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Zakończenie

Propozycja organizacji społeczeństwa, 
w którym żyłoby się ludziom optymalnie, to-
warzyszy badaczom od początku krystalizacji 
refl eksji naukowej. Część z nich konstruowała 
utopijne projekty, mające na celu zaproponowa-
nie „typu idealnego” wspólnot, które stanowiły 
przeświadczenia autorów o ich pozytywnym 
charakterze (np. względem realnie istniejących 
rozwiązań). Inni, do których zaliczam Poppera 
(por. także Dróżdż 2000: 52-53), prezentowali 
bardziej realistyczne podejścia, których głów-
nym zamierzeniem było pokazanie osiągalnej 
alternatywy wobec status quo. Ci drudzy, zdając 
sobie sprawę ze swoich ograniczeń i historycz-
nych zmienności nawet koncepcji naukowych 
(por. Kuhn 1968), opowiadali się za elimino-
waniem wad, minimalizowaniem negatyw-
nych skutków i zapewnianiem swobody myśli 
i słowa w społecznych strukturach. Podkreślali 
potrzebę metody małych kroków i korekty ist-
niejących instytucji bardziej niż rewolucyjnych 
projektów przebudowy społeczeństw. Tak też 
wygląda ogólny zarys propozycji socjologicz-
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nej Karla Poppera, wypływającej – co nie po-
winno budzić wątpliwości – z chęci polepszenia 
ludzkiej egzystencji oraz bardziej racjonalnego 
urządzenia organizacji społecznej, która byłaby 
bardziej odporna na zakusy totalitarnych inicja-
tyw. Nie oznacza to bynajmniej, iżby owa pro-
pozycja wolna była od wad i słabości.

Autor „Społeczeństwa otwartego” posta-
nowił walczyć piórem przeciw nietolerancji, 
niesprawiedliwości, obłudzie i fałszu, czyli 
mówiąc krótko, przeciw zamkniętości. Uważał 
on zagrożenia stwarzane przez rosnące w siłę 
różne odmiany totalitaryzmów za bardzo real-
ne i mogące w konsekwencji podważyć fun-
damenty otwartości. Wiedział także, iż chcąc 
skutecznie walczyć z ideologią zamkniętości, 
trzeba nade wszystko zdemaskować i odważyć 
jej podstawy, co oznaczało w praktyce rozpra-
wę z jej teoretykami. Prawdopodobnie dlatego 
sięgnął po bardzo zdecydowane – i co starałem 
się udowodnić – bardzo kontrowersyjne i dys-
kusyjne argumenty. Plan ten powiódł się w tym 
sensie, że „Społeczeństwo otwarte i jego wro-
gowie” wzbudziło istną „burzę z piorunami” 
w intelektualnych środowiskach oraz daleko 
poza ich granicami. Dzięki pracom Poppera 
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zaczęto żywo dyskutować o ideach leżących 
u podstaw cywilizacji europejskiej pomimo 
niezwykle trudnych czasów powojennych. 
Pojawiły się również opracowania krytyczne, 
w których wytykano autorowi „Nędzy history-
cyzmu” nadużycia interpretacyjne i fałszowa-
nie rzeczywistości. Niemniej jednak, główny 
cel został zrealizowany, ponieważ intensywnie 
dyskutowano nad fenomenem otwartości i jego 
zagrożeniami, a „Społeczeństwo otwarte” było 
jedną z najczęściej cytowanych pozycji w na-
ukach społecznych nawet w latach 80. ubiegłe-
go wieku. 

Pod pewnymi względami, o czym była 
mowa we wcześniejszych rozdziałach, propo-
zycja Poppera może wydawać się nazbyt try-
wialna, gdyż odwołująca się do powszechnie 
znanych idei humanitaryzmu, tolerancji, wolno-
ści, równości itp. Ale z tego, iż są to powszech-
nie znane ideały nie wynika automatycznie, że 
są powszechnie akceptowane i stosowane. 

Powracając do zasygnalizowanej we 
wprowadzeniu wieloaspektowości pragnę za-
uważyć, iż wizja Poppera obejmuje wszystkie 
pięć aspektów. Po pierwsze, przedmiot rozwa-
żań wiedeńskiego badacza istniej, obserwuje-
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my go codziennie, gdyż jest to społeczeństwo 
(ujmowane przez znanego epistemologa po-
przez pryzmat indywidualizmu metodolo-
gicznego) i zależności w nim występujące. Po 
drugie, w swoich pracach Popper opisywał 
zastany przez siebie stan społeczny z proble-
mami i dylematami, których wyjaśnienia i roz-
wiązania podjął się w licznych opracowaniach 
(aspekt trzeci). Starał się odpowiedzieć na py-
tanie dlaczego zależności występujące w spo-
łeczeństwie zamkniętym są złe. I wreszcie, 
sprawdzał swoje obserwacje, konstruując jed-
nocześnie konstrukt społeczeństwa otwartego, 
odpowiadającego swoistej prognozie. Aspekt 
przewidujący wydaje się być najdonioślejszym 
w dorobku społecznym Poppera, ponieważ 
związana z nim była propozycja open society 
(właściwie do końca nie osiągalna).

Przedkładana tu praca miała za zadanie 
ukazać także wady i uchybienia Popperow-
skich propozycji i koncepcji. Stanowić istne 
„laboratorium doświadczalne” dla takich pro-
pozycji hipotez, jak chociażby ta z rozdziału 
trzeciego, gdzie wskazywałem, iż główne idee 
społeczeństwa otwartego powstały (mogły 
powstać) poprzez sparafrazowanie „mowy 
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ku czci poległych w pierwszych latach woj-
ny peloponeskiej” Peryklesa. Czy z rozdziału 
piątego, w której zastanawiałem się nad ce-
lem użycia określenia społeczeństwo otwarte. 
Moim zamiarem było także, by tytułowe roz-
wiązania socjologiczne (i polityczne) stanowi-
ły pretekst do – przynajmniej – zamarkowania 
heurystycznie płodnych propozycji teoretycz-
nych i rozwiązań praktycznych, o których 
„dywagowałem” w rozdziale ósmym. Innymi 
słowy, moim zamysłem nie była sucha, idio-
grafi czna rekonstrukcja założeń socjologii i fi -
lozofi i polityki Poppera, lecz raczej krytyczna 
refl eksja nad ich podstawami, także w celu 
odniesienia ich do bardziej współczesnych 
propozycji.

Cała książka koncentruje się w gruncie 
rzeczy na społecznych poglądach Karla Poppe-
ra, a w szczególności na powszechnie znanym 
konstrukcie społeczeństwa otwartego. Wska-
zanie przesłanek na temat tezy, iż propozycja 
socjologiczna jest epifenomenem, tzn. zjawi-
skiem wtórnym, koncepcji epistemologicznych 
i metodologicznych zdaje się być najdonioślej-
sza. W celu zrozumienia tej powagi nie mo-
głem pominąć rekonstrukcji głównych założeń 
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z zakresu fi lozofi i nauki, gdyż tylko poprzez 
ich wyartykułowanie można było dostrzec de-
precjację śmiałych hipotez przebudowy społe-
czeństw (co stoi w sprzeczności z podstawami 
epistemologii Poppera).

Gwoli ścisłości należy również zauwa-
żyć, że nawet współcześnie, tzn. z perspektywy 
czasu i krytyki, warto sięgnąć do prac socjolo-
gicznych i fi lozofi cznych Poppera. Łamią one 
bowiem przyjęte kanony interpretacji i trakto-
wania poszczególnych myślicieli (Platon), ale 
także mogą być pouczające, jak nierzetelna 
może być krytyka innych (Hegel, Marks). Na 
pewno godne uwagi i pogłębionych analiz są 
metodologiczne składowe socjologicznej pro-
pozycji, które naturalnie wypracowane zostały 
na płaszczyźnie metodologii nauk przyrodni-
czych (realizm, racjonalizm, krytycyzm, falli-
bilizm, indeterminizm).

Nie zapominajmy wszakże, iż najbardziej 
podstawowym zagadnieniem wszelkiej polityki 
według Karla Poppera była „kontrola nad tymi, 
którzy kontrolują, kontrola niebezpieczeństw 
akumulacji władzy, sprawowanej w imieniu 
państwa” (Popper 1993b: 138). Ten aspekt 
zaś w ogóle nie uległ dezaktualizacji, a moż-
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na pokusić się o twierdzenie, że wraz z czasem 
przybrał na wartości. Jesteśmy świadkami po-
wstawania coraz to nowszych i bardziej wyrafi -
nowanych lub wykształcania się z istniejących 
form organizacyjnych instytucji kontroli indy-
widuów i całych społeczności, możliwych na 
olbrzymią skalę dzięki nowym technologiom 
teleinformacyjnym (Baranowski, Mika 2012). 
Jednak elementem obejmującym cały obszar 
refl eksji Poppera od fi lozofi i nauki po socjolo-
gię, również niepodlegającym przedawnieniu, 
jest racjonalny krytycyzm:
„I to właśnie jest podstawą epistemologii i meto-
dologii, dostarcza bowiem wskazówki, jak uczyć 
się bardziej systematycznie i jak posuwać się 
szybciej (nie tylko w interesie technologii: dla 
każdego indywidualnego poszukiwacza prawdy 
zagadnienie, jak przyspieszyć własny rozwój, 
jest sprawą pierwszorzędnej wagi). Sprowadza 
się ona do prostej zasady: należy wyszukiwać 
własne błędy – lub innymi słowy, należy pod-
chodzić krytycznie do własnych teorii. 

Wydaje się, że krytycyzm jest jedyną dro-
gą, która prowadzi do odkrywania własnych 
błędów i systematycznego uczenia się na nich” 
(Popper 1993b: 387).
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To jest zasadnicza idea „oświetlająca” 
dorobek naukowy Poppera, będąca fundamen-
tem falsyfi kacjonizmu, zasady rozwoju nauki, 
cząstkowej inżynierii społecznej, a nawet czyn-
nikiem różnicującym społeczeństwo otwarte 
(krytyczny racjonalizm) od zamkniętego (ir-
racjonalizm, postawa magiczna). Humanita-
ryzm, wolność, egalitaryzm, indywidualizm, 
ruchliwość społeczna czy demokracja, to kon-
sekwencje przyjęcia perspektywy racjonalnego 
krytycyzmu, która stymulowała je i była wobec 
nich pierwotna w całokształcie prac Poppera, 
gdyż wypracowana na obszarze fi lozofi i nauki.
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