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Rygoryzm w anarchizmie.  
Sumienie naukowe  

a dążenia do wiarygodnego poznania 
 
 

Wprowadzenie 
 

 
umienie jest kategorią od dawna obecną w naukach o człowieku, 

choć znacznie rzadziej mówi się o sumieniu naukowym. Tak dookre-
ślone sumienie stanowi kwestię zasadniczo związaną z zagadnieniem 
etosu naukowego i podnoszone jest głównie w kodeksach etyki na-
uki. Wraz z zagadnieniem etosu i sumienia w obszar dziedziny two-
rzenia wiedzy wprowadzany jest rygor. Wydawać mogłoby się, iż za-
kłócać on będzie twórczy charakter poznania. Możliwe jest jednak, że 
paradoksalnie gorset rygoru nakładany na twórcze poznanie nauko-
we pozwala twórczo osiągać cele stawiane przed tym poznaniem. 
 
 

Idea etosu naukowego 
 
Jedno z lepiej rozpoznawanych stanowisk w etosie naukowym 

stanowi perspektywa nakreślona przez Roberta K. Mertona1. Autor 
—————— 

1 Zob. R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002. 
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charakteryzował etos jako zbiór wartości i norm obligujących ludzi 
nauki. Te wartości i normy przez swoje obowiązywanie przyczynia-
ją się do osiągania instytucjonalnego celu nauki polegającego na 
powiększaniu zasobu wiarygodnej wiedzy. Wyrażane są w postaci 
preferencji, przepisów, nakazów i uprawnień. Podlegają internaliza-
cji w procesie naukowej socjalizacji i w ten sposób kształtują indy-
widualne sumienie naukowca.  

W obrębie etosu naukowego Merton wyodrębnia cztery zespoły 
norm: uniwersalizm, komunizm, bezinteresowność i zorganizowa-
ny sceptycyzm. Uniwersalizm wyrażać ma się w zasadach nieogra-
niczonych innymi czynnikami niż talent dostępu do procesu two-
rzenia wiedzy oraz uznawania twierdzeń naukowych za słuszne, o ile 
odpowiadają kryteriom zgodności z obserwacją i odniesione zostały 
do dotychczasowego systemu wiedzy. Pozostałe kryteria nie są legi-
tymizowane, co skutkuje niezależnością nauki od czynników natury 
partykularnej, np. politycznej lub wyznaniowej. Komunizm, a właści-
wie komunitarianizm, w zakresie tworzenia wiedzy i praw własności 
wobec niej wyraża się z kolei w nakazie publicznego komunikowa-
nia rezultatów badań i nieograniczonym przepływie informacji. Re-
spektowane jest jednak tu prawo do uznania pierwszeństwa odkry-
cia. Omawiany zespół zasad zapewnia rozwój nauki, czyniąc ją ak-
tywnością społeczną, a jej rezultaty własnością całej wspólnoty. Bez-
interesowność jest grupą zasad strzegących niezależności aktywno-
ści naukowej od motywów innych niż budowanie wiarygodnej wie-
dzy. W związku z tym wiąże się ona z mechanizmami publicznej kon-
troli przebiegu i efektów poznania naukowego oraz akcentowania wa-
gi odpowiedzialności i uczciwości. Ostatnią grupą zasad jest zorgani-
zowany sceptycyzm. Wyraźnie uwidacznia się on w zasadzie racjo-
nalnego uznawania przekonań, obowiązku testowania wyników ba-
dań w ogniu krytyki oraz założeniu czasowego tylko uprawdopodob-
nienia rezultatu badawczego. 

Wyodrębnione przez Mertona w obrębie etosu nauki zespoły za-
sad występują także współcześnie. Lektura Kodeksu Etyki Pracownika 
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Naukowego2, czy też Dobrych obyczajów w nauce3 uzmysławia mię-
dzypokoleniowy charakter tych składników. Etos nie jest jednak 
skostniałą strukturą. W jego zakresie znajdują się także mniej sta-
bilne elementy. Gdy odnieść się do norm regulujących techniczne 
procedury osiągania celów poznania naukowego, to łatwo dostrzec 
ich czasową zmienność. Rozwój nie jest przecież możliwy bez zmiany. 
W każdym razie etos naukowy jest wytworem wspólnoty ludzi na-
uki i podlega internalizacji w procesie socjalizacji w obrębie tej wspól-
noty. Staje się tym samym częścią indywidualnego sumienia repre-
zentanta tej społeczności. 

Aktywność poznawcza skodyfikowana i uregulowana w formie 
nauki służy osiąganiu celów poznawczych oraz praktycznej popra-
wie szeroko rozumianej kondycji człowieka. U podstaw poznania 
naukowego leżą zasady racjonalności zabezpieczające to poznanie  
i cele, do których ono zmierza przed oddziaływaniem czynników po-
zaracjonalnych. Wśród tych zasad wymieniana jest: intersubiektyw-
na sprawdzalność, intersubiektywna komunikowalność oraz uznawa-
nie przekonań w granicach niezawodności, jaki gwarantują środki 
i metody wnioskowania4. W rezultacie poznanie podlegające tym za-
sadom możliwe jest do traktowania jako trafne i wiarygodne.  

Gwałcenie tych i innych zasad poprawności naukowej jest nie-
eteyczne tak samo, jak nieetyczny jest każdy czyn szkodzący zuni-
wersalizowanej wartości, zarówno powszechnie uznawanej, jak i lo-
kalnie ograniczonej. Oznacza to więc, że nabywanie kompetencji 
prowadzenia badań naukowych oraz wykorzystywanie ich w prak-
tyce badawczej jest obowiązkiem etycznym badacza. Poznanie pro-
wadzone w sposób nierespektujących zasad racjonalności obciążone 
jest niekontrolowanym ryzykiem błędnych rezultatów, zafałszowań 
i nadużyć. Jego wyniki z powodu autorytetu, jakim cieszy się nauka, 

—————— 

2 Zob. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Załącznik do uchwały nr 10/2010 Zgro-
madzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 r.  

3 Zob. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001. 
4 Por. J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1976. 
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wykorzystywane bywają w poczuciu zaufania i stają się podstawą 
niekiedy nawet długofalowych praktyk. Stąd troska środowisk na-
ukowych o nadrzędny mechanizm kontroli błędów i nadużyć, ja-
kim jest właśnie indywidualne sumienie. 

 
 

Specyfika sumienia 
 
Sumienie powiązane jest z doświadczaniem moralności, prze-

żywaniem wartości dobra i zła, oraz wynikającym z tego poszuki-
waniem odpowiedzi na pytanie o powinność. Ujawnia się w sytu-
acjach konfliktu wewnętrznego wynikającego z moralnej oceny roz-
bieżności w możliwych wyborach, dążeniach, motywacjach lub kon-
fliktach pomiędzy obowiązkiem a pokusami5. Uwikłane jest jednak 
w procesy formułowania sądów, a to już domena rozumu. Dlatego też 
jedną z popularniejszych definicji sumienia jest zapewne ta, iż su-
mienie stanowi zdolność spontanicznego formułowania sądów nor-
matywnych na temat określonych zachowań6. Sądy te mają najczę-
ściej postać imperatywów, gdy adresowane są do przyszłych stanów 
i zachowań lub deklaratywów, jeśli odnoszą się do sytuacji z prze-
szłości7. Ich występowaniu towarzyszą również doświadczenia emo-
cjonalne, jak na przykład strach i niepokój z niespełnienia albo ra-
dość z wywiązania się nakazów sumienia w stosunku do bieżącej 
sytuacji oraz odpowiednio żal, poczucie winy, wstyd bądź duma, 
gdy deliberacji poddawana jest przeszłość.  

Sumienie funkcjonuje, opierając się na systemie wartości osoby, 
jej wiedzy o świecie, procesach emocjonalnych oraz wolicjonalnych. 
Rozpoznaje sytuacje konfliktu wartości lub norm, powoduje reakcję 
emocjonalną odpowiednią do czasu występowania tego konfliktu 

—————— 

5 Zob. J. Krokos, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki 

o sumieniu, Warszawa 2004. 
6 Por. J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1993.  
7 Por. tamże. 
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oraz wzbudza gotowość do podjęcia działań w określonym kierun-
ku. Nie decyduje jednak o ostatecznie podejmowanym działaniu, po-
zostawia to innym procesom psychologicznym. 

Sumienie indywidualne, jak wykazano wyżej, ma też społecz-
nych charakter. Polega bowiem na spostrzeganiu czynu i przeży-
waniu tego spostrzeżenia z perspektywy Innego lub grupy. Wzbu-
dza też emocje o charakterze społecznym, jak wstyd i poczucie wi-
ny, które motywują do podejmowania aktywności ze względu na 
społecznego odbiorcę i przynajmniej wyobrażonego obserwatora. 
Co więcej zinstytucjonalizowane sumienie wyraża się w etosie. Na-
leży jednak podkreślić, że sumienie nie musi być tożsame z naka-
zami moralnymi grupy społecznej, z którą identyfikuje się podmiot 
sumienia. Jest ono bowiem „spontanicznym kierowaniem się uczu-
ciem wewnętrznej aprobaty”8, które w aspekcie behawioralnym wy-
raża się w trwaniu przy rozstrzygnięciach sumienia. Aczkolwiek 
zbieżność etosu i indywidualnego sumienia wydaje się większa w na-
uce niż w innych dziedzinach. W nauce zobiektywizowana słusz-
ność moralna stanowi w pewnym sensie zinstytucjonalizowany 
standard. Zasadniczo bowiem niekwestionowalny jest jej intersu-
biektywny charakter, wraz z intersubiektywnie podzielanymi war-
tościami i celami, którym ma ona służyć. Mimo więc subiektywi-
stycznej natury sumienia jego relacja do etosu, określona jakością 
socjalizacji, raczej nie pozostawia wiele miejsca do wyizolowanego 
formowania się unikalnych indywidualnie własności sumienia. 
Oczywiście tak dzieje się przy założeniu pełnej socjalizacji adepta 
nauki w środowisku naukowym. Jeśli jednak ten warunek jest speł-
niony, to poznanie kanonu zasad metodologicznych oraz uczucia 
żywione wobec tego kanonu wydają się integrować w indywidual-
nym sumieniu w jeden kompleks. 

Przeżywanie aktów sumienia jest z perspektywy podmiotu prze-
życiem realnego dobra lub zła9. Sumienie można więc traktować ja-

—————— 

8 J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia…, s. 23. 
9 Por. tamże, s. 25 
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ko normatywny system diagnostyczny. Rozpoznaje ono, co jest do-
brem, a co złem w zakresie celów i środków ich osiągania, pozo-
stawiając już jednak wybór pod kontrolą innych procesów. Sumie-
nie nie jest jednak nieomylne. Zakres dostępnych informacji oraz 
dokładność ich przetworzenia decydować będzie o trafności dia-
gnoz. Jednakże przeżywaniu aktów sumienia, niezależnie od traf-
ności rozpoznania, towarzyszyć będzie przekonanie o realności tego 
spostrzeganego lub wyobrażanego dobra i zła. Ten element w in-
dywidualnym sumieniu pozostaje jego najbardziej subiektywnym 
składnikiem. Nie formułuje się też wobec niego tak stanowczych 
oczekiwań intersubiektywnego podzielania, jak w stosunku do zna-
jomości norm i zdawania sobie sprawy z tego, co w danym kręgu 
społecznym uchodzi za wartość. 

 
 

Metodologia nauki a sumienie 
 
Kazimierz Ajdukiewicz po raz pierwszy w polskiej literaturze 

użył pojęcia sumienia naukowego, kiedy mówił, iż jego zasady pod-
legają kodyfikacji przez metodologię nauki10. W ślad za nim póź-
niejsi autorzy zaczęli przywoływać to pojęcie11. Metodologia, opisu-
jąc i wyjaśniając elementy procesu postępowania badawczego, wska-
zuje jednocześnie na warunki, które sprzyjają osiąganiu celów na-
ukowych (opis, wyjaśnianie, przewidywanie) oraz te, które to utrud-
niają lub uniemożliwiają. W tym sensie metodologia nauki, oprócz 
opisu, kreśli także normatywną wizję procedur i procesu aktywno-
ści naukowej. Źródłem rozstrzygnięć jest najczęściej obserwacja 
efektywności rozwiązań stosowanych w praktyce badawczej12. Jeśli 
więc zakładane cele poznawcze osiągane są przez badaczy wyko-
rzystujących metody danego rodzaju i dodatkowo ich efektywność 

—————— 

10 Por. K. Ajdukiewicz, Logika praktyczna, Warszawa 1975. 
11 Por. J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1999. 
12 K. Ajdukiewicz, Logika praktyczna…, s. 175; J. Kmita, Wykłady z logiki... 
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nie jest jednorazowa, to te właśnie metody i warunki ich stosowania 
wskazywane będą jako pożądane, gdyż gwarantujące poznanie bar-
dziej wiarygodne niż inne metody. 

Metodologia nauki zgłasza zatem roszczenia powinnościowe (im-
peratywne) w zakresie poznania. Mogą to być roszczenia teleologicz-
ne, ale też tetyczne. Pierwsze wiążą się z epistemicznym autoryte-
tem nauki, a zatem podpartym wiedzą jako uzasadnieniem celu lub 
sposobu osiągania tego celu. Drugie zaś wiążą się z autorytetem de-
ontycznym, opartym na woli arbitra wyrażanej zwykle w przeka-
zie środowisk mających moc decyzyjną w zakresie tego, co uznawane 
jest za dopuszczalne w określonym miejscu i czasie13. Powinność te-
leologiczna ma charakter instrukcji spełniającej implikację: „Jeśli da-
ny rezultat ma zostać osiągnięty, to powinno się zastosować wska-
zane metody i działania”. Powinność tetyczna jest ustanowiona na-
kazem i poleceniem. Jej realizacja wynika z podległości władzy ja-
kiegoś suwerena. Warto wspomnieć również o powinności aksjolo-
gicznej. Domaganie się jednak respektowania określonych zasad ze 
względu na same wartości objęte jest zakresem powinności episte-
micznych, np. prawda, i tetycznych, np. wartości określone nakazem 
autorytetu. Te trzy kategorie powinności pokrywają się z zakresem 
tworzonym przez normy techniczne i moralne kodyfikowane w ra-
mach metodologii nauki. 

Poza nielicznymi wyjątkami osiąganie celów poznania naukowe-
go utrudniają powinności tetyczne. Z tego też powodu metodolo-
gowie czynią starania eliminowania ich z obszaru metodologii, któ-
ra jest tworem ludzkiej aktywności, a prowadzenie badań i ich ko-
munikacja ma charakter społeczny. Trudno zatem oczekiwać braku 
występowania czynników powodujących zobowiązania. Związane 
są one bowiem z potrzebą aprobaty, przynależności, ale też władzy  

—————— 

13 Por. A. Brożek, Autorytet deontyczny i epistemiczny w sytuacji imperatywnej, [w:] 
Fenomen normatywności, red. A. Brożek, B. Brożek, J. Stelmach, Kraków 2013, 
s. 55-75; A. Brożek, Błąd naturalistyczny z metodologicznego punktu widzenia, 
[w:] Fenomen normatywności…,  s. 153-177. 
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i znaczenia. Praktyka badawcza podlega również przeróżnym mo-
dom społecznym oddziałującym zarówno na obszar podejmowanej 
problematyki badawczej, jak i metod jej eksploracji oraz prezentacji. 
Ponadto uzależniona jest także od indywidualnych dyspozycji i kom-
petencji metodologicznych poszczególnych badaczy. W obliczu tych 
determinantów trafności poznania obyczajowość naukowa konsty-
tuuje indywidualne sumienie naukowe, które wzorem ponaoptycz-
nego stróża odwołującego się zarówno do powinności teleologicz-
nych, jak i tetycznych, reguluje praktykę badawczą. Zabezpiecza 
w ten sposób wiarygodność indywidualnych ustaleń poznawczych, 
a w dłuższej perspektywie kondycję jednostek ludzkich i systemów 
społecznych.  

Sumienie naukowe bywa sprowadzane do poziomu świadomo-
ści metodologicznej lub, węziej, metodologicznego rygoryzmu. Ten 
ostatni domaga się jednak eksplicytnych uzasadnień, stąd sumienie 
naukowe trudno utożsamiać wyłącznie z nakazami moralnymi, zo-
bowiązaniami lub kategorycznymi imperatywami. Wymaga więc 
ono także doświadczenia zasadności danych rozwiązań, poznania, 
rozeznania, rozpoznania i potwierdzenia słuszności, co daje się za-
obserwować tym wyraźniej w naukach empirycznych i odpowiada-
jącym im metodologiach szczegółowych. Od potwierdzania słusz-
ności niedaleko już do skojarzenia, iż sumienie naukowe, a wraz z nim 
metodologiczny rygoryzm „są na usługach prawdy”14. 

 
 

Świadomość metodologiczna 
 
Metodologia, kodyfikując reguły określające techniczne warunki 

wiarygodnego poznania, wykazuje też cechy systemu kulturowego15. 
Można ją ująć jako system reguł racjonalizujących czynności pozna-

—————— 

14 Por. J. Stelmach, O problemie prawdziwości norm inaczej, [w:] Fenomen normatyw-

ności…, s. 45-54. 
15 Zob. J. Kmita, Wykłady z logiki..., s. 31. 
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nia. Takie ujęcie wymaga odwołania się do pojęcia czynności racjo-
nalnej. Otóż w ujęciu Jerzego Kmity16 czynność jest racjonalna, o ile 
opierając się na wiedzy, jaką dysponuje podmiot wykonujący, pro-
wadzi ona do rezultatu najbardziej preferowanego przez ów pod-
miot. Czynność taka odpowiada uświadamianemu celowi podmiotu 
oraz wiedzy na temat środków jego osiągania. Z kolei ten optymalny 
dla podmiotu efekt czynności racjonalnej stanowi jej sens.  

W procesie osiągania pożądanych rezultatów dochodzić może do 
utrwalania optymalnych sposobów postępowania przez formuło-
wanie zestawu reguł. Na skutek społecznej komunikacji reguły te 
będą się upowszechniać w określonej grupie ludzi, czyniąc ją przez 
to wspólnotą celów oraz reguł ich osiągania (co odpowiada definicji 
grupy kulturowej). Reguły funkcjonują więc jako element spajający 
czynności z ich sensami, a poprzez społeczne upowszechnianie na-
bierają one charakteru kulturowego. Czynność i jej sens mogą być 
uzależnione od grupy. Dzieje się tak wówczas, gdy realizacja sensu 
danej czynności racjonalnej warunkowana jest trafną interpretacją 
tej czynności przez zewnętrznego odbiorcę. Kmita stosuje w tym 
kontekście określenie: czynność racjonalna nastawiona na interpre-
tację. Podmiot czynności, decydując się na jej wykonanie, oczekuje 
jej społecznego odbioru zgodnego z jego intencją. By tak się stało, 
potrzebne jest istnienie podzielanych społecznie reguł interpretacji. 
Reguły interpretacji oraz reguły technologiczne wyznaczają więc 
odpowiednio kulturowy (społeczny) i naturalny (pozaspołeczny) 
sens czynności racjonalnych. O ile sens naturalny da się osiągnąć 
poza grupą, o tyle kulturowy, by zaistniał, wymaga obecności osób 
zaznajomionych z regułami integrującymi czynność z sensem, któ-
rym może być stan maksymalnie preferowany przez wykonawcę 
lub cel i intencja wykonawcy. 

W świetle tych informacji metodologię nauki można ująć jako 
system reguł technologicznych (instrumentalnych) i interpretacyj-
nych, które racjonalizują (czyli prowadzą do maksymalnie prefero-

—————— 

16 Por. tamże.   
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wanego przez wykonawcę celu) czynności poznania i które na sku-
tek internalizacji stają się treścią świadomości metodologicznej. Re-
guły te określają od strony instrumentalnej postępowanie prowa-
dzące do wiarygodnego poznania oraz gwarantują odbiorcy możli-
wość dekodowania, kategoryzacji i rekonstrukcji intencji podmiotu 
czynności poznawczych17. Do tych ostatnich należą możliwość ko-
munikacji w działaniach poznawczych i ich efekty oraz poddanie 
ich społecznej weryfikacji. Te intencje (sensy) zostały zresztą zinsty-
tucjonalizowane w ramach metodologii badań empirycznych w po-
staci zasad intersubiektywnej komunikowalności i intersubiektyw-
nej sprawdzalności. Obie nazywane są w koncepcji Kmity wersjami 
słabej zasady racjonalności. To w nich zasadne wydaje się upatry-
wanie podstawy zasady transparentności badań i ich raportowania, 
mocno podkreślanej przecież w etosie naukowym. Wśród innych 
niewykluczających się wzajemnie intencji podmiotu czynności wy-
mienić można: przekonanie odbiorcy do przyjęcia lub akceptacji 
jakiegoś stanowiska, wzbogacenie społecznie podzielanej wiedzy, 
uzyskanie uznania i prestiżu w grupie itp. Wskazuje to tym samym 
na społeczny charakter czynności poznawczych i konstruowania 
wiedzy. Nie przesądza jednak o prymarności i absolutyzacji tego 
charakteru18. 

Kmita uczula jednak, że pojęcie czynności racjonalnej jest ideali-
zacją. Żadna bowiem czynność ludzka nie jest absolutnie racjonal-
na, czyli świadomie realizowana oraz zorientowana na efekt uświa-
damiany i optymalny w ocenie podmiotu19. Wprawdzie w przy-
padku obszaru aktywności ludzkiej, jakim jest nauka (dziedzina re-
gulowana zasadami racjonalności), oczekiwać można maksymaliza-
cji racjonalności działań, to jednak nie wykluczone, iż wiele kon-
kretnych czynności lub określających je reguł jest zautomatyzowana 

—————— 

17 Por. P. Buczkowski, A. Klawiter, Rekonstrukcje, interpretacje, rozwinięcia. Przed-

mowa, „Poznańskie Studia Filozoficzne” 1985, nr 9, s. 5-16. 
18 Por. J. Życiński, Struktura rewolucji metanaukowej, Kraków 2013. 
19 Por. J. Kmita, Wykłady z logiki…, s. 25. 
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i nie zawsze uświadamiana przez podmiot czynności, a nawet ze-
wnętrznych obserwatorów. Odsłania to kolejny ważny aspekt w dys-
kusji nad sumieniem naukowym. Niektóre powinności realizowane 
są w sposób zautomatyzowany20. Sumienie nie jest wówczas anga-
żowane w proces złożonej diagnozy normatywnej. Dopiero konflikt 
reguł lub motywów pobudza aktywność sumienia i pozwala silniej 
doświadczyć jego obecności. 

 

 
Rygoryzm metodologiczny 

 
Poznanie naukowe wiąże się z ryzykiem uzyskania błędnego re-

zultatu21. Błędy w poznaniu występować mogą na wszystkich eta-
pach procesu badawczego, a ich źródła mogą tkwić we właściwo-
ściach i zjawiskach związanych z osobą badacza, przedmiotem badań, 
przyjmowanymi rozwiązaniami teoretycznymi i metodologicznymi, 
jak też ogólnym kontekstem, w jakim badanie przebiega. Metodolo-
giczny rygor, który wyraża się w podejmowaniu działań weryfika-
cyjnych i kontrolnych, jest więc czynnikiem redukującym poziom tego 
ryzyka. Działania te mają za zadanie zabezpieczać trafność oraz rze-
telność procedur poznawczych i ich rezultatów. Nieporozumieniem 
jest jednak traktowanie tak pojmowanego rygoru jako czynnika ogra-
niczającego możliwości poznania i postępu naukowego. Przywoły-
wanie w tym duchu koncepcji anarchizmu metodologicznego Paula 
K. Feyerabenda22 nie uderza w próby podnoszenia racjonalności i wia-
rygodności poznania. Sam autor podkreśla, że jest to możliwe, ale 
właśnie po uprzednim odrzuceniu albo przynajmniej kontrolowa-
niu czynników związanych z wartościami i celami innymi niż trafne 
poznanie. Temu natomiast zasadniczo służyć ma rygor metodolo-
—————— 

20 Zob. J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia…, s. 21. 
21 Por. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2011; S. Kamiński, Jak filozo-

fować? Studia z metodologii klasycznej, Lublin 1989; J. Taylor, Wstęp do rachunku 

błędu pomiarowego, Warszawa 1995. 
22 Por. K.P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wrocław 1996. 



 146 

giczny dający się pogodzić z zasadą „nic świętego”, kiedy celem, do 
którego się zmierza, jest wiarygodność poznania. Jednym z wyraź-
niejszych przejawów tego związku staje się rozwijający się prężnie 
w obszarze nauk społecznych paradygmat badań mieszanych. 

W nurcie społecznych badań empirycznych od dawna stosuje się 
zestawy narzędzi weryfikacji i kontroli procesu poznania oraz jego 
rezultatów. Jest tak zarówno w przypadku badań ilościowych23, jak 
i jakościowych24.  

Gdy mowa o trafności lub rzetelności w naukach społecznych, to 
zwykle ma się na myśli wiarygodność, z jaką można traktować re-
zultaty badania jako reprezentację rzeczywistości. Zasadniczo mówi 
się o czterech aspektach wiarygodności badań empirycznych. Są to 
prawdziwość, stosowalność, spójność i neutralność25. Prawdziwość 
rozumiana jest jako zbieżność danych z mierzonym zjawiskiem. 
Stosowalność, czyli wykorzystywanie ustaleń badawczych w in-
nych kontekstach niż kontekst samego badania. Spójność definiuje 
się jako stabilność w uzyskiwaniu rezultatów przy założeniu nie-
zmienności warunków pomiaru. Z kolei neutralność oznacza bez-
stronność, czyli niezależność od czynników zniekształcających po-
znanie, co daje się jeszcze wyrazić takimi terminami jak dowodli-
wość lub potwierdzalność.  
—————— 

23 Por. A. Anastasi, S. Urbina, Testy psychologiczne, Warszawa 1999; L. Cohen,  
L. Manion, K. Morrison, Research Method in Education. 6th Edition, London, New 
York 2007; S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007; M. Szre-
der, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010. 

24 Por. J. Creswell,  Choosing Among Five Approaches, „Qualitative Inquiry & Re-
search Design”, Thousand Oaks, London, New Delhi 2007; E.G. Guba, Crite-

ria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic, „Educational Communica-
tion and Technology” 1981, nr 29 (2), s. 75-91; M. Miles, A. Huberman, Analiza 

danych jakościowych, Białystok 2000; J. Morse, M. Barret, M. Mayan, K. Olson, 
J. Spiers, Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualita-

tive Research, „International Journal of Qualitative Methods” 2002, nr 1(2), 
s. 13-2;. M.Q. Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods, Thousand 
Oaks 2002. 

25 Por. E.G. Guba, Criteria for Assessing… 



 147

Wiarygodność i jej cztery aspekty są respektowane zarówno w ba-
daniach jakościowych, jak i ilościowych. Inaczej jednak się je nazy-
wa. W badaniach jakościowych wiarygodność badań nazywa się 
ufnością (trustworthiness), a jej cztery aspekty określa się jako: wia-
rygodność (credibility), transferowalność (transferability), rzetelność 
(dependability) oraz potwierdzalność (confirmability)26. Te określenia 
mają swój odpowiednik w wewnętrznej i zewnętrznej trafności, rze-
telności oraz obiektywności, o które zabiega się w obszarze badań 
statystycznych. W badaniach tego rodzaju odnoszą się one do sposo-
bów gromadzenia i analizy danych oraz rezultatów badawczych. Do-
tyczą więc zagadnień podobnie definiowanych i podobnie ważnych 
w obszarze badań jakościowych. W związku z tym podkreśla się za-
sadność ujednolicania terminologii związanej z problematyką wiary-
godności badań społecznych27. O ile perspektywy badań jakościo-
wych i ilościowych pokrywają się na poziomie nazewnictwa, o tyle 
na poziomie wypracowywanych strategii weryfikacyjnych widać już 
znaczne różnice. Ocenie każdego z aspektów ufności odpowiadają 
odmienne zestawy strategii weryfikacyjnych mających jednak swoje 
ograniczenia. Stąd maksymalizowanie wiarygodności badań polega 
na jednoczesnym wykorzystywaniu dopełniających się rozwiązań.    

W badaniach jakościowych wiarygodność oceniana może być 
przez zastosowanie triangulacji teorii, badaczy i metod, strategię 
uzyskiwania informacji zwrotnych od badanych (members checks), 
strategię konsultacji lub superwizji (peer debrieffing) lub wydłużanie 
procedur obserwacyjnych poza oficjalnie podawaną granicę trwania 
badań (prolonged engagement). Transferowalność zabezpieczana jest 
najczęściej przez zastosowanie doboru teoretycznego lub tak zwa-
nego gęstego opisu, rzetelność z kolei przez triangulację metod oraz 
próby audytowe. Potwierdzalność uzyskuje się natomiast poprzez 
triangulację źródeł danych, następnie analizę założeń epistemolo-

—————— 

26 Por. J. Creswell, Choosing Among Five…; E.G. Guba, Criteria for Assessing…  
27 Por. J. Morse, M. Barret, M. Mayan, K. Olson, J. Spiers, Verification Strategies…; 

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008. 
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gicznych i ontologicznych badacza oraz replikowanie badań przez 
niezależne zespoły badawcze. 

Odpowiednio w przypadku badań ilościowych do oceny trafności 
wewnętrznej stosuje się na przykład metodologiczną oraz statystyczną 
kontrolę zmiennych. Trafność zewnętrzna zasadniczo zabezpieczana 
jest przez różnego rodzaju odmiany losowego doboru do próby i sto-
sowanie wnioskowania statystycznego. Rzetelność oceniana jest w re-
plikacji pomiarów, zastosowaniu alternatywnych rozwiązań pomiaro-
wych, statystycznej analizie rezultatów pomiaru, jak też w konsultacji  
i oszacowaniach udzielanych przez osoby pozostające na zewnątrz 
w stosunku do procesu badania. Obiektywność z kolei przez izolowa-
nie subiektywizmu badacza, co może polegać na włączaniu w wyko-
nywanie poszczególnych etapów badań osób, na przykład niezazna-
jomionych z celem badania lub niezwiązanych z tworzeniem jego kon-
cepcji. Obiektywność rezultatów badawczych sprawdzana jest też na 
zasadzie replikacji badań przez niezależne zespoły badawcze. 

Niektóre ze strategii weryfikacyjnych wyraźnie odnoszą się do 
więcej niż jednego aspektu wiarygodności. Niektóre też rozwiąza-
nia sprawiają wrażenie uniwersalnych. Tak jest na przykład z repli-
kowaniem badań, zasięganiem opinii niezależnych specjalistów, 
stosowaniem alternatywnych instrumentów i metod gromadzenia 
oraz analizy danych, jak też testowaniem dopasowania modelu teo-
retycznego do danych empirycznych (w badaniach jakościowych 
przez wykorzystanie doboru teoretycznego i metodę ciągłych po-
równań, a w badaniach ilościowych z użyciem metody statystyki 
matematycznej). 

Opanowanie tego rodzaju instrumentarium zabezpieczającego 
wiarygodność badań empirycznych i zdawanie sobie sprawy ze 
znaczenia, jakie w utrzymywaniu tej wiarygodności ma rygor me-
todologiczny, jest powinnościowym postulatem adresowanym do 
badaczy. Jego internalizacja, a następnie wykonanie mogą uchodzić 
za wskaźniki sumienia naukowego. Warto jednak podkreślić, że 
sam rygor, nierównoważony z refleksyjnością, wrażliwością i nie-
podparty wewnętrzną aprobatą badacza, może powodować błędy 
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w poznaniu naukowym28, co z perspektywy etosu naukowego oce-
niane będzie jako deficyt sumienia.   

 
 

Zakończenie 
 
Sumienie naukowe i etos środowisk naukowych, tak jak i samo 

poznanie naukowe, podporządkowane są ideom racjonalizmu, by 
w szczególności realizować ideał wiarygodnej wiedzy. Proces po-
znania poddany kontroli popartej refleksją i doświadczeniem kolej-
nych pokoleń badaczy w założeniu służyć ma temu ideałowi. Stąd 
też powinnościowe postulaty etosu naukowego w większym stop-
niu uzasadniane są względami teleologicznymi, niż etosy i systemy 
moralne odnoszone do innych obszarów ludzkiej aktywności. In-
dywidualne sumienie naukowca kształtowane w żmudnym proce-
sie socjalizacji, nie tylko przecież naukowej, ma stanowić instrument 
chroniący humanistyczną wartość nieskrępowanego i twórczego po-
znania rzeczywistości. Paradoksalnie więc gorset etosu i sumienia ma-
terializowany w postaci reguł metodologicznych i kodeksów etycz-
nych wypracowywanych w procesie społecznej kooperacji wokół 
tworzenia wiedzy wykonuje zadanie zabezpieczania poznania przed 
ograniczeniami i utrudnieniami w tworzeniu trafnej wiedzy popra-
wiającej kondycję człowieka i społeczeństwa ludzkiego. 

 
 
 
 
 
 
 

—————— 

28 Por. E.G. Guba, Criteria for Assessing…; M. Sandelowski, Rigor or rigor mortis: 

The problem of rigor in qualitative research revisited, „Advances in Nursing Sci-
ence” 1993, nr 16 (2), s. 1-8. 
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