bardziej racjonalnych wyborów, a tym samym na wolne działanie poszczególnych 
jednostek w wielu wymiarach życia społecznego od biznesu po zaangażowanie 
polityczne. Brak dostępu do pełnej wiedzy o pewnych ludziach, sytuacjach, 
wydarzeniach powoduje, że lepiej poinformowani mogą ją wykorzystywać dla 
własnych interesów, kosztem reszty społeczeństwa.

Jednym z zarzutów przeciwników IPN jest fakt, że starając się eliminować 
fałsz posługuje się fałszywymi twierdzeniami zawartymi w dokumentacji różnych 
tajnych służb. Dlatego obrońcy budowania nowego porządku opartego na lepiej 
uzasadnionych prawdach, uważają, iż trzeba zlikwidować to źródło fałszu, np. 
zamykając lub niszcząc archiwa tajnych służb. Krytycy jednoznacznie odnoszą się 
do działań IPN jako zmierzających do tworzenia konkurencyjnej wobec obowią-
zującej prawdy o społeczeństwie. Uważają, że dąży on do dania Polakom obrazu 
rzeczywistości czyniąc ze swoich ustaleń podstawę jedynie prawdziwej wiedzy 
pozwalającej eliminować źródła ignorancji panujące w społeczeństwie. W ten 
sposób stwarza podwaliny pod krytyczny stosunek do polskiej rzeczywistości, 
opierający się na monologicznej zmianie niegodziwych konsekwencji ignoran-
cji, poprzez ukazanie ich źródeł w posługiwaniu się fałszywą wiedzą. Takiemu 
podejściu wtóruje stanowisko, zgodnie z którym uznaje się działania IPN jako 
formę narzucania dyskursu o polskiej rzeczywistości, z którego wyprowadza 



 PRAWDA SPOŁECZEŃSTWA JAKO CEL KRYTYCZNYCH BADAŃ WIEDZY 117

się wszelkie dalsze twierdzenia. Tym samym dochodzi do starcia różnych kry-
tycznych stanowisk, których istotą jest dążenie do oświecenia nieświadomego 
społeczeństwa lub wyzwolenie go z narzucanych dyskursów o świecie. Podsta-
wowym efektem takiego sporu jest redukcja rzeczywistości do różnych oczywi-
stych stanów rzeczy, względnych warunków życia, pragmatycznych konkretów, 
opinii podzielanych przez większość czy koherencji tez (znaczeń) z wcześniej 
przyjętymi twierdzeniami (znaczeniami). Dominuje w nim rywalizacja różnych 
prawd o społeczeństwie, które są wynikiem synchronicznego podejścia do wiedzy 
i monologicznego podejścia do krytyki8. Ujmowana synchronicznie wiedza i wy-
nikająca z tego monologiczna krytyka chce być przede wszystkim pragmatyczna, 
koherencyjna, oczywista, akceptowalna przez większość, zrelatywizowana do 
potrzeb poszczególnych grup i środowisk. Jest to podejście dążące do poprawy 
przyszłości w kierunku przewidzianym przez kryteria mające wykorzenić fałsz 
z życia społecznego. 

Inaczej sprawa wygląda, gdy Instytut Pamięci Narodowej podporządkowuje 
swoje działania przede wszystkim odkrywaniu prawdy społeczeństwa, co pozwala 
ze sfery publicznej eliminować w dyskusji twierdzenia fałszywe, ale nie wikła 
się w narzucanie społeczeństwu kryteriów chroniących przed źródłami fałszu, 
zakłamania i zła. Cienka granica między tymi dwoma podejściami powoduje, 
że często trudno je od siebie odróżnić. Jedne jest historycznym podejściem do 
wiedzy i dialogicznym podejściem do krytycyzmu. Drugie jest synchronicznym 
podejściem do wiedzy i monologicznym podejściem do krytycyzmu. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku materiału historycznego, który może być 
traktowany ahistorycznie, jako odkrywanie niezmiennego autorytetu wiedzy 
o przeszłości, co spotyka się z reakcją, innych autorytetów, oraz traktowaniem 
ustaleń historycznych jako dyskursu, który chce zdobyć władzę nad ludzkimi 
umysłami. Historyczne traktowanie wiedzy historycznej pozwala natomiast 
uznać, że dotyczy ona rzeczywistości, ale może być omylna. Nie szuka pewnych 
źródeł wiedzy, ale zmierza w kierunku ukazania zmian w dotychczasowych 
rozwiązaniach problemów, które mogą przybliżać nas do prawdy. Krytycyzm 
takiej wiedzy konstruuje się w dialogu z wcześniej przyjętymi twierdzeniami, 
które okazują się fałszywe. Opozycja wobec takich ustaleń jest konstruktywna, 
gdyż zmusza do wykazywania błędów w twierdzeniach, które same domagają 
się sprawdzenia własnej omylności. Odkrywanie prawdy społeczeństwa wynika 
z traktowania wiedzy jako zmierzającej w kierunku odnoszenia się do samej 

8 O różnicach podejścia synchronicznego i diachronicznego do wiedzy oraz podejścia mono-
logicznego i dialogicznego do krytycyzmu zob. Cruickshank 2007: 268. 
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rzeczywistości, chociaż narażonego na błąd i omylność, co pozwala czynić z niej 
podstawę kształtowania tożsamości w przywiązaniu do rozumu i wolności. 

Odkrywanie prawdy społeczeństwa czyni z IPN instytucję pożytku publicz-
nego, nawet wtedy gdyby Polska nie miała przeszłości komunistycznej. Jeżeli 
natomiast zajmuje się ona poszukiwaniem prawdy o społeczeństwie zatraca się 
w sporach o obowiązujący obraz rzeczywistości. Oczywistym jest, że możliwe jest 
takie profilowanie wizerunku instytucji, że wciągana jest ona w spory, w których 
tak na prawdę nie uczestniczy. Tym bardziej powinna zatem dążyć do traktowania 
posiadanych zasobów wiedzy jako podstawy odkrywania prawdy społeczeństwa, 
czyli sposobów radzenia sobie z rzeczywistością przeszłych pokoleń. Dominuje 
w niej wtedy prawda – rozumiana jako zgodność zastanych twierdzeń z rzeczy-
wistością – wyłaniająca się ze spuścizny wiedzy zastanej, poddawana ciągłej 
dyskusji i nie roszcząca sobie pretensji do nieomylności. W wymiarze społecznym 
sprzyja to tworzeniu warunków racjonalności, która liczy się z rzeczywistością 
taką, jaką ona jest, eliminując te twierdzenia, które przyczyniły się do jej fałszy-
wego pojmowania. Racjonalność ta zakłada potrzeby wynikające z najbardziej 
niedocenianej współcześnie sfery intelektu jaką jest pamięć. Pamięć krzywd, zła, 
cierpienia, a zatem fałszu i kłamstwa jest najbardziej realnym źródłem potrzeb 
ludzkich, których zaspokojenie nie może być kwitowane prostym dążeniem 
do rewanżu i zemsty. Potrzeby wynikające z pamięci o zafałszowywaniu rze-
czywistości, odczuwanemu złu, poniesionej krzywdzie, składają się na wiedzę 
gwarantującą rozwój wyprowadzony z błędów przeszłości.

7. WNIOSKI

Powyższe ustalenia wiążą się z problemem kształtowania społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Właściwe rozumienie funkcjonowania wiedzy w społeczeń-
stwie przyczynia się do wzrostu kompetencji uczestników życia społecznego. 
Nie chodzi o konkretne kompetencje w danych dziedzinach uzyskanych dzięki 
znajomości mechanizmów działania społeczeństwa (np. wiedza socjotechniczna), 
ale kompetencje wynikające z przygotowania do krytycznego odbioru wiedzy. 
Docieranie do prawdy społeczeństwa wiedzy jest realnym budowaniem kapitału 
społecznego w duchu ochrony dziedzictwa Oświecenia. 
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THE TRUTH OF SOCIETY AS THE GOAL OF CRITICAL RESEARCH  
OF KNOWLEDGE

(Summary)

In the presented article I want to show the formation of knowledge-based society as the result 
of critical research on knowledge, the purpose of which is the investigation of the truth of a society 
as opposed to discovering the truth about a society. The truth about a society is described as the 
outcome of a synchronic approach to knowledge and a monologic approach to criticism. The truth 
of society can be described as the result of a diachronic approach to knowledge and a dialogic 
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approach to criticism. The diachronic approach to knowledge concentrates  on the possibility 
of formulating  the knowledge of reality, however, such knowledge is perceived as fallible. The 
approach to knowledge is synchronic either because it focuses on determining the unchanging 
intellectual authorities in contrast to the changing sources of ignorance within the social realm, or 
because it concentrates on epistemic sources of various assertions about the world, from which 
further such claims stem. The criticism is dialogic because it focuses on developing new knowl-
edge claims through the critical revision replacing the previous ones. The criticism is monologic 
either because the its task is to show how ignorance is a symptom of an individual’s failure to 
recognize the sources of knowledge or because its purpose is to disabuse us of an erroneous view 
that knowledge claims may inform us about an extra-discursive reality.
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