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Wsrod naukoznawcow obecny jest poglad. ze „nauka jest dzis nie tylko 
warunkujacMii. lecz takze okrcslajacvm elementem naszego 
czlowieczenstwa" (Hubert Markl), dose powszechne jest przekonanie, ze 
„czym jest spoleczenstwo, to dzis okresla nauka" (Hans-Jörg Rheinberger) 
[7, s. 11]. Stosunek do niej ma zatem istotne znaezenie dla zycia 
spolecznego, tym demokraeji. Jednakze przywolane tu, obecne w roznych 
formach, poglad> na kluc/owa rolc nauki w kulturze i rozwoju cywilizacji 
/daja sic bye mozliwe do zakwestionowania przez diagno/c i anal i/с mitow о 
nauce, niekiedy takze w nauce. Co wiccej. w procesie kreowanych, 
po/adanych ze swojej perspektywy postaw spolecznych, rozne srodowiska 
siegaja do mitogennych pokladow kultury. С/мііа to w celu propagowania 
bliskich sobie 'wizji swiata i czlowieka' lub osiagniccia doraznych celow 
spolecznych, w tym politycznych. W wielu obszarach postulowane obrazy 
zycia spolecznego po/ostaja sprzeczne z ustaleniami naukowymi. Oznacza to 
z kulturowego punktu widzenia w konsekweneji zakwestionowanie 
wyjsciowej tezy о przemoznym autorytecie nauki. Powstaja w ten sposob 
tradne do pokonania bariery w procesach upowszechniania nauki. 
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Potrzebne s^ zatem studia nad zrodlami, znaczeniem i spolecznymi 
konsekwencjami mitow o nauce, a niekiedy w nauce, w debacie publicznej. 
A w szczegolnosci ich znaczenie dla funkcjonowania demokracji, z 
podkresleniem „renegocjowania" znaczen w procesie upowszechniania 
nauki. Badania mog^ zostac zaprojektowane jako egzemplifikacja faktycznie 
zachodz^cych procesow negocjacji znaczen realizuj^cych, podwazaj^cych 
lub redefinujcych explicite przyjmowane zasady, na ktorych wspiera si§ 
demokratyczna wspolnota polityczna. W tym przypadku studia mog^ 
dotyczyc tych z nich, ktore ksztaltuj^ postawy spoleczne w oparciu o obecne 
w komunikacji spolecznej wizje nauki i jej poszczegolnych dyscyplin. Te 
ostatnie w istotny sposob wplywaj^ na postawy spoleczne, w tym polityczne, 
maj^ tez wazny wplyw na ksztaltowanie si§ w roznych srodowiskach 'wizji 
swiata i czlowieka'. Obraz nauki, jej osi^gni^c i odkryc, nie s^ wi§c oboj^tne 
dla grup spolecznych, srodowisk politycznych, kosciolow. Autorytet nauki, 
jako zbyt wazny, aby pomin^c go w spolecznych debatach, stal si§ zatem 
obiektem instrumentalizacji w procesie komunikacji spolecznej, a 
ksztaltowanie mitow na jej temat jednym ze stosowanych narz^dzi. Oznacza 
to renegocjowanie naukowych interpretacji w zainteresowanych 
spolecznosciach z perspektywy obowi^zuj^cych tam wartosci, interesow, 
realizowanych celow. 

Owo spolecznie 'renegocjonowanie' przybiera szereg ksztaltow od 
daleko id^cych uproszczen, ukazywanie ustalen w formie odmiennej od 
prezentowanej przez uczonych lub ich ignorowanie, propagowanie 
nieaktualnych juz ustalen naukowych poprzez negowanie ustalen naukowych 
az po ich odrzucenie jako spolecznie szkodliwych i nie wartych publicznej 
prezentacji. Kryterium postaw wobec nauki, w tym kultywowaniu i 
kreowaniu mitow naukowych, stanowi^ kulturowe, spoleczne, religijne lub 
polityczne potrzeby grup spolecznych, uczestnicz^cych aktywnie w debatach 
spolecznych. Ten proces ma istotne znaczenie dla debaty publicznej, kreuj^c 
jej przebieg w waznych spolecznie sprawach, cz^sto niezgodnie z ustaleniami 
naukowymi, lecz w zgodzie z funkcjonuj^cymi lub kreowanymi mitami 
spolecznymi. Zrodlem ksztaltu debaty publicznej, bywa zatem znieksztalcony 
wizerunek nauki, jej dorobku w poszczegolnych dyscyplinach. Tak 
'negocjowane' spolecznie, choc glownie politycznie, znaczenie nauki stawia 
jej obraz w krzywym zwierciadle, a autorytet zas wykorzystywany bywa 
instrumentalnie. Proces ten dotyczy niemal kazdej dyscypliny naukowej 
zarowno w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, jak rowniez 
humanistycznych i spolecznych. Jest wazny spolecznie takze z tego powodu, 
ze „mityczna" wersja nauki i jej poszczegolnych dyscyplin, kreowana przez 
wplywowe srodowiska (polityczne, religijne itp.) oraz media jest znacznie 
bardziej znana, niz jej obraz wyksztalcony w procesie upowszechniania 
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nauki, przy pomocy powolanych do tego gremiow i instytucji. Te ostatnie nie 
maj^ bowiem narz^dzi oddzialywania wlasciwych kosciolom, partiom 
politycznym, wielkim mediom. Obraz nauki i jej poszczegolnych dyscyplin 
staje si§ zatem obszarem rozmaitych gier medialnych, ktore ostatecznie 
powoduj^, ze w obiegu publicznym f u n k c j o m j cz^sto mity o nauce, niz 
wiedza o charakterze badan i odkryc. 

Zarysowany problem jawi si§ jako istotna, a nie rozpoznana do konca 
bariera w procesie upowszechniania nauki. Zjawisko ma kilka wariantow. 
Filtrowanie ustalen naukowych przez pryzmat potrzeb roznych srodowisk 
spolecznych, w tym religijnych, politycznych, powoduje ostatecznie 
nasycenie upowszechnianego obrazu badan i odkryc wartosciami 
zainteresowanej grupy spolecznej. I tak 'skorygowany' obraz nauki, 
dyscypliny czy odkryc zostaje nast^pnie upowszechniony. Nieco inna 
sytuacja ma miejsce, gdy zainteresowane grupy kontestuj^ z perspektyw 
swoich wartosci osi^gni^cie naukowe, prezentuj^c je jako swoiste 
zagrozenie, a ich znaczenie, bywa wr^cz, deprecjonuj^c. Niekiedy wr^cz 
bywa kwestionowany autorytet nauki, najcz^sciej w toku sporow 
swiatopogl^dowych. Rowniez ten obraz nauki ulegl w trakcie zarysowanego 
procesu znacznej deformacji, a polemiki tocz^ si§ wokol tak medialnie 
wykreowanego wizerunku, a nie rzeczywistych ustalen naukowych. 
Niekiedy, szczegolnie w sytuacji sporow na pograniczach nauk, 
zmitologizowany spolecznie obraz trafia w kr^g debat wewn^trz naukowych. 
W wymienionych przypadkach istotne s^ wlasnie owe zdeformowane obrazy, 
stanowi^ce obiekt, niekiedy niezwykle emocjonalnych, dyskursow. 

Przedstawiona w krzywym zwierciadle swiatopogl^dow i grupowych 
interesow, a takze w kontekscie roznego rodzaju sporow publicznych, bywa 
jednak nauka znacznie bardziej przekonuj^ca, niz jej oryginalny wizerunek 
upowszechniany w tradycyjny sposob. Wi^ze si§ to z przekonaniem ludzi 
mediow, ze informacja musi posiadac cechy atrakcyjnie zaprezentowanego 
towaru i wedlug tego przede wszystkim kryterium budowany jest przez nich 
przekaz. Zdeformowana przez wymienione procesy, i w takiej formie b^d^ca 
obiektem emocjonalnych debat, wizja nauki w zdecydowaniem wyzszym 
stopniu spelnia to oczekiwanie. Nie jest rownie atrakcyjnym „towarem 
medialnym" ani dobrze napisana ksi^zka popularyzatorska, ani 
profesjonalnie przygotowana audycja radiowa, telewizyjna czy tez program 
komputerowy. Takze flagowe instytucje sluz^ce upowszechnianiu nauki w 
rodzaju Centrum Kopernika nie s^ w stanie zaproponowac konkurencyjnie 
przekomjcego obrazu. Szczegolnie, ze prezentacje tego rodzaju nie 
wywoluj^ tak cenionych w przekazie medialnym emocji. 

Ostateczna wersja obrazu nauki jest produktem mediow, krytycznych 
wobec niej w imieniu podatnikow. Ow krytycyzm ma rowniez zrodlo w, nie 
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zawsze spelnianych, obietnicach ludzi nauki, czynionych takze pod presj^ 
mediow. Obietnica przelomu jest materialem na s e n s a j realistyczna 
deklaracja o kroczeniu drog^ w kierunku abstrakcyjnych i w odleglym 
horyzoncie czasowym mozliwych do zrealizowania ustalen badawczych - j u z 
nie. Nie da si§ bowiem medialnie sprzedac zmudnie i przez wiele lat 
weryfikowanych hipotez, nie zawsze prowadz^cy do przelomowych odkryc. 
Europejscy historycy nauki podkreslaj^, ze ludzi nauki winni wprowadzac do 
spolecznego obiegu realistyczne prognozy, a ich krzykliwosc do nauki juz nie 
nalezy. Taka strategia nieuchronnie jednak naraza 'przedefiniowanie 
znaczen' w komunikacji spolecznej. Do zarysowanego obrazu takze nalezy 
takze brak, od szeregu juz dekad, spojnej polityki w zakresie 
upowszechniania nauki. Obecny w spolecznej swiadomosci obraz badan 
naukowych czy odkryc ma swoje zrodlo raczej w owym „krzywym 
zwierciadle", a nie zawsze b^d^c efektem zmudnych procedur 
popularyzatorskich. Dla potrzeb proponowanych studiow wybrano do analizy 
kilka reprezentatywnych, zdaniem autora, mitogennych procesow, w istotny 
sposob koryguj^cych spoleczn^ rol§ nauki. Nie jest to z pewnosci^ pelny 
zakres zachodz^cego zjawiska spolecznego. Jednakze zaprojektowane studia 
ukaz^ najwazniejsze procesy. 

Mit barier edukacyjnych w procesie popularyzacji naukowych 
Na pocz^tku przychodzi si§ zmierzyc z gl^boko historycznie 

zakorzenionym mitem o sprz^gni^ciu popularyzacji nauki z procesami 
edukacyjnymi.W powszechnym przekonaniu upowszechnianie osi^gni^c 
naukowych i procesow wiod^cych do odkryc naukowych stanowi^ przede 
wszystkim element ksztalcenia. W efekcie daj^cego uzyteczn^ wiedz§ o 
swiecie. Wskazuje na to charakter instytucji powolanych do upowszechniania 
nauki. Zrodla braku efektow upatrywano w barierach natury edukacyjnej, 
wi§c prostego dost^pu do informacji o osi^gni^ciach naukowych, jej 
strukturze i procesach 'odkryciogennych'. Lub w braku przygotowania 
adresata przekazu do jego odbioru. Ich przelamanie pozwala, w swietle tych 
pogl^dow, interpretowac swiat. Kluczem do sukcesu mialo byc zatem 
dotarcie z wlasciwym przekazem do jak najwi^kszej grupy odbiorcow, 
r o z n i o j c co najwyzej jego form§ w zaleznosci od zakresu kompetencji 
adresata. To one uwazane bywaj^ za glowny problem w procesie 
upowszechnianiu nauki, rozumianym jako rodzaj procesu komunikacji 
spolecznej. Wlasciwy system edukacyjny powinien ten problem rozwi^zac. 
Mozna rozwazac to w kategorii mitu spolecznego, konserwuj^cego dawn^ 
f u n k j tej praktyki spolecznej. 

Ta ostatnia przechodzila bowiem swoist^ e w o l u j od edukowania z 
powodow cywilizacyjnych nieelitarnych warstw spolecznych, poprzez 
narz^dzie skracania dystansu spolecznego, ksztaltowanie „swiatopogl^du 
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naukowego", postulowan^ wzajemn^ aktywnosc nadawcow i odbiorcow w 
procesie ksztaltowania ludzi 'nowej kultury' doby 'realnego socjalizmu' po 
koniecznosc interpretacji ustalen naukowych, cz^sto bardzo odleglych od 
potocznych 'wizji swiata i czlowieka'. A to tylko wybrane strategie 
upowszechniania nauki. Kazde z tych wyzwan wywolywalo koniecznosc 
przyj^cia odmiennych zalozen teoretycznych i form upowszechniania nauki 
przy niezwykle dynamicznie rozwijaj^cych si§ od polowy XX w. mediow 
elektronicznych i rynku mediow. Ten preferowal odkrycia daj^ce przedstawic 
w atrakcyjnej formie lub jako przelom w rozwoju dyscypliny i opartej na jej 
ustaleniach technologii. Przy rownie dynamicznie rozwijaj^cych si§ 
specjalnosciach naukowych. Przy tym cz^sc mediow zwi^zana jest ze 
srodowiskami uwiklanymi w swiatopogl^dowe b^dz politycznie ideologiczne 
interpretacje osi^gni^c naukowych. Towarzyszy temu, werbalizowane od 
ostatnich dekad ubieglego wieku, przekonanie, ze nie wszystkie odkrycia 
sluz^ rozwojowi cywilizacyjnemu i s^ nosnikiem 'post^pu'. 

Autorytet nauki stal si§ zatem przedmiotem „renegocjonowania 
znaczenia", maj^c przy tym ogromn^ wartosc dla demokratycznych wspolnot 
politycznych. Przy czym, odmiennie od sytuacji sprzed kilku dekad, w 
obr^bie zarysowanych procesow nie pojawia si§ juz bariera dost^pnosci 
zrodel informacji o badaniach naukowych. Podstawowy niegdys i decyduj^cy 
o skutecznosci zabiegow popularyzatorskich problem znikn^l dzi^ki 
niezwykle dynamicznemu rozwojowi technik internetowych. Nie aktualne 
stalo przekonanie dawnych popularyzatorow nauki o zwi^zku dost^pnosci 
informacji z niejako automatyczn^ pod jej wplywem zmian^ postaw 
spolecznych. Znaczenie badan naukowych w swiadomosci spolecznej nie 
zalezy juz od tego czynnika. 

Procesy mitologizuj^ce nauk§ w obr^bie zmiany jej spolecznych znaczen 
mozna uj^c z kilku perspektyw. Mog^ to byc: swiatopogl^d lub ideologia 
jako zrodla odrzucenia odkryc naukowych lub ich falsyfikacji; kontrowersje 
spoleczne jako reakcja na badania i odkrycia lub praktykowane techniki z 
nich wynikaj^ce; spory o 'wizj§ swiata i czlowieka' lub ideal nauki. Niektore 
z tych procesow zachodz^ takze wewn^trz 'swiata nauki'. Medialne ich 
upowszechnianie odbywa si§ wedlug zasady zaoferowania odbiorcom 
atrakcyjnego, dobrze sprzedaj^cego si§ towaru, co oznacza procedura wysoce 
mitogenn^ w odniesieniu do nauki. Jako przykladowe mozna wymienic nizej 
zaprezentowane zjawiska. 

Interpretacje swiatopogl^dowe procedur in vitro jako zrodlo mitu 
spolecznego 

Przykladem odrzucenia czy tez istotnej modyfikacji odkryc naukowych i 
zwi^zanych z nimi technik ich wykorzystania moze byc procedura in vitro. 
Obrazy kreslone przez jej uczestnikow i media, a takze ich spoleczne 
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znaczenia okazaly si§ odmienne, a ten ostatni okazywal si§ swoist^ 
retoryczn^ gr^. „Sledzenie pracy technologii in vitro w polskiej 
rzeczywistosci publicznej i prywatnej ukazalo przede wszystkim odmiennosc 
polskich dyskursow, odnosz^cych si§ do tej problematyki, a czasem ich 
zupeln^ nieadekwatnosc, tak jakby byla mowa o bardzo roznych zjawiskach, 
tylko przypadkowo l^cz^cych si§ pod jedn^ nazw^ 'in vitro'. (...) Jedni - jak 
zauwaza M. Radkowska-Walkowicz [6] - mowi^ o sporze i staraj^ si§ w nim 
znalezc najlepsze dla siebie miejsce, podczas gdy drudzy po prostu korzystaj^ 
z szansy, ktorq dala im technologia. Jedni krzycz^, inni milcz^. Jedni 
dywaguj^ o technologii i moralnosci, inni je praktykuj^ i ucielesniaj^". 
Mozna za badaczk^ tu przyj^c, ze przywolane zjawisko ukazuje mechanizm 
dzialania wspolczesnych mediow poprzez techniki polaryzacji stanowisk, 
etykietowania poszczegolnych aktorow i zamrazania idei. 

Ustalenia przywolanej antropolog wskazuj^ na zasadnosc rozwazanej 
tezy, ze w przypadku in vitro mozna mowic 'renegocjowaniu znaczen', takze 
w kontekscie ograniczenia mozliwosci dokonywania wyboru. W niektorych 
przypadkach mozna mowic o sytuacjach mitogennych. Szczegolnie gdy 
dyskurs, odlegly od ustalen naukowych i charakteru procedur medycznych -
jest prowadzonych w dluzszym okresie czasu przez waznych, silnych na 
publicznej scenie aktorow, np. Kosciol, przedstawicieli zainteresowanych 
instytucji czy tez grupy publicystow, zorientowanych swiatopogl^dowe. 
Gloszone publicznie przez przedstawicieli tych srodowisk i aktywnie 
popularyzowane przez media pogl^dy bywaly wr^cz sprzeczne z ustaleniami 
naukowymi. Jako przyklad mog^ tu posluzyc wypowiedzi ks. Longchamps 
de Beriera, o bruzdzie, ktorq naznaczone maj^ byc tzw. 'dzieci z probowki', 
aktywnie popularyzowane przez media, choc calkowicie sprzeczne 
z ustaleniami genetyki klinicznej. 

Kontrowersje spoleczne wobec zjawiska gender jako zrodlo mitu 
spolecznego wobec studiow genderowych. 

Przykladem reprezentuj^cym w polskich warunkach w debatach 
spolecznych wr^cz odrzucenie ustalen naukowych s^ studia genderowe, 
obecne w nauce od lat 70. ubieglego stulecia. Maj^ one charakter 
interdyscyplinarny, wykorzystuj^c w badaniach takie kategorie analityczne 
jak plec kulturowa, heteronorma, biopolityka, prowadz^ce do nowych 
interpretacji historycznych, w sferze polityki, spoleczenstwa, idei, 
mentalnosci, seksualnosci, praktyk codziennosci czy relacji wladzy. Studia te 
maj^ charakter bardzo zroznicowany, choc wyrazne akcentowane s^ badania 
nad historic kobiet, plci^, seksualnosci^. Dosc dluga juz historia studiow 
genderowych wprowadzila jako klasyczn^, obok klasy i rasy, perspektyw^ 
plci kulturowej. Uj^cie to jest obszarem spolecznych kontrowersji. Za Mari^ 
Solarsk^ nalezy zauwazyc, ze niejednoznacznosc rozstrzygni^c nauk 

107 



biologicznych w kontekscie plci (od anatomii, przez roznice hormonalne, 
chromosomalne do genow) zderza si§ kultur^, w ktorej wymaga si§ 
jednoznacznego okreslenia plci danej osoby. A owa spoleczna plec bywa 
nadawana w zwi^zku z tym wraz z interwencjami chirurgicznymi 
i farmakologicznymi, nie zawsze trafnie. Ale wynikaj^ce st^d problemy, jak 
podkresla cytowana badaczka, wynikaj^ raczej z kulturowych kontrowersji 
dotycz^cych akceptacji jednostek niejednoznacznych plciowo, niz ze 'zle 
dobranej' plci po narodzinach. Bowiem przekonanie o naturalnej roznicy 
plci, o dwoch plciach ustanowionych moc^ natury lub bosk^, ma 
konsekwencje spoleczne i polityczne. Solarska widzi zwi^zek mi^dzy 
ustanowieniem 'natury kobiecej' i 'naturalnym' przypisaniem do sfery 
prywatnej a wykluczeniem kobiet z zycia publicznego. Za D. Kalw^ mozna 
podsumowac, ze „przeszlosc ogl^dana przez pryzmat plci jest obecnie 
przedmiotem zainteresowania przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich 
bez mala dziedzin i kierunkow wspolczesnej humanistyki i nauk 
spolecznych, jak rowniez srodowisk feministycznych poszukuj^cych 
historycznych korzeni i legitymizacji dzialan anty dyskryminacyjnych". 
Uwaga ta dotyczy takze innych niz historia dyscyplin humanistycznych 
i spolecznych. 

Stanowisko badaczy wskazuj^ce, ze kategoria plci kulturowej jest 
neutraln^ kategori^ naukow^ i taki tez walor maj^ osi^gni^te przy jej pomocy 
wyniki bywa jednak skutecznie zagluszane przez cz^sc mediow i srodowisk 
zwi^zanych z kosciolem katolickim. Szczegolnie z tego ostatniego, 
posiadaj^cego pot^zne mozliwosci oddzialywania spolecznego, srodowiska 
odzywaj^ si§ glosy jego prominentnych przedstawicieli, ze juz same badania 
stanowi^ zagrozenie spoleczne, w szczegolnosci dla tozsamosci ludzkiej 
i tozsamosci rodziny. Tak radykalnemu stanowisku nie towarzyszy jednak 
kompetentna analiza teorii glosz^cej, ze roznice mi^dzy plciami nie s^ 
wyl^cznie determinowane biologi^, lecz w znacznej mierze takze okreslone 
kulturowo, ani stosowanej metodologii badan czy ich historii. Projektowane 
s^ zarzuty maj^ce zdyskredytowac tego typu studia np. przez oskarzanie 
o seksualizowanie niemowl^t czy wywolywanie pedofilii. Toczna za 
posrednictwem mediow krytyka gender dotyczy wykreowanego, odleglego 
od rzeczywistosci obrazu studiow i praktyk spolecznych na nich opartych. 
Jednak bardzo skutecznie ogranicza lub wr^cz uniemozliwia 
upowszechnianie wynikow badan osi^gni^tych na tym polu. Tworzy tez 
dobre warunki do kreowania spolecznego mitu gender w spoleczenstwie. 

Spory wokol ewolucjonizmu i kreacjonizmu jako wyraz rozbieznych 
wizji swiata i czlowieka. 

Pot^zn^ barier^ w upowszechnianiu osi^gni^c naukowych, szczegolnie w 
zakresie biologii ewolucyjnej, bywaj^ rozbiezne 'wizje swiata i czlowieka'. 
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Do tak fundamentalnych roznic odwoluje si? spor ewolucjonizmu 
z kreacjonizmem. Ta ostatnia idea, mocno osadzona w pogl^dach 
chrzescijanskich teologow, jest dosc powszechnie uwazana przez srodowiska 
badaczy za nienaukow^. Jednak nasilaj^ si?, plyn^ce z kr?gow koscielnych 
oczekiwania, takze w Polsce, uznania jej za pelnoprawn^ teori^ 
konkurencyjn^ wobec ewolucjonizmu, a niekiedy zast^pienia go w 
nauczaniu. Z Ц postaw^ zwi^zane jest przekonanie o rozl^cznosci obu wizji 
lub niewielu elementow l^cz^cych obie koncepcje widzenia swiata. A takze 
odmiennych idealow nauki. L^czy si? to niekiedy z kwestionowaniem 
autorytetu nauki w ogole. Mechanizmy lez^ce u podloza kontestowania 
wiedzy naukowej s^ bardzo zlozone. Maj^ tez dlug^, naznaczon^ licznymi 
meandrami histori?. Nieliczni tylko uczeni zwi^zani z kosciolem katolickim 
zauwazaj^, ze dialog w tym zakresie jest trudny lub wr?cz niemozliwy. 
Michal Heller wskazuje tu na koniecznosc podniesienia poziomu edukacji 
chrzescijanskiej i odbudow? wi?zi mi?dzy kultur^ naukow^ i koscieln^. 
Wskazuj^c rownoczesnie na niemoznosc spelnienia obu warunkow, ze 
wzgl?du niskie kompetencje naukowe wi?kszosci ksi?zy, czerpi^cych sw^ 
wiedz? w najlepszym razie z literatury popularnonaukowej oraz pozostaj^c^ 
w kryzysie teologi?, pozbawion^ refleksji krytycznej. W pogl^dach na t^ 
kwesti? odczytac nalezy raczej obaw?, ze konflikt mi?dzy nauk^ a doktryn^ 
koscieln^ b?dzie narastac jesli radykalnie nie zmieni si? stosunek do 
autonomicznego rozumu (S. Obirek) lub, wr?cz ze nie da si? pogodzic 
wymienionych swiatow (T. Polak). Historycy nauki, analizuj^cy relacje 
Kosciol - nauka zauwazaj^, ze Kosciol „b?dzie musial okazac elastycznosc 
by przetrwac w swiecie, w ktorym zajmuje coraz mniej miejsca, a w ktorym 
coraz wi?ksz^ rol? odgrywa nauka" (G. Minois). 

Te, nad wyraz skrotowo zarysowane, postawy wobec nauki mozna 
rozpatrywac jako istotne bariery w upowszechnianiu niektorych nurtow 
osi^gni?c naukowych. Pozostaje kwesti^ otwart^, w jakim stopniu stanowi^ 
one proces mitogenny, kreuj^cy jednostronny obraz nauki w kr?gach 
zwi^zanych z propagowan^ przez Kosciol wizj^ swiata i czlowieka. 
Rozwazna tu kwestia popularyzowania kreacjonizmu jako swoistej bariery w 
upowszechnianiu wspolczesnych osi^gni?c naukowych, glownie z obszaru 
przyrodoznawstwa jest wyj^tkowo zlozona. Zawiera bowiem w sobie spory 
wokol fundamentalnych wartosci zwi^zanych z relacje religia - nauka -
odmienne wizje swiata i czlowieka i wywodz^ce si? z nich idealy nauki. W 
ich interpretacji niezb?dna jest historyczna perspektywa ujmuj^ca w polskich 
warunkach w dluzszej perspektywie relacje mi?dzy nauk^ a doktryn^ 
koscieln^. W szczegolnosci dlugotrwalosc narracji opartych o doktryn? 
koscieln^, pozwalaj^c^ okreslic mitogennosc analizowanego zjawiska. 
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Dyskurs wokol homeopatii jako spory wokol doktryn 
paradygmatycznych i nie paradygmatycznych w nauce i doswiadczenia 
potocznego. 

Analiza narracji dotycz^cej homeopatii pozwala na ukazanie spolecznego 
mitu w podwojnym sensie: o nauce i zarazem wewn^trz nauki. Sporom 
wokol racjonalnosci tej doktryny terapeutycznej, a konkretnie dyskursowi 
pomi^dzy doktrynami paradygmatycznymi i nie paradygmatycznymi, 
tocz^cym si§ wewn^trz srodowisk naukowych towarzysz^ kontrowersje 
spoleczne. Te ostatnie mog^ byc k o n s e k w e n j przenoszenia naukowych 
sporow wokol standardow racjonalnosci naukowej w przestrzen publiczn^ w 
celu uwiarygodnienia jednej ze stron konfliktu. Popularyzacja owego 
wewn^trz naukowego sporu wynikala z zachodz^cych mechanizmow, 
dzialaj^cych w sytuacji kontrowersji naukowych. Wykazano bowiem 
odmiennosc argumentacji w warunkach zachodz^cych kontrowersji. Uczony 
przedstawiaj^cy swoje dzialania posluguje si§ tzw. retorycznym repertuarem 
empirycznym wyjasniania, ukazuj^cym swoje czynnosci i osi^gni^cia 
badawcze jako naturalne w swietle oczywistych samych z siebie danych 
empirycznych. Jednakze w odniesieniu do konkurencyjnych pogl^dow 
i praktyk stosuje najcz^sciej tzw. retoryk^ przygodnosci, wskazuj^c na ich 
pozanaukowe zrodla, np. ekonomiczne, spoleczne, religijne, kulturowe, 
emocjonalne itp., nie uznaj^c jednak ich wplywu na ksztalt koncepcji 
i rozstrzygni^c badawczych. Przypadek homeopatii wydaje si§ byc 
reprezentatywny dla ukazanych wyzej mechanizmow funkcjonowania 
kontrowersji w nauce, a zarysowane mechanizmy wysoce mitogenne. Spory 
staly si§ bowiem udzialem nie tylko specjalistow. A to oznaczalo 
przeniesienie ich poza swiat nauki. Temperatura i dlugotrwalosc sporu 
wynika z zanegowania przez Hahnemanna podstawowej zasady lecznictwa, 
ktor^ mial sformulowac jeszcze Hipokrates contraria contrariis i przyj^cia 
przeciwnej - similia similibus curantur (niech podobne leczy podobne). 
Zostala bowiem sformulowana doktryna, ktora odmiennie od innych sobie 
wspolczesnych, ale takze pozniejszych, nie byla tylko pragmatycznym 
zastosowaniem ogolniejszej teorii. Byla czyms znacznie wi^cej - podwazyla 
jedn^ z utrwalonych przez wieki podstaw europejskiej kultury medycznej, 
elementarny sposob myslenia o leczeniu. Wielu oponentow w zwi^zku z tym 
w ogole nie rozwazalo konstrukcji doktryny i jej mozliwosci 
terapeutycznych. Odrzucenie przez homeopatow historycznie utrwalonej 
zasady leczenia wystarczalo cz^sto do bezrefleksyjnej negacji calej koncepcji 
terapeutycznej. Dyskurs wokol homeopatii nie mogl ograniczac si§ do 
rozwazan wyl^cznie natury teoretycznej, odniesien do obowi^zuj^cego 
w danym okresie historycznym standardu racjonalnosci naukowej 
w dyscyplinach medycznych. Fenomen homeopatii polega, najogolniej rzecz 
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bior^c, na tym, ze choc ona sama zmieniala si? niewiele, to warunki 
kulturowe, teoretyczne, spoleczne wokol niej zmienialy si? dynamicznie, nie 
zawsze oddalaj^c homeopati? od naukowych standardow racjonalnosci. 

Zrodla zarysowanych postaw si?gaj^, uwarunkowanego kulturowo, 
potocznego rozumienia idealu nauki, rozmijaj^cego si? z jego akademickim 
ksztaltem. Wyst?puj^ce tu bariery w recepcji idei naukowych mialy postac 
odmiennych wartosci, zwi^zanych z opartym na klasycznym 
przyrodoznawstwie standardem racjonalnosci. Nie wynikaly zas braku 
dost?pnosci tych nurtow wspolczesnego przyrodoznawstwa, do ktorego w 
swoich narracjach o d w o h j si? homeopaci. Dwustuletni, a wi?c juz mocno 
zakorzeniony w europejskiej kulturze naukowej, pogl^d o nienaukowosci 
homeopatii moze byc tu postrzegany jako bariera podstawowa. Postrzegano 
j^ jako zrodlo wartosci odmiennych, godnych zwalczania. Jej medyczna 
postac miala tu drugorz?dne znaczenie, istotne jest bardziej to, iz zwi^zana 
jest z inn^, niz powszechnie akceptowana w XX w., i na pocz^tku XXI w. 
„wizj^ swiata i czlowieka", a wewn^trz niej „ k o n c e p j zdrowia i choroby". 
Wizj^, ktora bardziej akcentuje czlowieka jako jeden z elementow przyrody 
i wzajemne ich oddzialywanie, niz jego jednostkow^ wyj^tkowosc 
i koncentracj? na poszczegolnych elementach jego organizmu w procesie 
leczniczym. W pogl^dach na homeopati? f u n k c j o m j rozne konfiguracje 
elementow wiedzy potocznej. Owa niestabilnosc interpretacyjna 
analizowanego tu zjawiska sprawia, ze jest ono podatne na biez^ce 
uwarunkowania wynikaj^ce z kierunkow rozwoju nauki i publicznej 
edukacji, interesow grup, organizacji, instytucji, powi^zanych z medycyn^ 
i wielu innych, nawet politycznych sytuacji. To one nadaj^ ostatecznie ksztalt 
dyskusji w danym miejscu i czasie. I stanowi^ zrodlo mitow w nauce 
i o nauce. 

Polityczna ksenofobia jako bariera w upowszechnianiu osi^gni^c 
nauk humanistycznych i spolecznych. 

Do istotnych barier w upowszechnianiu osi^gni?c humanistyki i nauk 
spolecznych, szczegolnie w obszarze komunikacji mi?dzykulturowej zaliczyc 
nalezy zjawisko ksenofobii politycznej, obecne w przekazie cz?sci aktorow 
sceny politycznej. Dzisiaj dobrze widoczne na przykladzie syryjskich 
imigrantow. Zwi^zane z gl?boko osadzonymi w wielu kulturach obawami 
przed 'obcymi', staje si? waznym elementem biez^cej polityki, np. wobec 
masowych fal migracji uchodzcow. Sam proces jest badany od wielu dekad 
m.in. przez antropologi? kulturow^. Medialnosc przekazu politycznego, 
wykorzystuj^cego sil? spolecznych stereotypow dla celow biez^cej polityki, 
w znacznym stopniu przekracza jednak sil? praktyk upowszechniania nauki, 
tu: nauk antropologicznych. Ow przekaz polityczny ma wiele twarzy, w 
ostatnich latach, obok silnie zakorzenionego w niektorych srodowiskach 
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antysemityzmu, da si§ zauwazyc tendencje do islamofobii czy tez bardziej 
ogolnie ksenofobii wobec osob spoza europejskiego kr^gu kulturowego. 
Oznacza to kreowanie postaw spolecznych, niesprzyjaj^cych 
popularyzowaniu ustalen naukowych i znacznie ograniczaj^cych mozliwosci 
komunikacji mi^dzykulturowych. Te ostatnie w politycznym przekazie 
ograniczone bywaj^ do spolecznosci, uwazanych za 'swoje', chrzescijan, 
polskiej diaspory np. Osi^gni^cia studiow kulturowych napotykaj^ na barier§ 
politycznych i medialnych ograniczen, nie dopuszczaj^cych do ukazania 
obrazu, sprzecznego z zalozeniami prowadzonej polityki. W konsekwencji 
wobec polity cznej instrumentalizacji mitow i stereotypow wyniki naukowe 
nie mog^ byc spopularyzowane, ani tym bardziej wykorzystane w zyciu 
publicznym. Mozna ow pogl^d wzmocnic tez^, ze ukazanie i popularyzacja 
ustalen naukowych z niektorych obszarow humanistyki jest, w tym 
kontekscie, wbrew politycznym interesom niektorych ugrupowan 
politycznych. Obnazyloby bowiem procedury kreowania mitow dla 
doraznych potrzeb politycznych, bez wzgl^du na dalekosi^zne, spoleczne 
konsekwencje takich dzialan. Sprzyjaj^ temu niektore mechanizmy 
kulturowe. Mozna tu rozszerzaj^co pojsc za i n t u i j J. Szackiego, ktory 
w odniesieniu do przeszlosci zauwazal, ze "ludzie, ktorzy nie s^ 
zawodowymi historykami potrzebuj^ nie tyle prawdy o przeszlosci, jakiej jest 
w stanie dostarczyc im nauka, ile mitologii, ktora nada ich swiatu sens lub -
scislej - utwierdzi wiar§, ze ten sens jest taki, jak to si§ do tej pory zdawalo 
dzi^ki zyciu w takim, a nie innym swiecie spolecznym i zawierzeniu takim, a 
nie innym autorytetom. Jezeli takiej mitologii nie tworz^ historycy, tym 
gorzej dla nich z punktu widzenia publicznosci". Dodac to mozna, ze owym 
autorytetem, nie tylko w odniesieniu do historii, niekoniecznie musi byc 
nauka. 

Zarysowane wyzej zjawiska maj^ juz swoj^ t r a d y j badawcz^ 
i historiografi^. Jednakze zaproponowana tu perspektywa badawcza obejmuje 
wyl^cznie ich spoleczn^ rol§ bariery w upowszechnianiu nauki, cz^stokroc 
przy uzyciu kreowanych lub wykorzystywanych mitow spolecznych. Rzadko 
podejmowan^. St^d interpretacja przywolanych przykladowo barier 
w upowszechnianiu osi^gni^c naukowych moze byc prowadzona przy uzycie 
kategorii mitu naukowego, w nauce lub o nauce. Wst^pne analizy wskazuj^, 
ze szczegolnie ten ostatni moze byc tu cz^sto reprezentowany. Mity zwi^zane 
z nauk^ s^ bowiem niekiedy swiadomie kreowane lub tez kreacja wizerunku 
nauki ma mitogenne zrodla. Wzi^c tu trzeba pod uwag§ cech§ dlugotrwalosci 
zjawiska w kulturze, stoj^c^ za d e f i n i j mitu. Analizowane tu oblicza mitu o 
nauce, czy w nauce, zakorzenione s^ w religii czy tez w potocznej wizji 
swiata i czlowieka, o dlugiej metryce. Choc status kulturowy kazdego z nich 
b^dzie nieco inny. Mit, istniej^cy b^dz swiadomie kreowany na podstawie 
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istniej^cych uwarunkowan spolecznych, moze byc postrzegany jako istotna 
bariera w komunikacji mi?dzykulturowej. Obraz swiata kreowany przez 
badaczy i, niekiedy, popularyzowany przez powolane do instytucje 
i organizacje napotyka w procesie spolecznego przekazu jego konkurencyjne 
przedstawienie, gdzie ustalenia naukowe wykorzystane bywaj^ wybiorczo 
i cz^stkowo. Lub negowane. W konfrontacji wobec siebie znajduj^ si? wizje 
swiata, w ktorych nauka odgrywa odmienne role. Nie zawsze przy tym s^ to 
role wiod^ce w interpretacji wspolczesnych procesow przyrodniczych 
i spolecznych. Projekt obejmie studia na tymi zjawiskami kulturowymi 
z perspektywy, tworzenia, i funkcjonowania mitow spolecznych (naukowych, 
w nauce, o nauce) oraz mechanizmow komunikacji spolecznej. A takze nad 
ich konfrontacji z praktykami upowszechniania nauki. Godn^ analizy jest 
konfrontacja mechanizmow wykorzystania osi^gni?c naukowych do 
ksztaltowania odmiennych 'wizji swiata i czlowieka' roznych grup 
spolecznych. 

Leszek Zasztowt w X tomie Historii Nauki Polskiej zwraca uwag?, ze 
„umaso wienie odbioru nauki, tak charakterystyczne dla XX w. <...> 
odbywalo si? jednak nieprzerwanie i nieustannie. <...> Dzialo si? to niestety 
na ogol ze szkod^ dla jakosci tych prezentacji, ktore byly ,,nauk^" 
uproszczon^, ulomn^, zwulgaryzowan^, sprymitywizowan^, ale byly tez 
czyms nowym - szczegoln^ wizj^ czegos, co mozna by nazwac ,,nauk^ 
popularn^"(termin wywodz^cy si? jeszcze z XIX w.). Mozna wi?c zalozyc, 
ze byly co najmniej dwie nauki: nauka ,,prawdziwa" (akademicka, 
uniwersytecka, ,,wielka") oraz nauka ,,popularna" (masowa, ludowa, 
uproszczona, ,,mala"; prawdopodobnie udaloby si? jeszcze stworzyc inne 
definicje - rozroznienia ,,nauki")" [3]. Mozna by tu dodac, ze proces ten 
ulegl w XXI w. znacznemu zdynamizowaniu. W kontekscie prezentowanego 
tu projektu mozna zalozyc, ze zapleczem kulturowym dla kreowanych mitow 
o nauce jest owa 'nauka popularna', odlegla do 'akademickiej', lecz 
k o n s e r w j c a procesy myslenia potocznego. Pozwalaj^c w konsekwencji na 
budowanie, wewn?trznie spojnych, zideologizowanych koncepcji 
postrzegania swiata w opozycji do nauki 'prawdziwej', 'wielkiej'. 

Popularne wsrod poznanskich metodologow historii przekonanie, ze 
zjawiskiem mitogennym jest zakorzeniony w spoleczenstwie sposob 
pojmowania swiata, ale proces, polegaj^cy m.in. na deficycie tendencji do 
poddawania sformulowanych raz twierdzen procedurze ich falsyfikacji 
dobrze oddaje charakter zachodz^cych zjawisk w obszarze interpretacji 
osi^gni?c naukowych. 

Ostatecznie zatem przyj?ta tu perspektywa badan musi wykorzystywac 
narz?dzia wlasciwe antropologii wiedzy. T3, cytuj^c Bozen? Plonk? 
Syrok? [5], mozna uznac za „dyscyplin? naukow^ wyodr?bnion^ ze 
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standardu nauk historycznych i uprawian^ wewn^trz standardu antropologii 
kulturowej, w nawi^zaniu do koncepcji relatywizmu kulturowego, - a za 
obiekt badan maj^c^, - „ czlowieka i ludzk^ zbiorowosc, tworz^ce 
historycznie zmienne systemy wiedzy na temat otaczaj^cego swiata". Owa 
historyczno - kulturowa perspektywa obejmie zatem wybrane zjawiska 
spoleczne, polityczne, ideologiczne, swiatopogl^dowe i inne, zwi^zane z 
tworzeniem i funkcjonowaniem mitow dotycz^cych nauki. Zapewni ona 
analiz§ kulturow^ zrodel mitu o nauce. Natomiast analiza struktur dyskursu 
powinna ujawic konstrukcje i funkcje mitow o nauce. Mozliwe jest podj^cie 
proby okreslenia miejsca mitow o nauce we wspolczesnych systemach 
wiedzy. 
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