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The Issue of Organizing Thought-Space in Research on the History of Medical Ideas

Niekorzystne tendencje w historii medycyny, jak chocia¿by koncentracja
uwagi na historiografii i biografistyce, oparte s¹ wy³¹cznie na parametrze czasu
i s¹ na wskro temporalne. Badanie historii idei medycznych nie mo¿e, jak s¹dzê,
ograniczyæ siê tylko do tego parametru, historia idei bowiem wyznacza i pokrywa
siê z pewnego rodzaju czasoprzestrzeni¹ mylenia. W wysi³kach badawczych
filozofa i historyka medycyny uwzglêdniæ zatem nale¿y element spacjalny. Element spacjalny, praktycznie nie dostrzegany w dziedzinie badañ historyczno-medycznych, jest uwzglêdniany w innych obszarach badawczych: w psychologii
odmian¹ spacjocentryzmu by³ gestaltyzm, w lingwistyce strukturalizm, we wspó³czesnej mikrosocjologii jest proksemika, w historiografii za  wizje krêgów
kulturowych wielowarstwowych, po³¹czonych szlakami historycznymi.1 Warto
odnotowaæ, ¿e terminu przestrzeñ wiedzy (space of knowledge) u¿ywa M. Foucault w celu uwzglêdnienia niewiadomego elementu wiedzy, umykaj¹cego uwadze uczonych, a bêd¹cego czêci¹ naukowego dyskursu.2
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e prób¹ dotarcia do przestrzeni mylenia w analizach historii medycyny s¹ badania przeprowadzone przez B. P³onkê-Syrokê. Au1
S. Symotiuk, Filozoficzne aspekty problemu przestrzeni [w:] S. Symotiuk, G. Nowak [red.],
Przestrzeñ w nauce wspó³czesnej, Lublin 1998, s. 11. Dzi najbardziej epatuj¹ce formu³y spacjalne
nie budz¹ ¿adnej zgrozy. Ibid., s. 11.
2
Zob. M. Foucault, The Order of Things. An Archeology of the Human Sciences, Travistock
Publications, London 1970, s. xi.
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torka wskazuje na niedostatecznoæ wy³¹cznie opisowego traktowania problematyki doktryn medycznych, badania za, które podejmuje, zmierzaæ maj¹ do wyjanienia genezy i mechanizmów upowszechniania siê teorii i doktryn medycznych
w spo³ecznociach uczonych.3 Postrzegaj¹c doktrynê medyczn¹ jako strukturê nie
tylko o charakterze opisowym, ale równie¿ i operacyjnym (doktryna medyczna
jest konstrukcj¹ stworzon¹ w sposób wiadomy przez jednego autora w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony praktyki lekarskiej)4, autorka wyró¿nia w jej
obrêbie uk³ad trójpoziomowy. Zgodnie z tym poziom konstytutywny ujawnia obran¹ przez twórcê doktryny filozofiê przyrody oraz teoriê medyczn¹, do której
nawi¹zuje. Poziom ten wskazuje kryteria racjonalnoci naukowej, prawomocnoci s¹dów, skutecznoci dzia³ania. Dokonany wybór podstawy teoretycznej s³u¿y
autorowi doktryny jako uzasadnienie prawomocnoci naukowej proponowanych
rozwi¹zañ praktycznych oraz ogólnych twierdzeñ, wyra¿aj¹cych pogl¹dy na istotê choroby czy te¿ naukowo uzasadnionej terapii. Wed³ug autorki, to w³anie poziom konstytutywny poszczególnych doktryn pozwala na wyodrêbnienie w historii medycyny nurtów opartych na wspólnej teoretycznej podstawie. Drugi poziom
doktryny medycznej, który okrelany jest mianem nomotetycznego, zostaje wyznaczony przez kilka charakterystycznych dla danej doktryny elementów, okrelaj¹cych sposób uporz¹dkowania pozosta³ych. Elementy te ³¹cz¹ podstawê teoretyczn¹ z konkretnymi rozwi¹zaniami praktycznymi, s¹ zwornikami danej doktryny w jej strukturze architektonicznej. Poziom wariacyjny, jako trzeci poziom,
utworzony jest przez elementy podporz¹dkowane zasadniczej regule doktryny
wyznaczonej przez poziom nomotetyczny; elementy te s¹ czerpane z dostêpnego
dla twórcy doktryny zasobu dowiadczenia. Te same elementy we wspó³czesnych
sobie doktrynach medycznych uzyskuj¹ zupe³nie inn¹ rangê, ich twórcy podejmuj¹ je i przetwarzaj¹ we wci¹¿ nowy sposób, zgodnie z wyznawan¹ przez nich
teori¹.5
Przytoczona wy¿ej propozycja nie mo¿e byæ jednak potraktowana jako zadowalaj¹ce rozwi¹zanie problemu badania czasoprzestrzeni mylenia w historii
medycyny. Nasuwa siê tu bowiem spostrze¿enie za³o¿eniowego ograniczenia obszaru badawczego do sztucznie wydzielonych z wiêkszej ca³oci obszarów: doktryn medycznych. W powy¿szej propozycji utrzymuje siê równie¿ tradycyjna parcelacja obszaru medycyny na sferê teorii i praktyki, których po³¹czenie istnieje
w modelu doktryny dopiero na drugim poziomie. Je¿eli mo¿na by³oby wiêc roz3
B. P³onka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego  struktura, geneza, uwarunkowania recepcji w spo³ecznociach uczonych [w:] Z. Podgórska-Klawe [red.], Medycyna nowo¿ytna,
Warszawa 1992, s. 8.
4
Takim zapotrzebowaniem jest, wed³ug B. P³onki-Syroki, sytuacja kryzysowa, kiedy stan praktyki medycznej ocenia siê jako niezadowalaj¹cy, i bêd¹c¹ jej podstaw¹ teoriê jako niezadowalaj¹c¹.
Autorka nawi¹zuje do teorii T. S. Kuhna. Ibid., s. 8 oraz s. 35, przypis 12.
5
Zob. ibid., s. 910.
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patrywaæ omówion¹ propozycjê, jako teoretyczne rozwi¹zanie maj¹ce uwzglêdniaæ aspekt spatyczny w refleksji nad histori¹ medycyny, nale¿a³oby chyba mówiæ o pewnej zwiniêtej spatycznoci  przestrzennoci ograniczonej do doktryn
medycznych. Dlatego te¿ omówiona propozycja badania doktryn medycznych
nawi¹zuje, jak s¹dzê, w du¿ym stopniu do tradycyjnych ujêæ historii medycyny
pomijaj¹cych aspekt spatyczny lub co najwy¿ej badaj¹cych go w formie poszatkowanej.6 Nie daje ona tak¿e mo¿liwoci dotarcia do momentu wyjaniaj¹cego
procesy przemiany w nauce, chocia¿ zak³ada istnienie przewrotów naukowych.
Powy¿sze uwagi sk³aniaj¹ do takiego nastawienia badawczego, które uwzglêdnia³oby potrzebê opisywania i wyjaniania spatycznoci mylenia medycznego
w procesie historycznym.
KONWERGENCYJNA I DYWERGENCYJNA ORIENTACJA KATEGORII
STYLE MYLENIA

Ka¿da idea, któr¹ odnajdujemy, badaj¹c historiê medycyny, przynale¿y do okrelonego kontekstu, nie mog¹c byæ praktycznie od niego oddzielan¹, podobnie jak
indywidualne procesy poznawcze s¹ uwik³ane w pewn¹ ojczyznê mylenia7, do
której nale¿y jednostkacz³owiek, zawsze bêd¹cy czêci¹ wiêkszej ca³oci. W badaniu idei i ich wzajemnych relacji napotykamy binarn¹ tendencjê: z jednej strony
potwierdzanie, legitymizacja idei wzorcowej, czyli to co L. Fleck dostrzega³ jako
okrelony przymus mylenia. Mo¿na by równie¿ powiedzieæ, ¿e jest to grawitacyjna, inercjalna w³aciwoæ przestrzeni mylenia8, stylowoæ mylenia. Z drugiej
za strony tendencja przeciwstawna: antygrawitacyjna w³aciwoæ, poszerzanie
pierwotnej, zinercjalizowanej przestrzeni percepcyjnej, przezwyciê¿anie okreloneMo¿na chyba stwierdziæ, ¿e tradycyjny badacz historii medycyny w dotychczasowych swoich
wysi³kach, Lêkaj¹c siê przestrzeni nieskoñczonych, chce on raczej zadomowiæ siê mylowo w przestrzeniach ograniczonych oraz ¿e Umys³owoæ europejska podatna jest na »szatkowanie« przestrzeni, pokrywanie jej sieciami linii nie z jaki reliktowych zachowañ »terytorialnych« [ ] Jest tu
raczej emocjonalnoæ lêkowa bardziej fundamentalna: strach przed nicoci¹. S. Symotiuk, op. cit.,
s. 1213.
7
Socjologia wiedzy (analizy zawarte w tym artykule wchodz¹ na jej terytorium) zmierza, co
podkrela J. Miziñska, do wypracowania specjalnej siatki pojêciowej adekwatnej do studiów nad
struktur¹ umys³u zbiorowego. Miano tej orientacji obliguje do rozpatrywania indywidualnych procesów poznawczych jako zawsze uwik³anych w pewna ojczyznê mylenia. Zob. J. Miziñska, Obiektywnoæ a spo³eczna i kulturowa determinacja wiedzy. Od epistemologii do doksologii, Lublin 1989,
s. 94.
8
L. Fleck intuicje te wyrazi³ s³owami: Jeli tylko w rzece jest wystarczaj¹ca iloæ wody i jeli jest
pole grawitacyjne, wszystkie rzeki musz¹ w koñcu trafiæ do morza. Pole grawitacyjne odpowiada nastrojowi nadaj¹cemu kierunek, woda  pracy ca³ego kolektywu mylowego. Nie chodzi tu o chwilowy
kierunek ka¿dej kropli, wynik zale¿y od ogólnego kierunku grawitacji. L. Fleck, Powstanie i rozwój
faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu mylowym i kolektywie mylowym, przek³. M. Tuszkiewicz, Lublin 1986, s. 110.
6
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go przymusu mylenia, prowadz¹ce do kszta³towania siê przymusu innego. Mo¿na
zatem, dokonuj¹c terminologicznego zapo¿yczenia z obszaru badañ psychologii
twórczoci, za³o¿yæ konwergencyjno-dywergencyjn¹9 orientacjê wyjaniania idei i ich
relacji w obszarze historii medycyny, jak¹ mo¿e dostarczyæ kategoria style mylenia. Dochodzi tu do przebudowania koncepcji stylów mylenia (zw³aszcza pierwotnej koncepcji L. Flecka) na drodze przemieszczenia kategorialnego.10 Wprowadzam do samego rdzenia konstrukcji wyjaniaj¹cej pojêcia: konwergencja i dywergencja, które jak dotychczas wystêpowa³y zw³aszcza w koncepcjach psychologicznych, w badaniach epistemologicznych za mog³y byæ co najwy¿ej niejasno nadmieniane, nie istniej¹c jako narzêdzie b¹d charakterystyka narzêdzia badawczego.11 Za³o¿yæ mo¿na zatem istnienie, w obszarze historii medycyny, idei o w³aciwociach konwergencyjnych i generowanych przez nie konwergencyjnych przestrzeni mylenia oraz idei o w³aciwociach dywergencyjnych i generowanych przez nie
dywergencyjnych przestrzeni mylenia.
Czyni¹c powy¿sze rozró¿nienia, nale¿y odwo³aæ siê do koncepcji idei wed³ug G. C. Junga. Zgodnie z ni¹ mo¿na rozumieæ ideê jako kompleks autonomiczny oraz jako pojêcie intelektualne. Ideom zostaje przypisana ¿ywio³owa si³a w stosunku zarówno do jej wyznawcy (a nawet do twórcy tej idei), jak i w odniesieniu
do ca³ych spo³eczeñstw, które ona opanowuje, zdobywaj¹c zwolenników spontanicznie i masowo. Tak¹ w³adzê posiadaæ mog¹ idee, przy spe³nieniu, co podkrela
A. Motycka, pewnych warunków. Przede wszystkim idei musi towarzyszyæ pewna energia materialna w formie reakcji uczuciowej ze strony podmiotu, która niejako wychodzi idei naprzeciw. Reakcja uczuciowa jest niezbêdna jako droga przekazu, spe³niaj¹c funkcjê porednicz¹c¹. Porednictwo reakcji, w³anie takiej reakcji afektywnej, sprawia, ¿e idea nabiera si³y, uzyskuj¹c tzw. postawê autonomiczn¹
(kompleks autonomiczny). Idea uzyskuje w³adzê w obecnoci uczuæ i pewnej niewiadomej gotowoci podmiotów. Spe³nienie tych warunków stwarza mo¿liwoæ
wytworzenia postawy autonomicznej idei posiadaj¹cej si³ê kszta³tuj¹c¹: idea wp³ywa na ¿ycie.12 Idea nie wsparta reakcj¹ uczuciow¹ jest pojêciem czysto intelektu9
Przyznajê siê do inspiracji teori¹ mylenia twórczego wed³ug J. Guilforda. Zgodnie z ni¹ mylenie dywergencyjne (póniej Guilford zastêpuje termin mylenie terminem wytwarzanie) zwi¹zane jest z p³ynnoci¹, giêtkoci¹ mylenia i giêtkoci¹ adaptacyjn¹ (zmian¹ strategii) oraz p³ynnoci¹ skojarzeniow¹; mylenie (wytwarzanie) konwergencyjne za charakteryzuje siê sztywnoci¹,
fiksacj¹ funkcyjn¹, podatnoci¹ na ograniczenia oraz przynale¿noci¹ do dziedziny dedukcji logicznej. Zob. J. Guilford, Natura inteligencji cz³owieka.
10
Przemieszczenia kategorialnego dokona³ równie¿ A. Zybertowicz, d¹¿¹c do przeorganizowania dotychczasowych koncepcji epistemologicznych: przemieci³ pojêcie przemoc w taki sposób,
aby nadaæ mu rangê jednej z podstawowych metafor organizuj¹cych analizê. Zob. A. Zybertowicz,
Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, wyd. 1, Toruñ 1995, s. 28 i dalsze.
11
Por. G. Loeck, Wissenserzeugung durch Beobachteranderung, Erkenntnis, 26, 1987, s. 195
229.
12
Le Bon natomiast by³ przekonany o tym, ¿e Ka¿da idea, aby zaw³adnê³a t³umami, musi im byæ
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alnym, pozbawionym si³y zdobywania w³adzy, jest zwyk³ym s³owem.13 Nasuwa
siê w tym miejscu skojarzenie i intuicja, któr¹ przez analogiê fizyczn¹ mo¿na
wyartyku³owaæ jako tezê o korpuskularno-falowej naturze idei. Z elementem
falowoci mo¿e korelowaæ fenomen oddzia³ywania, cierania siê czy zazêbiania
idei, a raczej ich przestrzeni w³adzy, który moglibymy okreliæ jako fenomen
interferencji idei, wymagaj¹cy odrêbnej charakterystyki. Wszelkiego rodzaju potocznie uznawane za prze³omowe odkrycia, zmieniaj¹ce spojrzenie na istniej¹ce ju¿ uprzednio problemy, mieszcz¹ siê w antygrawitacyjnej, dywergencyjnej
przestrzeni percepcyjnej. Jak podkrela A. Zybertowicz, zgodnie z konstruktywistycznym modelem poznania, odkrywanie jest docieraniem do prawd, dla których
przestrzeñ zosta³a ju¿ uprzednio ustanowiona, lecz które nie zosta³y w danej kulturze dotychczas wyartyku³owane.14
Przypisanie wydarzeniu statusu odkrycia zak³ada istnienie wspólnego jêzyka
czy kodu znaczeñ w ramach pewnej wspólnoty paradygmatycznej  jak twierdzi
B. Siewierski (a przestrzeni stylowego mylenia, jak zak³ada ten artyku³). Inny,
mniej oczywisty warunek stwierdza postrzeganie potencjalnego odkrycia jako
w ogóle mo¿liwego lub bêd¹cego do przyjêcia, co wydaje siê przeczyæ potocznie uznawanej wizji odkrycia naukowego jako czego zdecydowanie nowego
i  w znacznym stopniu  nieprzewidywalnego. Percepcja faktu naukowego zak³ada, ¿e nawet wtedy, gdy odnosi siê on do czego nieznanego, obiekt musi mieciæ siê w ramach tego co mo¿liwe i okrelone przez to, co P. Berger nazywa struktur¹ wiarygodnoci.15
Jak zauwa¿a A. Zybertowicz, s³owo, które w jednej z gier kulturowych jedynie nazywa, w innej mo¿e tworzyæ: s³owo konstruuje, gdy wykracza poza opis
dowiadczeñ danych w obrêbie kultury; s³owo mo¿e tworzyæ, poniewa¿ kultura
to gra, ale nie tylko gra, równie¿ zbiór gier. Kultury nie mo¿na bowiem sprowadziæ do jakiej jednej osi, zasady porz¹dkuj¹cej, do jednolitego zestawu spójnie
zhierarchizowanych regu³. Gry ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ stopniem dookrelenia ich
regu³, stopniem ich petryfikacji, sposobami legitymizacji regu³ itp.16 Nazywanie
podana w formie bardzo obrazowej i nadzwyczaj prostej. Idee przemienione w obrazy nie s¹ ze sob¹
po³¹czone ¿adnym logicznym zwi¹zkiem analogii b¹d nastêpstwa i mog¹ nastêpowaæ jedna po drugiej jak szk³a w czarnoksiêskiej latarni, wyjmowane jedno po drugim z kasety, do której je w³o¿ono.
To nam t³umaczy owo równoznaczne istnienie w duszy t³umu najsprzeczniejszych idei. Le Bon,
Psychologia t³umu, przek³. B. Kaprocki, Warszawa 1986, s. 59.
13
A. Motycka, Nauka a niewiadomoæ. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wroc³aw
1998, s. 1718.
14
Zob. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, wyd. 1,
Toruñ 1995, s. 130.
15
Zob. B. Siewierski, Niektóre aspekty uprawomocnienia faktu naukowego. Próba podejcia socjologicznego [w:] W. wi¹tkiewicz [red.], Spo³eczny wiat i jego legitymizacje, Katowice 1993,
str., 49.
16
A. Zybertowicz, op. cit., s. 142143.
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by³oby zatem, jak s¹dzê, charakterystyczne i odpowiadaj¹ce tendencji konwergencyjnej (gra konwergencyjna), konstruowanie natomiast  tendencji dywergencyjnej (gra dywergencyjna).
Osobnej uwagi wymaga, jak sadzê, twierdzenie, ¿e kultura jest gr¹, ka¿da gra
za posiada regu³y, jest ca³oci¹ rz¹dz¹c¹ siê swoimi w³asnymi prawami. Gra dziêki
regu³om, co podkrela A. Zybertowicz, odgranicza siê od wiata zewnêtrznego,
ustanawiaj¹c w³asne kryteria wartoci: [ ]gra [ ] tworzy sw¹ w³asn¹ rzeczywistoæ, przestrzeñ o naturze odrêbnej od tego, co (ewentualnie) wiat gry otacza.
[ ] wiat zewnêtrzny nie wyznacza ani zasad gry, ani tempa, w jakim ma byæ
przeprowadzana.17 Powstaje pytanie, czy mo¿na wobec powy¿szego potraktowaæ wiedzê medyczn¹ w procesie historycznym jako grê, której regu³y, ró¿ne dla
ró¿nych stylów mylenia, podlegaj¹ czasowozale¿nym przemianom? Wydaje siê,
¿e istnieje taka mo¿liwoæ, i to mo¿liwoæ niekoniecznie cile zwi¹zana z subiektywizmem stylowym. Okrelone i wyodrêbnialne regu³y gry danego stylu mog¹
bowiem konceptualizowaæ przyczynê chorób na przyk³ad jako zarazki chorobotwórcze; gra ta mo¿e istnieæ równie¿ w potencjalnoci innego stylu (w potencjalnoci innych regu³). Podstawowe za³o¿enia gier ustanawiaj¹, wed³ug A. Zybertowicza, w sposób niewidzialny, pewne kategorie obiektów, które na pewnym etapie rozwoju tych gier mog¹ zostaæ odkryte.18 Jest to bardzo podobna intuicja do
spostrze¿enia o przydatnoci zastosowania teorii archetypów G. C. Junga do badania genezy nauki.19 Proces trwania i przemiany stylów mylenia w historii
medycyny mo¿na, jak s¹dzê, potraktowaæ, przynajmniej jako jeden z jego aspektów, jako ewolucjê regu³ gry o zdrowie (w analogii nawet do terminologii sztuki
wojennej): ewolucjê strategii i taktyki.
Konwergencjê i dywergencjê jako dwie tendencje w organizowaniu przestrzeni
mylenia stylowego mo¿na przyrównaæ do dwóch obszarów wyró¿nianych przez
A. Zybertowicza w obrêbie kultur. Pierwszy z nich jest wyznaczony przez treci
potocznego dowiadczenia spo³ecznego, które podlegaj¹ przyswajaniu przez jednostkê w procesie socjalizacji. Drugi z tych obszarów stanowi¹ jeszcze przez nikogo nie wyartyku³owane treci, za³o¿enia, elementy kultury, choæ s¹ one jednak
ju¿ okrelone, niejako zadane przez podstawowe za³o¿enia gier (grami s¹ kultury) i wynikaj¹ z w³aciwych im mechanizmów.20 Do drugiego obszaru odnosz¹ siê
te elementy, które charakteryzuj¹ równie¿ dywergencyjnoæ stylów mylenia.
U¿ywaj¹c zamiennie wspomnianej wczeniej terminologii i dla lepszego ugruntoIbid., s. 117.
Zob. ibid., s. 138.
19
A. Motycka s¹dzi, ¿e rozwa¿ania L. Flecka nie wykraczaj¹ poza granice dociekañ historyczno-prehistorycznych, dla filozofa nauki za taka wiedza o ideach nie jest wystarczaj¹ca. Autorka wskazuje na
rozleg³y i raczej niewykorzystany od tej strony dorobek badawczy C. G. Junga. Zob. A. Motycka,
Nauka a niewiadomoæ. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wroc³aw 1998, s. 9 i dalsze.
20
Zob. A. Zybertowicz, op. cit., s. 129130.
17
18
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wania rozgraniczenia pojêciowego pomiêdzy konwergencj¹ i dywergencj¹, mo¿na, jak sadzê, tê ostatni¹ tendencjê okreliæ jako równoznaczn¹ z redefiniowaniem gier kulturowych.21 Tendencja owa odnosi siê nie tylko do sfery czysto poznawczej, lecz równie¿ penetruje w wysi³kach eksplanacyjnych w obszar zagadnieñ spo³eczno-kulturowych, uwzglêdniaj¹c Fleckowskie spostrze¿enie o zale¿noci mylenia od sfery aksjologicznej.
KORPUSKULARNO-FALOWA NATURA IDEI

Spór o rzetelnoæ w zakresie doboru odpowiedniej aparatury do badania medycznych przestrzeni mylowych (kategoria paradygmatu czy kategoria stylu
mylowego?) mo¿na, jak s¹dzê, pojednaæ wspomnianym wczeniej za³o¿eniem
o dwoistej korpuskularno-falowej naturze idei znajduj¹cych siê w tej przestrzeni. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia by³oby przyznanie zró¿nicowanego ujawniania
siê odpowiedniej natury idei w ró¿nych warunkach kolektywno-kulturowych.
Natura korpuskularna charakteryzowa³aby zgodnie z powy¿szym sytuacjê idei
kluczowej, matrycowej dla danej konstrukcji mylowej (o niewielkiej modyfikowalnoci), a bêd¹cej efektem czêsto d³ugotrwa³ego procesu wy³aniania teorii. W tak
zaprojektowanym pojêciu korpuskularnoci idei nie mieszcz¹ siê oddzia³ywania
z innymi ideami, zarówno prekreatywnymi jak i postkreatywnymi, lub oddzia³ywania te s¹ bardzo przypadkowe, niejako nie zaprogramowane (przypadkowe zderzenie idei): mo¿liwa analogia na przyk³ad do sytuacji zapomnianego dzie³a,
ksi¹¿ki, która przypadkowo mo¿e dostaæ siê w rêce jakiego czytelnika. Korpuskularnoæ ujawnia dystynktywnoæ danej idei wzglêdem innych idei (podkrelenie rewolucyjnoci, bezwzglêdnej odrêbnoci).
Wydaje siê wobec tego, ¿e znacznie szerszym zakresem eksplanacyjnym legitymowaæ siê powinno pojêcie falowoci idei. Natura falowa idei charakteryzowa³aby bowiem sytuacjê ka¿dej idei oddzia³uj¹cej z ide¹ lub ideami innymi:
interferuj¹c¹ zarówno w swojej genezie z ideami prekreatywnymi (interferencja
prekreatywna), jak i w genezie idei postkreatywnych (interferencja postkreatywna i ewentualna mo¿liwoæ wzbudzania procesów dywergencyjnych). Natura
falowa idei odpowiada³aby równie¿ jej sile do sprawowania w³adzy nad faktami,
czyli zdolnociom konwergencyjnym lub dywergencyjnym danych idei, mówi¹c
inaczej  ich w³aciwociom przestrzeniotwórczym. W tym miejscu warto przytoczyæ s³owa L. Flecka:
21
W kontekcie konstruktywistycznego modelu poznania, jak zaznacza A. Zybertowicz, pytanie
o poznanie nale¿y formu³owaæ nastêpuj¹co: Jaki jest mechanizm wprowadzania w obrêb kultury
nowych definicji sytuacji? Jaki jest mechanizm ich instytucjonalizacji, tj. czynienia ich rutynowymi,
standardowymi elementami pewnych praktyk ¿yciowych? Epistemologiczne pytanie o poznanie przekszta³cane jest tu w socjologiczne zagadnienie mechanizmu redefinicji gier kulturowych. Ibid., s. 143.
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Z ka¿dej wypowiedzi co pozostaje: rozwi¹zanie lub problem, choæby tylko jako problem racjonalnoci tego problemu. Ka¿de sformu³owanie problemu zawiera ju¿ po³owê jego
rozwi¹zania. Ka¿de póniejsze sprawdzanie odbywa siê ju¿ po u³o¿onych torach mylowych:
nigdy przysz³oæ nie jest zupe³nie wolna od  normalnej czy anormalnej  przesz³oci, chyba ¿e
odrzuci j¹, powodowana w³asnymi prawami swojej specjalnej struktury mylowej.22

Falowoæ idei mog³aby, jak s¹dzê, rzetelnie ujmowaæ proces stawania siê
(a nie trwania) idei uznawanych potocznie za matrycowe, czyli o naturze korpuskularnej, chocia¿ nie pozbawionej (ju¿ nie potocznie) cech falowych: tu z kolei
mo¿liwa jest analogia do sytuacji tworzenia dzie³a literackiego i przedyskutowania jego zawartoci (interferencja prekreatywna) lub du¿ej poczytnoci ju¿ stworzonego dzie³a, oddzia³uj¹cego na umys³y wielu (na przyk³ad Dziady A. Mickiewicza oddzia³uj¹ce na polsk¹ wiadomoæ, w tym i na póniejsze zdarzenia
twórcze, jako przypadek interferencji postkreatywnej).
S¹ to nieco podobne intuicje, jakich dowiadczy³ M. Foucault: w analizach
dotycz¹cych w³adzy i polityki dostrzega³ nie tylko organy i instytucje pañstwowe,
ale równie¿ pole wa¿noci, które rozpociera siê pomiêdzy tymi wielkimi maszyneriami a samymi cia³ami i ich materialnoci¹ i si³¹.23 Podobnie wiêc jak technologii politycznej cia³a nie mo¿na umiejscowiæ w okrelonym typie instytucji
ani w aparacie pañstwowym24, tak te¿ praktyki i wiedzy medycznej (technologii
medycznej cia³a) nie mo¿na scedowaæ do korpuskularnych, dystynktywnych teorii medycznych. Pomiêdzy teoriami a konwergencyjnymi i dywergencyjnymi ideami medycznymi rozpociera siê grawitacyjne pole wa¿noci nie uwzglêdniane w dotychczasowej refleksji historyczno-medycznej i do tego obszaru mo¿na odnieæ pojêcie falowoci, oddaj¹ce charakter zarówno ju¿ w nim zachodz¹cych, jak i ewentualnie mo¿liwych oddzia³ywañ.
Z powy¿szego mo¿e wynikaæ równie¿ koncepcja historii idei medycznych
jako swoistej gry z wyró¿nialnymi zasadami: taktyk¹ i strategi¹. M. Foucault, badaj¹c technologiê w³adzy, jej mechanizmy i rezultaty, umiejscawia j¹ na p³aszczynie mikrofizyki w³adzy. Badanie tej mikrofizyki zak³ada z kolei, ¿e sprawowanie w³adzy nie bêdzie pojmowane jako w³asnoæ, ale jako strategia; ¿e efekty dominacji przypisywane bêd¹ nie »zaw³aszczeniu«, lecz dyspozycjom, manewrom, taktykom, dzia³aniom; ¿e odczyta siê w niej raczej sieæ nieustannie aktywnych stosunków, ni¿ jaki przys³uguj¹cy na sta³e przywilej; ¿e jej modelem bêdzie
prêdzej nieustanna bitwa ni¿ cesja lub podbój zaw³aszczaj¹cy jak¹ domenê. [ ]
L. Fleck, op. cit., s. 6667.
M. Foucault, Nadzorowaæ i karaæ. Narodziny wiêzienia, przek³. T. Komendant, Warszawa 1998,
s. 28.
24
Technologia polityczna cia³a jest, wed³ug M. Foucaulta, rozproszona, rzadko kiedy ujmowana
bywa w jaki ci¹g³y i systematyczny dyskurs; czêsto sk³ada siê jedynie z luno powi¹zanych elementów, a narzêdzia i procedury, jakimi siê pos³uguje, s¹ bardzo ró¿norodne; zazwyczaj, mimo spójnoci uzyskiwanych rezultatów, jest tylko zestrojeniem wielu form. M. Foucault, op. cit., s. 2728.
22

23
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Zburzenie tych »mikrow³adz« nie podlega prawu »wszystko albo nic«; nie osi¹ga
siê go raz na zawsze przez kontrolê nad aparatem czy przez nowe sposoby funkcjonowania instytucji czy ich destrukcje; ka¿dy lokalny epizod tej walki wpisuje
siê do historii jedynie przez efekty, jakie wprowadza do ujmuj¹cej go ca³ociowej
sieci relacji.25
Do opisu korpuskularnej struktury mylowej mog³oby byæ przydatne pojêcie
paradygmatu ujmuj¹ce matrycowoæ i dystynktywnoæ idei, nale¿y tu przypomnieæ
omówion¹ wczeniej propozycjê badawcz¹ B. P³onki-Syroki. Do wyjaniania natomiast zmiennoci i oddzia³ywania idei we wszystkich fazach wy³aniania myli
nie mo¿e ono wystarczyæ, niezbêdne jest, jak s¹dzê, w wyjanianiu falowej natury
idei i przestrzeni przez te idee wyznaczanej pojêciem style mylenia. W historii
medycyny bardzo wyranie zaznaczaj¹ siê obszary, w których niedostatek wyjaniania ró¿norodnoci oddzia³ywañ pomiêdzy czêsto wieloma ideami mo¿e oznaczaæ niezrozumienie rzeczywistoci historycznej w ogóle.
IDEE INTERFERENCYJNE

Dla porównywania idei i uchwycenia ich ewentualnych zwi¹zków (porównanie idei pomiêdzy odleg³ymi genetycznie i kulturowo stylami mylowymi)
niezbêdne jest mówienie o odleg³ej interferencji idei lub jej braku. Dla porównania natomiast idei pomiêdzy ró¿nymi stylami, lecz w obrêbie tego samego lub
bardzo bliskiego krêgu kulturowego, nale¿y mówiæ, jak s¹dzê, o bliskiej interferencji idei26 lub jej niewystêpowaniu.
Bliskoæ lub odleg³oæ (charakterystyka g³ównie spacjalna) idei mo¿na
ewentualnie zast¹piæ charakterystyk¹ wertykalno-horyzontaln¹ (charakterystyka
spacjalno-temporalna). Interferencji horyzontalnej odpowiada³oby oddzia³ywanie
pomiêdzy ideami przynale¿nymi do ca³kowicie odmiennych krêgów kulturowych,
z zaznaczonym nastêpstwem czasowym (kr¹g kulturowy wystêpuje tu w znaczeniu
raczej makroprzestrzeni mylowej, dla której mo¿e najlepszym opisem by³by opis
przez pojêcie formacji intelektualnej, a nie zw³aszcza potocznie rozumianej tradycji
kulturowej). W charakterystyce horyzontalnej mieci siê, jak s¹dzê, pojêcie praidei
wed³ug L. Flecka (praidea jako zal¹¿ek nowo¿ytnej teorii powsta³ej na gruncie okrelonego spo³ecznego mylenia i jednoczenie przednaukowego przeczucia zwi¹zku
pomiêdzy jakim zjawiskiem a jego g³êbiej ukryt¹ przyczyn¹).27 Pojêcie praidei
w swojej podstawowej funkcji ukierunkowywania poznania mieciæ siê mo¿e w poIbid., s. 28.
Za ideê interferencyjn¹ dla dwóch ró¿nych stylów S i T mo¿na uznaæ ideê z, je¿eli generuje ona
lub wzmacnia przestrzeñ mylenia S(z) i T(z).
27
Zob. L. Fleck, op. cit., s. 52.
25

26
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jêciu idei interferencyjnej, jako jej szczególny przypadek. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
praidea w koncepcji L. Flecka spe³nia tak¹ sam¹ rolê, jak¹ w ujêciu konwergencyjno-dywergencyjnym pe³ni pojêcie koherencji wyobra¿eniowej, jako jednego z mo¿liwych warunków interferencji idei.
Interferencji wertykalnej natomiast odpowiada³by opis oddzia³ywañ i zwi¹zków idei w obrêbie jednej makroprzestrzeni mylowej, jedynie z zaznaczonym
nastêpstwem czasowym. W tej charakterystyce mieciæ siê powinno, jak s¹dzê
pojêcie preidei. Czyni¹c bowiem rozró¿nienie pomiêdzy praide¹ jako przeczuciem zwi¹zku a preide¹ jako poprzedzeniem zwi¹zku, mo¿na by³oby praideê
odnieæ do interferencji odleg³ej, preideê za do interferencji bliskiej.
Interferencja idei jest równie¿ tym pojêciem, które uniemo¿liwia precyzyjne
okrelenie granic stylu mylowego. W tym ujêciu w³aciw¹ charakterystyk¹ danego stylu mylenia s¹ nie jego granice, lecz jego idea b¹d idee konwergencyjne
(ewentualnie zespó³ idei konwergencyjnych), czyli jego j¹dro (nie jest to jednak
j¹dro kolektywu tak jak u Flecka, lecz zespó³ idei ogranizuj¹cych przestrzeñ
mylenia).
DYWERGENCJA A FAKT NAUKOWY

Konwergencyjno-dywergencyjna odmiana koncepcji stylów mylenia nie stanowi odrzucenia koncepcyjnych wysi³ków L. Flecka, lecz raczej ich przebudowê.
Warto wiêc przytoczyæ fragment opisu wyjaniaj¹cego, wed³ug Flecka, powstanie
odczynu wykrywaj¹cego ki³ê:

[ ] staje siê zrozumia³e powstanie i rozwój odczynu Wassermanna. Reakcja wydaje siê
historycznie jedynie mo¿liwym po³¹czeniem linii mylowych: dawna idea krwi, nowa idea wi¹zania dope³niacza, myli chemiczne i z tego wyp³ywaj¹ce zwyczaje  tworz¹ wêze³ w swoim
rozwoju i tworz¹ punkt sta³y. Staje siê on punktem wyjciowym nowych linii, które dooko³a siê
rozwijaj¹ i jedne o drugie uderzaj¹. Stare linie tak¿e siê zmieniaj¹ [odczyn Wassermanna zwrotnie
wp³yn¹³ na pojêcie ki³y] powstaj¹ coraz to nowe wêz³y, a stare przesuwaj¹ siê w stosunku do
siebie. Sieæ w ci¹g³ej fluktuacji nazywa siê rzeczywistoci¹ lub prawd¹.28

Zawarta jest tutaj sugestia zale¿noci faktu naukowego nie tylko od stylu
mylowego, ale precyzyjniej od linii mylowych i ich wypadkowych oddzia³ywañ. Mo¿na by³oby zaproponowaæ zatem zast¹pienie linii mylowych z przytoczonego pogl¹du L. Flecka konwergencyjnymi i dywergencyjnymi przestrzeniami mylowymi organizowanymi wokó³ odpowiednich, okrelonych idei.
Fleckowsk¹ sieæ, stale podlegaj¹c¹ fluktuacjom, mo¿na przyrównaæ zatem
do konwergencyjno-dywergencyjnej przestrzeni mylenia, w której stale zachodz¹
mikroprzemiany  ich interpretacja wskazuje na kontynualistyczny charakter
przewrotów naukowych (dywergencyjny charakter zmiany w nauce). Nale¿y
postawiæ tutaj pytanie, jaki jest mo¿liwy sposób, mechanizm dokonywania dy28

L. Fleck, op. cit., s. 110.
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weregencyjnej mikroprzemiany? W próbie odpowiedzi na to pytanie nale¿y
powróciæ do przyjêtej za L. Fleckiem koncepcji faktu naukowego. Fakt jako relacja czynno-bierna, konstytuowana przez elementy wiedzy bierne i czynne w swojej genezie i ewolucji, podlega nastrojowi jako ogólnej tendencji stylowej. Mówi¹c inaczej, sposób komponowania relacji tworz¹cej fakt naukowy jest uzale¿niany od konwergencyjnej (grawitacyjnej) si³y idei. Logicznym wnioskiem
mog³oby byæ zatem stwierdzenie, ¿e uprzywilejowan¹ rolê w dziele mikroprzemian nale¿a³oby przyznaæ idei (idei dywergencyjnej?). S¹dzê, ¿e jest mo¿liwy
jednak mechanizm nieco inny, uchylaj¹cy niebezpieczeñstwo nie obserwowalnoci przechodzenia konwergencji w dywergencjê, a wiêc przynajmniej poredniej
mo¿liwoci negowania kontynualistycznego charakteru tego procesu. ród³em
mikroprzemiany mog³yby byæ zmiany metaforyzowania w obrêbie pocz¹tkowo
pojedynczych, konkretnych faktów naukowych, a ich utrwalanie mog³oby dopiero stanowiæ osnowê idei dywergencyjnej (myl nawet pierwotnie bardzo w¹tpliwa
z perspektywy danego stylu wyra¿ana wielokrotnie staje siê myl¹ jedynie prawdziw¹).29 W obrêbie faktu naukowego jako relacji pojêciowej mo¿na dostrzec nasilenie metaforyzowania w obszarze bieguna czynnego  biegun bierny podlega
temu procesowi w nieporównywalnie mniejszym stopniu. Rola metafory polega
na wytyczaniu pewnej perspektywy widzenia wiata i modelowania dowiadczenia: metafora wyra¿aj¹ca okrelon¹ ideê z natury swojej jest modelogenna (metafora wiat jest mechanizmem wytycza³a naukom perspektywê widzenia wiata
przez prawie trzy wieki, w której mno¿y³y siê rozliczne wzorce czy modele widzenia wedle zadawanego przez tê metaforê prototypu). 30 Do opisu metaforycznej
ekspresji faktu naukowego najbardziej odpowiednie wydaj¹ siê, jak s¹dzê, teorie:
analogii oraz interakcji.31
Wykorzystuj¹c teoriê analogii, poznanie mo¿na zinterpretowaæ jako proces
porównywania fragmentów rzeczywistoci z kolektywnymi, zgodnymi z danym
stylem mylowym wzorcami (nie myliæ z wzorcami kulturowymi) i sprawdzaniu czy jedno pasuje do drugiego. Taki konwergencyjny uk³ad si³ mo¿e zostaæ
zaburzony zarówno ze strony fragmentu rzeczywistoci, jak i wzorca stylowego. Niedopasowanie obiektu poznawania do stylowego wzorca: bogata
i zmienna rzeczywistoæ (tu chyba mo¿na raczej powiedzieæ: bogactwo i zmien29
Konwergencyjno-dywergencyjna koncepcja stylów mylenia prze³amuje siln¹ liniê oporu
w wyjanianiu przemian zachodz¹cych w nauce. Niemo¿noæ wyjaniania kryzysów w nauce umacniana by³a przez teoriê Th. Kuhna, który wskazywa³ jednak na rolê anomalii w z za³o¿enia aeksplanacyjnym fenomenie kryzysu: [ ] anomalia pozornie pozbawiona zasadniczego znaczenia wywo³aæ mo¿e kryzys [ ]. Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przek³. H. Ostromêcka,
Warszawa 1968, s. 99.
30
Zob. A. Motycka, Nauka a niewiadomoæ. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wroc³aw 1998, s. 114116.
31
Ich za³o¿enia zosta³y przytoczone w czêci 1.

182

Jaros³aw Jerzy Sak

noæ elementów biernych) z trudem poddaje siê systematyzacji za pomoc¹ skoñczonej liczby kategorii. Mo¿e wtedy wyst¹piæ zjawisko podobne do psychologicznego zjawiska pattern matching.32 W tym momencie mo¿e zaistnieæ mikroprzemiana w obszarze faktu naukowego: weryfikowanie wzglêdem wzorca pierwotnego oraz sprawdzanie czy ró¿nice, jakie wystêpuj¹ pomiêdzy wzorcem a obiektem s¹ na tyle istotne (czy przekraczaj¹ dozwolony zakres fluktuacji), ¿e mo¿na
zrezygnowaæ z dotychczasowego wzorca (wymuszanego przez ideê konwergencyjn¹) i poszukiwaæ wzorca innego, wtórnego (mog¹cego stanowiæ punkt kondensacyjny idei dywergencyjnej). W przypadku nieznalezienia takiego wtórnego
wzorca i gdy nie narzuca siê ¿aden nowy wzorzec poznawczy, który móg³by stanowiæ podstawê dla interpretacji postrzeganego przedmiotu, mo¿e ujawniæ siê chaos
dezorganizuj¹cy (lub organizuj¹cy de novo!) proces poznawczy.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e znacznie czêstszym zjawiskiem stanowi¹cym przyczynê mikroprzemiany jest zaburzenie dokonuj¹ce siê w obrêbie wzorca stylowego. Wskazaæ tu nale¿y, jak s¹dzê, na czynniki interferencyjne, które
mog³yby stanowiæ przypuszczaln¹ si³ê modyfikacyjn¹ wzorca. Do wyjaniania
interferencji jako motywu dywergencyjnoci mo¿na, jak s¹dzê, pos³u¿yæ siê teori¹ interakcji, zak³adaj¹c¹, ¿e metafora jest pewnego rodzaju spotkaniem kontekstów i wynikiem synchronicznego wystêpowania pewnych ukrytych idei, czyli
zawartoci metafory wraz z ideami bêd¹cymi ich nonikami. Ideami ukrytymi
mog³yby byæ zatem zarówno praidee, jak i szerzej: idee interferencyjne w ogóle.
Za³o¿enie interakcyjnoci idei mog³oby wyjaniaæ interferencyjny proces wzbudzania myli w wyniku oddzia³ywania na moment twórczy nawet i tych idei,
które s¹ od idei wy³anianej bardzo odleg³e czasowo i kulturowo. Mo¿na by zatem mówiæ o wyra¿aniu pewnych wspólnych intuicji w ideomyleniu w³aciwemu danemu stylowi: wywietlanie intuicji przez pryzmat idei koherentych
z danym stylem (a cilej z ide¹ konwergencyjn¹) lub niekoherentnych, wy³amujacych siê z danego stylu i otwieraj¹cych przestrzeñ dywergencyjn¹. Dostrzegam mo¿liwoæ nawi¹zania w tym miejscu do koncepcji zastosowania teorii
G. C. Junga w badaniach nauki i jej historii.33 A. Motycka podkrela, ¿e nowe pytania pojawiaj¹ce siê w nauce stanowi¹ wynik regresu do zamierzch³ej przesz³oci, niejednokrotnie nawi¹zuj¹c do przebrzmia³ych przekonañ i odleg³ych m¹Pattern matching, czyli weryfikowanie, w jakim stopniu obiekt jest zbli¿ony do wzorca pierwotnego oraz sprawdzanie, czy ró¿nice, które wystêpuj¹, s¹ na tyle istotne, aby zrezygnowaæ ze wspomnianego wzorca i poszukiwaæ innego, wtórnego wzorca. Je¿eli wyst¹pi negatywny wynik takich poszukiwañ i nie narzuca siê ¿aden nowy wzorzec poznawczy, który móg³by stanowiæ podstawê dla
interpretacji postrzeganego przedmiotu, mo¿e wyst¹piæ ca³kowita dezorganizacja procesu poznawania, niemo¿noæ spostrzegania czegokolwiek, a wiêc rozpad organizacji percepcji. Zob. S. Bruner, O spostrzeganiu niespójnoci  paradygmat [w:] Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978.
33
Próbê zastosowania Jungowskiej koncepcji archetypów w wyjanianiu genezy i ewolucji nauki
podejmuje A. Motycka, formu³uj¹c pytanie: czy osi¹gniêcia badawcze Junga mo¿na wykorzystaæ
przy interpretacji fenomenu rewolucji naukowej? Zob. A. Motycka, op. cit.
32
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droci. Wspó³czesne badania nauki siedemnastowiecznej, wród róde³, które j¹
zasili³y, upatruj¹ tradycji hermetycznej przenoszonej przez ró¿okrzy¿owców. Niektórzy wspó³czeni badacze wykazuj¹ nawet, ¿e na przyk³ad: naukê w okresie
siedemnastego wieku mo¿na uznaæ za mechaniczny i matematyczny wyraz pewnych treci obecnych w myli magicznej i animistycznej.34 Postawa regresywna
(przynajmniej w pewnym zakresie mo¿na j¹ uto¿samiaæ z podatnoci¹ na interferencje) pozwala przez aktualne maski symbolu dotrzeæ do korzenia metafory, do
archetypu; siêgaæ do treci pierwotnych, bogatszych w swej potencjalnoci i umo¿liwiaj¹cych tworzenie nowych sensów i artykulacji postawy archetypowej.35 Istnienie archetypów mo¿e zatem wp³ywaæ na aktywny (fluktuacyjny) charakter idei
oraz wspomagaæ konwergencje stylowe:

Kulturowa paradygmatycznoæ (ró¿nie przejawiaj¹ca siê w ró¿nych ga³êziach kulturowych) jako sposób tworzenia wydaje siê cile zwi¹zana z koniecznym udzia³em elementu archetypowego w aktach i procesach twórczych. Paradygmatycznoæ ta wyra¿a siê m.in. narzuceniem wzorca, który bêdzie obowi¹zywa³ a¿ do wyczerpania siê jego mocy mobilizuj¹cej
wokó³ siebie energiê twórcz¹ jego wyznawców. W kulturze spo³eczeñstw historycznych wzorzec ów równie¿ musi byæ odkrywany, tworzony, formu³owany. [ ] Kulturowe paradygmaty
»hipnotyzuj¹« swoich wyznawców w okrelony sposób i tak w³anie treci zaczerpniête z prazasobów o¿ywaj¹ w nowych wariantach.36

Podstawowym elementem, a nawet istot¹ nauki jest odpowiadanie na pytania, które wynikaj¹ z problemów uznawanych w danym czasie za naukowe. Wyszukiwanie odpowiedzi zwi¹zane jest generalnie z okreleniem donios³oci odpowiedzi. Posiadanie odpowiedniej donios³oci dla okrelonego problemu, zadania okrela siê jako relewancjê. Derywaty ze zdania metaforycznego, same bêd¹ce
zdaniami niemetaforycznymi, mog¹ byæ oceniane pod wzglêdem ich relewancji.
Kryterium relewancji sytuacyjnej P. Wilsona sk³aniaæ mo¿e do demarkacji metafory w nauce od metafory u¿ywanej w jêzyku potocznym:
Zdanie metaforyczne jest naukowe wtedy, gdy derywowane z niego zdania niemetaforyczne s¹ relewantne sytuacyjnie dla rozstrzygniêcia któregokolwiek z pytañ stawianych w nauce.37

Zastosowaniem zdania metaforycznego w nauce jest przypadek, gdy uczony
chce wypowiedzieæ pewne intuicje, nie w pe³ni jeszcze okrelone myli, ale nie
jest w stanie tego dokonaæ z powodu braku dostatecznej wiedzy, pewnoci przekonañ czy te¿ z powodu braku odpowiednich pojêæ. Taka sytuacja odpowiada
wyjciu metafory poza obszar zastanego systemu, sygnalizuj¹c nowe sposoby
rozwi¹zania problemów z pozycji nieukszta³towanego jeszcze, nowego, dywergencyjnego systemu:
Zob. ibid., s. 57.
Ibid., s. 65.
36
Ibid., s. 7475.
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R. Sarkowicz, O metaforze w nauce, Studia Filozoficzne 1979, nr 7, s. 63.
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Zdanie artyku³uj¹ce zawartoæ komunikacyjn¹ metafory [ ] mo¿e wynikaæ ze zdania
metaforycznego i artyku³owaæ ow¹ zawartoæ b¹d to na gruncie zastanego systemu S, b¹d te¿
na gruncie pewnego nie istniej¹cego jeszcze efektywnie, ale mo¿liwego systemu S, zawieraj¹cego pewien fragment (przynajmniej) systemu S. W pierwszym przypadku bêdziemy mieli do
czynienia ze sprawozdawczym u¿yciem metafory, w drugim z u¿yciem eksplikatywnym.38

Zgodnie z takim rozró¿nieniem funkcji metafory w nauce mo¿na by pokusiæ
siê o odró¿nienie stylu sprawozdawczego i eksplikatywnego. Wspominaj¹c
o u¿yciu metafory w jêzyku nauki, pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e jêzyk ten oparty jest
na jêzyku potocznym, któremu metafora zapewnia znaczne i pierwotne bogactwo.
Kategoria stylu sprawozdawczego nawi¹zuje do konwergencji, styl eksplikatywny
wyra¿a natomiast przemiany dywergencyjne: wy³anianie siê na gruncie systemu S 
systemu S, czyli wyjcie metafory poza obszar zastanego systemu. Nale¿y jednak w tym miejscu zgodziæ siê z przekonaniem A. Motyckiej, ¿e metafora w nauce
jest nie tyle okrelonym instrumentem, przez który dokonuje siê postrzeganie (który
bezporednio kszta³tuje materia³ dowiadczenia), ile tak¹ perspektyw¹, w której mog¹
siê mieciæ okrelone sposoby widzenia: metafora g³osz¹ca, ¿e wiat jest mechanizmem, stanowi tak¹ perspektywê, w której mog¹ siê mieciæ wszystkie modele mechanistyczne, nie ma natomiast miejsca dla innych niemechanistycznych modeli.39
Warto w tym miejscu równie¿ przypomnieæ wyró¿nienie, jakiego po raz pierwszy dokona³ M. Pary, odkrywaj¹c w trakcie analiz dzie³ Homera skomplikowan¹
technikê kompozycji. Styl formularny mia³ byæ w³anie umiejêtnoci¹ pos³ugiwania
siê t¹ technik¹, która u³atwiaæ mia³a utrwalenie ka¿dego utworu w pamiêci i tym
samym ochronê przed nadmiernymi zmianami w ka¿dym kolejnym przekazie ustnym. Styl formularny mia³ byæ bowiem obecny w kulturach niepimiennych.40 W kulturach takich poezja jest g³ównym rodkiem indoktrynacji wiedzy, jej przechowywania i transmisji.41 Jêzyk potoczny, w którym krzy¿uj¹ siê pytania i odpowiedzi,
parafrazy, transformacje i definicje, stopniowo nabiera³, w procesie odchodzenia od
przekazu wy³¹cznie s³ownego, coraz wiêkszego znaczenia i wykorzystywa³ swoje
mo¿liwoci poznawcze w ka¿dej dziedzinie, mimo ¿e nie przys³ugiwa³ mu presti¿
stylu formularnego. Swoboda tworzenia zdañ w jêzyku naturalnym ods³oni³a, jak
podkrela A. Gawroñski, ukryt¹ z³o¿onoæ zjawisk oraz potrzebê ich wyjanienia za
pomoc¹ dociekañ intersubiektywnych, które mo¿liwe s¹ wtedy tylko, gdy dyskutanci nie ulegaj¹ magicznym czarom jêzyka, lecz nad nim panuj¹.42
J. Kmita, Wyjanienie naukowe a metafora, Studia Filozoficzne 1967, nr 3, s. 157.
Zob. A. Motycka, op.cit., s. 114.
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A. Gawroñski, Dlaczego Platon wykluczy³ poetów z Pañstwa? [w:] Dlaczego Platon wykluczy³
poetów z Pañstwa? U róde³ wspó³czesnych badañ nad jêzykiem, Warszawa 1984, s. 40.
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Ibid., s. 57. Z tych samych powodów poezja, jak wywodzi Platon w pi¹tej ksiêdze Pañstwa,
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Zmiana wzorca konwergencyjnego mo¿e siê wiêc dokonaæ zarówno poprzez oddzia³ywania odleg³e w czasie i kulturze (interferencje odleg³e: praidee),
jak i te pomiêdzy ideami znacznie bli¿szymi danemu odkryciu (interferencje bliskie: idee interferencyjne pochodz¹ce z tej samej kultury: na przyk³ad wp³yw idei
religijnych okresu redniowiecza na powstanie medycznej idei oczyszczania).
Zgodnie z powy¿szym, przypatruj¹c siê historii medycyny i stosuj¹c takie
narzêdzie, jakim jest kategoria style mylenia, nale¿y stwierdziæ, ¿e w³aciw¹ charakterystyk¹ mylenia medycznego w procesie historycznym bêdzie ujawnienie
jego spacjalnej natury, wytwarzanej przez w³aciwoci konwergencyjne, dywergencyjne oraz interferencyjne idei. Takie ujêcie, z za³o¿enia, powinno przezwyciê¿yæ niekorzystn¹ temporaln¹ sytuacjê wspó³czesnej refleksji nad dziejami medycyny. Zaprezentowane rozró¿nienia mog¹ wiêc stanowiæ propozycjê nowego programu badawczego, który bêdzie u¿yteczny w refleksji filozoficznej nad
medycyn¹ i jej dziejami.
SUMMARY
This paper aims at showing a proper investigating tool for the interpretation of the
history of medical ideas. The choice of the category of thought styles as a proper investigating tool was determined by specific medical thinking. The reconstruction of L. Flecks
theory of thought styles and the introduction of convergent and divergent concepts of thought
styles serve to conduct scientific research. This research emphasizes the fact that spatial
and temporal views on the history of medicine should be taken into account when discussing medical issues. This indicates that considerations over medical knowledge in a given
period of the history of medicine do not consist only in a chronological classification of
facts but, first of all, in the relation between medical knowledge and socio-cultural conditions, and also in the interaction between different thought styles. This interaction creates
a thought-space, which is defined by different ideas such as convergent, divergent, and
interferential. Its definition makes it possible to observe many micro-changes in the scientific material under discussion as well as the conditions for their origination. The author
maintains that this work is to be the alternative to a temporal view on medicine that not
only deals with the classification of historical facts but at the same time it ignores their
socio-cultural contexts.

