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Nauka

„Rola nauki we współczesnym świecie jest ogromna. Na co
dzień tego nie dostrzegamy, ponieważ nauka tak głęboko
przeniknęła wszystkie dziedziny życia, że nie wyobrażamy
sobie, by mogło być inaczej.”

Michał Heller, Filozofia nauki, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 21
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Nauka

Źródło: wyborcza.pl
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Nauka

Źródło: Wikimedia Commons
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Nauka
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Nauka

Źródło: Wikimedia Commons
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Nauka

Źródło: twitter.com
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Nauka

Źródło: twitter.com
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Nauka

Źródło: Wikimedia Commons
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Nauka
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Nauka

Źródło: Wikimedia Commons
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Nauka

I Oddział położniczy Wiedeńskiego Szpitala Ogólnego
I 1846: 11,4% śmiertelności z powodu gorączki połogowej
I 1847 (w maju): 12,34%

„Od dziś, 15 maja 1847 roku, każdy lekarz i student
wychodzący z prosektorium przed wejściem na salę
położniczą kliniki zobowiązany jest porządnie umyć ręce w
stojącej prze wejściu miednicy z chlorowaną wodą. To
zarządzenie obowiązuje wszystkich bez wyjątku. I. P.
Semmelweis”

I Śmiertelność w kolejnych miesiącach 3,04%

Jurgen Thorwald, Stulecie chirurgów, Znak, Kraków 2010, s. 317–318.
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Pytania

I Czym jest nauka? Czy jesteśmy w stanie wskazać co jest
naukowe a co naukowe nie jest (problem demarkacji)?

I Czy nauka ma swoją specyficzną metodę? Czy jest jakiś
charakterystyczny sposób wnioskowania dla niej
charakterystyczny?

I Co to znaczy, że w nauce dokonujemy postępu? Od czego
ten postęp może zależeć?

I Jaki jest status praw naukowych? Czy nauka dotyczy
rzeczywistości?

I Czy nauka (jej wytwory) jest korzystna dla
ludzkości/dobra/zła?

I (...)
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Filozofia nauki (Philosophy of science)

„[F]ilozofia nauki (ang. philosophy of science), zgodnie ze
swoją nazwą, traktuje naukę jako zjawisko interesujące
filozoficznie, które zasługuje na analizę i namysł właściwe
dyscyplinom filozoficznym. I tak na przykład częstym
przedmiotem refleksji w filozofii nauki jest nauka jako
przejaw racjonalności, filozoficzne założenia i implikacje
istnienia nauki itp.”

Michał Heller, Filozofia nauki, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 23
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Dyscypliny

I Obszary dociekań trzech dyscyplin:
1. epistemologii,
2. ogólnej metodologii nauk oraz
3. filozofii nauki

I zazębiają się.
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Dyscypliny

Ogólna metodologia nauk
zajmuje się metodycznymi aspektami uprawiania nauki, tzn.
przede wszystkim metodami naukowymi, procedurami
badawczymi poszczególnych nauk, budową teorii naukowej,
itp.

Filozofia nauki
jest tą dyscypliną filozofii, która zajmuje się filozoficznymi
podstawami nauki. Stara się odpowiedzieć na pytanie o istotę
nauki – jakie poglądy są naukowe, jakie nie i dlaczego, jakie
metody zdobywania wiedzy i formułowania poglądów są
naukowe, jakie nie i dlaczego.
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Cztery poglądy na filozofię nauki
John Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, Wstęp

Zadaniem filozofii nauki jest:
1. formułowanie światopoglądów „pasujących do” istotnych

teorii naukowych (rekonstrukcja ontologii teorii naukowej;
popularyzacja nauki)

2. ujawnianie ukrytych założeń przyjmowanych przez
uczonych (socjologia nauki)

3. analiza pojęć stosowanych w nauce (neopozytywizm)
4. określenie natury nauki i poznania naukowego
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(1) Formułowanie światopoglądów pasujących do istotnych teorii naukowych

I Zadaniem filozofa nauki jest opracowanie ogólnych
implikacji nauki

I np. wskazywanie na konsekwencje teorii naukowych dla
oceny ludzkich zachowań (darwinizm społeczny)

I lub na konsekwencje osiągnięć naukowych dla rozważań
filozoficznych
Alfred N. Whitehead: kategorie „substancji” i „atrybutu”
należy zastąpić pochodzącymi z fizyki kategoriami
„procesu” i „wpływu”
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(1) Formułowanie światopoglądów pasujących do istotnych teorii naukowych

An ultimate motivation of assisting another regardless of
one’s direct or indirect self-benefit is necessary for it to be
altruistic in the ordinary sense – for what we might call
moral altruism. However, motivations and intentions are
not accessible to someone studying non-humans. Thus, they
are not part of the meaning of "altruism" in the biological
sense. Biological altruism is a course of action that enhances
the expected fitness of another at the expense of one’s own
fitness.

Since Darwin, and with a similar naturalistic stance,
biologists have continued to try to explain altruism – in
humans and non-humans alike – via group selection models.

Ayelet Shavit, Altruism and Group Selection, Internet Encyclopedia of Philosophy (and
its Authors (http://www.iep.utm.edu/)
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(2) Ujawnianie ukrytych założeń, które przyjmują uczeni i ich predylekcji

I np. filozof nauki wskazujący, że naukowcy przedkładają
prawa deterministyczne nad prawa statystyczne lub
wyjaśnienia mechanistyczne nad teleologiczne
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(2) Ujawnianie ukrytych założeń, które przyjmują uczeni i ich predylekcji

„Tymczasem w słynnej pracy opublikowanej w 1905 roku
Albert Einstein, nie znany dotąd urzędnik szwajcarskiego
biura patentowego, wykazał, że cała idea eteru jest
niepotrzebna, jeśli tylko porzuci się również ideę
absolutnego czasu. Parę tygodni później z podobną sugestią
wystąpił znany francuski matematyk Henri Poincaré.
Argumenty Einsteina były jednak bliższe fizyce niż
wywody Poincarego, który uważał cały problem za
zagadnienie czysto matematyczne.”

Stephen Hawinkg, Krótka historia czasu, Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 31

22 / 44



Losee: poglądy na filozofię nauki
(2) Ujawnianie ukrytych założeń, które przyjmują uczeni i ich predylekcji

Johannes Kepler (1571–1630)
„Kula Ziemi jest miarą wszystkich orbit. Opiszmy wokół niej
dwunastościan. Kula, która go otacza, jest orbitą Marsa. Opiszmy
czworościan wokół Marsa. Kula, która go otacza, to Jowisz. Opiszmy
sześcian wokół Jowisza. Kula, która go otacza jest kulą Saturna. Teraz
wpiszmy dwudziestościan w orbitę Ziemi. Wpisana weń kula jest orbitą
Wenus. Wpiszmy ośmiościan w Wenus. Kula wpisana w ten ośmiościan
reprezentuje Merkurego.”

Fernando Corbalán, Złota proporcja. Matematyczny język piękna, RBA, 2012, s. 129
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Johannes Kepler (1571–1630)

Źródło: Wikimedia Commons
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Klaudiusz Ptolemeusz

Źródło: Almagestium http://www.univie.ac.at/
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Klaudiusz Ptolemeusz

„W ciągu następnych parunastu stuleci krytykowano raczej
astronomię Ptolemeusza za to, że jej kolejne wersje coraz
gorzej dawały się uzgodnić z przekonaniami o doskonałości
niebios. Usunięcie środków deferentów ze środka świata, czy
rezygnacja z ruchów jednostajnych w zwykłym tego słowa
znaczeniu budziły więcej zastrzeżeń niż niewielkie
rozbieżności z wynikami obserwacji.”

Wojciech Sady, Dzieje mechaniki od Arystotelesa do Einsteina, Polskie Stowarzyszenie
Dydaktyków Fizyki, Poznań 1993, s. 14
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(3) Badanie i rozjaśnianie pojęć oraz teorii naukowych

I Analiza pojęć stosowanych w nauce („cząstka”, „fala”,
„potencjał”).

I Gilbert Ryle: nie każda analiza pojęć naukowych
kwalifikuje się jako filozofia nauki.

I Czy uczony potrzebuje pomocy filozofa nauki przy
tłumaczeniu pojęć naukowych?
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(4) Zadaniem filozofii nauki jest określenie natury nauki i poznania naukowego

I Jakie cechy odróżniają badania naukowe od badań innego
rodzaju?

I Jakie procedury powinni stosować naukowcy w badaniu
przyrody?

I Jakie warunki muszą być spełnione, aby naukowe
wyjaśnianie było poprawne?

I Jaki jest poznawczy status praw i zasad naukowych?

„Formułowanie takich pytań wymaga przyjęcia dogodnego
punktu widzenia, znajdującego się jeden stopień powyżej
poziomu praktyki naukowej. Istnieje rozróżnienie pomiędzy
uprawianiem nauki a rozważaniami nad tym, jak należy ją
uprawiać.”

John Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 11
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Losee: poglądy na filozofię nauki
(4) Zadaniem filozofii nauki jest określenie natury nauki i poznania naukowego

Poziom Dyscyplina Przedmiot

2 Filozofia nauki Analiza procedur oraz
logika wyjaśnienia naukowego

1 Nauka Wyjaśnianie faktów
0 Fakty
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Losee: poglądy na filozofię nauki

I Określenie natury nauki i poznania naukowego
I Badanie predylekcji uczonych może być istotne dla

problemu oceny teorii naukowych.
I Analiza znaczeń pojęć może być istotna dla odróżnienia

badań naukowych od innych rodzajów działalności
intelektualnej.
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Filozofia i historia nauki

„Naukowiec, który jest nieświadomy wcześniejszych
przypadków oceniania teorii, prawdopodobnie nie dokona
sam poprawnej oceny. Z kolei filozof nauki, nie znający
praktyki naukowej, nie będzie mógł wygłosić trafnych
spostrzeżeń na temat metody naukowej.”
John Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, s. 12
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Filozofia i historia nauki

„Najbardziej obiecującym materiałem na filozofa nauki, jest
moim zdaniem, filozof z wykształcenia, czynnie zajmujący się
pracą badawczą w jakiejś nauce szczegółowej (...) Jeżeli jednak
filozof nauki nie może sobie pozwolić sobie na (wymagający
ogromnego wysiłku) luksus „utrzymywania się na bieżąco”
w dwu specjalnościach, powinien przynajmniej dobrze znać
historię nauki.”
Michał Heller, Filozofia nauki, s. 24
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Filozofia i historia nauki

„Filozofia nauki bez historii nauki jest pusta, a historia nauki
bez filozofii nauki jest ślepa.”
I. Lakatos, za: Jan Woleński, Filozofia nauki a historia nauki, Prace Komisji Historii
PAU, Tom XIII, 2014, s. 103
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Filozofia nauki a inne dyscypliny

I Wspomniana historia nauki
I Epistemologia i ontologia
I Socjologia
I Logika
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, P. (2002) A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science, in The
Blackwell Guide to the Philosophy of Science (eds P. Machamer and M. Silberstein),
Blackwell Publishers Ltd, Oxford, UK.

I 1918—lata 50-ąte: od logicznego pozytywizmu do
logicznego empiryzmu

I Katalizator w postaci odkryć i integrujących teorii w fizyce
(teoria względności, mechanika kwantowa)

I Fizyka jako nauka wzorzec nauki empirycznej.
I Prace na gruncie logiki formalnej: Frege, Russell,

Whitehead, Hilbert.
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science

I Pozytywizm logiczny:
I W jaki sposób nauka ugruntowana jest w obserwacji i

eksperymencie? (Pojęcie faktu)
I Jak teorie naukowe odnoszą się do świata?
I Koło wiedeńskie: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto

Neurath, Hans Reichenbach, Carl Hempel
I Szkoła lwowsko-warszawska: Alfred Tarski, Stanisław

Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński
I Problem demarkacji: Karl Popper
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science

I 1919-1920, University College w Londynie oferuje
pierwszy program historii i filozofii nauki

I 1929, Praga, Pierwszy kongres związany z filozofią nauki
(Congres of the Epistemology and the Exact Sciences)

I 1930 ukazuje się Erkenntnis (czasopismo koła
wiedeńskiego)

I 1933 Powstaje The Philosophy of Science Association
I 1934 ukazuje się pierwszy numer Philosophy of Science (w

Polsce od 1993 ukazuje się Filozofia nauki)
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science

I W latach 30-tych pojawiają się koncepcje zaliczane do
logicznego empiryzmu, który miał poradzić sobie z
problemami pozytywizmu logicznego.

I Cel: zbadanie struktury nauki.
I Na nowe pomysły wpływ miał amerykański pragmatyzm

oraz osiągnięcia z zakresu socjologii.
I Ernest Nagel, W.V. Orman Quine
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science

I W latach 50-tych popularność zdobywa perspektywa
uhistoryczniona.

I Przypadki z historii nauki wykorzystywane są do
wskazywania luk w idealistycznych modelach nauki (por.
uteoretyzowanie obserwacji).

I Zainteresowanie filozofów nauki obejmuje socjologię oraz
biologię ewolucyjną.

I Odczuwalne są również wpływy filozofii języka
(inspirowanej późnym Wittgensteinem).
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Filozofia nauki jako dyscyplina badawcza
Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science

I Lata 60-te: Thomas Kuhn, Norwood Russel Hanson, Paul
Feyerabend.

I Czy w nauce mamy do czynienia z rewolucjami? Jak
rozwija się nauka? (Kuhn: paradygmaty, Lakatos:
programy badawcze, Laudan: tradycje badawcze).

I Zwrot w stronę praktyki naukowej. Filozofowie nauki
praktykujący daną dyscyplinę naukową.

I Specjalizacje w ramach filozofii nauki.
I Wartości w nauce. Etyczne aspekty uprawiania nauki.
I Feministyczne wątki w filozofii nauki.
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Filozofia nauki – postępująca specjalizacja
Filozofia biologii

I Three different kinds of philosophical enquiry fall under
the general heading of philosophy of biology.

I First, general theses in the philosophy of science are
addressed in the context of biology.

I Second, conceptual puzzles within biology itself are
subjected to philosophical analysis.

I Third, appeals to biology are made in discussions of
traditional philosophical questions.

„Even the distinction between the questions of biology and
those of philosophy of biology is not absolutely clear.”
Griffiths, Paul, Philosophy of Biology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/biology-philosophy/.
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Filozofia nauki – postępująca specjalizacja
Filozofia statystyki

I The philosophy of statistics harbors a large variety of
topics and debates.

I Central to these is the problem of induction, which
concerns the justification of inferences or procedures that
extrapolate from data to predictions and general facts.

I Further debates concern the interpretation of the
probabilities that are used in statistics, and

I the wider theoretical framework that may ground and
justify the correctness of statistical methods.

Romeijn, Jan-Willem, Philosophy of Statistics, The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/statistics/.
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Filozofia nauki – postępująca specjalizacja
Filozofia neuronauk

I Philosophy of neuroscience still tends to pose traditional
questions from philosophy of science specifically about
neuroscience.

I Such questions include:
I What is the nature of neuroscientific explanation?
I And, what is the nature of discovery in neuroscience?

I Answers to these questions can be pursued either
descriptively (how does neuroscience proceed?) or
normatively (how should neuroscience proceed)?

Bickle, John; Mandik, Peter; Landreth, Anthony, The Philosophy of Neuroscience, The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/neuroscience/.
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„So why do I do philosophy of science? Simply because it is
where the epistemic action is: science is where we do get
knowledge, and I wish to understand how and why, and the
limitations.”
John S. Wilkins (Philosophy of biology):
http://evolvingthoughts.net/2011/07/why-do-philosophy-of-science/
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