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WSTČP
Celem tekstu jest pokazanie, w jaki sposób funkcjonuje zjawisko, które
moİna okreĤliþ jako „rozproszonĈ” (distributed) bazč danych. AnalizujĈc
takĈ bazč, chcč pokazaþ, jak jest ona tworzona i wykorzystywana przez tzw.
„rozproszonego” eksperta. Moim obszarem badawczym jest dziaãalnoĤþ
oddolnej, samoorganizujĈcej sič grupy blogerów/blogerek, zwanej TTDKN1.
_________________
1 Skrót ten rozwijany jest jako Think Tank Dyskurs Kultura Nauka, ale nazwa miaãa genezč o doĤþ przyziemnym charakterze – powstaãa w wyniku autorefleksji, wyraİonej maão
cenzuralnym sformuãowaniem: w koęcu jesteĤmy think-tankiem do k… nčdzy. To obcesowe wyraİenie moİe raziþ, jednakİe jest ono istotne z teoretycznego punktu widzenia. Bruno Latour
wskazywaã na waİne rozróİnienie pomičdzy materiĈ faktów (matters of fact) i materiĈ rozwaİaę,
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ģrodowisko wspomnianych blogerów/blogerek, wraz z zaprzyjaĮnionymi
blogami naukowymi i sceptycznymi, intensywnie zajmuje sič zwalczaniem
szkodliwych postaw irracjonalistycznych obecnych w polskiej sferze publicznej. Szczególnie intensywnie ĤledzĈ oni przejawy owych irracjonalistycznych
postaw w polskim Internecie. Wspomniana wyİej grupa blogerów/blogerek,
nie jest jednolita, nie formuje teİ spójnego Ĥrodowiska. Mimo róİnic wewnčtrznych osoby te ãĈczy jedno – jak sami to okreĤlajĈ – walka z „OtchãaniĈ”. Pod tym terminem rozumiejĈ obecne w sferze publicznej zjawiska, które
swym charakterem wykraczajĈ poza moİliwoĤþ zrozumienia. Szczególnie
intensywnym polem dziaãalnoĤci sĈ zagadnienia dotyczĈce tzw. medycyny
alternatywnej, zwãaszcza polemika z ruchami antyszczepionkowymi2.
Szczególnie waİkim naukowo zagadnieniem jest przeĤledzenie, w jaki
sposób grupa blogów staãa sič samouczĈcĈ, poznajĈcĈ wspólnotĈ. Wspólnota ta, specyficzny rozproszony system poznawczy, staãa sič juİ swoistym
ekspertem w takich tematach, jak: polemika z ruchami antyszczepionkowymi, wskazywanie na absurdy medycyny alternatywnej, krytyka tzw.
rewolucyjnych konserwatystów, szczególnie z otoczenia pisma i portalu
internetowego „Fronda”.

1. CZYM JEST ROZPROSZONE POZNANIE?
Przez pojčcie „rozproszenia” („dystrybucji”) rozumiem emergentne
procesy, które sĈ efektem sieci powiĈzanych artefaktów, przedmiotów oraz
osób. OmawiajĈc to zagadnienie, odwoãujč sič w swoich zaãoİeniach do
dwóch tradycji: teorii aktora-sieci i wspóãczesnej kognitywistyki, szczególnie do odkryþ Edwarda Hutchinsa3. „Rozproszone poznanie” wprowadzone zostaão do szerszego obiegu przez tego wãaĤnie autora. Hutchins zadaã
waİne pytanie dotyczĈce bliskiego mu zagadnienia pilotaİu: Kto pilotuje
________________

czyli kwestiami, które powodujĈ nasze zatroskanie (matters of concern). Tradycyjne nauki
spoãeczne majĈ tendencje do skupiania sič na materii faktów. Niestety, z tego powodu umyka
im moİliwoĤþ uchwycenia wielu fenomenów. Przykãadowo, oglĈdajĈc Ĥwiat z poziomu materii faktów, ãatwo przeoczyþ coĤ, co dopiero sič rodzi. Innym przykãadem sĈ kontrowersje,
które mogĈ sič okazaþ czymĤ kluczowym w przyszãoĤci, zaĤ pozostajĈc na poziomie materii
faktów, zostanĈ zredukowane wyãĈcznie do problemu do rozwiĈzania w perspektywie „tu
i teraz”. Analiza wspomnianych blogów pozwala na Ĥledzenie zasadniczych dla dzisiejszego
spoãeczeęstwa polskiego osi sporów i kontrowersji naukowo-spoãecznych.
2 Ta ostatnia dziaãalnoĤþ doczekaãa sič dostrzeİenia przez pisma gãównego nurtu. W tygodniku „Polityka” redaktor Marcin Rotkiewicz oparã swĈ polemikč z przeciwniczkĈ szczepieę, prof. EwĈ MajewskĈ, na odniesieniach do blogów naleİĈcych do wspomnianej „koalicji”, http://www.polityka.pl/nauka/zdrowie/1529867,1,szczepionkowa-polemika.read [dostčp:
25.10.2012].
3 E. Hutchins, Cognition in the Wild, Cambridge, MA 1995.
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samolot – kokpit, czyli urzĈdzenia nawigacyjne, czy pilot? Tradycyjnie odpowiedĮ na pytanie o to, gdzie sĈ ulokowane procesy poznawcze, rozpada
sič na dwie moİliwoĤci: pierwsza akcentuje zeĤrodkowanie na tradycyjnie
pojmowanym podmiocie (fundamentalizm humanistyczny4), druga z kolei
podkreĤla rolč narzčdzi, artefaktów, urzĈdzeę (determinizm technologiczny5). Odkrycie Hutchinsa polega na pokazaniu, İe procesy poznawcze, które tradycyjnie byãy traktowane jako wãasnoĤþ indywidualnego podmiotu, sĈ
traktowane jako efekt emergentnego procesu powstaãego w ramach caãego
zespoãu/asemblaİu kokpitu i pilota.
Zwrot ku rozproszonemu poznaniu jest konsekwencjĈ ewolucji, która
zachodzi we wspóãczesnej kognitywistyce oraz ma wpãyw na obraz praktyk
naukowych6. Procesy te moİna metaforycznie okreĤliþ jako kres uzurpacji
„skóry i czaszki”7. Inaczej rzecz ujmujĈc, to procesy, w których umysã przestaje byþ utoİsamiany z mózgiem. Kolejne etapy tej rewolucji poznawczej to
zwrócenie uwagi na procesy ucieleĤnionego poznania (embodied cognition)
oraz poznania enaktywnego8. PodkreĤla sič tu znaczenie ciaãa oraz dziaãania w Ĥrodowisku jako koniecznych elementów wspóãtworzĈcych Ĥwiadomy umysã. Poznanie rozproszone (distributed cognition) to kolejny, konsekwentny krok w opuszczaniu soliptycznej Ĥlepej drogi, w którĈ zabrnčãa
filozofia zachodnia, szczególnie w swej analitycznej odmianie9.
Odkrycia wspóãczesnej kognitywistyki w znacznej mierze potwierdzajĈ
tezy formuãowane na gruncie teorii aktora-sieci oraz dziesiĈtki lat wczeĤniej
_________________
4 Przez fundamentalizm humanistyczny rozumiem, za Krzysztofem Abriszewskim, stanowisko, które w podmiocie ludzkim i tylko w nim upatruje gãównego czynnika zmian. Fundamentalizm humanistyczny wzdraga sič przed uwzglčdnieniem czynników pozaludzkich
jako kluczowych dla istnienia i spajania zbiorowoĤci (spoãeczeęstwa). Por. K. Abriszewski,
Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Toruę 2010, s. 143-149.
5 Tradycja determinizmu technologicznego nie jest niestety w Polsce wystarczajĈco obecna. Ostatnio zmienia sič to dzički serii wydawniczej „Communicare”, w której zostaãy wydane tak waİne dla tej tradycji prace, jak: J. Goody, Logika pisma a organizacja spoãeczeęstwa, przekãad, wstčp i redakcja G. Godlewski, Warszawa 2006; E.A. Havelock, Muza uczy sič pisaþ.
Rozwaİania o oralnoĤci i piĤmiennoĤci w kulturze Zachodu, przekãad i wstčp P. Majewski, Warszawa 2006; D.R. Olson, Papierowy Ĥwiat. Pojčciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania,
wstčp i redakcja naukowa G. Godlewski, Warszawa 2010.
6 Por. E. Bięczyk, „UcieleĤnione” i „rozproszone” poznanie a obraz praktyk naukowych, [w:]
Nauka w filozofii. Oblicza obecnoĤci, red. S. Butryn, M. Czarnocka, W. âugowski, A. Michalska,
Warszawa 2011, s. 119-137.
7 A. Clark, D. Chalmers, Umysã rozszerzony, [w:] Analityczna metafizyka umysãu. Najnowsze
kontrowersje, red. M. Miãkowski, R. Poczobut, Warszawa 2008, s. 342-357.
8 OsobĈ promujĈcĈ na gruncie polskim enaktywizm jako paradygmat badawczy jest filozof-kognitywista Tomasz Komendzięski (UMK).
9 Pisaãem o tym szerzej w tekĤcie: Ontological Imagination: Transcending Methodological Solipsism and the Promise of Interdisciplinary Studies, [w:] Language, Literacy, and Media Theory:
Exploring the Cultural History of the Extended Mind, „Avant” 2013, vol. IV, iss. 2, s. 169-193.
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przez Ludwika Flecka. Ten ostatni jest szczególnie waİny, gdyİ myĤlenie
w kategorii kolektywu i stylu myĤlowego moİe byþ pomocne do poãĈczenia
badaę we wspóãczesnej kognitywistyce z tradycjĈ rozwijanĈ w ramach spoãecznych studiów nad naukĈ i technologiĈ oraz teorii aktora-sieci10.

2. ROZPROSZONE POZNANIE A WSPÓLNOTA POZNAWCZA
Jak wspomniaãem powyİej, pojčcie aktywnej poznawczo wspólnoty nie
jest nowe. Elementy takiego myĤlenia moİemy znaleĮþ u Durkheima i innych wczesnych socjologów piszĈcych o jakiejĤ formie spoãecznego „nadumysãu”. Analizy te miaãy zasadniczo jednĈ powaİnĈ wadč: byãy zbyt
ogólnikowe. Ponadto postulowane przez nie „poznanie spoãeczne” byão
opisywane w spekulatywny, maão empiryczny sposób. Dopiero prace Flecka pozwoliãy na sformuãowanie takiego rozumienia poznajĈcej wspólnoty
(badawczej), które przezwycičİaão te ograniczenia. MyĤliciel ten, mimo İe
wiele lat byã zapomniany, dziĤ staã sič na nowo odkrytym prekursorem
spoãecznych studiów nad naukĈ i technikĈ. Jego prace nad „kolektywem
myĤlowym” (Denkkolektiv) i „stylem myĤlowy” (Denkstill) wspóãgrajĈ z najnowszymi badaniami w nurcie spoãecznych badaę nad naukĈ:
„[…] jeĤli dokonamy juİ reinterpretacji Flecka w duchu etnografii laboratorium, to
moİna spróbowaþ pójĤþ dalej: odszukaþ w pojčciu «kolektywu myĤlowego» zbieİnoĤci z «kulturami epistemicznymi» Knorr-Cetiny oraz kolektywem (zbiorowoĤciĈ –
ang. collective) Latoura, a nastčpnie ponownie zapytaþ o relacje pomičdzy kolektywem a stylem myĤlowym. Czyİ samo to zestawienie pojčþ «styl myĤlowy» – «kolektyw myĤlowy» nie przywodzi na myĤl owych dwóch nurtów badawczych – studiów
nad naukĈ oraz kognitywistyki?”11.

PodĈİajĈc tym tropem, moİemy zaproponowaþ pewien model rozproszonej wspólnoty, który za Fleckiem nazywaþ bčdč kolektywem myĤlowym.
„Grupa samoorganizujĈcych sič agentów, skãada sič z podmiotów o dynamicznej
budowie (to znaczy podlega procesom samoregulacji i samoorganizacji, mówiĈc
jčzykiem fizykalistycznym); jedynym sposobem na adekwatnĈ analizč procesów
poznawczych jest zaãoİenie, İe czãonkowie takiej grupy funkcjonujĈ na zasadzie
sprzčİenia kauzalnego”12.
_________________
10 K. Abriszewski, Trzecia fala. Ludwik Fleck i antropologia laboratorium, http://fleck.
umcs.lublin.pl/teksty.abriszewski2009a.htm [dostčp: 25.10.2012].
11 Ibidem.
12 A. Clark, D. Charmes, op. cit., s. 342-357.
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Powyİszy cytat pokazuje, w jaki sposób moİna zaproponowaþ takie
ujčcie kolektywu myĤlowego, które nie pozostaje na gruncie intuicji zdroworozsĈdkowych. Kolektyw myĤlowy to zatem grupa podmiotów (nieograniczajĈcych sič jedynie do podmiotów ludzkich), aktywnych uczestników powiĈzanych procesami, które poprzez pčtle sprzčİeę zwrotnych powodujĈ
powstanie emergentnych zjawisk. Te z kolei pozwalajĈ na pojawienie sič nowego zjawiska, tradycyjnie za Fleckiem okreĤlanego jako styl myĤlowy, który
moİemy nazwaþ takİe kolektywnĈ mapĈ mentalnĈ. Mimo İe mapa taka
powstaãa w ramach pewnego kolektywu, jest w pewnych aspektach od niego niezaleİna i zwrotnie determinuje to, w jaki sposób dany kolektyw dziaãa. Stanowi ona swoiste apriori, matrycč poznawczĈ ksztaãtujĈcĈ myĤli
i dziaãania uczestników kolektywu, mapč: „zawierajĈca «Ĥlady» (traces)
i wskaĮniki naznaczajĈcych (stigmergy) dziaãaę, wypracowane w spektrum
czasowym, pomocne przy wyznaczaniu priorytetów”13.

3. STUDIUM PRZYPADKU: WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH
PRZEZ TTDKN ORAZ SAM KOLEKTYW JAKO BAZA DANYCH
Kolektyw badawczy u Flecka dotyczyã wspólnoty uczonych i ich otoczenia, mnie interesowaþ bčdzie grupa, która nie speãnia tak rygorystycznej
definicji. Jednak uwaİam, İe mimo iİ formalnie nie stanowi ona grupy
uczonych, moİna okreĤliþ TTDKN jako swoisty kolektyw badawczy/
poznawczy. Co wičcej, uwaİam, İe grupa tapeãni z powodzeniem rolč eksperta, rozumianego jednak doĤþ specyficznie – jako eksperta „rozproszonego” na wiele heterogenicznych gãosów, blogów, komentarzy. W tym tekĤcie
zajmč sič przede wszystkim tym, w jaki sposób TTDKN jako kolektyw poznawczy tworzy swĈ toİsamoĤþ, swój styl myĤlowy, konstruujĈc wãasnĈ
kolektywnĈ mapč z wykorzystaniem baz danych. Dodatkowym poziomem,
który warto poddaþ analizie, jest sama TTDKN, traktowana jako baza danych. Notki na blogach, komentarze, dyskusje internetowe i ich zapisy na
portalach spoãecznoĤciowych same zaczčãy stanowiþ bazč danych, unikatowy zapis toczonych dyskusji. Powstaãa w ten sposób szczególna mapa
kontrowersji naukowo-spoãecznych, które w ostatnich latach byãy waİne
dla polskiej „blogosfery”. Co istotne, ta baza danych wykorzystywana jest
przez osoby spoza grupy, a takİe przez samĈ grupč jako forma kolektywnej
pamičci.
_________________
13 J. Podgórski, Gãówne zaãoİenia poznania rozproszonego a sposób opisywania procesów poznawczych w okreĤlonej wspólnocie, „Homo Communicativus” 2008, nr 1(3).
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Jak juİ wspominaãem, grupa omawianych blogerów/blogerek stanowi
Ĥrodowisko samozwaęczych ekspertów, którzy zwalczajĈ szkodliwe, antynaukowe mity i postawy (antyszczepionkowcy, teorie spiskowe etc.). DziaãalnoĤþ tč moİna przedstawiþ jako jeden z wyznaczników nowoczesnoĤci
refleksywnej spoãeczeęstwa ryzyka. Wraz z kresem stabilnej narracji nowoczesnej refleksyjni czãonkowie spoãeczeęstwa, obywatele w debatach i aktywnoĤciach spoãecznych sami wspóãtworzĈ ksztaãt spoãeczeęstwa. Takie
pojčcia, jak rozwój, postčp, definicje podstawowych celów spoãecznych, nie
sĈ juİ wyznaczane przez stabilne systemy – szkolnictwo, naukč czy system
medyczny. Te silne niegdyĤ oĤrodki, produkujĈce reİimy prawdy, dziĤ napotykajĈ konkurencjč, pojawiajĈ sič inne oĤrodki produkcji wiedzy (a zatem
i reİimów wãadzy). Pole walki nie jest juİ tak proste jak niegdyĤ, nie ma
ãatwego podziaãu na siãy postčpu i zacofanych. Pole walki jest zãoİone,
a sojusze nieoczekiwane14. Ulrich Beck okreĤliã to jako wojny o ksztaãt nowoczesnoĤci:
„WybuchajĈce konflikty przyjmujĈ w tym sensie charakter cywilizacyjnych walk
wyznaniowych o wãaĤciwĈ drogč nowoczesnoĤci”15.

Spory w wojnach kulturowych (bčdĈcych czčĤciĈ tego zjawiska) dotyczĈ
mičdzy innymi takich zagadnieę, jak: homoseksualizm, feminizm, wojny
o naukč (Science Wars)16, scjentyzm versus postmodernizm, realizm/obiektywizm versus konstruktywizm, ruchy antyszczepionkowe, homeopatia,
zdrowa İywnoĤþ (Codex Alimentarium), globalne ocieplenie, ewolucjonizm/
kreacjonizm, aborcja/in vitro/badania prenatalne. Zwrócenie uwagi na
„rozproszony” charakter naszego kolektywu jest o tyle waİne, iİ wspóãczeĤni irracjonaliĤci, tzw. „Otchãaę”, takİe stanowiĈ wysoce niejednorodne
Ĥrodowisko. WyprzedzajĈc tok argumentacji, wydaje sič, İe taki sieciowy
rozproszony ekspert/baza danych, jakim jest grupa blogerów/blogerek
skupionych pod szyldem TTDKN, jest adekwatnĈ odpowiedziĈ na sposób
funkcjonowania wspóãczesnych irracjonalistów. Przykãadowo, w przypadku
sprzeciwu wobec szczepieę „koalicja” antyszczepionkowców obejmuje: ekologów „gãčbokich” i radykalnych (szczepienia jako nienaturalne), zatrwoİonych rodziców (w tym rodziców dzieci autystycznych), fundamentalistów
religijnych, dla których szczepienia sĈ niezgodne z wolĈ boİĈ. Zwolennicy
„medycyny naturalnej” – „alternatywnej” to takİe libertarianie/neoliberalni
_________________
14 PiszĈcy te sãowa wielokrotnie napotykaã powaİne problemy, gdy okazywaão sič, İe racjonaliĤci i scjentyĤci, którzy byli sojusznikami w walce z ruchem antyszczepionkowym, byli
jednoczeĤnie przedstawicielami stanowisk eurocentrycznych, mizoginicznych.
15 U. Beck, Spoãeczeęstwo ryzyka, Warszawa 2002, s. 53.
16 Por. B. Tuchaęska, O Sokalu z Bricmontem, Latourze io tym, co z tego (nie) wynika, „Nauka”
2006, nr 1, s. 93-111.
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fundamentaliĤci, dla których szczepienia to przymus znienawidzonego
paęstwa, niektórzy alterglobaliĤci, dla których szczepienia to narzčdzie
globalnych korporacji. Nie wyczerpaãem tu wszystkich stanowisk, widaþ
jednakİe, jak sĈ one róİnorodne oraz jak wielopãaszczyznowa musi byþ
krytyka ruchu antyszczepionkowego. Zwróþmy uwagč na bezradnoĤþ tradycyjnych struktur wiedzy wobec takiego zagadnienia. Kto powinien analizowaþ ruch antyszczepionkowy: specjaliĤci od medycyny, socjolodzy, kulturoznawcy, ekonomiĤci, politolodzy? Stawiam w tym momencie mocnĈ
tezč, İe opisywana poniİej struktura i sposób dziaãania rozproszonego eksperta/bazy danych, jakim jest TTDKN, powinna stanowiþ punkt odniesienia dla przyszãych dziaãaę reformujĈcych nauki spoãeczne17.

4. KONTROWERSJE: OMIJAý CZY WCHODZIý?
Waİnym problemem, który trapi sferč publicznĈ, sĈ sposoby redukowania i rozwiĈzywania konfliktów i kontrowersji18. Kontrowersje i konflikty
mogĈ oddziaãywaþ na debatč publicznĈ przynajmniej dwojako: pozytywnie
– wtedy sãuİĈ jako sonda, probierz, wskazujĈ na waİne, czčsto dramatyczne problemy trapiĈce nasze spoãeczeęstwa; mogĈ mieþ jednak takİe wpãyw
negatywny, gdy rozrywajĈc konsensus, wprowadzajĈ zamčt, zwičkszajĈ
poziom agresji, podmywajĈ poziom bezpieczeęstwa ontologicznego. Dlatego tak istotne jest to, jak umiemy sobie radziþ z kontrowersjami. Gdy je tylko omijamy, wtedy istnieje ryzyko, İe nie zauwaİymy waİkich zagroİeę,
co moİe zawaİyþ na losie caãego spoãeczeęstwa19.
_________________
17 PrzyszãĈ i koniecznĈ reformč nauk spoãecznych, moim zdaniem, powinny wyznaczaþ
dwa projekty: zwrot fronetyczny proponowany przez Benta Flyvbjerga oraz póĮne prace
Immanuela Wallersteina. Por. B. Flyvbjerg, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry
Fails and How It Can Succeed Again, Cambridge 2001; Wyzwania wobec nauk spoãecznych u progu
XXI wieku, do druku przygotowaã A. Flis, Kraków 1999 – publikacja ta zawiera tekst Raportu
Komisji Gulbenkiana na Rzecz Restrukturyzacji Nauk Spoãecznych zatytuãowany Otwórzmy
nauki spoãeczne, Immanuel Wallerstein byã przewodniczĈcym tej komisji
18 Por. P. Stankiewicz, Ryzyko i konflikt. Strategie zarzĈdzania konfliktami technologicznymi
w Polsce, niepublikowana praca doktorska dostčpna online: http://polska-wolna-od-gmo.
org/doc/Piotr_Stankiewicz_PhD.pdf [dostčp: 25.10.2012].
19 ģwietnym przykãadem mogĈ byþ losy osadnictwa wikingów na Grenlandii. Jared
Diamond opisuje, jak tradycyjne sposoby gospodarowania, w tym niechčþ do ryboãówstwa, spowodowaãy upadek wikięskich kolonii. Brak mechanizmów wzniecania i kontrolowania kontrowersji uniemoİliwiã wikingom zrewidowanie wãasnych obyczajów. OczywiĤcie
zbyt silne kontrowersje teİ nie byãyby poİĈdane. Mogãyby one doprowadziþ do konfliktu,
np. wojny domowej, która takİe wyniszczyãaby osadników. Por. J. Diamond, Upadek, Warszawa 2007.
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„Kontrowersyjne sĈ juİ nie techniczne innowacje same w sobie, lecz formy moİliwoĤci porozumienia sič co do uregulowanego sposobu obchodzenia sič z nimi.
W spoãeczeęstwie, w którym obszar tego, co […] kontrowersyjne, rozciĈga sič na
sam postčp, zdolnoĤþ do regulowania i instytucjonalizowania konfliktów staje sič
podstawowĈ kwestiĈ spoãecznĈ”20.

Zbytnie wchodzenie i rozniecanie kontrowersji grozi z kolei rozerwaniem
spoãeczeęstwa, wprowadzeniem konfliktów na taki poziom, İe rozpadnie sič
ono na samoorganizujĈce sič subspoãeczeęstwa, poddane spiralnie nakrčcajĈcym sič i niekoęczĈcym wojnom. Moİe to byþ równie wyniszczajĈce jak
puãapki, w jakie wpadajĈ tradycyjne spoãeczeęstwa oparte na kodzie honorowym. Takie spoãecznoĤci wãaĤciwie nie mogĈ funkcjonowaþ z powodu
ciĈgnĈcych sič czčsto przez dziesiĈtki lat wojen rodowych (wynikajĈcych
z koniecznoĤci zemsty). Dlatego zasadnicze jest wypracowanie nieredukcyjnych sposobów rozwiĈzywania konfliktów, tak aby maksymalnie wyzyskaþ
informacyjny potencjaã konfliktu, a jednoczeĤnie nie rozerwaþ spoãecznego
konsensusu. Najwaİniejsze jest takie wypracowanie sposobów regulacji kontrowersji, aby zminimalizowaþ nieĤwiadome wytwarzanie obszarów tworzenia niewiedzy.
Warto w tym miejscu zdecydowanie wyartykuãowaþ pytanie, czy redukcja zãoİonoĤci, np. przez bazč danych, jest w ogóle poİĈdana. Jak pamičtamy,
choþby z lektur Michela Foucaulta, Iana Hackinga czy Bruno Latoura, redukcja zãoİonoĤci to proces zamykania w czarne skrzynki, „blackboxing”,
w zwiĈzku z czym jest to proces o duİej wadze politycznej. Zamkničcie
w czarnĈ skrzynkč ucina dyskusjč o kontrowersji. Domykanie kontrowersji
to moment silnie polityczny, nacechowany przemocĈ. OczywiĤcie przemoc
traktujč tu jako kategorič filozoficznĈ, a nie zjawisko fizyczne21. Dlatego
waİne jest pytanie o wypracowanie nieredukcyjnego sposobu rozpoznawania i mapowania kontrowersji. W niniejszym tekĤcie wychodzč z zaãoİenia,
İe TTDKN jest czčĤciowo takim narzčdziem. Ponadto twierdzč, iİ oddolnoĤþ tej inicjatywy i jej pozaformalny charakter powodujĈ, İe czčĤciej udaje
sič uniknĈþ „redukcyjnego modelu rozwiĈzywania konfliktów” w przypadku Glogerów niİ w ramach rozwiĈzaę powiĈzanych z klasycznymi figurami eksperckimi.

_________________
20 A. Evers, H. Nowotny, Über den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung der Gestaltbarkeit von Gesellschaft, Frankfurt am Main 1987, s. 247, cyt. za: P. Stankiewicz, op. cit., s. 87.
21 Por. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruę
1995.
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5. NIEREDUKCYJNA BAZA DANYCH?
Jak juİ zauwaİyãem wyİej, traktujč analizowane blogi jako nieredukcyjnĈ bazč danych, sãuİĈcĈ takİe jako narzčdzie mapowania aktualnych
kontrowersji naukowo-spoãecznych. Nieredukcyjny charakter TTDKN wynika w duİej mierze z tego, İe dziaãa ona22 „w czasie rzeczywistym”. Blogi
sĈ w duİej mierze otwartym23 forum dyskusji. OczywiĤcie wewnĈtrz blogów TTDKN-owskich istniejĈ silne tendencje do tworzenia klik, koterii.
Jednakİe otwartoĤþ wymuszona jest poprzez otoczenie. To bierze sič przede
wszystkim z wpãywu blogerów mniej zwiĈzanych z „rdzeniem” TTDKN,
którzy wprowadzajĈ nowe wĈtki i powodujĈ zmianč w konfiguracji analizowanej sieci blogów. Drugim czynnikiem jest sama intensywnie zmieniajĈcĈ sič natura kontrowersji spoãeczno-naukowych. Sojusz zawarty przeciw
antyszczepionkowcom moİe sič rozpaĤþ, gdy dyskusja zacznie sič toczyþ na
temat praw kobiet w Iranie. Tarcia wewnĈtrz luĮnej konfederacji blogerów
powodowaãy, İe wielokrotnie formuãowano pytanie, czy TTDKN w ogóle
istnieje. Omawiany „rozproszony ekspert” istnieje, pojawia sič zwykle wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. dobrym „flejmem”, czyli wielowĈtkowĈ,
rozpalajĈcĈ do biaãoĤci dyskusjĈ.
Wydaje sič, İe ten efemeryczny, aktualizowany przez dyskusjč sposób
istnienia bazy danych (oraz sprčİonego z niĈ rozproszonego eksperta) dobrze oddaje to, co Bruno Latour okreĤla jako tzw. materič rozwaİaę (matters
of concern) w odróİnieniu do tematów, którymi zajmuje sič klasyczna socjologia, czyli materii faktów (matters of facts). Materia faktów to analizowanie
zjawisk zamkničtych, utrwalonych w dawniej odbytych (lub nieodbytych)
dyskusjach. Kontrowersje, które kiedyĤ rozpalaãy, juİ wygasãy, problemy
ukryãy sič w stabilnych definicjach tego, co faktyczne. Aby wykryþ niegdysiejsze kontrowersje, naleİy dopiero podjĈþ duİy wysiãek rozmontowania
„czarnych skrzynek”, pokazania, İe fakty, które dziĤ wydajĈ sič stabilne
i oczywiste, sĈ niegdysiejszym sporem, który wygasã, zostaã zakoęczony.
Nauki spoãeczne w aktualnym ksztaãcie dyscyplinarnym majĈ powaİny
problem ze Ĥledzeniem materii rozwaİaę. Dzieje sič tak czčĤciowo z powodu odziedziczonej po XIX wieku struktury dyscyplinarnej. Dyscypliny
utworzone przez przygodne warunki historyczne „zamroziãy” owe warunki i zwrotnie narzucajĈ teraz sposób „ontologizowania” Ĥwiata. Akademicki
podziaã pracy powoduje, İe wiele kontrowersji naukowych wymyka sič, jest
_________________
22 W tekĤcie TTDKN bčdzie dorozumiany jako „grupa blogerów i blogerek”, stĈd uİycie
zaimka „ona”.
23 OczywiĤcie owa „otwartoĤþ” wyznaczana jest skãonnoĤciĈ danego blogera do stosowania narzčdzi porzĈdkujĈcych dyskusjč. Wybrani uczestnicy blogosfery róİnie definiujĈ zakres
swobody wypowiedzi.
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z trudem tematyzowanych przez ekspertów. Wallerstein i inni czãonkowie
komisji Gulbenkiana proponowali m.in. jako Ĥrodek zaradczy podwójne
mianowanie profesorów oraz wzorowanie sič na studiach regionalnych – to
problemy, a nie dyscypliny, zdaniem tych badaczy, majĈ wyznaczaþ strukturč zespoãów badawczych. Niestety, w praktyce mamy do czynienia raczej
z procesem odwrotnym. Wagč badaę toczonych w trybie materii rozwaİaę
podkreĤla poniİszy cytat:
„Grecy mieli dla «rzeczy» stosowny termin «pragmata», tzn. to, z czym ma sič do
czynienia w zatroskanym obchodzie (praxis). Specyficzny «pragmatyczny» charakter
owych «pragmata» pozostawili jednak pod wzglčdem ontologicznym i okreĤlili je
«najpierw» jako «jedynie rzeczy»”24.

Widzimy zatem, İe zgodnie z ontologiĈ codziennoĤci Heideggera25 materia rozwaİaę jest zasadniczym elementem konstruujĈcym nasz Ĥwiat İycia. Problemem jest to, İe ãatwo o tym zapominamy, skupiajĈc sič na juİ
utrwalonych typizacjach i instytucjach spoãecznych. Latour podkreĤla wagč
badaę w duchu ANT (actor-network theory – teorii aktora-sieci), gdyİ pozwalajĈ one uchwytywaþ te ulotne momenty konstytucji bytu spoãecznego.
Kontrowersje naukowo-spoãeczne i toczĈce sič wokóã nich dyskusje internetowe sĈ doskonaãym poligonem, laboratorium, w którym badacz spoãeczny
moİe obserwowaþ rozplatanie sič i splatanie na nowo tego, co spoãeczne.

6. FUNKCJONOWANIE BLOGÓW JAKO BAZY DANYCH
Blogi naukowe, sceptyczne, blogi linkujĈce sič wzajemnie i tworzĈce
TTDKN, wytworzyãy swoistĈ bazč danych. Staão sič tak w duİej mierze
dzički istnieniu kilku silnych blogów – gwiazd socjometrycznych. Tutaj
skoncentrujč sič na jednym z blogów – prowadzonym przez Bartka Kuzič
(blogdebart.pl)26.
SpecyfikĈ bazy danych, jakĈ jest Ĥrodowisko-sieþ omawianych blogów,
jest to, İe w ramach dyskusji prowadzonych na owych blogach uzusem,
kanonem dobrej debaty jest posãugiwanie sič bazami danych, szczególnie
bazĈ publikacji medycznych – PUBMED. W obrčbie dyskusji TTDKN normĈ,
_________________

M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 96 [67/68].
Por. A.W. Nowak, DoĤwiadczenie codziennoĤci u Martina Heideggera, [w:] DoĤwiadczenie,
red. T. Buksięski, Poznaę 2001, s. 163-177.
26 Blogdebart.pl z najwičkszym zaangaİowaniem podejmuje najbardziej interesujĈce
mnie dyskusje z pogranicza nauki, zwãaszcza medycyny. Innymi waİnymi gwiazdami socjometrycznymi sĈ blog dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Orlięskiego (wo.blox.pl)
oraz blog Michaãa Radomira WiĤniewskiego (mrw.blox.pl).
24

25
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doĤþ ĤciĤle przestrzeganĈ (szczególnie na blogdebart.pl), jest uİywanie oficjalnych baz danych jako argumentu w dyskusji – dyskusja odbywa sič czčsto z uİyciem linków do „tradycyjnych baz danych”. Swoista netykieta
podkreĤlana przez dyskutantów wymaga, aby informacje zamieszczane
w komentarzach byãy potwierdzane wiarygodnymi linkami. Komentarze
bez linków nie sĈ traktowane powaİnie. Nie oznacza to jednak, İe moİna
zamieszczaþ linki tylko jako ozdobniki i graficzny znak wãasnej erudycji.
ģledzenie zalinkowanych w dyskusji treĤci jest powszechne i staão sič jednym z waİniejszych mechanizmów samouczenia sič naszego „rozproszonego eksperta”. W trakcie wieloletnich dyskusji niektóre linki, odniesienia
do baz danych staãy sič powszechnie znane i wbudowaãy gãadko w procesy
komunikacji. Sposób dyskusji, który wymaga nieustannego korzystania
z baz danych i potwierdzania wãasnych sĈdów poprzez linkowanie wiarygodnych Įródeã, spowodowaã, İe dyskusje toczone na wspomnianych blogach osiĈgnčãy bardzo wysoki poziom argumentacyjny, czčsto przekraczajĈcy poziom argumentacji w tzw. tradycyjnej nauce. Dobrze to byão widaþ,
gdy na blogdebart.pl oraz na kilku blogach pokrewnych sprawdzano wiarygodnoĤþ twierdzeę prof. Majewskiej o szkodliwoĤci szczepionek. Róİnica
w poziomie argumentacji byãa przytãaczajĈca. Co waİne, to nie „naukowa”
prof. Majewska prezentowaãa wyİszy, lepszy sposób argumentacji. Sieþ
poãĈczonych ze sobĈ blogów stanowi nie tylko swoisty poligon dyskusji,
lecz takİe bazč danych ze swojĈ historiĈ, pamičciĈ etc. Wagi temu dodaje
intensywnoĤþ, z jakĈ odbywajĈ sič dyskusje. Warto tu wspomnieþ, İe najdãuİsze dyskusje odbywaãy sič wãaĤnie na blogdebart.pl, czčĤciowo ze
wzglčdu na wagč tej gwiazdy socjometrycznej, a czčĤciowo ze wzglčdu na
wyjĈtkowo ãatwy i przejrzysty sposób komentowania. Autor blogdebart.pl
Ĥwiadomie wykorzystuje potencjaã swojego blogu jako kluczowego dla caãoĤci tej rozdyskutowanej podsieci. Waİnym aspektem jest teİ to, İe sam
blog zaczyna stanowiþ bazč danych. Warto przyjrzeþ sič dãugoĤci dyskusji
pod poszczególnymi notkami, gdzie mamy do czynienia z bazĈ danych
oraz otwartym „archiwum” dyskusji:
 http://blogdebart.pl/2010/03/17/dalsze-przygody-swinki-w-newjersey/ – liczba komentarzy: 2131
 http://blogdebart.pl/2010/07/29/witamina-w-cudzyslowie/– liczba
komentarzy: 2351
 http://blogdebart.pl/2009/09/25/jak-pije-sie-nafte/– liczba komentarzy: 1693
 http://blogdebart.pl/2011/05/25/starozytne-madrosci-profesora/–
liczba komentarzy: 1901.
Liczba komentarzy nie oznacza, İe wszystkie one sĈ poĤwičcone merytorycznej dyskusji na temat przedstawiony w notce – wiele z nich dotyczy
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tematów pobocznych (off-topic). Komentarze sĈ zapisami wielomiesičcznych
dyskusji, które oprócz komentarzy majĈcych charakter merytoryczny, stanowiĈ teİ zapis historii samego dyskutujĈcego kolektywu, podejmujĈcego
czčsto takİe tematy poboczne. Choþ odsetek komentarzy czysto merytorycznych stanowi tylko niewielkĈ czčĤþ caãoĤci, to i tak bez trudu moİna
zauwaİyþ, iİ intensywnoĤþ debaty jest nie do porównania z debatami prowadzonymi w ramach kanaãów komunikacyjnych w „oficjalnych” naukach
spoãecznych. Sprzčİenia zwrotne i konsolidacja Ĥrodowiska dyskutantów
w przypadku Ĥrodowiska blogerów majĈ waİkie konsekwencje. Atomizacja
polskiego Ĥrodowiska naukowego (szczególnie silna w obrčbie filozofii)
oraz nikãe kanaãy komunikacyjne (np. brak punktów za recenzje, opinie,
debaty) powodujĈ, İe „domyĤlnym” twórcĈ jest samotny badacz. Blogi
w naturalny sposób premiujĈ usieciowionĈ aktywnoĤþ27. Blogi „samotne”,
niepotrafiĈce wãĈczyþ sič w szersze krčgi dyskutujĈcych, blogi nietworzĈce
ekosystemu regularnych komentujĈcych dyskutantów szybko „obumierajĈ”. Sieci blogerów sĈ szczególnym wyzwaniem dla struktur wiedzy tworzonych w obrčbie nauk spoãecznych. Tu przeciwstawienie „samotny badacz” versus „sieciowy rozproszony kolektyw badawczy” widaþ najsilniej.
W naukach przyrodniczych tworzenie zespoãów badawczych poãĈczonych
silnie pčtlami komunikacyjnymi sprzčİonymi zwrotnie jest naturalnĈ pochodnĈ pracy w laboratoriach. W tych ostatnich nie sposób wyobraziþ sobie
pracy poza zespoãem czy kolektywem badawczym. Moİna zaryzykowaþ
tezč, İe spora liczba blogujĈcych „po godzinach” naukowców z obszaru
nauk przyrodniczych to efekt przyzwyczajenia do kolektywnego, sieciowego sposobu pracy. Zmiana w organizacji struktur wiedzy, sposobie pracy,
zwičkszenie udziaãu zespoãów, sieci, kolektywów badawczych miaãyby
prawdopodobnie zwrotny wpãyw na popularyzacjč takich ujčþ nauki, które
Įródeã odkryþ, innowacji szukajĈ raczej w zbiorowych podmiotach (wraz
z artefaktami) niİ w jednostkach.
Kolejnym waİnym elementem tej specyficznej bazy danych, jakĈ stanowĈ blogi wokóã TTDKN, sĈ „flejmy” (flame wars). Dyskusje tego typu mogĈ
angaİowaþ jedynie czãonków grupy albo teİ toczyþ sič pomičdzy czãonkami
grupy a innymi uİytkownikami polskiego Internetu. Dyskusje takie majĈ
funkcjč dwojakĈ: po pierwsze, konsolidujĈ i przeobraİajĈ grupč (dyskusje
„wewnĈtrz TTDKN-owe”), po drugie, okreĤlajĈ granice toİsamoĤci grupy
w jej relacji z „zewnčtrzem”. Oddaje to dobrze napičcie pomičdzy autopoietycznym i allopoietycznym modusem funkcjonowania naszego „rozproszonego eksperta”. Intensywne debaty toczone w Internecie powodujĈ, İe sieþ
_________________
27 O usieciowieniu i wytwarzaniu wspólnotowych wičzi jako jednym z najwaİniejszych
Įródeã innowacyjnoĤci por. S. Johnson, Where Good Ideas Come From: The Natural History of
Innovation, Riverhead Hardcover 2010.
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blogów ma duİo bardziej allopoietyczny charakter niİ tradycyjne nauki
spoãeczne. Allopoietyczny charakter „bazy danych” powoduje, İe jest ona
bardziej niİ tradycyjne struktury wiedzy (w naukach spoãecznych) „wraİliwa” na kontrowersje spoãeczne. ToİsamoĤþ systemu jest tworzona na bazie
chwiejnej równowagi pomičdzy auto- oraz allopoietycznĈ zasadĈ reprodukcji. Przykãadem takich rytualnych pojedynków, dyskusji, które ksztaãtowaãy zbiorowĈ toİsamoĤþ analizowanej sieci blogów, sĈ debaty ze zwolennikami medycyny „alternatywnej”, np. skupiajĈce sič wokóã bloga www.
astromaria.wordpress.com. Innym waİnym punktem tworzenia toİsamoĤci
jest polemika ze Ĥrodowiskiem skupionym wokóã portalu Fronda.pl, prostowanie informacji dziennikarskich z portali internetowych etc.
Waİnym punktem odniesienia i elementem strategii retorycznej jest
wspomniane juİ, niezbčdne odsyãanie do oficjalnych baz danych28, co dobrze oddaje powszechnie uİywana fraza: dajesz zdjčcie (link) albo sič nie wydarzyão29. Linki sĈ na tyle istotne dla spójnoĤci grupy i strategii potwierdzania wiarygodnoĤci, İe powstaãa netykieta dotyczĈca ich zamieszczania, np.
zwalczane jest spamowanie, a takİe publikowanie duİej liczby linków, które sĈ czčsto wklejane przypadkowo, majĈ bowiem na celu tylko zrobienie
wraİenia30. Powszechne jest sprawdzanie wiarygodnoĤci i adekwatnoĤci
linków, a zamieszczanie linków nieadekwatnych, przypadkowych jest silnie pičtnowane.
WystčpujĈce tendencje autopoietyczne wiĈİĈ sič teİ z wytwarzanĈ
zwrotnie samorefleksjĈ, samoĤwiadomoĤciĈ w analizowanym Ĥrodowisku;
oto przykãady:
„(Streszczenie: nocia u ^czescjacka, prowadzi do jaãowego flejmu o popkalczerze
i o to, czy biurowa klasa Ĥrednia woli Egipt czy Tunezjč, nocia ^mrw, w komciach
panoszĈ sič jacyĤ nieogarnialni buce, WO przychodzi z obronĈ, no i skutek jest taki,
İe prawicowi blogerzy Ĥledczy tracĈ kontakt z rzeczywistoĤciĈ…”31.

_________________
28 Np. Kãamiesz. Nawet FDA, tãumaczĈc przyczyny wycofania thimerosalu, stwierdzião, İe czyni
to raczej pod presjĈ opinii publicznej niİ wyników jakichkolwiek badaę, http://www.fda.gov/
BiologicsBloodVaccines/Vaccines/QuestionsaboutVaccines/UCM070430,
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228,
Įródão: http://blogdebart.pl/2012/02/29/powrot-dzieci-marnotrawnych/[dostčp: 7.11.2012].
29 Pics or it didn’t happen – to okreĤlenie na wymóg dowodzenia wãasnych twierdzeę poprzez pokazanie zdjčcia potwierdzajĈcego opowieĤþ (czčsto bčdzie to skan, zrzut ekranowy),
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pics%20or%20it%20didn't%20happen
[dostčp: 7.11.2012].
30 Przypomina to nadmierne cytowanie czčsto przypadkowych Įródeã w artykuãach naukowych.
31 http://hejterzymy.blox.pl/tagi_b/177248/badzmy-powaznymi-ludzmi.html
[dostčp:
7.11.2012].
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Innym przykãadem jest tworzenie historii sporu, który osiĈgnĈã takie
rozmiary, İe nie wystarczyãy juİ tylko komentarze, ale dyskusja toczyãa sič
pomičdzy notkami, a ponadto w dziesiĈtkach komentarzy pod nimi:
„Jest juİ piĈta notka (liczĈc niniejszĈ za numer cztery).
Oraz szósta.
A takİe siódma.
Koniec na tym? Nieeeee, ósma”32.

Dyskusje wewnĈtrzĤrodowiskowe czčsto ujawniajĈ róİnice i podziaãy,
co powoduje, İe samorefleksyjna zwrotnoĤþ komunikacji zabezpiecza czčĤciowo przed zamkničciem Ĥrodowiska.
„Na blogach ttdkn i okolic oraz na blipie przez kilka dni toczyãa sič wielka bitwa na
temat proponowanego przez minister Kopacz przymusu badaę cytologicznych
i mammograficznych dla kobiet powyİej pičþdziesiĈtego roku İycia. […] Duİa czčĤþ
Ĥrodowiska podzieliãa sič na dwie grupy. […]
Tyle tytuãem wstčpu, dla osób, które wejdĈ na tč notkč z zewnĈtrz ttdknowskiej
blogosfery. Jest to oczywiĤcie duİe uproszczenie. Dla peãnego obrazu polecam lekturč notek (oczywiĤcie z komentarzami pod spodem): mdh, tram_way, szprota, btd,
czescjacek, sendai_a, jaszczomp. Polecam teİ dyskusjč, która wysypaãa sič juİ dawno temu (jak widaþ temat powraca) pod jednĈ z notek wo”33.

Dodatkowym elementem spajajĈcym komunikacyjnie sieþ tworzĈcĈ
„rozproszonĈ” bazč danych i „rozproszonego” eksperta jest system tagów
pomagajĈcy porzĈdkowaþ zawartoĤþ dyskusji. Jest on zapoİyczony z komunikatora blip.pl, ale upowszechniã sič takİe poza nim, na blogach oraz
w innych sieciach spoãecznoĤciowych: Facebook, Google plus. Przykãadowe
tagi: #rapiery (oznaczajĈcy İmudnĈ, zbyt szczegóãowĈ dyskusjč, szczególnie na tematy historyczne), #ttdkn-mčskamuzyka (tag krytycznie wskazujĈcy na mizoginiczny charakter danej dyskusji), #ttdkn-lewica. System tagów
doczekaã sič nawet próby opracowania teoretycznego ze strony jednego
zblogerów:
„Tagowanie jest rodzajem metkowania; w ogólnym przypadku to czynnoĤþ o charakterze semiotycznym: jest sobie przedmiot, a potem (czasem przedtem) przychodzi ktoĤ i doczepia do przedmiotu znak. O, to-tu jest serkiem za 4,37, a tamto – ulicĈ
jednokierunkowĈ. Kiedy zarówno przedmiot, jak i metka-znak sĈ tekstami – mamy
do czynienia z tagowaniem. W takim HTMLu na przykãad, fragmenty tekstu sĈ otagowane, by wskazaþ jego strukturč i zalecany sposób nadania mu formy (ekranoczy typograficznej). Bardzo czčstym – jeĤli nie najczčstszym ostatnio – uİyciem ta_________________
32
33

http://nameste.litglog.org/2011/05/superbohater-wali-z-prawej/ [dostčp: 7.11.2012].
http://lewydolny.pl/2011/05/najpierw-trzeba-zasypac-przepasc/ [dostčp: 7.11.2012].
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gowania sĈ krótkie metki opisujĈce zawartoĤþ tekstu, np. ta blogonota jest ometkowana metkĈ z jčzykiem”34,

i dalej:
„A tymczasem – choþ poczĈtkowo hashtagi speãniaãy jedynie klasycznĈ rolč znaczników klasyfikacji – poİytki z tego urzĈdzenia jčzykowego sĈ wprost niesãychane.
To tylko blogonota, a nie Ogólna Teoria Hashtagu, wičc bardzo skrótowo, nie po
porzĈdku, a za to pokrótce, wyãuszczč, w czym rzecz. Najwaİniejsze (pierwsze
najwaİniejsze) jest to, İe hashtag przestaje byþ «sobie» (przestaje byþ «zewnčtrznĈ
metkĈ») i wchodzi do wewnĈtrz wypowiedzi, nadajĈc jej zarazem inny wymiar,
a nawet – jeden z wielu innych wymiarów. Dzički hashtagom tekst – pozostajĈc
zwičzãym, a wičc nadal czytable – zawiera w sobie komentarz-do-samego-siebie,
poziom meta. Ale to dopiero poczĈtek. Pokazywaãem juİ znaczenie i dziaãanie tagu
#ludzie-którzy, a wãaĤciwie meta-hashtagu, bo tagiem pierwszego stopnia (w ZEROLANGU wg Lema #link: Golem XIV) jest #ludzie-którzy-gryzĈ-marchewkč, sam
w sobie potčİny generator znaczeę. Metatag #ludzie-którzy jest znakiem (w Ĥcisãym
semiotycznym sensie) caãej teorii zachowaę i rozumieę, wewnĈtrztekstowej oczywiĤcie. Pod warunkiem, to jasne, İe bčdzie jako taki rozpoznany, İe stanie sič cegieãkĈ idiolektu. Co jest procesem trwajĈcym w czasie, niezadekretowanym przez
jakieĤ reguãy biaãego czãowieka i estety, jest praktykĈ jčzykowĈ (komunikacyjnĈ)
anarchicznĈ, spontanicznĈ i twórczĈ #luz-i-sens. Bawi #uczy zachčcajĈc zarazem do
dziaãania #rozróba-w-jčzyku zasysajĈcego otoczenie w wir myĤlĈcej interakcji. I to
jest to drugie najwaİniejsze”35.

Powyİsze cytaty wskazujĈ wyraĮnie, na jakim poziomie teoretycznym
odbywa sič proces autorefleksji we wspomnianym Ĥrodowisku. Widaþ teİ,
ile pojčþ i odniesieę jest czytelnych tylko dla uczestnika analizowanej sieci
blogów.

7. „ROZPROSZONY EKSPERT” I „ROZPROSZONA”
BAZA DANYCH A KRćįENIE FAKTÓW NAUKOWYCH
Analiza sieci blogów to dobre potwierdzenie intuicji Latoura dotyczĈcych tworzenia i funkcjonowania faktów naukowych. Zaproponowaã on
alternatywny do tradycyjnego sposób ich rozumienia. W klasycznym modelu zwykle relacjč nauki z jej otoczeniem spoãecznym ujmujemy poprzez
proste rozróİnienie na kontekst i otoczenie. Rdzeę – „twarda” nauka – jest
ceniony wyİej niİ jej „mičkkie” pobocza. W toczonej od lat debacie dotyczĈcej internalizmu i eksternalizmu ze scholastycznĈ cierpliwoĤciĈ kolejni
dyskutanci zastanawiajĈ sič nad tym, które czynniki sĈ zewnčtrzne, a które
_________________
34
35

http://nameste.litglog.org/2011/02/tags/ [dostčp: 7.11.2012].
Ibidem.
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wewnčtrzne w stosunku do nauki. Latour wielokrotnie krytycznie odnosiã
sič do samego sporu internalizm–eksternalizm, pokazujĈc jego bezzasadnoĤþ. Byão to szczególnie widoczne w pracy Pasteurisation of France i w artykule Dajcie mi laboratorium, a poruszč Ĥwiat.
OpisujĈc odkrycie Pasteura dotyczĈce wĈglika, który w owym czasie
dziesiĈtkowaã bydão, Latour wskazaã na zãoİony charakter sukcesu uczonego i doĤþ specyficzny sposób istnienia jego laboratorium. Sukces byã moİliwy, gdyİ Pasteur musiaã zmobilizowaþ ogromnĈ sieþ sojuszników: droİdİe,
szczepionki, bakterie, mleczarzy, higienistów, weterynarzy etc. Wszystkie
powyİsze elementy musiaãy zostaþ przez niego wãĈczone w sieþ relacji.
Wymagaão to hodowli bakterii, opracowania szczepionek, przekonania
mleczarzy do poniesienia kosztów produkcji, zainteresowania weterynarzy,
przekonania lekarzy etc. Uwieęczeniem tych wysiãków byãa szczepionka.
Badanie laboratoryjne mogão „dziaãaþ” tylko wtedy, kiedy byão nieustannie
przenoszone pomičdzy badaniem Ĥrodowiska na „zewnĈtrz” i tworzeniem
sztucznego „Ĥrodowiska” wewnĈtrz laboratorium. Samo laboratorium stawaão sič raczej bytem sieciowym, rozciĈgničtym pomičdzy polami, rolnikami, naukowcami a opiniĈ publicznĈ. CiĈgãa aktywna mobilizacja kaİdego
z elementów byãa gwarantem sukcesu i Pasteura, i szczepionki. Zanik któregoĤ elementu, np. skrajny sceptycyzm co do roli bakterii (dyktowany
choþby ĤwiatopoglĈdem religijnym), mógãby spowodowaþ brak zainteresowania szczepionkĈ i w tym sensie zniweczyþ jej skutecznoĤþ. Pasteur
zyskaã moc zmiany spoãeczeęstwa dzički temu, İe potraÞã wyizolowaþ mikroba, zamknĈþ go w laboratorium, osãabiþ i wykorzystaþ do produkcji
szczepionek. RównoczeĤnie i równolegle musiaã on caãĈ Francjč poddaþ
„laboratoryzacji”, to znaczy rozciĈgnĈþ na obszar caãego kraju warunki,
które gwarantowaãy skutecznoĤþ dziaãania szczepionek. Widzimy zatem, İe
mówienie o wnčtrzu i zewnčtrzu nauki jest archaizmem, który nie oddaje
dobrze realnej praktyki naukowej. W póĮniejszej ksiĈİce Nadzieja Pandory.
Eseje o rzeczywistoĤci w studiach nad naukĈ36 Latour rozwinĈã swoje stanowisko i przedstawiã alternatywny model funkcjonowania nauki. Model ten, co
waİne, w znacznej mierze potrafi wytãumaczyþ praktykč naukowĈ bez koniecznoĤci odwoãania sič do debaty internalizm–eksternalizm. We ksiĈİce
tej uczony wskazaã pičþ najistotniejszych „pčtli”, po których krĈİy fakt naukowy, zaĤ pčtle te – poãĈczone ze sobĈ – stanowiĈ model praktyki naukowej. Wymieęmy je: Mobilizowanie Ĥwiata, Autonomizacja, Sprzymierzeęcy,
Reprezentacja publiczna, PowiĈzania i wčzãy. Mobilizowanie Ĥwiata to „pakowanie Ĥwiata w sãowa”, to praktyka laboratoryjna, eksperyment, moİliwoĤþ
_________________
36 B. Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistoĤci w studiach nad naukĈ, Toruę 2013, rozdziaã „Krwiobieg nauki. Przykãad naukowej inteligencji Joliota”; por. takİe K. Abriszewski,
Wszystko otwarte na nowo…, s. 30-33.
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studiowania „ksičgi natury”. Autonomizacja to wpisywanie sič w rolč zawodowĈ, funkcjonowanie w ramach kolektywów badawczych (uİywajĈc
terminu Flecka). Sprzymierzeęcy to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy, instytucjonalizacja „zainteresowania”. Reprezentacja publiczna to
„oswajanie” ludzi z badaniami, budowanie zaufania do nauki, relacje z mediami i teksty popularnonaukowe. Wreszcie powiĈzania i wčzãy to pčtla
nauki, która ãĈczy wszystkie inne pčtle, sĈ one bowiem od siebie nierozdzielne. W tym prostym modelu moİemy dokãadnie ukazaþ, jak nauka sič
przemieszcza, jak funkcjonuje w zbiorowym zãoİonym ukãadzie zmiennych.
Przywoãaãem w skrócie „krĈİeniowy” model funkcjonowania nauki
i tworzenia faktu naukowego, gdyİ pokazuje on dobrze wyzwania, jakie
wobec tradycyjnych struktur wiedzy w naukach spoãecznych stawia wspóãczesna praktyka technonaukowa i wytwarzane przez niĈ kontrowersje. Nauki spoãeczne, posãugujĈc sič przestarzaãym schematem: kontekst–otoczenie,
nie sĈ w stanie formuãowaþ adekwatnej diagnozy sytuacji i w zwiĈzku
z tym nie sĈ w stanie proponowaþ İadnych skutecznych recept. Nauki spoãeczne nie mogĈ teİ peãniþ funkcji eksperta w odniesieniu do coraz to liczniejszych sporów i kontrowersji rozrywajĈcych wspóãczesne, technonaukowe spoãeczeęstwo.

8. PâYNćý ZA INNOWACJć I KONTROWERSJAMI
PosiãkujĈc sič modelem Latoura, stawiam mocnĈ tezč, İe eksperci zajmujĈcy sič technonaukĈ i wynikajĈcymi z jej praktyki kontrowersjami sami
równieİ muszĈ „rozpaĤþ” sič na kilka „specjalnoĤci” zaleİnych od poszczególnych pčtli. KrĈİĈcym „faktom” naukowym odpowiadaþ powinni „krĈİĈcy eksperci”. Powinni oni takİe dysponowaþ jakimiĤ formami „rozproszonych” baz danych, które byãyby równoczeĤnie Įródãem wiedzy oraz
zapisem, mikrohistoriĈ dziaãania eksperta. „Rozproszona”, aktywnie tworzĈca sič w trakcie badania i toczĈcych sič sporów baza danych pozwala na
przezwycičİenie tradycyjnego, „zwierciadlanego” sposobu traktowania
tekstów naukowych. Aby byþ skutecznym ekspertem w zmieniajĈcym sič
bãyskawicznie Ĥwiecie, nauki spoãeczne powinny wytworzyþ narzčdzia,
które bčdĈ w stanie wytwarzaþ wiedzč w „czasie rzeczywistym”, modelowaþ spory „na gorĈco”.
Nie oznacza to oczywiĤcie, İe mamy porzuciþ tradycyjne zadania nauk
spoãecznych i zaprzestaþ pisania tradycyjnych tekstów. Te jednak peãniĈ
inne funkcje, sĈ „czarnymi skrzynkami”, stabilizujĈ dyskurs, tworzĈ staãe
punkty odniesienia. Niestety, nauki spoãeczne w Polsce, ze wzglčdu na ich
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relatywnie sãabe wewnčtrzne skomunikowanie, brak pčtli zwrotnych, przywiĈzanie do modelu kontekstu/otoczenia, nie sĈ w stanie peãniþ waİnych
spoãecznie funkcji. SĈ raczej zajčte dziaãalnoĤciĈ utrwalajĈcĈ, stabilizujĈcĈ
dotychczasowĈ wiedzč, a przez to bezradne wobec palĈcych problemów
wspóãczesnoĤci. Celem analizy blogów skupionych pod szyldem TTDKN
byão pokazanie specyficznej bazy danych, która w duİej mierze nie sãuİy
redukcji zãoİonoĤci, ale pozwala poruszaþ sič w zãoİonym Ĥwiecie kontrowersji naukowo-spoãecznych. Stawiam mocnĈ tezč, İe przyszãa reforma
struktur wiedzy w naukach spoãecznych zyskaãaby wiele, gdyby posiãkowaãa sič doĤwiadczeniami tej i podobnych struktur oddolnego wytwarzania
wiedzy. ParafrazujĈc sãowa Krzysztofa Abriszewskiego, w dzisiejszym
Ĥwiecie nie sposób wypiþ oceanu wiedzy, trzeba nauczyþ sič pãywaþ w zãoİonym Ĥwiecie technonaukowego spoãeczeęstwa. Nauki spoãeczne mogĈ
tylko zyskaþ, uczĈc sič od tych, którzy moİe i amatorsko, ale próbujĈ pãywaþ w İywiole sporów i kontrowersji naukowo-spoãecznych.
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