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Metodologiczne i filozoficzne problemy socjologii wiedzy 

 

Druga cz  trzydziestego pierwszego tomu Studiów Metodologicz-

nych jest po wi cona zagadnieniom metodologicznym i filozoficznym 

szeroko rozumianej socjologii wiedzy. Dziedzina ta, szczególnie tzw. 

nieklasyczna socjologia wiedzy, jest cz sto postrzegana na gruncie filozo-

fii i metodologii nauk jako dyscyplina rodz ca ró nego rodzaju kontro-

wersje. Sprowadzanie poruszanych w niej zagadnie  do tak zwanego spo-

ecznego konstruktywizmu cz sto zaczyna i równocze nie ko czy dysku-

sje nad ni  prowadzone. Wydaje si , e jest to post powanie szkodliwe 

zarówno dla wspomnianej dyscypliny, jak i dla filozofii oraz metodologii 

nauki. Nieklasyczna socjologia wiedzy, a szczególnie spo eczne studia 

nad nauk  oraz teoria aktora-sieci to, moim zdaniem, jedne z ciekawszych 

wspó czesnych nurtów filozoficznej i socjologicznej refleksji nad nauk . 

Analizy z zakresu socjologii wiedzy dotycz  zarówno poszczególnych 

dyscyplin naukowych, sposobów instytucjonalizacji bada  naukowych, 

jak i wspólnoty uczonych. Kieruj c si  tym podzia em, mo na wykaza , 

e kwestie podnoszone w jej ramach s  filozoficznie donios e, pomimo i  

s  one formu owane w odniesieniu do zagadnie  i problemów, które po-

zornie nie maj  filozoficznego charakteru. Najbardziej interesuj ce filozo-

ficznie s  prace zwi zane z tak zwanym zwrotem ontologicznym w ra-

mach spo ecznych studiów nad nauk . Wa kie kwestie podnoszone s  

równie  przez tych, którzy staraj  si  opracowa  nowe teorie demokracji, 

adekwatne do wspó czesnej techno-naukowej epoki. Szeroko znane by y 

tak e dyskusje toczone w ramach tak zwanych wojen o nauk .  
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Autorzy siedmiu artyku ów zamieszczonych w pierwszej cz ci trzy-

dziestego pierwszego tomu Studiów Metodologicznych poruszaj  kwestie 

filozoficzne i metodologiczne, które nale  do najistotniejszych w dzisiej-

szej socjologii wiedzy. Trzy z prezentowanych tekstów wpisuj  si  w tak 

zwany zwrot ontologiczny w socjologii wiedzy. Marek Sikora podj  pró-

b  odpowiedzi na klasyczne pytanie filozoficzne: „dlaczego istnieje raczej 

co  ni  nic”, stosuj c w tym celu aparat poj ciowy socjologii wiedzy. 

Andrzej W. Nowak dokona  porównania tradycji socjologii krytycznej ze 

spo ecznymi studiami nad nauk . Jego celem by o wykazanie, i  w ra-

mach spo ecznych studiów nad nauk  dochodzi do ontologizacji poj cia 

wyobra ni socjologicznej. Mariola Kuszyk-Bytniewska zarysowa a w swo-

im artykule propozycj  ontologicznej interpretacji wspó czynnika humani-

stycznego, który by  przedmiotem szczegó owych analiz Jerzego Kmity  

i jego wspó pracowników nale cych do Pozna skiej Szko y Metodolo-

gicznej. Rados aw Kazibut zaprezentowa  panoram  stanowisk, proble-

mów i sporów, które by y formu owane i prowadzone w ramach tak zwa-

nych „wojen o nauk ”. Andrzej Krasi ski podj  zagadnienia dotycz ce 

dwóch kultur badawczych nauki: teoretycznej i eksperymentalnej. ukasz 

Afeltowicz oraz Krzysztof Abriszewski, którzy reprezentuj  toru skie 

rodowisko badaczy zajmuj cych si  socjologi  wiedzy, dyskutuj  w swo-

ich artyku ach ró norodne zagadnienia zwi zane z dwoma jej podstawo-

wymi nurtami: spo ecznymi studiami nad nauk  oraz teori  aktora-sieci. 

ukasz Afeltowicz próbuje równie  ukaza  zbie no  problemów z zakre-

su spo ecznych studiów nad nauk  i wspó czesnej kognitywistyki.  

Redaktor drugiej cz ci trzydziestego pierwszego tomu Studiów Meto-

dologicznych ma nadziej , e zamieszczone w nim artyku y przybli  

filozofom i metodologom obszar nieklasycznej socjologii wiedzy i spo-

ecznych studiów nad nauk  oraz zmniejsz  napi cia, które towarzysz ce 

upowszechnianiu tych, wci  m odych, dziedzin refleksji nad nauk .  
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