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H ISTO R YC ZN E  N A U K I O KU LTU RZE W UJĘCIU H. RICKERTA*

Kolejną — po Windelbandowskiej, nawiązującą zresztą w pewnej 
mierze do niej — próbę przedstawienia dociekań nad kulturą oraz 
w jakimś stopniu przekształcenia ich w systematyczną naukę, podjął 
najwybitniejszy przedstawiciel szkoły badeńskiej H. Rickert, przy czym 
kontynuatorem jego pod niejednym względem był M. Weber. Nawią
zując z jednej strony — do epistemologii Kanta (jak wiadomo, szkoła 
badeńska zaliczana jest wraz z marburską oraz kilkoma innymi nurtami 
do neokantyzmu), z drugiej strony zaś — do koncepcji nauk historycz
nych Windelbanda oraz pewnych idei antynaturalizmu metodologiczne
go — wymienieni badacze sformułowali oryginalną koncepcję episte- 
mologiczną, dotyczącą poznawania kultury. Ponieważ sposób postę
powania badawczego, wyrażony w propozycji H. Rickerta przede wszyst
kim, był i jest do dzisiaj praktycznie stosowany w naukach o kulturze, 
przeto — jak  sądzę — można poglądy epistemologiczne tego badacza 
potraktować jako werbalizację, subiektywny wyraz na terenie filozofii 
odnośnej praktyki. W pierwszej części rozważań zarysuję racjonalną 
rekonstrukcję owej propozycji, w drugiej zaś przeprowadzę analizę 
wyjaśniającą poglądy autora Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 
zmierzającą do ustalenia ich funkcji względem naukowej działalności 
humanistycznej — z punktu widzenia założeń epistemologii historycznej.

1. PREZENTACJA KONCEPCJI

Wykład swych własnych zasad epistemologicznych rozpoczął 
H. Rickert od dokonania podziału nauk empirycznych z uwagi na dwa 
kryteria: kryterium przedmiotowe („materialne”) i metodologiczne

* Praca przygotowana w ramach problemu M-R XIV.



(„formalne”). Posługując się kryterium przedmiotowym, czyli kryterium 
przedmiotu badań, wyodrębnił spośród nauk empirycznych nauki przy
rodnicze i nauki o kulturze. Ten drugi rodzaj nauk — nauki o kulturze — 
charakteryzuje ponadto specyficzna metoda naukowa, której podsta
wowym składnikiem jest zasada tworzenia pojęć przez „odniesienie do 
wartości” . Zasada ta odróżnia nie tylko nauki przyrodnicze od nauk
0 kulturze, ale jednocześnie — wedle H. Rickerta — luźne dociekania 
nad kulturą od systematycznego poznawania kultury. Stosowanie tej 
zasady tworzenia pojęć prowadzi w efekcie do konstruowania pojęć 
indywidualizujących; będzie o tym jeszcze mowa.

Kryterium metodologiczne zatem wyodrębnia dwa typy nauk empi
rycznych; każdy z nich reprezentuje określony sposób badania rze
czywistości przy realizacji zadanego celu poznawczego. Istnieją bowiem 
dwie różne, podstawowe metody badania rzeczywistości — przypo
rządkowane odpowiednim naukom. Pierwsza z tych metod zakłada 
tworzenie pojęć ogólnych (gatunkowych); dominuje ona w naukach 
przyrodniczych. Druga natomiast opiera się na formułowaniu tylko 
takich pojęć, których „treść — jak  powiada H. Rickert — jest szczególna
1 indywidualna” ; stosowana jest ona powszechnie w historii (w nauce 
o dziejach). „Rzeczywistość jest przyrodą — powiada H. Rickert — 
jeśli rozpatrujemy ją  ze względu na ogólność, przekształca się w dzieje, 
kiedy ją  rozpatrujemy ze względu na indywidualność i szczególność. 
Odpowiednio do tego, postępowanie generalizujące przypiszemy naukom 
przyrodniczym, a indywidualizujące — historycznym” 1.

Rickertowska zasada tworzenia pojęć dotyczących zjawisk kultu
rowych przez „odniesienie do wartości” ufundowała zasygnalizowany 
tu  już związek łączący naukę o dziejach z naukami o kulturze. Skoro 
bowiem nauki historyczne — z uwagi na realizację swego celu poznaw
czego — stosują wyłącznie pojęcia indywidualizujące, natomiast nauki 
o kulturze konstruują pojęcia przez „odniesienie do wartości” , co w efek
cie sprawia, że posiadają one charakter indywidualizujący, a więc 
historyczny właśnie, przeto uprawnione jest stwierdzenie, że nauki 
o kulturze posiadają charakter historyczny i dlatego nazywa się 
je naukami historycznymi o kulturze.

1 H. R ick er t, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tiibingen 1921, 
s. 63.
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Zarówno zasada tworzenia pojęć przez „odniesienie do wartości” , 
której uprawomocnieniu poświęcił H. Rickert wiele swoich rozważań 
epistemołogicznych, jak  i swoiste połączenie nauk historycznych z nau
kami o kulturze stanowią oryginalny wkład twórczy do teorii badań 
humanistycznych autora Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft.

Nauki historyczne o kulturze, lub krótko: historyczne — jeśli założyć, 
że historyczne nauki przyrodnicze nie wchodzą w grę — to dla 
H. Rickerta, jak widzimy, nauki badające przeszłość (dzieje) kulturową 
(kulturowe) oraz stosujące odpowiednią metodę poznawania tej dzie
dziny rzeczywistości: poprzez — najkrócej mówiąc — „odniesienie do 
wartości” składających się na nią zjawisk. Należą do nich wszystkie 
działy historii typu humanistycznego, np. historia filozofii, sztuki, 
religii, prawa, historia polityczna itp.

Rozwiązanie dwóch problemów uznał H. Rickert za najważniejsze 
dla teorii poznania dotyczącej historycznych nauk o kulturze. Formułuje 
je  następująco: „ (...) (1) czym jest nauka o kulturze, (2) w jakim stosunku 
pozostaje do badań przyrodniczych — jest to zagadnienie metodolo
giczne; nie będziemy się więc zajmowali sposobami zbierania materiału, 
lecz porządkowaniem i opracowaniem tego materiału i celami nauko
wego przedstawienia oraz ich rezultatami. Zajmiemy się ogólnymi 
różnicami myślenia, a więc wypracowaniem dwu zasad przedstawień 
nauk szczegółowych” 2. Zauważmy, że włąściwe poznanie historyczne 
rozpoczyna się wedle H. Rickerta nie od zbierania materiału historycz
nego (nie jest do zagadnienie godne refleksji epistemologicznej), lecz 
od momentu porządkowania danego materiału i jego opracowywania, 
a  więc od ustalania tzw. faktów kulturowych, by następnie przejść do 
ustalania związków przyczynowo-skutkowych między nimi; zabieg ten 
zmierza w kierunku syntezy historycznej jako ostatecznego rezultatu 
badań kulturowych. Tak bowiem w sposób najbardziej lapidarny dają 
się — jak  sądzę — scharakteryzować poszczególne etapy historycznego 
poznawania kultury w ujęciu epistemologii H. Rickerta.

Odtwórzmy obecnie te normy i dyrektywy metodologiczne omawianej 
koncepcji, których spełnienie gwarantować ma prawomocność wyników 
poznawania rzeczywistości kulturowej.

2 Ibidem, s. 1.
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Po pierwsze, nie istnieje dla nauk historycznych o kulturze żadna 
nauka podstawowa, którą musiałyby one, w charakterze źródła przesłanek 
wyjaśniających, zakładać. Roli tej żadną miarą odegrać nie może także 
i psychologia. Elementem łączącym wszystkie nauki historyczne jest 
jedynie teoria kultury, którą zakładają owe nauki nie w charakterze 
przesłanek eksplanacyjnych, lecz dla zakreślenia granic swego przedmiotu 
badań. Przez kulturę rozumie zaś H. Rickert „ (...) całokształt realnych 
obiektów, do których przywiązane są powszechnie przyjęte wartości, 
i które ze względu na te wartości pielęgnuje się” 3. Obiekty, do których 
„przywiązane są wartości” , nazywa dobrami. W przyjętym przeze mnie 
aparacie terminologicznym rzec można, iż kulturę wedle H. Rickerta 
konstytuują wszystkie obiekty (w szerokim tego słowa znaczeniu; 
obiektem jest wszystko to, o czym można orzec jakikolwiek predykat) 
posiadające z uwagi na „powszechnie przyjęte wartości” społeczny sens 
kulturowy. Ponieważ sens kulturowy posiadają oczywiście także odpo
wiednie czynności ludzkie oraz wytwory, przeto Rickertowski humanista 
zalicza do obiektów kulturowych również, a może przede wszystkim, 
działania ludzkie (proste lub złożone) obok ich wytworów (prostych lub 
złożonych).

Po drugie, „powszechnie przyjęte wartości” , „idee wartościujące” — 
jak  określa je później M. Weber, które odtąd nazywać będę wartościami 
kulturowymi, decydują wedle H. Rickerta (a) o wyborze materiału 
historycznego przez wprowadzenie do niego porządku wartościującego; 
(b) o wyborze i kształtowaniu treści pojęć indywidualizujących — po
wstałych przez „odniesienie” do wartości kulturowych. Przez pojęcie 
indywidualizujące rozumie on — eksplikując jego intuicje — pojęcie 
o treści stosującej się wyłącznie do danej, indywidualnej czynności 
(prostej bądź złożonej) lub do danego, jednostkowego wytworu (prostego 
bądź złożonego), o treści ukonstytuowanej przez „odniesienie” do jakiejś 
wartości kulturowej lub całej ich grupy; wartości te uznawane są za 
„powszechnie ważne i obowiązujące” , zaś samo „odniesienie” do nich 
polega — jak  sądzę — na powiązaniu cech składających się na treść 
pojęcia z odnośną wartością (wartościami) w taki sposób, że stanowią 
one środek jej (ich) realizacji. Wartość kulturowa odgrywa zatem w tym

3 Ibidem, s. 30.
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ujęciu rolę głównego motywu subiektywnego działania jednostki (czy 
powstania określonego wytworu). Rickertowskie pojęcia indywiduali
zujące, w przeciwieństwie do specyficznie humanistycznych pojęć Dilt- 
heyowskich — intuicyjnie ujmujących pewne całości przeżyciowe, 
stanowią rezultat konstrukcji intelektualnej. Rozumie je — jak  stwierdza 
— jako narzędzie „ (...) ujęcia (zebrania) istotnych dla nauki części 
składowych jakiejś rzeczywistości” 4.

Wartości kulturowe, cały ich system, do których historyk „odnosi”  
pośrednio czynności bądź wytwory wskazywane przez pojęcia indywi
dualizujące oraz z punktu widzenia których porządkuje aksjologicznie 
materiał historyczny, nie są dowolnie obrane czy ustanowione przez 
historyka kultury. Muszą być one, po pierwsze „powszechnie ważne 
i obowiązujące”, a więc indywidualnie akceptowane w skali powszech
nej lub przynajmniej traktowane jako wartości przez wszystkich członków 
danej wspólnoty kulturowej; muszą być zatem — z naszego punktu 
widzenia — wartościami społecznie obowiązującymi: „(...) wartości 
kulturowe — pisze H. Rickert — są albo faktycznie powszechne, tzn. 
są przez wszystkich uznawane, albo można przynajmniej od wszystkich 
członków wspólnoty kulturowej żądać, żeby ich one obowiązywały” 5. 
W spólnota kulturowa zaś rozumiana jest przez H. Rickerta ponad- 
historycznie; należy np. do europejskiej wspólnoty kulturowej zarówno 
mieszkaniec Europy średniowiecznej, jak i współczesny jej mieszkaniec. 
Akceptują oni bądź przynajmniej „rozumieją” te same wartości kultu
rowe, tworzące ten sam zbiór wartości kulturowych.

Po drugie, owe wartości kulturowe pozostają w określonym związku 
z wartościami absolutnymi, ponadhistorycznymi, konstytuującymi 
u  H. Rickerta „drugie królestwo” — świat wartości transcendentalnych. 
Wartości absolutne gwarantują ogólność i powszechność oraz inter- 
subiektywność („obiektywność” — jak  powiada H. Rickert) sądom 
historycznym bez względu na wspólnotę kulturową, do której empiry
cznie sądy te są zrełatywizowane. Dzięki istnieniu „drugiego królestwa” 
sądy historyczne zapewnione mają te wszystkie cechy, jakie wiąże się 
zazwyczaj z sądami nauk przyrodniczych; są tak samo „naukowe”

ł  Ibidem, s. 89.
5 Ibidem, s. 111.
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(intersubiektywnie obowiązujące) i uprawomocnione jak sądy przyro- 
doznawcze. Zakładana postulatywnie przez H. Rickerta historia uni
wersalna (pomyślana jako możliwe poznanie historyczne odwołujące 
się do wartości absolutnych) składałaby się jedynie z sądów w pełni 
„obiektywnych” , zaś jej teoretyczna możliwość czyni z niej kierunkową 
faktycznych badań historycznych, neutralizującą w większej lub mniej
szej mierze ich relatywizm kulturowy.

A oto trzeci moment podstawowy. Po skonstruowaniu pojęć indy
widualizujących na drodze „odniesienia” do wartości kulturowych mo
że — dopiero wówczas — historyk stawiać pytanie o przyczyny i skutki 
faktów historycznych, stanowiących odniesienia przedmiotowe tych 
pojęć. Skonstruowane w ten sposób fakty historyczne stają się istotnymi 
składnikami dziejów, mogą wchodzić w skład syntezy historycznej. 
Myśl tę wyraża następująca wypowiedź H. Rickerta: „Dopiero na pod
stawie teoretycznego «odniesienia do wartości» przez ustalenie co jest 
historycznie istotne, można spoglądając wstecz stawiać pytanie o przy
czyny albo — spoglądając w przód — o skutki i następnie ująć to w przed
stawieniu” 6.

Idiografizm koncepcji H. Rickerta wyraża się nie tylko w przekona
niu, że fakty historyczne ustalane przez badaczy posiadają wyłącznie 
charakter jednostkowy, ale również i w poglądzie, że związki przyczy
nowo-skutkowe zachodzące między nimi posiadają ten sam charakter. 
Jednostkowość i niepowtarzalność faktów oraz związków przyczynowo- 
skutkow ych jest — wedle tej koncepcji — wynikiem specyficznego, 
właściwego tylko naukom historycznym o kulturze sposobu badania 
rzeczywistości przez „odniesienie” do wartości kulturowych. „W  zja
wiskach kulturowych — pisze H. Rickert — interesuje nas ich szczegól
ność i indywidualność oraz ich jednorazowość; chcemy więc je pozna
wać w sposób historyczno-indywidualizujący” 7. Rickertowska jednost
kowość rozumiana jest specyficznie; nie chodzi tu  bowiem o jednostko
wość jakąkolwiek: o prostą jednostkowość nazw wyrażających histo
ryczne pojęcia indywidualizujące. Rzecz w tym, że treść owych pojęć 
jest konfiguracją cech, które właśnie dlatego tworzą iloczyn przysługu

6 Ibidem, s. 108.
7 Ibidem, s. 89.
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jący tylko jednemu działaniu, jednemu wytworowi, że — łącznie -  zo
rientowane są, „nacelowane” na pewną wartość czy grupę wartości: 
odnośne działanie (czy wytwór) realizują ją  tylko dlatego, że cechująca 
je  (go) owa konfiguracja cech jest niepowtarzalna. Jedynie konfiguracja 
ta jest znacząca kulturowo, do niej „przywiązane są” — jak  pisze 
H. Rickert — wartości kulturowe: „Znaczenie kulturowe jakiegoś przed
miotu nie polega mianowicie na tym, że traktuje się go jako całość” , 
biorąc pod uwagę to, „co jest mu wspólne z innymi rzeczywistościami, 
lecz właśnie na tym, co go od nich różni, dlatego na rzeczywistość, 
którą rozpatrujemy ze względu na jej stosunek do wartości kulturowych, 
trzeba patrzeć jako na coś szczególnego i indywidualnego. Znaczenie 
kulturowe jakiegoś zdarzenia wzrasta często tym znaczniej, im wyłą- 
czniej wiąże się z jego indywidualnym kształtem wartość kulturowa. 
Historyk kultury zajmuje się (...) tylko cząstką indywidualnego przed
miotu, tą, która stanowi dla kultury «indywiduum» w sensie jedyności 
i niepowtarzalności” 8. Identyczne rozumienie jednostkowości zjawisk 
kulturowych znaleźć można w poglądach M. Webera. W jednej ze swych 
najważniejszych rozpraw metodologicznych stwierdza on bowiem: 
„(...) dla poznania rzeczywistości wchodzi dla nas w rachubę konste
lacja, w której znajdujemy owe (hipotetyczne) «czynniki» zgrupowane 
w jakieś, historycznie dla nas ważne zjawisko kulturowe i dlatego, że 
jeślibyśmy to indywidualne ugrupowanie chcieli «wytłumaczyć przy
czynowo», musielibyśmy zawsze odwołać się do innych, dokładnie 
tak samo indywidualnych ugrupowań, za pomocą których moglibyśmy 
je, posługując się oczywiście owymi (hipotetycznymi) pojęciami «pra
widłowymi» wytłumaczyć” 9. Zarówno H. Rickert jak  i M. Weber za
przeczyli możliwości formułowania — świadczą o tym przytoczone 
wypowiedzi — praw w naukach historycznych o kulturze. Nauki te 
nie wykorzystują praw do uzasadniania stwierdzeń o występowaniu 
związków przyczynowo-skutkowych, ani też same te związki nie wys
tępują jako następstwa prawidłowości odpowiadających jakimkolwiek 
prawom.

3 Ibidem, s. 93.
9 M. W eber, Die ,,Obiektiwitdt” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
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Dodam jeszcze, że do tezy idiografizmu, tak bardzo znamiennej dla 
poglądów H. Rickerta i M. Webera, tradycja humanistyczna przywią
zywała i przywiązuje nadal wielką wagę, uznając ją  za najważniejszą 
dla omawianej koncepcji.

2. ANALIZA POJĘCIA MATERIAŁU HISTORYCZNEGO

Punkt wyjścia rozważań zawartych w niniejszej części szkicu stano
wić będzie wprowadzenie dwóch podstawowych pojęć: kultury i doś
wiadczenia społecznego oraz ustalenie powiązań łączących ich zakresy 
z punktu widzenia epistemologii historycznej; w tym właśnie kontekście 
dokonana zostanie analiza interesującej tu nas koncepcji.

Zacznijmy od pojęcia doświadczenia społecznego. Doświadczenie 
społeczne ujmuję jako zespół przekonań z zakresu świadomości społe
cznej, które stanowią bezpośrednią determinantę subiektywną sposobu 
podejmowania działań uregulowanych społecznie. Składa się ono tedy 
z przekonań, które: (1) wyrażają się przy pomocy stwierdzeń typu: 
„Efekt — uchwytny praktycznie — E  w okolicznościach — uchwytnych 
praktycznie — ol} ..., on uzyskuje się zawsze przez podjęcie czynności 
C” bądź (2) wyrażają się przy pomocy stwierdzeń stanowiących ogniwa 
łączące C (w okolicznościach o1} ... ,  o„) z E, bądź (3) są konsekwencja
mi stwierdzeń rodzajów (1) lub (i) (2 )10.

Zajmijmy się teraz pojęciem kultury. Kulturę symboliczną (czyli 
kulturę w węższym znaczeniu) określę za J. K m itą11, jako zespół od
powiednich form świadomości społecznej; każda z nich jest zbiorem 
przekonań obowiązujących społecznie (w konsekwencji przeto respek
towanych powszechnie przez indywidualne podmioty) i dających się 
wyrazić językowo (1) w postaci reguł interpretacji kulturowej, bądź 
(2) w postaci norm wyznaczających wartości. Reguły interpretacji kul

92 A. Pa łub icka

10 A. P a łu b ick a , Orientacje epistemologiczne a rozwój nauki, Warszawa — 
Poznań 1977, s. 29 - 39.

11 J. K m ita , O naukowo-teoretycznym ujęciu kultury symbolicznej, w: Za
gadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, pod red. J. Kmity, 
Warszawa—Poznań 1978.
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turowej nie tylko wyrażają wiedzę o sposobach wykonywania poszcze
gólnych czynności mających realizować tę czy inną wartość, ale zarazem 
— przyporządkowują tą drogą odpowiednim czynnościom odpowied
nie wartości jako ich sensy kulturowe. Ten drugi moment umożliwia 
funkcjonowanie praktyczne owych czynności. Kultura symboliczna 
przynależy do sfery kultury w znaczeniu szerszym, tę ostatnią utożsa
miać będę z obszarem świadomości społecznej obejmującym prócz 
kultury symbolicznej (kultury w węższym znaczeniu) również i kulturę 
techniczno-użytkową, którą konstytuują zespoły przekonań dających 
się wyrazić językowo (1) w postaci reguł technologiczno-użytkowych,
(2) w postaci wypowiedzi normatywnych wyznaczających określone 
wartości bezpośrednio-praktyczne (bezpośrednio-użytkowe). Kultura 
wyznacza więc dwa rodzaje wartości: (1) bezpośrednio-praktyczne 
(użytkowe, „życiowe”) oraz (2) waloryzujące je (dodatkowo) wartości 
światopoglądowe. Związki pomiędzy wartościami bezpośrednio-prak- 
tycznymi a nadrzędnymi wartościami światopoglądowymi posiadają 
charakter społeczno-subiektywny.

Nadrzędne wartości światopoglądowe z reguły nie są realizowalne 
w sposób kontrolowany praktycznie, nie posiadają postaci efektów prak
tycznie uchwytnych. Natomiast wartości bezpośrednio-praktyczne są 
praktycznie uchwytnymi stanami rzeczy. Są one bowiem efektami dzia
łań powiązanymi z owymi działaniami w doświadczeniu społecznym. 
Uogólnienia te wyrażane mogą być bądź to przy pomocy reguł techno
logiczno-użytkowych, bądź za pomocą uogólnień zarejestrowanych 
przy pomocy reguł interpretacji kulturowej. Te ostatnie więc należą 
w tym przypadku (w przypadku, gdy określają sposób realizowania 
wartości bezpośrednio-praktycznych, a zarazem przyporządkowują 
kulturowy sens bezpośrednio-praktyczny odnośnym czynnościom) do 
doświadczenia społecznego. Doświadczenie społeczne obejmuje zatem 
przekonania wyrażane przez reguły kultury technologiczno-użytkowej 
oraz obszerny fragment kultury symbolicznej, ten mianowicie, który 
reprezentowany jest przez reguły interpretacji kulturowej określające 
sposoby wykonywania czynności realizujących wartości bezpośrednio- 
-praktyczne. Te ostatnie posiadają postać efektów działań bezpośrednio 
uchwytnych praktycznie na gruncie doświadczenia społecznego. Po
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zostały fragment kultury symbolicznej należy natomiast do światopo
glądu12.

Ponieważ Rickertowski fakt kulturowy (historyczny), identyfiko
wany z odniesieniem przedmiotowym sądu orzekającego pojęcie indy
widualizujące, ma być przedmiotem podstawowego ustalenia badaw
czego historyka wedle analizowanej tu koncepcji, przeto rozpocznijmy 
od rozpatrzenia tego właśnie założenia. Fakt historyczny jawi się tu taj 
jako rezultat „odniesienia” do wartości kulturowych odpowiednich 
stanów rzeczy konstytuujących materiał historyczny. Dokładniej mówiąc, 
fakt ów zostaje wyartykułowany przez orzeczenie stosownego pojęcia 
indywidualizującego; ono właśnie stanowi ogniwo pośredniczące. Pa
miętając jednak, że ogniwo to stanowi swojego rodzaju transmisję okre
ślonej wartości (grupy wartości), z punktu widzenia której uformo
wana została treść pojęcia, powiedzieć można, że sam fakt historyczny 
ustanawiają dwa komponenty: materiał historyczny oraz wartości kul
turowe. Rozważmy najpierw pierwszy z nich, mianowicie materiał his
toryczny. Zanim jednak przejdę do analizy tego czynnika, sformułuję 
uwagę następującą. Wypowiedzi autora Kulturwissenschąft und Natur- 
wissenschaft nie charakteryzują explicite w jakiś gruntowniejszy sposób 
owego materiału historycznego. Zagadnienie to znalazło się w gruncie 
rzeczy poza zakresem problemów objętych refleksją epistemologiczną, 
ponieważ opis zawarty (implicite) w rzeczonym materiale nie jest jeszcze 
wedle H. Rickerta — rezultatem historyczno-poznawczym: „Przez 
opis (przedstawienie) naukowy (naukowe) należy tylko to rozumieć, co 
jest samo w sobie naukowo zakończone, a nie to co dostarcza jedynie 
materiału do dalszej obróbki naukowej. Zaznaczyliśmy już, że nie zaj
mujemy się procesem zbierania materiału” 13. Należy przeto w sposób 
pośredni, w oparciu o pozostałe, przyjęte implicite lub explicite w tej 
koncepcji założenia, podjąć próbę odtworzenia głównych rysów epi- 
stemologicznych owego, wyodrębnionego przez Rickerta, pierwotnego 
przedmiotu zabiegów poznawczych historyka.

12 A. P a łu b ick a , O światopoglądowym uprawianiu wiedzy o kulturze, w: 
Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, pod red. J. Kmity, 
Warszawa —Poznań 1978.

13 H. R ick er t, Kulturwissenschąft..., op. cit., s. 149.
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Jest on niejako „dany” historykowi kultury; jego geneza i ukon
stytuowanie się są autonomiczne względem operacji badawczych pos
tulowanych przez Rickertowską koncepcję poznawania historycznego. 
Skoro fakt jego istnienia wyprzedza procedurę poznawczą, przeto w żad
nej mierze nie może on być konstruktem badacza; jest dla niego pewną 
niezależną realnością. Jeśli możliwa jest epistemologia, która wyjaśnia 
czy uzasadnia to, że jest on dany intersubiektywnie wszystkim badaczom, 
to w każdym razie nie jest to Rickertowską epistemologia intersubiek- 
tywności faktu historycznego.

Podkreślić trzeba, iż kiedy mówię tu o materiale historycznym, że 
jest on dany jednakowo poszczególnym badaczom, to — oczywiście — 
nie mam na myśli (idąc w tym za Rickertem) „zewnętrznej” niejako 
postaci tego materiału; ta zewnętrzna postać nazywana jest przez his
toryków materiałem źródłowym lub — krótko — źródłem. Mogą sta
nowić je: jakiś zespół tekstów (kroniki, pamiętniki, korespondencja itp.), 
jakiś zespół innych pozostałości bądź wreszcie może mieć ono charakter 
mieszany. Natomiast materiał historyczny to ogół stanów rzeczy kon
statowanych (w przypadku tzw. źródła bezpośredniego) lub oznakowo 
wskazywanych (w przypadku tzw. źródła pośredniego) przez materiał 
źródłowy. Tak właśnie pojęty materiał historyczny o postaci intersu
biektywnie uchwytnych i zidentyfikowanych stanów rzeczy — jest 
dany historykowi Rickertowskiemu. Stanowi swojego rodzaju magmę 
„gołych ustaleń konkretnych powiązań” — jak powiada M. Weber 
w następującym kontekście: „Wszelkie skrupulatne badanie pojęciowych 
elementów przedstawienia historycznego ukazuje (...), że historyk 
w takiej mierze, w jakiej usiłuje wyjść poza gołe ustalenia konkretnych 
powiązań oraz ustalić sens nawet najprostszego wydarzenia indywidual
nego, aby scharakteryzować go, musi użyć pojęć, które są definiowalne 
dokładnie i jednoznacznie tylko w postaci typów idealnych” ł4. Dodajmy 
— tytułem komentarza — że Weberowska koncepcja typów idealnych 

jest rozwinięciem teorii pojęć indywidualizujących H. Rickerta; „sens 
kulturowy” Webera odpowiada, jak to zresztą już sygnalizowałam, 
Rickertowskiej wartości, przez „odniesienie” do której konstytuuje się 
pojęcie indywidualizujące.

14 M. W eber, Die „Obiektwitat” op. cit., s. 67.
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Na podstawie cytowanej wypowiedzi, Rickertowskiemu rozumieniu 
materiału historycznego przypisać można — jak  się zdaje — jeszcze 
jedną cechę, a mianowicie tę właśnie, że reprezentują go „gołe ustalenia 
konkretnych powiązań” ; odnośne stany rzeczy będące „konkretnymi 
powiązaniami” , jakiegoś obiektu z danym układem cech (odpowiednik 
językowej relacji: podmiot — orzeczenie) lub jakichś dwu stanów rzeczy 
(związek kolejności czasowej, w szczególności o charakterze przyczy
nowo-skutkowym), posiadają charakter niezależny od jakichkolwiek 
założeń.

Wymienione cechy rozumianego po Rickertowsku materiału histo
rycznego: (1) jego intersubiektywność, (2) autonomia względem ope
racji badawczych postulowanych przez omawianą epistemologię oraz
(3) to, że składa się on z „gołych ustaleń konkretnych powiązań” — 
są wynikiem: bądź stanowiska, że materiał ów uformowany jest (sto
sując naszą terminologię) niezależnie od jakiegokolwiek humanistycz
nego współczynnika teoretyczno-metodologicznego, bądź też stanowiska, 
że cecha (3) jest pozorem wywołanym przez fakt, iż wchodzi tu w grę 
niezmienny, uniwersalny współczynnik teoretyczno-metodologiczny. 
Nawiasem mówiąc, ta druga możliwość zostanie później uwzględniona 
explicite przez F. Znanieckiego w odniesieniu do stanów rzeczy o cha
rakterze przyrodniczym. Bez względu na to, za którą z tych dwóch 
możliwości opowiedziałby się H. Rickert, możliwość pierwsza — z na
szego punktu widzenia, uwzględniającego współczesną wiedzę o proce
sie poznawania, dostarczoną chociażby przez epistemologię hipote- 
tystyczną i historyczną — jest wykluczona. Pozostaje więc — przy usta
laniu praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego rozważanej 
koncepcji materiału historycznego — ewentualność druga: fakt, że ma
teriał nasz odpowiada zespołowi „gołych ustaleń konkretnych powiązań” , 
stanowi następstwo tego, iż zrelatywizowany on jest do humanistycznego 
współczynnika teoretyczno-metodologicznego o charakterze uniwer
salnym, takiego więc, który byłby respektowany nie tylko w gronie 
badaczy, ale i wszystkich rzeczywistych i potencjalnych odbiorców 
dzieła naukowego. Stanowiłby wspólną bazę świadomościową dla wszyst
kich członków danego społeczeństwa, do której odwoływanoby się 
w trakcie formułowania owych „gołych ustaleń konkretnych powiązań” . 
Taki jednak warunek mogą spełniać jedynie przekonania składające się
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na treść doświadczenia społecznego; one tylko funkcjonować mogą 
tutaj w charakterze uniwersalnego współczynnika teoretyczno-meto- 
dologicznego, który z racji tej właśnie uniwersalności może pozostać 
nie dostrzeżony, co sugeruje możliwość istnienia „czystych faktów” 
czy „gołych ustaleń konkretnych powiązań” . Przekonania te bowiem 
posiadają (1) charakter intersubiektywny, (2) geneza ich jest autono
miczna względem jakiegokolwiek naukowego współczynnika teoretycz- 
no-metodologicznego oraz (3) odniesienia przedmiotowe owych prze
konań identyfikowane są na gruncie samego doświadczenia społecznego 
z otaczającą rzeczywistością.

Wobec tego zaś można — jak  sądzę — zaakceptować tezę, że Ric- 
kertowski materiał historyczny ukonstytuowany jest w kontekście od
powiednich uogólnień składających się na treść doświadczenia społe
cznego, oraz — że poszczególne elementy tego materiału, pojedyncze 
stany rzeczy lub związki między nimi, konstatowane są: albo przez 
jednostkowe konsekwencje tych uogólnień o postaci odpowiednich 
okresów warunkowych, albo przez składniki takich konsekwencji.

Oczywiście, nie należy z powyższych uwag wnosić, że antynatura- 
łiści ze szkoły badeńskiej trafnie rozpoznają status ontologiczny mate
riału historycznego, uświadamiając sobie tę okoliczność, iż ukonsty
tuowany jest on z literalnych odniesień przedmiotowych przekonań 
praktycznych (należących do doświadczenia społecznego lub tworzą
cych pojedyncze składniki przekonań z doświadczenia społecznego), 
posiadają więc charakter w tym sensie przekonaniowy, że literalnych od
niesień przedmiotowych owych przekonań nie można identyfikować 
z rzeczywistością. Tak nie jest. Prędzej już skłonni byliby oni utożsa
miać go, tak jak czynią to pozytywiści, z odpowiednią dziedziną rzeczy
wistości. Nie jest jednak również i tak. Materiał historyczny jest dla nich 
raczej pewnym z góry danym budulcem, z którego dopiero powstaje 
faktycznie poznawana, a więc badana naukowo rzeczywistość. Ta 
ostatnia bowiem konstytuuje się dopiero wówczas, gdy na ów budulec 
narzuca się określoną, naukową siatkę pojęciową. Nawiasem mówiąc, 
z tego właśnie punktu widzenia podejmuje H. Rickert polemikę z Berg- 
sonowską koncepcją poznania intuicyjnego.

W każdym razie rzeczywistość doświadczenia społecznego, a zatem 
rzeczywistość pozytywistyczna, jest punktem wyjścia naukowych badań

7 Studia Metodologiczne 18
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historycznych — tak jak ujmują je przedstawiciele szkoły badeńskiej. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest pozytywistyczne rozumienie u 
H. Rickerta materiału historycznego. Jest on zespołem odniesień przed
miotowych jednostkowych zdań obserwacyjnych nazywanych przez po
zytywistów faktami. Najistotniejsze jest tutaj to, że zdania tego rodzaju 
uprawomocnione są przez epistemologię pozytywistyczną — naturalnie 
obok twierdzeń ogólnych, mających być indukcyjnymi uogólnieniami 
owych zdań obserwacyjnych.

Jak wiadomo jednak, każde twierdzenie obserwacyjne, każde ich 
uogólnienie uprawnione jest przez epistemologię pozytywistyczną wy
łącznie z uwagi na ich sens opisowy; oceny jako takie do wyników po
znania nie należą.

Zanotujmy jeszcze, że skoro na materiał historyczny składają się 
fakty pozytywistyczne, uprawomocnione (jako elementy rzeczywistości 
badanej) przez epistemologię pozytywistyczną, przeto nie tylko nie 
mogą być one wartościami (odpowiednikami ocen), ale ponadto — 
jako fakty pojedyncze — polegają na przysługiwaniu określonym obiek
tom obserwowalnym określonych cech (relacji) zwanych przez „badeń- 
czyków” cechami gatunkowymi; są to zatem cechy ogólne, denotujące 
zbiory przedmiotów indywidualnych.

Nie wszystkie fakty pozytywistyczne wchodzić mogą w skład Ric- 
kertowskiego materiału historycznego. Wchodzą tam — rzecz jasna — 
tylko te, które związane są z przedmiotem badań historycznych właśnie, 
czyli kulturowych, a więc te fakty, które nazwać można pozytywistycz
nymi faktami kulturowymi, a jednocześnie — potencjalnymi faktami 
kulturowymi w sensie szkoły badeńskiej (to, czy staną się one rzeczy
wistymi faktami historycznymi, kulturowymi — zależy od możliwości 
wyartykułowania ich przy pomocy pojęć indywidualizujących). W ko
respondencyjnej eksplikacji, pozytywistycznymi faktami kulturowymi 
będą literalne odniesienia przedmiotowe przekonań kulturowych o cha
rakterze opisowym, a mianowicie — przekonań wyrażanych przez 
reguły technologiczno-użytkowe i przez te reguły interpretacji kultu
rowej, które odpowiadają elementom doświadczenia społecznego. 
Opisowe przekonania kulturowe konstatują — jak  wiemy — związki 
między czynnościami kulturowymi oraz pewnymi praktycznie uchwyt
nymi efektami tych czynności, będącymi odpowiednikami wartości
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bezpośrednio-praktycznych. Zdania będące oznajmującymi odpowied
nikami reguł kulturowych mają postać bądź twierdzeń ogólnych, bądź 
jednostkowych okresów warunkowych. Zauważmy, że jedynie zdania 
tego rodzaju posiadają zagwarantowany — komunikacyjny sens opi
sowy. Natomiast wtedy, kiedy brany jest pod uwagę sens aksjologiczny 
odpowiednich zdań, czyli gdy przyporządkowuje się im odniesienia 
przedmiotowe będące wartościami, można brać pod uwagę wyłącznie 
zdania atomiczne, zbudowane z predykatu atomicznego i pewnej liczby 
terminów jednostkowych. Faktu tego nie dostrzegali pozytywiści i dla
tego nie postulowali konsekwentnie — po sformułowaniu deklaracji, 
iż oceny nie reprezentują żadnych ustaleń poznawczych — aby zdania 
opisujące fakty (w ich rozumieniu) posiadały postać bądź ogólnych, 
bądź jednostkowych okresów warunkowych. Rzecz w tym, że zdania 
atomiczne (składniki zdań wyrażających przekonania doświadczenia 
społecznego) mogą stawać się ocenami: komunikować w sposób aksjo
logiczny, tzn. komunikować wartości (dokładniej: to, że ich literalne 
odniesienia przedmiotowe są wartościami).

W świetle więc powyższych uwag te pozytywistyczne fakty są po
tencjalnymi zjawiskami kulturowymi (historycznymi) w sensie szkoły 
badeńskiej, które dadzą się ująć jako wartości — waloryzowane dodat
kowo przez „odniesienie” do wartości dalszych. Są to więc bądź (1) 
te stany rzeczy, które są — z punktu widzenia doświadczenia społe
cznego — efektami konkretnych czynności, bądź (2) te czynności, które 
prowadzą (z wymienionego punktu widzenia) do owych efektów, bądź 
wreszcie (3) jednostkowe powiązania stanów rzeczy typu (1) i (2 )15. 
Wszystkie te stany rzeczy mogą być uznane za wartości, zaś konstatujące 
je przekonania za oceny; oczywiście — z uwagi na sam charakter epi- 
stemiczny doświadczenia społecznego — wchodzić tu mogą w grę wy
łącznie: (1) wartości bezpośrednio-praktyczne, (2) ich potocznie pojęte 
przyczyny, bądź wreszcie (3) związki przyczynowo-skutkowe łączące te 
pierwsze z drugimi.

Trzeba tu podkreślić dodatkowo, że chociaż w płaszczyźnie literalnej 
epistemologia H. Rickerta (i M. Webera) neguje epistemologię pozyty

15 Opinię taką wyraża również J. Kmita w pracy: J. K m ita , L. N ow ak , 
Studic nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań 1968, s. 49.
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wistyczną w jej zastosowaniach humanistycznych, to w gruncie rzeczy 
jednak nawiązuje ona do osiągnięć poznawczych dających się uzyskać 
w ramach pozytywizmu. Stanowią one bowiem ów budulec faktów his
torycznych (kulturowych) — punkt wyjścia dla proponowanych przez 
autora Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft badań nad kulturą. 
Stanowią one — można powiedzieć — nie tyle materiał historyczny, 
ile materiał myślowy dla propozycji Rickertowsko-Weberowskiej. Za
kłada ona milcząco pierwotność poznawczą społecznego doświadczenia 
kulturowego względem programowanego w jej ramach postępowania 
badawczego.

3. ANALIZA KONCEPCJI „ODNIESIENIA DO WARTOŚCI”

W stosunku do pozytywistycznie rozumianych faktów, potencjal
nie — z Rickertowskiego punktu widzenia — kulturowych, konstytu
ujących materiał historyczny, winna być zastosowana (i jest stosowana) 
operacja myślowa polegająca na próbie „odniesienia” ich do wartości 
kulturowych — za pośrednictwem orzekania o nich pojęć indywidua
lizujących (bezpośrednio ukonstytuowanych przez owo „odniesienie”). 
Dobór wartości kulturowych, do których próbujemy „odnieść” owe 
pozytywistyczne dane, potencjalne fakty kulturowe — jak wspomniałam 
już — nie jest w myśl koncepcji H. Rickerta dowolny; jest on określony 
przez odpowiednie warunki, jakie wartości te winny spełniać. Nie zna
czy to jednak, iż w rzeczy samej warunki owe ograniczają subiektywizm 
aksjologiczny badacza w jakiś zasadniczy sposób. Zobaczymy nieba
wem, że dzieje się tak jedynie cząstkowo. W każdym jednak razie w mo
mencie, gdy próba „odniesienia do wartości” zakończy się powodzeniem, 
dany fakt pozytywistyczny staje się rzeczywistym faktem kulturowym, 
czyli historycznym.

Otóż subiektywno-aksjologiczny punkt widzenia badacza ujawnia się 
już w samym wyborze określonych wartości kulturowych, do których 
„odniesione” są fakty kulturowe (historyczne), oraz które funkcjonują 
we wspólnoście kulturowej, w jakiej egzystuje badacz. Owe wartości 
kulturowe nie mogą być podyktowane przez wiedzę o wartościach po
nadczasowo, absolutnie obowiązujących (a więc — przez normy trans
cendentalne); historyk winien je — zdaniem H. Rickerta — odkrywać
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empirycznie w dwojakim sensie: po pierwsze — muszą to być wartości 
faktycznie uznawane lub przynajmniej „tozumiane” przez współczes
nych odbiorców prac badacza, po drugie — muszą to być wartości, 
na które zorientowane były badane okresy historyczne. Gwarancją 
tożsamości wartości kulturowych wyodrębnionych drogą stosowania 
pierwszego kryterium z wartościami, które dałyby się wyselekcjonować 
przy pomocy kryterium drugiego, jest istnienie rozległej „wspólnoty 
kulturowej” obejmującej różne epoki historyczne. Praktycznie zatem 
punkt wyjścia stanowią wartości powszechnie akceptowane w czasach 
współczesnych badaczowi; tworzą one repertuar, z którego czerpane są 
poszczególne kierunkowe „odniesień” . Repertuar ten przeto wyzna
czony jest w trybie subiektywno-aksjologicznym, jakkolwiek nie jest to 
subiektywizm indywidualny, lecz międzyindywidualny, skoro chodzi 
o powszechną, współczesną badaczowi jego akceptację lub przynajmniej 
„rozumienie” . Ukonstytuowany więc już fakt historyczno-kulturowy — 
„odniesiony” efektywnie do danej wartości — jest w gruncie rzeczy, 
odwołując się do zakładanej w niniejszym szkicu aparatury pojęciowej, 
zinterpretowaną adaptacyjnie czynnością bądź analogicznie zinterpre
towanym jej efektem — o postaci wartości bezpośrednio-praktycznej, 
bądź wreszcie — „jednostkowym” związkiem przyczynowo-skutkowym 
czynności z jej zinterpretowanym adaptacyjnie efektem.

Jest rzeczą widoczną, iż tak przebiegające postępowanie badawcze 
znajduje się w opozycji do normy eliminacji aksjologii we wszelkich 
odmianach tej normy, także — w jej odmianie pozytywistycznej16. 
Okoliczność ta sprawia, iż Rickertowska koncepcja epistemologiczna 
posiada charakter światopoglądowy w tym sensie, że sankcjonuje wpro
wadzanie do obszaru ustaleń naukowych przekonań światopoglądowych. 
Chodzi oczywiście o wprowadzanie tych przekonań w postaci ukrytej, 
bowiem ani sądy normatywne — wyznaczające określone wartości świa
topoglądowe, ani sądy ogólne — wiążące wartości bezpośrednio-prak- 
tyczne ze światopoglądowymi nie są przez H. Rickerta explicite włączone 
do zbioru twierdzeń historycznych. Twierdzenia te posiadają przecież 
charakter idiograficzny; wyrażają natomiast odpowiedni światopogląd

16 Por. J. K m ita , Norma metodologicznego neutralizmu aksjologicznego, 
w: Metaetyka, pod red. I. Lazari-Pawlowskiej, Warszawa 1975, s. 463 - 484.



samą swą konstrukcją oraz łączącymi je związkami „jednostko
wymi” .

Wyłuszczona wyżej cecha analizowanej koncepcji wiąże się ściśle 
z poznawczą nieefektywnością oddzielenia normatywnych przekonań 
badacza od badanych, kulturowych przekonań normatywnych. Na mo
ment ten zwrócił uwagę M. Weber. Nawiązując w swojej propozycji 
epistemologicznej do ustaleń głównego przedstawiciela szkoły badeń- 
skiej, próbuje jednocześnie rozwiązać powyższą trudność w sposób 
efektywniejszy poznawczo: przez wprowadzenie w obręb swego programu 
epistemologicznego — metodologicznej normy neutralizmu aksjolo
gicznego17. Zamierzony cel osiąga na drodze instrumentalistycznej. 
To, co w konsekwencji ujęcia Rickertowskiego stanowi ukrytą struk
turę aksjologiczną (światopoglądową) odtworzonej naukowo rzeczy
wistości kulturowo-historycznej, traktuje on jako explicite wprowadzony 
przez badacza konstrukt typowo-idealny o statusie instrumentalistycz- 
nym. Jakkolwiek konstrukt ów najczęściej jest formowany pod wpływem 
światopoglądowych przekonań badacza, a pośrednio — pod wpływem 
upowszechnionych w czasach współczesnych badaczowi przekonań tego 
typu, to jednak jego stosowanie ma być już całkowicie „wolne od warto
ściowania” . Konstrukt typowo-idealny mianowicie jest w ramach jego 
stosowania czymś w rodzaju szablonu, który porównuje się z danym 
jednostkowym kompleksem faktów; wprowadza on porządek do tego 
zespołu (jeśli dostatecznie dokładnie doń „przylega”), ale sam przez się 
nie wyraża żadnej wiedzy o badanej rzeczywistości.

W dotychczasowych rozważaniach zakładałam, że wartości kultu
rowe, do których „odnoszone” są pojęcia indywidualizujące i — osta
tecznie — fakty kulturowo-historyczne, posiadają charakter światopo
glądowy. Rozpatrzmy teraz bliżej tę sprawę.

Istotnie, jeśli przyjąć, że kultura wyznacza dwa rodzaje wartości: 
bezpośrednio-praktyczne („życiowe”) oraz waloryzujące je, nadrzędne 
wartości światopoglądowe, to w świetle tego rozróżnienia Rickerto- 
wskie wartości kulturowe — „powszechnie ważne, obowiązujące” — 
identyfikować należy, jak  się zdaje, z kulturowymi wartościami świato
poglądowymi, nie zaś — z bezpośrednio-praktycznymi. Po pierwsze
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bowiem, te ostatnie stanowią — jak to poprzednio starałam się pokazać 
— jedynie elementy materiału historycznego; nie można przeto „odno
sić” do nich innych elementów tego materiału. Po drugie, tendencja do 
identyfikowania wartości kulturowych z wartościami światopoglądo
wymi wyraźnie pojawia się u wszystkich niemal antynaturalistów, prze
de wszystkim zaś — co dla nas najistotniejsze — w koncepcji M. We
bera. Autor ten wyraźnie identyfikuje wartości kulturowe z „ideami 
wartościującymi” . Rozumie zaś przez nie: „(...) takie, nawet w pierw
szym rzędzie, te myśli i ideały, które wśród masy ludzkiej danej epoki 
lub jakiejś historycznie doniosłej jej części odgrywały dominującą rolę 
i przez to uzyskały znaczenie jako cechy składowe jej swoistego charak
teru kulturowego” 18. Wszelkie zaś ideały kulturowe, ukonstytuowane 
przez „idee wartościujące” nie są realizowalne praktycznie przez jed
nostki ludzkie, lecz stanowią jedynie cele ukierunkowujące (w skali 
powszechnej, masowej) działalność indywidualnego podmiotu. Stano
wiąc wyobrażeniowy odpowiednik normatywno-światopoglądowej sfery 
kultury, funkcjonują jako waloryzacje (światopoglądowe) wartości 
bezpośrednio-praktycznych, które z reguły są zbyt „przyziemne” , by 
mogły odgrywać rolę „idei wartościujących” .

„Odniesienie” zatem do wartości kulturowej o charakterze świato
poglądowym, akceptowanej przez czasy współczesne badaczowi (lub 
przynajmniej jako wartości „rozumianej”) powoduje, że odpowiednie 
fakty pozytywistyczne, konstytuujące Rickertowski materiał history
czny, dzięki tej operacji uzyskują kulturowy sens światopoglądowy obo
wiązujący społecznie w epoce badacza. Eliminacji natomiast ulegają te 
wszystkie potencjalne kulturowe fakty pozytywistyczne, którym nie 
można nadać — ze współczesnego badaczowi punktu widzenia — sank
cji światopoglądowej. Łatwo można zauważyć, że na eliminację tę nara
żone są nie tjdko określone wartości kultury techniczno-użytkowej, ale 
także wartości kultury symbolicznej, jeśli tylko posiadają one charakter 
bezpośrednio-praktyczny oraz nie są (aktualnie) waloryzowane świato
poglądowo.

Związek między faktem historycznym: czynnością czy wytworem, 
a  jego sensem światopoglądowym — jest w koncepcji H. Rickerta, po 

18 M. W eber, Die „Obiektivitat” ..., op. cit., s. 69.
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dobnie zresztą jak  i u M. Webera (nie chodzi tu o typowo-idealny odpo
wiednik związku), rozumiany nie jako związek subiektywny, oparty 
na określonym przekonaniu kulturowym, wyrażonym przez reguły 
kulturowe, lecz pojmowany jest jako związek pozaświadomościowy i, 
w tym znaczeniu, obiektywny. Ów obiektywny a zarazem światopoglą
dowy związek kulturowy charakteryzowany jest — wedle H. Rickerta — 
przez dwie cechy. Po pierwsze, nie jest oparty na żadnych prawidłowo
ściach przyrodniczych, ani psychologicznych. Wynika stąd, że obiektyw
ność tego związku posiada inny charakter niż obiektywność, którą za
kłada tzw. materializm przyrodniczy. Przysługuje ona zarówno związ
kowi z wartościami światopoglądowymi, jak i samym tym wartościom — 
z uwagi na obowiązywanie norm transcendentalnych, respektowanych 
w mniejszym lub większym stopniu przez empirycznie dane wartościo
wania powszechne. Po drugie, nie może to być związek jednoznaczny 
w tym sensie, że zawsze do tej samej konfiguracji fenomenalistycznych 
cech obiektu (faktu) potencjalnie kulturowego „przywiązywane” są 
te same wartości światopoglądowe. Oczywiście to, iż do odnośnej kon
figuracji cech „przywiązana’ 'jest wartość, czyni z niej treść pojęcia indy
widualizującego, zaś z odnośnego zjawiska (obiektu) — określony, 
jednostkowy fakt (obiekt) historyczno-kulturowy. Bez owego „przywią
zania” żaden fakt tego rodzaju w ogóle nie ukonstytuowałby się. Nie 
ma zatem po prostu sensu mówić w tym kontekście, w kontekście usta
lonego już faktu historyczno-kulturowego, o jednoznaczności lub nie
jednorodności naszego związku, skoro poza tym związkiem nie istnieje 
żaden fakt określony, ukonstytuowany jako historyczno-kulturowy. 
Natomiast do tej samej konfiguracji cech fenomenalistycznych repre
zentujących jakiś stan rzeczy „czysto materiałowy”, tzn. potencjalny 
fakt kulturowy, „przywiązywane” być mogą różne wartości świato
poglądowe, czyniąc z niego różne fakty historyczno-kulturowe. Ten 
właśnie przypadek drugi interesuje nas tutaj wyłącznie. W kontekście 
tego drugiego przypadku rozważany związek jakoby obiektywny, re
prezentujący zaś możliwość „przywiązania” do wartości (światopoglą
dowej), posiada charakter wieloznaczny.

Pierwsza z wymienionych cech naszego związku, a więc jego specy
ficzna obiektywność — wyraża się w postaci uchwytnej dla praktyki 
badań historycznych: jako powszechna akceptowalność lub „przynaj
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mniej zrozumiałość” odnośnej wartości lub grupy wartości, dotycząca 
również owego związku. Tak rozumując, przyjmuje się punkt widzenia 
specyficznego fenomenalizmu19. Fenomenalistyczne rozumienie związ
ków kulturowych o charakterze światopoglądowym wskazuje na fakt, 
iż rozważana epistemologia kontynuowała myśl pozytywistyczną. O ile 
jednak pozytywiści swą fenomenalistyczną charakterystykę odnoszą wy
łącznie do przekonań kulturowych należących do doświadczenia spo
łecznego, wyłącznie im tylko nadając status adekwatnych opisów rzeczy
wistości badanej, o tyle w koncepcji H. Rickerta i M. Webera owa fe- 
nomenalistyczna obiektywność zostaje przeniesiona również na świato
poglądową sferę kultury. Za fenomenalistyczny zatem uznany zostaje 
związek pomiędzy wyobrażeniami społecznego doświadczenia kulturo
wego a wartościami światopoglądowej sfery kultury.

Przyjęcie rozszerzonej w scharakteryzowany wyżej sposób tezy feno
menalizmu zapewniać ma bezpośredni, doświadczalny (wewnętrznie 
doświadczalny) kontakt z rzeczywistością kulturową poznającego pod
miotu. K ontakt ów — w ramach analizowanego sposobu myślenia — 
stanowi zresztą jedyną możliwą gwarancję poznawalności kultury. Skoro 
bowiem nie rozpoznaje się jej społeczno-subiektywnego charakteru, 
zaś z drugiej strony odrzuca się ewentualność uzyskiwania naukowej 
wiedzy o kulturze poprzez wyprowadzenie z konstatacji typu pozyty
wistycznego twierdzeń dotyczących tej dziedziny (reprezentanci owego 
sposobu myślenia są — jak  pisze M. Weber — „Wolni od przestarza
łego już dziś przesądu, że ogół zjawisk kulturowych daje się wydeduko- 
wać jako wytwór (produkt) czy funkcja konstatacji «materialnych» 
(...)” 20), to pozostaje jedynie przyjęcie rozszerzonej tezy fenomenaliz
mu. Stanowi więc ona nie tylko kontynuację pewnych pozytywistycz
nych idei, ale również następstwo uznania powiązań kulturowo-świa- 
topoglądowycli za obiektywne we wskazanym tu już sensie, a jednocześ
nie — za wieloznaczne w kontekście klasycznie fenomenali stycznych, 
pozytywistycznych opisów „materiałowych” faktów (obiektów) poten
cjalnie kulturowych. Wieloznaczność ta sprawia, że wybór danej indy
widualnej konfiguracji cech fenomenalistycznych faktu

19 J. K m ita , L. N o w a k , Studia nad teoretycznymi...,
20 M. W eber, Die „Obiektmitat” op cit., s. 42.



106 A. Pa łu b ic k a

turowego, składających się na treść danego pojęcia indywidualizującego 
(orzekanego o zjawisku charakteryzowanym przez ową konfigurację) 
jest uzależniony od pierwotnych poznawczo wartości światopoglądo
wych, do których „przywiązuje” się odnośne konfiguracje. Przekonanie 
powyższe wyraża teza antynaturalistycznego strukturalizmu metodo
logicznego21. Stwierdzić przy tym można, że „badeńczycy” byli zwo
lennikami tej odmiany tezy antynaturalistycznego strukturalizmu meto
dologicznego, która głosi pierwotność poznawczą identyfikacji świato
poglądowego sensu kulturowego, odpowiednich wartości światopoglą
dowych — względem opisu indywidualnej konfiguracji cech fenomena
listycznych (praktycznie uchwytnych) faktu (obiektu), do którego „przy
wiązany jest ów sens. Teza ta jednocześnie wyraża (w płaszczyźnie przed
miotowej) odpowiedni porządek determinacyjny.

Respektowanie a nawet akceptowanie tezy antynaturalistycznego 
strukturalizmu metodologicznego w koncepcjach H. Rickerta i 
M. Webera wyraża się między innymi poprzez specyficzne nawiązanie do 
epistemologii Kanta. Rickertowski „świat wartości transcendentalnych” 
o charakterze światopoglądowym jest odpowiednikiem, a jednocześnie 
swojego rodzaju rozszerzeniem pojęcia Kaniowskich kategorii aprio
rycznych. Zarówno kategorie te jak  i wartości światopoglądowe są pier
wotne poznawczo (przy pewnej interpretacji — także i genetycznie) 
względem danych doświadczenia zmysłowego i umożliwiają pojęciowe 
ujęcie danych doświadczalnych. W koncepcji epistemologicznej Kanta — 
jak  wiadomo — aprioryczne, dane pierwotnie podmiotowi (przy pew
nej interpretacji — wrodzone) kategorie stanowią warunek ukonstytu
owania się doświadczenia. Natomiast w propozycji epistemologicznej 
H. Rickerta, fakty kulturowe (historyczne), jako odniesienia przedmio
towe orzeczeń stosujących pojęcia indywidualizujące, konstytuują się 
dopiero przez „odniesienie” do wartości światopoglądowej pozyty
wistycznego, „materiałowego” faktu. Idąc dalej, Kaniowskie sądy syn
tetyczne a posteriori i Rickertowskie orzeczenia pojęć indywidualizują
cych posiadają ten sam status epistemologiczny względem „czystych” 
danych zmysłowych; natomiast sądom syntetycznym a priori odpowia
dałyby u H. Rickerta nie formułowane przez historyka sensu stricto:

. Λ*

21 J. K m ita , L. N o w a k , Studia nad teoretycznymi..., op. cit., s. 46.
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normy ustalające wartości (światopoglądowe) oraz sądy przyporząd
kowujące owym wartościom pewne „czyste” typy działań ludzkich. 
Formułowanie sądów syntetycznych a posteriori jak i orzekanie pojęć 
indywidualizujących jest w obydwu koncepcjach następstwem aktywnej 
roli podmiotu w procesie poznawania. W takiej mierze, w jakiej ich 
źródłem jest struktura myślenia badacza, mówić można w obu koncep
cjach procesu poznawania o konstruowaniu rzeczywistości badanej.

4. „PRZEDSTAWIENIE HISTORYCZNE”

Końcowym efektem Rickertowskiej propozycji poznawania kultury 
ma być synteza historyczna, określana zwykle przez interesującego nas 
filozofa mianem „przedstawienia historycznego” . Owo „przedstawie
nie historyczne” konstytuują prezentowane przezeń powiązania faktów 
kulturowych, stanowiących — jak już wielokrotnie podkreślałam — 
odniesienia przedmiotowe orzeczeń pojęć indywidualizujących. Synteza 
historyczna nie obejmuje wszystkich możliwych do skonstruowania przez 
„odniesienie do wartości” faktów kulturowych (historycznych), lecz 
tylko wybrane; istnieje przeto kryterium wyboru owych faktów kultu
rowych. Stanowi je nadal efektywność operacji „odniesienia” do war
tości światopoglądowej (lub do całego ich zestawu). „Odnosi się” jed
nak obecnie do owych wartości same tylko związki między faktami kul
turowymi; ich atomiczne składniki siłą rzeczy muszą być faktami tego 
rodzaju. Dzięki tej operacji Rickertowskie fakty uwzględniane w syn
tezie łączą się ze sobą w specyficzne, jednostkowe powiązania przyczy
nowo-skutkowe. Są to powiązania dwojakiego rodzaju: albo stanowią 
one swojego rodzaju „powtórzenie” , ujednostkowionych jednak i usank
cjonowanych przez efektywne „przywiązanie” do nich wartości — pozy
tywistycznych (potencjalnie kulturowych) zestawień przyczynowo-skut
kowych, albo też wprowadzone są one niejako — dopiero w momencie 
konstruowania „przedstawienia historycznego” . Rzeczone kryterium 
wyboru faktów Rickertowskich do syntezy historycznej stanowi zatem 
praktycznie możliwość występowania ich w kontekście tego rodzaju 
powiązań.

Kiedy jednak możliwość ta wchodzi w rachubę? Dzieje się tak  wów
czas, gdy mamy do czynienia z wieloma faktami kulturowo-historycz-
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nymi — odniesionymi wspólnie do tej samej wartości światopoglądo
wej lub do tej samej grupy takich wartości. Ponadto zaś porządkować 
je musi, przynajmniej częściowo, zachodząca między nimi relacja stano
wiąca w gruncie rzeczy iloczyn: relacji podporządkowania aksjologicz
nego oraz relacji następstwa czasowego. W sytuacji tej fakty wcześniej
sze uznane zostają za (jednostkowe) przyczyny faktów następujących 
po nich.

„Przedstawienie historyczne” organizowane jest zatem wokół wy
branej wartości światopoglądowej (lub całego zestawu wartości tego 
rodzaju); wyznacza ona (on) ramy ograniczające owo „przedstawienie” . 
Wartość ta  (grupa wartości) to — inaczej — sens naczelny odpowied
niej, społeczno-subiektywnej struktury humanistycznej, podporządko
wującej instrumentalnie owemu sensowi fakty kulturowe wchodzące 
w skład syntezy w taki sposób, aby w efekcie odnośne związki instru
mentalnego podporządkowania, w aparacie pojęciowym H. Rickerta — 
związki przyczynowo-skutkowe, prowadziły — łącznie — do realizacji 
tegoż sensu, czyli — odpowiedniej wartości światopoglądowej. Daje 
się ona wyeksplikować z zakładanego przeze mnie punktu widzenia jako 
domniemany, główny motyw subiektywny podmiotów zdarzeń histo
rycznych stanowiących fakty kulturowe. Rickertowskie „przedstawie
nie historyczne” określić przeto można jako syntezę społeczno-subiek
tywnej „wizji” procesu realizacji danej wartości. „Wizja” ta jest zawsze 
określona przez punkt widzenia współczesny historykowi, niekiedy zaś 
może równocześnie (na co koncepcja H. Rickerta nie daje jednak gwa
rancji) wyrażać punkt widzenia badanej epoki.

Ponieważ sensem naczelnym wchodzącej tu w grę struktury huma
nistycznej jest określona wartość światopoglądowa, do której wcześ
niej „odniesiony” został materiał historyczny dostarczający jej elemen
tów oraz — ewentualnie niektórych powiązań instrumentalnych, przeto 
o procedurze konstrukcji syntezy historycznej — uwzględniając uwagi 
poprzednie — można powiedzieć, iż składa się ona z wielu światopoglą
dowo zorientowanych, adaptacyjnych interpretacji humanistycznych. 
Okoliczność ta  zdaje się wyjaśniać stwierdzenie H. Rickerta, niejedno
krotnie powtarzane zresztą w jego pismach, że każda epoka pisze nową, 
różną od poprzedniej, syntezę historyczną (stopień jej prawomocności, 
określony przez stosunek do norm transcendentalnych, nie jest już
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kwestią empiryczną, rozwiązywaną przez historyka). Tak więc zarówno 
jako program konstrukcji faktów kulturowych, jak i program konstruk
cji „przedstawienia historycznego” — koncepcja epistemologiczna 
H. Rickerta funkcjonuje światopoglądowo: prowadzi do tworzenia „his
torycznych” ilustracji systemów światopoglądowych, ilustracji otrzymy
wanych metodą adaptacji. Innymi słowy, ukazuje adaptacyjnie oraz 
idiograficznie zniekształconą genezę wartości światopoglądowych po
wszechnie akceptowanych w otoczeniu społecznym badacza.

Zmierzając do sformułowania końcowych wniosków w świetle wy
żej poczynionych ustaleń stwierdzić trzeba, że wbrew własnej opinii 
H. Rickerta koncepcja jego ani nie postuluje, ani też nie odtwarza his
torycznego postępowania poznawczego w odniesieniu do dziedziny 
zjawisk kulturowych; koncepcja ta bowiem zdaje de facto  sprawę ze 
sposobu, w jaki materiał historyczny przekształca się w oczach jednostki 
w obraz przeszłości potwierdzający przekonanie o trafności aksjolo
gicznej wybranego systemu wartości światopoglądowych — obowiązu
jący w otoczeniu społecznym badacza. Ukazuje dalej — kontynuując 
oczywiście charakterystykę praktyczno-obiektywnego nie zaś literalnego 
odniesienia przedmiotowego interesującej tu nas koncepcji — w jaki 
sposób postulowane przezeń nauki historyczne o kulturze, posługując 
się swoistą metodą konstruowania faktów kulturowych i „przedstawień 
historycznych” , pełnią obiektywnie swe funkcje światopoglądowe: 
dostarczając „historycznej” ilustracji dla określonego systemu świato
poglądowego, czynią go tą drogą dostępnym poglądowo oraz zwiększają 
— co najistotniejsze — skuteczność jego indywidualnego oddziaływania, 
propagują go.

Chociaż epistemologiczna koncepcja Rickertowską, będąca — obiek
tywnie — subiektywną werbalizacją na terenie filozofii humanistyki 
procedury budowania światopoglądowych syntez historycznych, sama 
posiada charakter światopoglądowy jako wyraz aksjologicznej akceptacji 
tego właśnie sposobu postępowania historyka kultury, nie znaczy to 
jednak, iż nie obejmuje ona norm i dyrektyw metodologicznych, stoso
wanie których może być efektywne poznawczo. Zaliczyłabym tutaj 
postulat nakazujący uznać materiał historyczny, ukonstytuowany 
z praktycznie uchwytnych stanów rzeczy (opisy których dają się uprawo
mocnić przez pozytywistyczną epistemologię) za empiryczny punkt
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wyjścia. Postulat ten zakłada respektowanie nagromadzonych dotych
czas rezultatów poznawczych — uzyskanych na gruncie epistemologii 
pozytywistycznej. Ponadto ustala H. Rickert w ramach swojej koncepcji 
pewne rysy charakterystyczne rzeczywistości kulturowej nie dające się 
uchwycić z punktu widzenia klasycznego pozytywizmu; ustalenia te 
mogą prowadzić do pewnej korektury poznawczej psychologistycznego 
obrazu kultury, danego przez badania zorientowane pozytywistycznie. 
Oczywiście, nie może to być korektura istotna (przeprowadzona w trybie 
korespondencji istotnie korygującej)22, gdyż niezbędnym warunkiem 
tej ostatniej jest rozpoznanie społeczno-subiektywnego charakteru 
kultury. Do rzeczonych ustaleń Rickertowskich należy zaliczyć konsta
tacje (podzielane zresztą w niejednym przypadku przez innych repre
zentantów antynaturalizmu metodologicznego): (1) dotyczące niepsy- 
chologicznego charakteru związku między faktem kulturowym oraz 
wartością, do której jest „przywiązany” , (2) wyrażające strukturalizm 
metodologiczny (pierwotność rozpoznania owej wartości w stosunku do 
ukonstytuowania faktu kulturowego), (3) dotyczące specyficznego 
doświadczenia ustalającego wskazane wyżej powiązanie. Zawężając ich 
zasięg do potocznego doświadczenia społecznego, powiedzieć można, 
iż ustalenia te w swoisty sposób sygnalizują rzeczywistą odrębność 
pewnej sfery tego doświadczenia, mianowicie — sfery społecznego 
doświadczenia kulturowego.

Program epistemologiczny H. Rickerta składa się więc z dwóch 
rodzajów norm i dyrektyw: tych, które faktycznie stosowane sprawiają, 
że program ten prowadzi w rezultacie do historycznej syntezy świato
poglądowej, oraz — tych, przy których udziale — zawężając je ewentual
nie odpowiednio — uzyskać można pewien postęp poznawczy w stosunku 
do klasycznie pozytywistycznego stanu badań humanistycznych. 
Oczywiście, w ostateczności normy i dyrektywy drugiego rodzaju pod
porządkowane są tym pierwszym. Ponadto te rzeczywiście poznawcze 
normy i dyrektywy nie wykraczają bynajmniej poza centralne idee pozy
tywizmu. Podkreślam, że chodzi tu wyłącznie o normy i dyrektywy 
poznawcze, nie zaś o te, które funkcjonują światopoglądowo. W tym 
ostatnim zakresie występują liczne i znane opozycje. Rzeczona zbieżność

22 J. K m ita , O naukowo-teoretycznym ujęciu..., op. cit.
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nie jest zresztą zaskakująca, jeśli pamiętać, że epistemologia pozyty
wistyczna jest subiektywnym wyrazem na terenie filozofii przedteore- 
tycznego stadium rozwoju nauki, że pozytywistyczne normy i dyrektywy 
metodologiczne stanowią program realizowany przez praktykę badawczą 
tego stadium, zaś horyzonty poznawcze koncepcji H. Rickerta poza 
stadium przedteoretyczne nie wyprowadzają. Normy i dyrektywy o cha
rakterze poznawczym, odpowiadające tej koncepcji — siłą rzeczy sta
nowią zatem powtórzenie bądź pewnego rodzaju doprecyzowanie (spo
sobu rejestrowania kulturowego doświadczenia społecznego) norm 
i dyrektyw klasycznego pozytywizmu — niezależnie od tego, że podpo
rządkowane są przy tym zasadom konstrukcji światopoglądowych syntez 
historycznych.

Ponieważ scharakteryzowana wyżej sytuacja jest charakterystyczna 
nie tylko dla koncepcji H. Rickerta, ale i W. Diltheya oraz pozostałych 
antynaturalistów, w tym nawet dla ujęć metodologicznych M. Webera 
(jakkolwiek z mniej lub bardziej istotnymi modyfikacjami), przeto jest 
ona wyrazem stosunku ogólnej orientacji reprezentowanej przez wymie
nionych, wybitnych przedstawicieli humanistyki — do praktyki ba
dawczej.

Powstaje pytanie — dlaczego wspomniana orientacja programuje — 
obiektywnie — wykorzystywanie przedteoretycznych wyników badań 
naukowych dla zadań działalności światopoglądotwórczej. Otóż można 
przypuszczać, że zjawisko to stanowi jeden z możliwych typów odpowiedzi 
wśród tych, które reprezentuje filozofia modernistyczna, odpowiedzi na 
zapotrzebowanie uświadamiane w kręgu intelektualistów z przełomu 
XIX i XX w. w ramach koncepcji tzw. kryzysu czy upadku kultury. 
Ów „kryzys kultury” był subiektywnym wyobrażeniem sytuacji polega
jącej na stale narastającej nieskuteczności dotychczas, od czasów roman
tyzmu, panujących w społeczeństwach kapitalistycznych tzw. „racjo
nalistycznych” systemów światopoglądowych, sięgających swą genezą 
epoki oświecenia, ściśle związanych z filozofią pozytywistyczną i walo
ryzujących aksjologicznie kapitalistyczną, ekonomiczno-produkcyjną 
praktykę społeczną przy pomocy takich wartości nadrzędnych, jak: 
postęp, poznanie „racjonalne” , nieskrępowana inicjatywa jednostek itp. 
Nowe warunki obiektywne: przechodzenie formacji kapitalistycznej 
w fazę monopolistyczną, wzrost ilościowy proletariatu, jego politycznej
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siły — wymagały nowego typu waloryzacji światopoglądowej; waloryzacja 
związana z filozofią pozytywistyczną nie tylko nie mogła sprostać temu 
zapotrzebowaniu, ale nawet utrudniała jego zaspokojenie; w pewnych 
swych aspektach (np. wiara w postęp) mogła być przejęta, co też fak
tycznie zdarzało się, przez siły społeczne wrogie interesowi klasy panu
jącej. Stąd właśnie dotychczasowy stan światopoglądowej sfery kultu
ry rozpoznany został jako kryzysowy: wymagający uzupełnienia — zwłasz
cza przez uwzględnienie wartości „metafizycznych” , a nawet — całko
witej przebudowy w tym duchu.

Zapotrzebowanie na nowy rodzaj waloryzacji światopoglądowej 
wartości bezpośrednio-praktycznych skierowane było przede wszystkim 
do dziedzin praktyki społecznej funkcjonujących w roli dostarczycieli 
tych waloryzacji: do religii (tzw. „odrodzenie się” katolicyzmu), do 
filozofii, sztuki oraz do dyscyplin humanistycznych. Uzyskiwało ono 
w różnych przypadkach różne odpowiedzi: od prób pewnego tylko 
reformowania panującego światopoglądu, kontynuujących jednak ideał 
„racjonalnego” poznania — tak jak  to jest w przypadku M. Webera, 
do całkowitej jego negacji — występującej na przykład u H. Bergsona. 
Ponadto należy pamiętać o tym, że zjawisko negacji pozytywistycznego 
światopoglądu „racjonalnego” funkcjonuje niejednokrotnie w sposób 
wykraczający poza granice odpowiedzi na nowe zapotrzebowania świato
poglądowe nowej fazy formacji kapitalistycznej; funkcjonuje ono nie
kiedy również jako negacja lub przynajmniej deklaracja neutralności 
wobec zapotrzebowań tej fazy. Tak na ogół interpretować można dzia
łalność artystyczną podejmowaną w imię hasła „sztuka dla sztuki” .

Należący do szkoły badeńskiej przedstawiciele antynaturalizmu me
todologicznego postulują humanistykę pełniącą funkcje światopoglądo- 
twórcze, odwołując się nie do mistyczno-irracjonalnej wizji świata, 
co — nawiasem mówiąc — charakterystyczne jest dla innych przedsta
wicieli tej orientacji (np. W. Dilthey), lecz opowiadając się za intelektu- 
alno-„racjonalnym” ideałem poznawczym. Wszyscy jednak przedsta
wiciele owej orientacji wykorzystują aksjologiczny sens społecznie 
wiązany dotychczas z pojęciem poznania naukowego. Nie podważają 
tego poznania jako wartości, lecz jedynie przekształcają mniej lub bar
dziej radykalnie treść oznaczającego je pojęcia. Uzyskało ono niezwykle 
silny pod względem perswazyjnym, pozytywny sens aksjologiczny dzięki
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naukom przyrodniczym. Przeżywają one w tym czasie burzliwy okres 
rozwoju prowadzący do wzrostu prestiżu społecznego zjawiska zwanego 
nauką. Oparcie więc działalności światopoglądotwórczej na rezultatach 
uznawanych za naukowe stanowiło czynnik poważnie podnoszący jej 
skuteczność.

N a zakończenie podkreślić należy okoliczność następującą. Fakt, 
że funkcją główną antynaturalistycznej orientacji metodologicznej było 
przekształcenie i rozszerzenie światopoglądowej roli nauk humanistycz
nych, nie podważa formułowanego uprzednio przeze mnie stwierdzenia, 
że poszczególne warianty tej orientacji, w szczególności wariant Ricker- 
towski, proponują takie między innymi normy i dyrektywy metodo
logiczne, których realizacja oznacza postęp poznawczy względem badań 
klasycznie pozytywistycznych. Ogólnie zaś zasługą owej orientacji jest 
aksjologiczna waloryzacja badań nad sferą kultury jako specyficznej 
dziedziny rzeczywistości.

HISTORICAL SCIENCES O N  CULTURE IN  THE INTERPRETA TION
OF H. RICKERT

by

ANNA PAŁUBICKA

S u m m ary

The present article proposes the following theses: 1. Rickert’s description 
of research procedurę of a historian is as a matter of fact an answer to the ąuestion 
in what way the historical materiał is transformed in the eyes of the individual 
into the vision of the past from the point of view of the outlook on life, 2. this 
is the vision of life not in the sense that it contains some elear evaluations connected 
with the outlook on life, but in the sense that: (a) it comprises only such facts 
(individual) which “are related” to the values (concerning the outlook on life 
(b) they are connected with each other into particular “causality and result rela- 
tions” (individual) according to the criterion of time seąuence and axiological 
subordination (in this way there are set a number of facts tending to the ever 
fuller realization of a definite value concerning the outlook on life), 3. the historical 
merit of Rickerfs epistemology of research on culture is (a) indirect paying of 
attention to the specific character of the social cultural experience of the outlook  
on life as compared with the natural experience, (b) the cognitive and axiological 
yalorization of research on symbolic culture.

8 Studia Metodologiczne 18
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A H H A  nA JIY EH IJK A

MC TO.U KOBA ΗΜΈ ΓΕΗΡΜΧΟΜ PMKKEPTOM MCTOPMHECKMX HA \'K
OB MCTOPMM

P e3ioM e

B CTaTte BBiffBKraeTca cjieflyiomsie bhbohbi. 1. OmicanHe PmacepTOM Hccjieflo- 
BaTejiBCKoB nponepypBi HCTopHKa aBJiaeTca b cymHOCTH otbctom Ha Bonpoc, kbkhm 
o6pa30M HCTopmecKHH: MaTepnaji H3MeH«eTca b  rna3ax jihhhocth b mhpobo3- 
3peHiecKyio KapTHHy npoimioro. 2. 3 to MapoBosapemecKaa sap ran a  ne b tom 
CMBicne, hto ona coflepacHT KaKyio-HzbyflB oaeBHflHyio MnpoBo33peHaecicyio nen- 
hoctb, ho b tom, hto: (a) 0XBaTBmaeT tojibko <j>aKTBi (eflHHMHBie), κοτορΒίβ ,,co-
OTHCCCHBI K ΗβΗΗΟΟΤΗΜ (MHp0B033peHHeCKHM), (6) CBH3BIBaeT ΗΧ Β ΟΤβΜΒΗΒΙβ ΠρΗ- 
HHHHO-CJieflCTBeHHBie CBH3H (eflHHOTHBie) COTJiaCHO KDHTepHIO ΒρεΜβΗΗΟΓΟ CJiefl- 
ctbhh h  aKCUonorraecKoro noflHHHeniiH (onpeflejiaeTca tbkkm o6pa30M pap; <j>aKTOB 
CTpeManęaBt κ  6oJiee ποπηομυ ocymecTBJiemno onpepejieHHoił MHpoB033peHaecicoB: 
aeraocTH ). 3. HcTopmecKoe 3HaaeHHe ΡιικκβρτοΒοκοΒ: snacTeMOJiorini nccnepo- 
BaHttS KyjiBTypBi 3to : (a) KOCBeimoe o6pam em ie BHHMama Ha cBoeo6pa3HBiS: xapaic- 
Tep obmecTBeHHoro KyjiBTypHoro HccjiepoBatma h MHpoB033peHHH no  cpaBHeHmo 
c  HaTypajiBHo-ecTecTBeHHBiM, (6) no3HaBaTejibHo-aKCHojionwecicaa B ajioproanaa 
HccjiepoBanHa: cHMBOJmaecKOH KyjiBTypBi.


