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Wiedza milczqca w nauce. 
Koncepcj a Michaela Polanyi'ego 

Prezentacja koncepcji wiedzy milczqcej Michaela Polanyi'ego poprzedzona jest krotkim - z koniecmosci 
- opisem zlozonej teorii nauki i pomania, ktorej koncepcja wiedzy milczqcej jest zaledwie fragmentem. Dalsze 
czqsci artykutu poiwiqcone sq rekonstrukcji poglqdow Polanyi'ego na wiedze milczqcq i jej role w nauce. W arty- 
kule podjqta zostala tez proba dookreslenia wiedzy milczqcej w odwolaniu do literatury przedmiotu. 

Tacit Knowledge in Science. Michael Polanyi's Conception 

In first step I describe shortly Michael Polanyi's sophisticated theory of science and cognition; his conce- 
ption of tacit knowledge is a part of this theory. Further, I reconstruct Polanyi's views on tacit knowledge and its 
role in science. I also attempt to precise the notion of tacit knowledge by referring to subject literature. 

Key words: tacit knowledge, personal knowledge, know how, framework, growth of science 

Michael Polanyi ( 1  89 1 - 1976) urodzony w Budapeszcie, od 19 19 roku mieszkal 
i pracowal w Niemczech, po 1933 roku przyjql propozycjq kierowania katedrq che- 
mii fizycznej na Uniwersytecie w Manchesterze. Na obu decyzjach: o opuszczeniu 
Wqgier oraz przeniesieniu do Anglii zaciqzyla polityka. Uczony, ktorego trudno 
przypisaC do jednej dyscypliny, doktoryzowal siq z medycyny i chemii fizycznej. 
Przez dhgie lata zajmowal siq (z sukcesami') chemiq fizycnq. Od polowy lat 30. 
pisal tez artykuly, w ktorych odnosil siq krytycznie do pozytywistycnej koncepcji 
nauki. Filozofia nauki stala siq z czasem glownym obszarem jego tworczoSci na- 
ukowej (z tego powodu Uniwersytet w Manchesterze stworzyl dla niego nowq ka- 
tedrq: Social Science). Podejmowal rowniez proby aplikacji swojej filozofii nauki 
do problemow przynaleznych naukom ekonomicznym (The Logic of Liberty). Jego 
koncepcje filozoficzne zdobyly ogromnq popularnoSC wsrod elit intelektualnych 
Stanow Zjednoczonych, gdzie bywal wielokrotnie z wykladami'. W Polsce stosun- 
kowo malo many i nie drukowany. 

- 

* e-mail: d~chmielewska@poczta.onet.pl 
' 0 osiqgniqciach Michaela Polanyi'ego w tej dziedzinie Swiadczy chociaiby nagroda ,,The Polanyi Medal" 

przynawana przez Committee of the Gas Kinetics Group of the Faraday Division of the Royal Society of Che- 
mistry od 1979 roku. 

Por. W. T. S c o t  t, M. X. M o 1 e s k i: Michael Polanyi, Scientist and Philosopher, New York 2005, Oxford 
University Press oraz Routledge Encyklopedia of Philosophy, London, New York 1998, Routledge. 
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Koncepcja wiedzy milczqcej (tacit knowledge) jest elementem szerszej calo- 
Sci, ktorq oddaje tytul ksiqzki (powszechnie traktowanej jako opus magnum): Per- 
sonal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Wiedza osobista (personal 
knowledge), SciSle zwiqzana z wiedzq milczqcqjest w niej opisana w kontekicie ca- 
loiciowej i spojnej teorii ponania. Nazywajqc t? teoriq ,,filozofiq postkrytycznq", 
Polanyi sytuuje jq tym samym w opozycji do tradycyjnej epistemologii (filozofii 
krytycznej). Dla filozofii krytycznej umysl czlowieka jest w stanie osiwqC wiedzq 
pewna, niemienna, Wiedza pewna rozni siq od opinii (przekonan, prawd pozor- 
nych), ktore nie poddajq siq empirycznemu lub dedukcyjnemu sprawdzeniu. Wie- 
dza pewna (w tym wiedza naukowa) jest efektem poznania racjonalnego i obiek- 
tywnego, ktorego gwarantem jest sceptycym. Tezy te znajdujq odzwierciedlenie 
w fundamentaliimie epistemologicznym (podstawowymi wartoiciami wiedzy na- 
ukowej sq: racjonalnoSC, prawda, ~biektywnoSC)~. 

Czasy, w ktorych tworzyl Polanyi4, to czasy ksztakowania siq nowej perspek- 
tywy epistemologicznej. Jej cechq charakterystycznq jest odwrot od fundamen- 
talizmu epistemologicnego na rzecz tezy o wzglqdnoici i zlozonoici ludzkiego 
poznania. Naj wazniej sze idee zwiqzane z tq teoriq poznania, ktore odnaj duj emy 
w koncepcji Polanyi'ego, pojawiajq siq zarowno w obszarze filozofii (szczegolnie 
filozofii nauki), jak i w obszarze socjologii (szczegolnie socjologii wiedzy i socjo- 
logii nauki) oraz innych nauk (np. psychologii, lingwistyki czy cognitive science). 
Zmianie treici towarzyszy tez zmiana formy. Tradycyjna epistemologia byla dzie- 
dzinq suwerenna, niezaleznq od praktyki badawczej, uprawianq przez filozofow. 
Koncepcje zwiqzane z nowq perspektywq sq przede wszystkim rezultatem refleksji 
i badan nad rozwojem nauki5. W ich obszarze dokonuje siq tez prob asymilowania 
badan empirycznych (Scheler, Kuhn i wlaSnie Polanyi) dotyczqcych natury pozna- 

Za: S. C z e r n i a k: WzglednoSC poznania - problem z pogranicza epistemologii, w: J. N i z n i k [red.]: 
Pogranicza epistemologii, Warszawa 1992, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 43. 

Ramy czasowe, w ktorych tworzyl- Polanyi Cjako filozof nauki) dookreilajq daty wydania jego ksiqzek. 
Pienvsza ksiqzka: Science, Faith and Society ukazala siq w 1946 roku (siedernnaicie lat wczeiniej wydana zo- 
stal-a Ideologia i utopia Karla Mannheima (1 929); jedenaicie lat wczeiniej ukazaly siq: Po~stanie i ro-woj faktu 
naukowego Ludwika Flecka i Logika odkrycia naukowego Karla Poppera - obie wydane w 1935 roku). W 1958 
roku opublikowana zostala, wspomniana juz ksiqzka: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy 
(cztery lata przed Strzrkturq ravolucji nazlkowych Thomasa Kuhna). A w 1974 roku - ostatnia (nedagowana przez 
Proscha): Meaning (dwa lata pokiej, w 1976 roku ukazala siq ksiqzka Davida Bloora Knowledge and Social 
Imagery). 

Na nowy ksztatt refleksji o procesach naukotworczych wplyw mialy (m.in.) prace P. Duhema, A. Koyre'go, 
H. Butterfielda, G. Holtona. Prace wymienionch autorow - powstale glownie w pienvszej polowie dwudziestego 
wieku - generalnie m o h a  okreilic jako irodlowe (czy metodologicme) badania nad historiq nauki. Z analiz his- 
torycnych w nich zawartych wynika, ze czynniki subiektywne czqsto byly kryterium wyborow dokonywanych 
przez wielkich uczonych; nauka pozostawala pod wplywem czynnikow zewnqtrnych; a kryteria naukowoici 
zmienialy siq z biegiem lat. Prace te zapoczqtkowaly przemiany w intepretacji rozwoju nauki, chociaiby przez 
wprowadzenie pojqcia rewolucji naukowej. 
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nia. A problemami tymi zajmujq sig nie tylko filozofowie, ale rowniez ,,praktycyV, 
glownie przedstawiciele nauk przyrodniczych (Bachelard, Fleck, Koyre, Polanyi, 
K ~ h n ) ~ .  

Koncepcja nauki i poznania Polanyi'ego jest jednq z pienvszych caloiciowych 
koncepcji kwestionujqcych zalozenia hndamentalizmu epistemologicznego. Jej 
glowne wqtki to: 

1. Wiedza i poznanie naukowe sq zdeterminowane uwarunkowaniami kulturo- 
wymi, spolecznymi i historycznymi. 

2. Nauka ma charakter wspolnotowy. 
3. Rozwbj nauki nie jest kumulatywny; jest procesem epistemologicznym: 

zmiana ramy odniesienia (dla ktorej Polanyi stosuje kilka okreilen: interpretati- 
ve framework, paradygmat, wizja lub idiom nauki) wymaga przebudowy episte- 
mologicznych podstaw nauki; rozwoj nauki nie podlega procedurom racjonalnym 
(rola perswazji w zaakceptowaniu nowej wizji iwiata czy rola wiedzy milczqcej 
w dokonywaniu znaczqcych odkryd naukowych); jest zdeterminowany nie tylko 
uwarunkowaniami historycznymi i socjologicznymi, ale rowniez psychologiczny- 
mi (pasja, zaangazowanie, ekscytacja problemem). 

4. Przedmiot poznania jest zalezny od podmiotu poznajqcego; decydujqce sq: 
wiedza osobista podmiotu oraz jego przynaleznoid do wspolnoty uczonych, ktora 
akceptuje okreilony system zalozen tworzqcych ramq odniesienia. 

5. Przynaleznoid do wspolnoty skutkuje konformizmem poznawczym, ponie- 
waz rama odniesienia jest spolecznie nagromadzonq i uzgodnionq wiedz4 uzna- 
wanq za ,,wlasnq7' przez czlonkow wspolnoty uczonych7. Uczeni sq skazani na 
przejqcie od wspolnoty przeiwiadczelilzaloieli o naturze iwiata, by organizowad 
i porzqdkowad procesy poznawania i badania naukowego. Okreilenie ,,zalozenia 
o naturze iwiata" jest uproszczeniem. Chodzi bowiem o zalozenia dotyczqce na- 
ukowego obrazu okreilonego fragmentu rzeczywistoici. Okreilonego, czyli tego 
fragrnentu rzeczywistoici, ktory dana wspolnota ,,dekretujeV jako wlasny przed- 
miot badan. 

6. Zalozenia budujqce ramq odniesienia mogq mied roznq postad. Mogq to by6 
ogolne zalozenia o naturze okreilonego fragmentu rzeczywistoici illub zalozenia 
o mniejszym stopniu ogolnosci, dotyczqce okreilonych obiektow illub relacji miq- 
dzy nimi. Mogq miec postad zarowno przekonan teoretycznych czy teoriopodob- 
nych, jak i przekonan, ktore nie majq charakteru stricte naukowego. Mogq by6 
w pelni werbalizowane i skodyfikowane lub niewerbalizowane i nieskodyfikowa- 
ne. Mogq dotyczyd zarowno faktow naukowych, jak i procedur ich badania czy 
wyjainiania. Stajq siq czqiciq framework, jeili zostanq spolecznie zaakceptowane. 
Kiedy stanq siq ,,wiedzq uzgodnionq", nie podlegajq oglqdowi krytycznemu. Dziq- 
ki uznaniu okreilonych zalozen za oczywiste, niewymagajqce uzasadniania czy 

Por. J. N i z n i k [red.]: Pogranicza epistemologii, Warszawa 1992, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 9. 
' CZ. S. N o  s a 1: Umyslposzz~kz~qc~~problem~c, Jagadnienia Naukonawstwa" 1990, z. 3, s. 304. 
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weryfikowania, ,,uczeni wiedzq, jaki jest iwiat". Warto w tym miejscu zaznaczyd, 
ze pojqcie interpretativefiamework jest, podobnie jak kuhnowski paradygmat, po- 
jqciem nieostrym, wieloznacznym, definicyjnie niedoprecyzowanym 8. 

7. Framework funkcjonuje jak schemat powawczy, dajqc mozliwoic selekcjo- 
nowania, konstruowania i interpretowania faktow (obiektow lub zjawisk). Dziqki 
temu, ze rama odniesienia organizuje percepcjq okreslonego fragmentu lub aspektu 
rzeczywistoici, podmiot poznajqcy nie jest zaskakiwany zadaniem do rozwiqzania. 
Framework wyznacza (stosunkowo wqskd klasq zadan oraz dostarcza gotowe- 
go modelu ,,iwiata zewnqtrznego", ktory gwarantuje ich rozwiqzanie. Rama od- 
niesienia nie tylko tworzy pole sytuacji problemowych (zadan do rozwiqzania), 
ale rowniez stabilizuje obszar badawczy. Ukierunkowujqc poznawczq aktywnosC 
uczonych na obiekty, ktore wspolnota una je  za naukowe (warte zainteresowania), 
okreila treiC i granicq obserwacjihadan naukowych. Modyfikacja lub cakowita 
zmiana ramy odniesienia wymusza restrukturyzacjq obszaru badawczego, powo- 
dujqc powstanie kolejnych sytuacji problemowych. 

8. Fakty naukowe sq wiqc produktami spolecznie zdeterminowanego sposo- 
bu postrzegania Sq zrozumiale jedynie w kontekicie okreilonej ramy odniesienia, 
ktora dostarcza aparatury pojqciowej, koniecnej do ich wyjainienia. Faktow nie 
mozna oddzielid od teorii. Wiqze siq z tym problem obciqzenia teoretycznego ob- 
senvacji, ktory Polanyi omawial juz w Science, Faith and Society. 

,,Bez ramy pojqciowej nie mozesz zaakceptowak jakiegoi faktu jako faktu i dowodu jako do- 

wodu"; ,,Rzeczy sq empirycmymi danymi tylko w takim stopniu, w jakim sq umane za dane przez 

ob~erwatora'~~. 

9. Ze wzglqdu na to, ze kazda wspolnota naukowa ,,ma wlasnqramq odniesienia, 
poprzez ktorq identyfikuje swoje fakty, i w ktorej przeprowadza argumentacjq oraz 
wyraza wlasnq koncepcjq w odrqbnej terminologii", uczeni bqdqcy czlonkami roz- 
nych wspolnot ,,myilq inaczej, mowiq innym jqzykiem, zyjq w innym iwiecie"l0. 

10. Przedmiot ponania (fragment rzeczywistoici, ktory stanowi dla okreilonej 
wspolnoty ,jej" obszar badawczy) jest zalezny nie tylko od zbioru zalozen funk- 
cj onuj qcych j ako system wyj ainiaj qcy, ale rowniez od praktyk i procedur nauko- 
wych oraz aparatury pojqciowej funkcjonujqcych w obrqbie okreilonej wspolno- 
ty. W maiym stopniu o ich najomoici oraz umiejqtnoici wykorzystania decyduje 
teoretyczne wyksztalcenie. Waznq role odgrywajq w tym przypadku doiwiadczenie 
i umiejqtnoici, ktore sq skutkiem ,,praktycznego wyksztalcenia" mozliwego do osiq- 

* Por. A. Mot  y c k a: Rozum i inftticja w naztce, Warszawa 2005, Eneteia, s. 59, 1 16 i 12 1 ; K. Z a m  i a r a: 
Konstytttcja przedmiottt badari naztkowych a kwestia zaloieniowoici wiedv,  w: A. M o t  y c k a [red.]: Wiedza 
a zaloieniowoiC, Warszawa 1999, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 12-20. 

M. P o 1 a n y  i: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, New York 1964, Harper and 
Row, s. 167. 

'O Ibidem, s. 15 1 .  
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gniqcia tylko w bezposrednim kontakcie z mistrzern/autorytetem. Wiedza osobista 
(Scisle zwiqzana z doiwiadczeniem) jest istotnym czynnikiem w procesie stawania 
siq uczonym. Nie mogq jej zastqpid sformalizowane reguly metodologicne. 

11. Ze wzglqdu na istnienie takiego rodzaju wiedzy niezbednej w poznaniu 
i praktyce naukowej, ktora nie moze byd sformalizowana i jest nabywana tylko i wy- 
lqcznie przez dzialania praktyczne - wspolnota uczonych staje siq grupq zawodowq. 

12. Ze wzglqdu na to, ze wiedza milczqca jest immanentnq cechq poznania 
i praktyki naukowej, postqpowanie naukowehadawcze nie opiera siq wylqcznie 
na algorytmach; przynajmniej w jakieji czeSci jest procesem heurystycznym. Bez 
komponentu w postaci wiedzy milczqcej nauka rozwijalaby siq wolniej. Koncepcja 
tacit knowledge podwaza zarowno ideal wiedzy obiektywnej, jak i ideal obiektyw- 
nego, wolnego od przekonan poznania naukowego. 

Wszystkie znaczqce wqtki koncepcji Polanyi7ego sq integralnq czqsciq poi- 
niejszych filozoficznych (okreilanych jako kulturalistyczne, socjologistyczne czy 
relatywistyczne) oraz socjologicznych koncepcji nauki. Koncepcja nauki i pozna- 
nia Polanyi'ego nie zostala jednak przez filozofiq i socjologiq nauki zaaprobowana. 
Odwolania (nieliczne) do Polanyi'ego czyniq: Fleck, Kuhn, Fayerabend. Czqiciej 
odwolania do Polanyi'ego (ale tylko dotyczqce tacit knowledge) wystqpujq u Col- 
linsa". Natomiast w pracach innych przedstawicieli socjologii wiedzy naukowej 
(Pinch, Latour, Knorr-Cetina) 

,,rnnogoSd przykladow ilustrujqcych zjawisko wiedzy milczqcej kontrastuje [. . .] z bardzo 

skromnq liczbq odwolan do Polanyi'ego"". 

Chod sytuacja ta by6 moze ulega zmianie, zwazywszy na to, ze w najnowszym 
wydaniu The Handbook of Science and Technology Studies') odwolania do Polany- 
i'ego sa, stosunkowo liczne. 

Zdecydowanie czqiciej odwolania do koncepcji wiedzy milczqcej Polanyi'ego 
odnaleid mozna w pracach psychologow poznawczych zajmujqcych siq procesami 
implicite oraz pedagogow i ekonomistow zainteresowanych przekazem (transfe- 
rem) wiedzy milczqcej w procesie ksztaicenia oraz jej rolq w organizacji. 

Mimo ze badania nad wiedza, milczqcq (czy szerzej - procesami implicite) 

' I  H.M. C o 1 1 in  s: Artijicial Experts. Social Knowledge and Intelligent Machines, Cambridge, London 1990, 
The MIT Press; H.M. C o 1 1 i n s: Tacit Knowledge, Trztst and the Q of Sapphire, "Social Studies of Science", 200 1, 
vol. 3 1 ; H.M. C o 11 i n  s: The TEA Set: Tacit Knowledge and ScientiJic Networks, "Science Studies", 1974, vol. 4. 

'* R. S o j a k: Zagadnienie wiedq milczqcej w socjologii lviedzy nauko~vej (w druku). 
I 3  E.J. Hacke t t ,  0 .  A m s t e r d a m s k a ,  M. Lynch ,  J. W a j c m a n  [eds.]: The HandbookofScience and 

Technology Studies, Cambridge, London 2008, The MIT Press. 
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w ostatnich czterdziestu latach mocno siq zintensyfikowaly, to w dalszym ciq- 
gu trudno jest precyzyjnie odpowiedziec na pytanie: czym jest wiedza milczqca? 
(W domkniqciu definicyjnym tego pojqcia nie pomogq rowniez rozwazania Po- 
lanyi'ego.) Przez wielu autorow okreilana jako niepoddajqca siq, ,,umykajqcaV 
zdefiniowaniu. Stqd okreilenie ,,wiedza nieuchwytna" (intangible knowledge). 
W literaturze przedmiotuI4 wiedza milczqca (nazywana tez wiedzq ukrytq czy nie- 
sformalizowanq) najczqiciej jest charakteryzowana przez zestawienie z wiedzq 
werbalnq. Wiedza werbalna (nazywana tez wiedzq sformalizowana, teoretycznq 
czy podrqcznikowq) opisywana jest jako wiedza, ktora nabywana jest w trakcie 
formalnej edukacji lub innq drogq pozwalajqcq poznad sformalizowane zasady 
i reguly. 

Wiedza milczqca (ktora moze bye atrybutem pojedynczej osoby lub grupy, 
zespoh czy organizacji) jest rezultatem treningu i doiwiadczenia. Jej uzyskiwanie 
polega na uczeniu siq okreilonych zachowan, procedur, nieskodfikowanych zasad 
(np. rules of thumb), heurystyk oraz umiejqtnoici i najczqiciej jest mozliwe jedynie 
w bezpoirednim kontakcie miqdzy nauczycielem a ucniem (w koncepcji Polany- 
i'ego: w relacji mistrz-uczen). W literaturze przedmiotu mowa jest takie o: prakty- 
kowaniu u mistrza, pracy pod okiem wyksztalconego i doiwiadczonego praktyka 
czy eksperta. Wiedza milczqca moze tez bye uzyskiwana poprzez nailadownictwo 
i wglqd oraz podzielanie wspolnego doiwiadczenia w pracy zespolowej. Moze by6 
nabywana ze iwiadomoiciq tego, co jest nabywane, oraz przy braku intencji oraz 
iwiadomoici tego, co jest nabywane. W tym drugim przypadku mamy do czynienia 
z wiedzq milczqco przyjmowanq (implicit acquisition of knowledge). Moze tez byd 
tak, ze wiedza zwerbalizowana (w postaci ,,wiedzy, ze") na skutek treningu ulega 
,,zautomatyzowaniu" i wtedy staje siq wiedzq trudnq do zwerbalizowania. Jej na- 
bywanie zawsze wiqze siq z koniecnoiciq osobistego zaangazowania nauczyciela 
i ucznia. Sposob jej pozyskiwania oraz fakt, ze jest mocno zalezna od systemu war- 
toici i emocji (ktore z natury tez sqmilczqce) powoduja, ze trudno wiedzq milczqcq 
zwerbalizowac, skodyfikowak, udokumentowaC czy zreplikowat. Nie oznacza to 
jednak, ze jest to niemozliwe. Werbalizowanie wiedzy milczqcej zalezy od stop- 
nia jej dostqpnoici. Pewne postaci wiedzy milczqcej sq po prostu niedostqpne (np. 
procesy poznawcze przebiegajqce poza kontrolq iwiadomoici), inne sq trudne, ale 
mozliwe do zwerbalizowania (np. procedury wykonywania okreilonej czynnoici), 
a jeszcze inne postaci wiedzy milczqcej pozostajq milczqce, poki nie ma potrzeby 
ich werbalizowania. W rozwazaniach Polanyi'ego istotnq role odgrywajq zaloze- 
nia, ktore sq przedmiotem milczqcej zgody. Zalozenia te, dotyczqce na przyklad 
tego, co jest obszarem eksploracji dla okreilonej wspolnoty uczonych, nie pod- 
legajq osqdowi krytycznemu. Obowia,zywalnoid tych zalozen jest dla czlonkow 

' I  Por. C.N.G. D a m p  n e y, P. B u s  c h, D. R i c h  a r d s: The Meaning of Tacit Knowledge, "Australasian 
Journal of Information Systems", 2002, Special Issue; R.J. S t e r n  b e rg ,  J.A. H o r  v a t  h [eds.]: Tacit Knowledge 
in Professional Practice, New Jersey 1999, IEA. 
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wspolnoty oczywista, w zwiqzku z tym nie sq one werbalizowane/kodyfikowane. 
Po zmianie ramy odniesienia to, co bylo oczywiste i ,,milczqceV, staje siq nieoczy- 
wiste (absurdalne lub dyskusyjne) i w pet-ni werbalizowalne. 

W literaturze przedmiotu najczqiciej opisywane sq dwa rodzaje wiedzy mil- 
czqcej. Pienvszy z nich, nazywany ,,wiedzq, jak" lub wiedzq proceduralnq, zwiq- 
zany jest z umiejqtnoiciami motorycznymi, drugi - z umiejqtnoiciami i procesami 
poznawczymi. Oba rodzaje wiedzy milczqcej opisuje Polanyi. Slynne zdanie ,,wie- 
my wiqcej niz umiemy wyrazid" ilustruje przykladem nastqpujqcym: kazdy z nas 
m a  i potrafi rozroznid tysiqce ludzkich twarzy, nie potrafimy jednak wiedzy o tym, 
jak to robimy przelozyd na slowaI5. W tym sensie ,,wiemy wiqcej niz umiemy wy- 
razid" oznacza, ze ,,wiemy, jak", ale wiedzy tej nie potrafimy zwerbalizowad. Dla 
Polanyi'ego ,,wiedza, jak" jest podstawowym warunkiem umiejqtnego wykonania 
kazdej czynnoici, z naukowym badaniem wlqcznie. 

W psychologii poznawczej przyjmuje sic, ze ,,wiedza, jak" jest niewerbalizo- 
walnq i niemodyfikowalnq wiedzq o tym, jak wykonad danq czynnoidlumiejqtnoid. 
Na skutek treningu zostaje zakodowana w procedurach. Korzystanie z ,,wiedzy, 
jak" odbywa siq tylko podczas realizacji procedury, poza procedurq (czyli poza 
kontekstem) w zasadzie nie jest to mozliwe. 

,,Wiedza, jak" jest istotnym czynnikiem ksztahjqcym efektywnoid w zawo- 
dzie - to stwierdzenie przypisac mozna zarowno Polanyi'em~'~, jak i badaczom 
zajmujqcym siq wiedzq eksperckq. Wiedza ekspercka to wiedza specyficznie upo- 
rzqdkowana i sproceduralizowana, ktora skutkuje okreilonymi umiejqtnoiciami 
(ograniczonymi do stosunkowo wqskiej klasy sytuacji; ekspertem mozna by6 tylko 
w jednej dziedzinie); nabywana po ukonczeniu formalnego ksztalcenia, podczas 
praktyki zawodowej. Ten rodzaj wiedzy milczqcej umozliwia rozwiqzywanie pro- 
blemow zarowno w sytuacjach rutynowych, jak i nowych lub niejednoznacznych. 
Wiedza ekspercka skutkuje ukierunkowanym spostrzeganiem: specjaliici widzqnie 
czqici, ale duze, posiadajqce znaczenie schematy; mogq dostrzegad zwiqzki tam, 
gdzie adepci nie zauwazajq zadnego powiqzania; sq w stanie zobaczyd podobien- 
stwo miqdzy wieloma rozniqcymi siq problemami. W postrzeganiu i rozwiqzywa- 
niu problemow eksperci poshgujq siq zarowno algorytmami, jak i heurystykami. 
Wiedza ekspercka jest wiedzq oczywistq, zawsze osobiicie osiqganq, iciile zaleznq 
od kontekstu. Jest tez powiqzana z ,,wiedzq, ze"I7, bez ktorej trudno byt-oby eksper- 
tom uzasadniac rozwiqzywane problemyI8. 

Wedhg Polanyi'ego, proces osiqgania kompetencji niezbqdnych do ,,bycia" 
uczonym ma swoj poczqtek w szkole. Nauka szkolna umozliwia przyswajanie ter- 

l 5  M. P o 1 any  i: The Tacit Dimension, London 1966, Routledge and Kegan Paul, s. 4. 
l 6  M. P o  1 a n y  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 54-55. 
" ,,Wiedza, ze" (nazywana tez wiedzq deklaratywnq) to wiedza, ktorq - w odroznieniu od ,,wiedzy, jak" 

zawsze m o h a  zwerbalizowac i z ktorej m o h a  swobodnie korzystai: w sytuacjach roiniqcych siq od tych, w kto- 
rych zostala nabyta. 

l 8  Por. D.G. Myers :  Intzricja. Jej sila i siaboii., Wrociaw 2004, Biblioteka Moderatora, s. 102-108. 
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minow naukowych, ale tych nalezqcych do powszechnie uznawanych koncepcji. 
Wyksztalcenie uniwersyteckie skutkuje przyswojeniem kanonu skodfikowanych 
regul dotyczqcych badan oraz interpretacji ich rezultatow. Daje tez mozliwoid 
pienvszych doiwiadczen w rutynowych badaniach. Natomiast pelna inicjacja w na- 
uke nastepuje tylko poprzez icisl-y personalny kontakt z autorytetemlmistrzem, po 
zakonczeniu formalnego ksztalcenia. Pod okiem mistrza adept poznaje (przez przy- 
klady i nailadownictwo) sformalizowane oraz niesforrnalizowane (,,milczqce") re- 
gul-y oraz nabywa umiejetnoici ich stosowania. W codziennym kontakcie mistrz 
ujawnia tez swoje intuicje dotyczqce milczqcych zalozen, ktore akceptuje. W ten 
sposob tworzy sic wiedza osobista (personal knowledge) kompetentnego badacza. 
Wiedza osobista moze funkcjonowad na zasadzie heurystyki. W sytuacjach zlozo- 
nych, nowych lub niejednoznacznych jest narzedziem rozwiqzywania problemow 
naukowych19. Tak wiec proces ,,przeksztalcania sic" adepta w uczonego jest analo- 
g icny  do procesu osiqgania wiedzy i kompetencji eksperta. 

Drugq postacia, wiedzy milczqcej opisywanq przez Polanyi'ego sq milczqce 
zalozenia. Wedhg Polanyi'ego, czynnikami ksztahjqcymi ponanie naukowe sq: 
partycypowanie w okreilonym idiomie (ramie odniesienia) i kulturowym dziedzic- 
twie, przynaleznoiC do podobnie myilqcej wspolnoty oraz milczqca zgoda". Par- 
tycypowanie w okreilonym idiomie i kulturowym dziedzictwie oznacza, ze kazdy 
czlowiek stajqc siq czlonkiem tej a nie innej wspolnoty, wkracza w iwiat juz na- 
zwany. Przejmuje od wspolnoty zalozenia budujqce ramq interpretacyjnq. Zaloze- 
nia te sq zarowno wiedzq milczqca, jak i milczqco przyjmowanq. Sq niewyrazalne 
- bo nieuiwiadomione (podmiot poznajqcy na ogol nie jest iwiadomy, ze orga- 
nizujq one i porzqdkujq proces poznawania rzeczywistoici), a przynaleznoid do 
podobnie myilqcej wspolnoty uruchamia proces ich bezwiednego przejmowania2I. 
Zalozenia, o ktorych mowa, sq tez przedmiotem milczqcej zgody (tacit assent). To 
znaczy, ze przez czlonkow wspolnoty sq bezkrytycznie akceptowane i traktowane 
jako oczywiste, niepodwazalne: 

,,zadna inteligencja, nawet tworcza i krytyczna nie moze funkcjonowad bez przyjecia na wiarg 

pewnej ramy odniesienia"". 

Rama odniesienia kreuje elementarnq wizje iwiata, podzielanq przez czlon- 
kow okreilonej wspolnoty. I w tym sensie jest ,,wiedzq grupowq", ktora lqczy i wy- 
roznia w~polnotq'~. Tak charakteryzowana rama interpretacyjnalrama odniesienia 
pelni funkcjq schematu poznawczego dla pomania naukowego. 

l 9  M. P o l any  i: Science, Faith and Society, London 1946, Geofkey Cumberlege Oxford University Press, 
S. 29-30. 

20 M. P o l any  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 266. 
2 1  Ibidem, s. 60. 
22 Ibidem, s. 266. 
23 T. H o t 6 w k a: Mys'lenie potoczne. Heterogenicznos'C zdrowego rozsqdku, Warszawa 1986, PIW, s. 158. 
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W psychologii poznawczej ramy interpretacyjne nazywane sq tez schemata- 
mi interpretacyjnymi bqdz poznawczymi, reprezentacjami poznawczymi, strukturq 
wiedzy. IloiC informacji docierajqca do czlowieka znacznie przekracza mozliwoici 
jej przetworzenia. A te inforrnacje, ktore czlowiek przetwarza w akcie poznania, 
znacznie przekraczajq zdolnoic do ich zwerbalizowania. Tak wiqc proces pozna- 
wania musi by6 wybiorczy i przebiegac - przynajmniej w jakieji czqici - poza 
kontrolq Swiadomoici. Jest to mozliwe wlainie dziqki schematom poznawczym. 

Schematy poznawcze to utajona wiedza o tym, jak spostrzec to, co jest pozna- 
wane. Wiedza ta ,,naklada sie" na faktycznie odebranq informacjq. Umysl czlo- 
wieka nawykowo mySli kategoriami i najczeSciej tq droge wybiera. Schematy zai 
zawierajq zbiory kategorii percepcyjnych. Tym samym ulatwiajq i przyspieszajq 
percepcjq, poniewaz strukturalizujq chaos informacyjny i ograniczajq ciqgi rozno- 
rodnych informacji. Ponadto dajq mozliwoSC rozpoznawania tych obiektow, z kto- 
rymi czlowiek wczeiniej siq nie zetknql. Schematy poznawcze sq wzglqdnie stale, 
a jednoczeinie poddajq siq modyfikacji. To, ze ulatwiajq percepcjq nie oznacza, ze 
determinujq jq bezwzglqdnie. 

Schematy poznawcze to rowniez programy uzyskiwania informacji z otocze- 
nia. Proces poszukiwania inforrnacji zazwyczaj jest kierowany przez oczekiwania 
i hipotezy, ktorych podstawq sq schematy (widzimy przede wszystkim to, czego 
oczekujemy). Schematy tworzqc gotowoSC percepcyjna, przesqdzajq o tym, ktore 
informacje zostanq zauwazone, a ktore niezauwazone. Wzajemne powiqzanie uwagi 
i schematow ponawczych stanowi istote procesu poznaw~zego'~. Kolejnq funkcjq 
schematow jest interpretowanie tego, co poznawane. Schemat czy zbior schematow 
moze pelniC funkcjq nieformalnej i niewyartykulowanej teorii wyjainiajqcej nature 
zdarzen, przedmiotow czy sytuacji. Calkowity zbior schematow, dajqcy mozliwoSC 
interpretowania Swiata, w jakimS sensie jest prywatnq teoriq rzeczywistoici. 

Proces poznawania i rozumienia jest porownywalny z procesem testowania 
hipotez. Jezeli schemat nie wyjainia jakiegoi aspektu tego, co poznawane, to pod- 
miot poznajqcy ma dwie mozliwoSci. Kontynuujqc proces poznawania i rozumie- 
nia, korzysta z tego schematu - mimo tego, ze skutkuje to niepehym poznanieml 
rozumieniem - lub odrzuca schemat i poszukuje innego. Schematy przypomina- 
jq teorie z jeszcze innego powodu. Tak jak do przewidywania czy wnioskowania 
o nieobsenvowalnych faktach czy sytuacjach uiywa siq teorii, tak dziqki schema- 
tom nie trzeba obsenvowaC wszystkich aspektow zdarzenialsytuacji. Innymi slo- 
wy, schemat dostarcza informacji, ktore daleko wykraczajqpoza obsenvacje. W tej 
sytuacji trudno jest stwierdziC, ktore aspekty przekonan dotyczqcych obiektow czy 
zdarzen opierajq sic na informacji sensorycnej, a ktore sqpo prostu konsekwencjq 
interpretacyjnej funkcj i ~chematu'~. 

24 Por. Z. C h I e w i n s k i  [red.]: Psychologiapoznatvcza w trzech ostatnich dekadachXY~viekzt, Gdansk 2007, 
GWP, s. 79; E. A r o n s on,  G. W i e c z o r k o w  s k a: Kontrola nasqch myili i ztczui., Warszawa 200 1 ,  Wydawnic- 
two Jacek Santorski & CO, s. 46; T. M a r  u s z e w s k i: Psychologia poznania, Gdansk 2002, GWP, s. 53-67. 

25 D.E. R u m  e I h a r t: Schematy - cegielkipoznania, w: Z .  Chlewinski [red.]: Psychologiapoznatvcza ... , op. 
cit., s. 435436.  
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Obie postaci wiedzy milczqcej: ,,wiedza, jak" oraz milczqce zalozenia budu- 
jqce rame odniesienia dla powania naukowego pozostajq we wzajemnej relacji. 
Rama interpretacyjna jest kontekstem dla umiejqtnoSci niezbqdnych dla naukowe- 
go badania. Natomiast ,,wiedza, jak" - rezultat doiwiadczenia - bywa pomocna 
w interpretacji kontekstu (,,DoSwiadczenie jest niezbywalnym elementem rozu- 
mienia Swiata")16. Nabywanie doiwiadczenia skutkuje jednoczeSnie przejqciem 
i utnvaleniem ramy odniesienia. 

Wiedza milczqca nie tylko ksztaltuje praktykq naukowq i proces pomania na- 
ukowego, ale odgrywa tez istotnq role w rozwoju nauki. W koncepcji Polanyi'ego 
rozwoj nauki nie polega na kumulacji wiedzy, ale na zmianie systemu teoretycne- 
go wywolanej odkryciem naukowym. 

Warunkiem koniecznym miany  w nauce jest dostrzezenie problemu, ktory 
moze zblizad do nowego odkrycia. W tym przypadku wiedza milczqca daje moz- 
liwoSC antycypowania tego, co jest jeszcze niezdeterminowne przez zalozenia 
i przynaleznoSC do wspolnoty: 

,,WidzieC jakiS problem, to widzieC coS, co jest ukryte, to mieC poczucie koherencji dotychczas 

nieogarnianych szczego1ow. [...I WidzieC problem, ktorego efektem stanie siq wielkie odkrycie, to 

widzieC nie tylko cog, co jest ukryte, ale widzied to, czego inni nawet nie przecz~wajq"~'. 

Istotnq czqiciq okreilonej ramy odniesienia w nauce jest zbior zalozen, ktore 
Polanyi okreSla najczqSciej jako wizjq nauki. Wizj a nauki kreuj e obraz Swiata. Za 
Alinq MotyckquSciSlijmy, ze chodzi o naukowy obraz Swiata. Granice Swiata nauki 
wymacza teoria podstawowa, stqd sfonnulowania typu: Swiat fizyki klasycmej, 
Swiat kopernikanski czy Swiat kwantowy. ~ w i a t  nauki zalezy od naukowego ob- 
razu Swiata, ktory jest ideq poprzedzajqcq sformalizowany Swiat teorii (milczqca 
wiedza wyprzedza ponanie sformalizowane). Obrazem Swiata ptolemejskiego jest 
idea geocentrycznoSci, a obrazem Swiata kopernikanskiego jest idea heliocentrycz- 
noSci (tak jak determinim psychicny tworzy naukowy obraz Swiata freudowskiej 
psychoanalizy czy kartezjanska wizja przyczynowoSci - obraz Swiata fizyki Kar- 
tezjusza). Nie zawsze mozliwe jest wskazanie idei konstytuujqcej okreilony Swiat 
nauki, poniewaz jej cechq istotnq jest mglistoSC, nieostroid, niewyrazist~SC'~. Za- 
lozenia skladajqce siq na wizjq nauki sq milczqce z dwoch powodow. Po pienvsze, 
sq ,,mglisteV, a wiec trudne do zwerbalizowania. Po drugie, dla kolejnych pokolen 
uczonych/badaczy sq oczywiste; tak wiqc ich artykulowanie jest zbcdne. 

26 M. P o l a n y  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 149. 
27 M. P o l a n y  i: The Tacit Dimension, op. cit., s. 2 1-22. 
28 A. M o t  y  c k a: Rozum i intuicja w nauce, op. cit., s. 275-277. 
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Jak byla juz o tym mowa, momentem krytycznym dla budowania (lub zmiany) 
ramy odniesienia sa, wielkie odkrycia naukowe. Kiedy odkrycie os iga  status wie- 
dzy ustalonej i staje siq przedmiotem rutynowego nauczania, nastqpcy traktujqjego 
rezultaty jako fundament ich wlasnego systemu interpreta~yjnego'~. Nie zawsze 
jednak odkrycie w nauce skutkuje powstaniem systemu myilowego, wokol ktorego 
tworzy siq szkola badarilodkryc naukowych. Zaakceptowanie odkrycia i zwiqzanej 
z nim wizji Swiata nie zachodzi w oparciu o procedure racjonalnq. Raczej jest pro- 
cesem heurystycznym: 

,,Fonnalna argumentacja, ktora wspiera siq na pewnej ramie interpretacyjnej nie moie by6 prze- 

konujqca dla osob, ktore polegajq na innej ramie. Adwokaci nowego systemu mogq nawet nie zostac 

przez te osoby wyshchani, poniewaz najpienv musieliby je nauczyc nowego jczyka. Nikt nie moze 

nauczyd siq nowego jqzyka, jeSli nie wierzy, ze on coS maczy. Wroga publicznoSC moze odrzucic 

nowe koncepcje [...I w obawie, ze akceptacja doprowadzi do wnioskow, ktore - slusmie lub nie 

- budza, w niej sprzeciw. Zwolennicy nowego systemu mogq przekonad publicznoSC tylko poprzez 

pozyskiwanie jej intelektualnej sympatii dla doktryny, ktora nie jest jeszcze ~rozumiala"~~. 

Sam akt odkrycia naukowego nie podlega Scislym zasadom. Niektore z od- 
kryC naukowych polegajq na modyfikacji ramy. Inne sq rezultatem przekonania, 
ze ,,istniejqca wiedza implikuje znacznie wiqcej niz to, co zostalo juz ujawnione, 
wyartykulowane". Jeszcze inne wynikaj q z umiej qtnoici odrmcenia obowiqzuj qcej 
wizji Swiata31. 

Zwyciqstwo nowej wizji zapoczqtkowuje - stopniowy i powolny - proces 
tworzenia siq consensusu. Zdaniem Polanyi'ego, consensus lqczqcy i wyroznia- 
jqcy wspolnotq uczonych jest podstawq wspolczesnej nauki. Consensus ten ma 
charakter milczqcego, bo niedajqcego siq wyrazik w slowach i nieskodyfikowa- 
nego porozumienia. ,,Milczqcymi uzgodnieniami" stajq siq zalozenia dotyczqce 
chociazby tego, co jest uznawane za naukowe: co jest faktem, a co interpretacjq. 
Zalozenia te strukturalizujq Swiat nauki oraz dookreilaja, sposoby jego weryfi- 
kacj i i interpretacji. Zwolennicy nowego odkrycia zaczynajq j e traktowak j ako 
oczywiste, mozliwe do wyjainienia same przez siq i nie podlegajqce negocjacjom. 
Jedynym uzasadnieniem dla tych zalozen jest consensus. Mowiqc jqzykiem Pola- 
nyi'ego: ,,weryfikacja (odkrycia) jest przeksztalcana w silq przekonan, ktore uzna- 
wane sq za prawdziwe". Dopiero zmiana ramy odniesienia powoduje, ze to, co dla 
czlonkow wspolnoty bylo oczywiste i ,,milczqce" (utajone), staje siq jawne, ale 
nieoczywiste3'. Milczqce uzgodnienia dotyczq tez jqzyka. Kazda wspolnota budu- 

29 M. P o 1 any  i: Personal Knotvledge, op. cit., s. 17 1. 
30 Ibidem, s. 15 1. 
3' B. T u c h a ri s k a: Koncepcja poznania i nauki M Polanyi 'ego, ,,Zagadnienia Naukonawstwa", 1990, 

nr 3, s. 407-408. 
32 M. P o 1 any  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 172; M.  P o 1 any  i: Science, Faith and Society, op. cit., 

s. 36; T .  H o l o  w k a: Myilenie potoczne, op. cit., s. 153-160. 
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je, w kontekicie ramy odniesienia, wlasnq terminologiq dla ,,wyrazania koncepcji 
i przeprowadzania argumentacji". Bez ,,milczqcych zalozen" aparatura pojqciowa 
bylaby nie~rozumiala'~. Na fundamencie milczqcych zalozen i milczqcych uzgod- 
nien budujq siq sforrnalizowane zalozenia dotyczqce zarowno teorii, jak i praktyki 
naukowej . 

Kiedy wytworzy siq system myilowy, rama odniesienia staje siq kontekstem 
dla poznania naukowego. Funkcjonuje jako schemat pomawczylintepretacyjny. 
Daje mozliwoSC spostrzezenia faktow na zasadzie: ,jezeli fakty sq zalozone, to 
je odkrywamy". JednoczeSnie ogranicza ich roznorodnoSd, tylko niektore fakty 
,,uznajeW za fakty naukowe 34. 

,,W obrebie dwoch roznych ram odniesienia ten Sam zakres dogwiadczenia przybiera postaC 

roznych faktow i roznych dar~ych"~~.  

Rama odniesienia pelni tez funkcjq nadawania sensu faktom i interpretowania 
danych. Kazde zdanie o faktach jest ich interpretacjq w Swietle akceptowanej wizji 
Swiata. Z tego powodu dwa konfliktowe systemy mySli sq rozdzielone ,,przepaSciq 
logicznq w tym samym sensie, w jakim problem jest rozdzielony od odkrycia, ktore 
rozwiqzuje ten problem". Dla Polanyi'ego, fakty naukowe sq wiqc konstruktami. 
Dziqki ramie odniesienia uczeni mogq przez jakiS czas IekcewazyC fakty, albo coS 
co uznajq za fakty, ktorych akceptowana przez nich rama (teoria) nie moze zinter- 
pret~waC'~. 

Rama odniesienia jest relatywnie tnvala. Nielatwo poddaje siq modfikacji, 
poniewaz trudno jest modyfikowaC to, co nie jest w pelni uiwiadomione. Ponad- 
to potwierdzanie ramy odniesienia (oraz podtrzymywanie tego, co umane przez 
wspolnotq za ,,oczywisteV) jest w interesie uczonych, bo daje im mozliwoSC odnie- 
sienia sukcesu: ,,usprawiedliwia satysfakcjq swoich wy~nawcow"~~.  

Uznanie odkrycia za wiedzq ustalonq skutkuje powstaniem tradycji naukowej. 
Wspolnota kultywuj e j ednq tradycj q, bo jest ona koniecznym warunkiem porozu- 
mienia. Tworzq jq zalozenia dotyczqce wizji Swiata oraz reguly praktyki naukowej. 
Tradycja naukowa/badawcza jest przekazywana kolejnemu pokoleniu uczonych 
poprzez rutynowe nauczanie, wiedzq podrqcznikowq oraz Scisly kontakt z auto- 
ryteternlmistrzem. Relacji mistrz-uczen Polanyi przypisuje role szczegolnq. Rela- 
cja ta w nauce - tak jak w wielkiej sztuce - polega na akceptacji podstawowych 
zalozen. Warunkiem koniecznym inicjacji w naukq jest bezkrytyczna akceptacja 
ramy odniesienia. Jest to mozliwe wlainie w warunkach personalnego kontaktu 
z mistrzem. Nabywajqc doswiadczenia pod okiem mistrza, adept przejmuje jedno- 

33 M. P o 1 a n y  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 15 1, 162. 
34 Ibidem, s. 161-162. 
35 M. P o 1 a n y  i: Science, Faith and Society, op. cit., s. 30. 
36 M. P o l a n y  i: Personal Knowledge, op. cit., s. 1 5 1. 
37 Ibidem. 
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czeinie jego wiarq w prawdziwoit kontekstu. Nie mozna stac siq naukowcem, o ile 
,,nie dokona siq zalozenia, ze naukowe doktryny i metody sq fundarnental~~e"~~. 
Bezkrytyczna akceptacj a wizj i nauki nie oznacza jednak, ze uczony jest ,,uwigzio- 
ny" w okreilonym systemie interpretacyjnym. 

W koncepcji Polanyi'ego wspolnoty uczonych lqczy swoisty kontrakt spo- 
lecny. Polega on nie na tym, ze jednostka swojq wolnoic przekazuje - tak jak 
u Hobbesa - w rqce suwerena, ale na tym, ze naukowcy dobrowolnie s h i q  ide- 
alom nauki3'. W swojej pracy uczony/badacz kieruje siq zarowno chqciq osiqgniq- 
cia profesjonalnego sukcesu, jak i pasjq poznawczq (dqzeniem do doiwiadczania 
intelektualnego piqkna). Jednoczeinie czuje siq zobligowany do podtrzymywania 
idealow nauki. To zobowiqzanie, podobne do zobowiqzania moralnego, jest gwa- 
rantem rozwoju nauki. 

Kazda wspolnota ,,wspierajqca postqp myili" uczy nastqpcow, ze zastana wie- 
dza jest przejiciowa. Jest tylko etapem prowadzqcym do nieznanych prawd; a gdy 
zostanq one odkryte mogq siq roznik od prawd, ktore je zrodzily. Tak wigc odzie- 
dziczona przez nastqpcow tradycja jawi siq im jako zadana. Co oznacza, ze mogq 
oni jq potwierdzak, reinterpretowak, ale tez odnawiad40. ,,Naukowa tradycja czerpie 
zdolnoik do odnawiania siq z wiary w ukrytq rzeczywistoik" oraz z poczucia zobo- 
wiqzania uczonych do ,,podqzania za ukrytymi prawdami" 41. 

Wspolnota wysoko ceni (powinna cenid) krytycyzm myilenia oraz pasje na- 
ukowe. Tworczy uczony, kierowany pasjq i zaangazowaniem wynikajqcym z eks- 
cytacji problemem niedostrzeganym przez innych, moze stak siq autorem odkrycia, 
ktore spowoduje zmianq w nauce. Pasja intelektualna i zaangazowanie przydajq 
badaniom emocjonalnego znaczenia, dziqki nim pewne problemy sq interesujqce 
i wartoiciowe dla badacza. Pasje intelektualne pelniq wiqc funkcjq selektywnq: 
decydujq o tym, ktore fakty - przez to, ze sq interesujqce dla badacza - stajq siq 
naukowo wazne4'. Zanim naukowiec oglosi jakiei odkrycie, musi je skonfrontowak 
z wlasnym (naukowym) sumieniem. Sumienie naukowe, rozumiane jako norma- 
tywne zasady rozstrzygajqce miqdzy intuicyjnymi impulsami a krytycznq procedu- 
rq - organizujelbuduje w ~ p o l n o t a ~ ~ .  Ten wqtek rozwazan Polanyi'ego, dotyczqcy 
roli pasji oraz sumienia naukowego w rozwoju nauki, iwiadczy o zbieznoici jego 
poglqdow z poglqdami wspolczesnych badaczy wiedzy milczqcej : o zakorzenieniu 
tej wiedzy w emocjach i wartoiciach. 

3S M. P o 1 a n y  i: Science, Faith and S o c i e ~ ,  op. cit., s. 32. 
39 Ibidem, s. 50. 

Ibidem, s. 41 ; por. tez B. T u c h a n s k a: Koncepcjapoznania i nazlki M Polanyi 'ego, op. cit., s. 410. 
4 '  M. P o 1 a n y  i: The Tacit Dimension, op. cit., s. 82. 
42 B. T u c h a A s k a: Koncepcja poznania i nauki M Polanyi 'ego, op. cit., s. 407. 
A3 ,,Conscience can then be used even to oppose the authority of the Bible where the Bible is found spiritually 

weak"; M. P o 1 a n y  i: Science, Faith and Society, op. cit., s. 38. 
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