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Filozofia nauki

I Epistemologia pojawia się u Platona, ale filozofia nauki
(refleksja nad naturą nauki, wyjaśniania w nauce) dopiero
u Arystotelesa.

I Do Arystotelesa sięga też tradycja empiryzmu
(w postaciach wszelakich).

I Indukcyjna procedura badawcza pojawia się
u Arystotelesa (wraz z nią paradygmat indukcjonizmu –
sposób myślenia o naturze nauki popularny do dziś).
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Arystoteles (384–322 p.n.e.)

Źródło: Wikimedia Commons
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Arystoteles (384–322 p.n.e.)
I „W dziedzinie nauk przyrodniczych Arystoteles okazał się

najbardziej dociekliwym ze wszystkich filozofów,
wytrwale dochodził przyczyn zjawisk nawet
najdrobniejszych.” (Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy
słynnych filozofów, s. 268)

I Wiele innych zagadnień dotyczących wielu innych
przedmiotów omawiał Arystoteles, tak że trzeba by je zbyt
długo wyliczać. Był bowiem niezwykle pracowity i miał
wielki dar odkrywczy w badaniach, jak to wynika z wyżej
wymienionych jego pism, które sięgają liczby czterystu...”
(s. 270)

I Dwojaka jest nauka filozofii, jedna praktyczna, druga
teoretyczna. Praktyczna dzieli się na etykę i politykę (...);
teoretyczna zaś obejmuje fizykę i logikę, przy czym logika
nie stanowi sama działu dla siebie, ale jest
najskuteczniejszym narzędziem dla innych działów
filozofii. (s. 266)
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Arystoteles (384–322 p.n.e.)
Metoda indukcyjno-dedukcyjna

I � Według Arystotelesa badanie naukowe jest
przechodzeniem od obserwacji do zasad ogólnych i znów
do obserwacji (metoda indukcyjno-dedukcyjna).

I � Z badanych zjawisk należy indukcyjnie wyprowadzić
zasadę wyjaśniającą te zjawiska.

I � Sam proces wyjaśniania polega na dedukcyjnym
wyprowadzeniu zdań o badanych zjawiskach z zasad
wyjaśniających uzyskanych na drodze indukcji.
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Arystoteles (384–322 p.n.e.)

I Naukowy proces badawczy prowadzi więc od
zaobserwowanych zjawisk do dedukcyjnego wyjaśnienia
tych zjawisk.

indukcja
(1) −→

obserwacje (2) zasady wyjaśniające
(3) ←−

dedukcja

[Losee, s. 14]
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Przykład
[Losee, s. 14]

Zaćmienie księżyca

1. Obserwacja stopniowego przyciemniania tarczy Księżyca.
2. Indukcyjne wyprowadzenie ogólnych zasad:

2.1 światło rozchodzi się w linii prostej
2.2 ciała nieprzezroczyste rzucają cień
2.3 istnieje pewna konfiguracja ciał nieprzezroczystych, taka że

jedno znajduje się w cieniu drugiego

3. Z tych ogólnych zasad, jak również z okoliczności, że
Ziemia i Księżyc są ciałami nieprzezroczystymi, które w
tym konkretnym przypadku znajdują się w odpowiedniej
geometrycznej relacji względem wysyłającego światło
słońca, uczony wyprowadza dedukcyjnie twierdzenie o
zaćmieniu Księżyca.
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Arystoteles (384–322 p.n.e.)

I Indukcja u Arystotelesa: pisze o indukcji enumeracyjnej
niezupełnej oraz o indukcji intuicyjnej.

I Oba rodzaje indukcji związane są z uchwytywaniem form
badanych przedmiotów.
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Forma/materia

I Czym są materia i forma (nieoczywiste ontologiczne
rozróżnienie)?

Forma
(Platońska idea umieszczona w przedmiotach, istota, eidos)
jest tym, co sprawia, że rzecz należy do jakiegoś gatunku.
Wskazanie formy konkretnej rzeczy jest równoznaczne ze
wskazaniem własności, którą dzieli z innymi konkretnymi
rzeczami.

Materia
Istota-forma nie jest tym, co różnicuje rzeczy, zasadą
różnicującą jest materia.

I Forma i materia to pojęcia względne.
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Forma/materia

I Pierwotna materia jest pozbawiona jakości.
I Arystoteles przyznawał, że w tej postaci materia nigdzie w

przyrodzie nie występuje.
I Materia pierwotna w świecie widzialnym przyjmuje już

pewne elementarne własności: ciepła lub zimna, suchości
lub wilgoci.

I Najbardziej elementarną postacią, jaką przyjmuje materia w
świecie, jest postać elementów:

I wody (materia zimna i wilgotna),
I ognia (materia ciepła i sucha),
I ziemi (materia zimna i sucha) i
I powietrza (materia ciepła i wilgotna).
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Forma/materia a indukcja

I � Indukcja enumeracyjna nie może się obejść bez form:
typowy przykład uogólnienia wymaga pojęcia
„przedmiotów gatunku/rodzaju...” i przypisania własności
(to też forma).

I � Z kolei indukcja intuicyjna polega na bezpośrednim
intuicyjnym ujęciu zasad ogólnych, których
egzemplifikacją są badane zjawiska.

I Przykład: wyjaśnienia zjawisk astronomicznych, np. tego,
że Księżyc świeci odbitym światłem słonecznym – nie jest
to indukcja enumeracyjna skoro wystarczy jeden
przypadek
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Metoda

I Metoda indukcyjno-dedukcyjna rozkłada się więc na dwa
etapy

I etap indukcyjny oraz
I dedukcyjny.
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Etap indukcyjny
[Losee, s. 15]

Przesłanki Wnioski

to, co się stwierdza
w obserwacji jako
prawdziwe na temat
wielu indywiduów

uogólnienie→ to, co się uznaje za
prawdziwe na te-
mat gatunku, do któ-
rego te przedmioty
należą

to, co się stwierdza
w obserwacji jako
prawdziwe na temat
wielu gatunków

uogólnienie→ to, co się uznaje za
prawdziwe na temat
rodzaju, do którego
te gatunki należą
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Etap dedukcyjny

I � Arystoteles dopuszcza tu wyłącznie zdania
kategoryczne.

1. Każde S jest P
2. Żadne S nie jest P
3. Niektóre S są P
4. Niektóre S nie są P

I Zdania kategoryczne to zdania, w których porównuje się
dwie klasy przedmiotów, tj. np. dwa gatunki.

I � Jednym z podstawowych zadań nauki jest
odnajdywanie związków pomiędzy gatunkami i rodzajami

I stąd waga zdań kategorycznych.

15 / 81



Etap dedukcyjny
Rola sylogizmów

Każde M jest P
Każde S jest M.

Każde S jest P ∴

I Barbara (niezawodny)
I P – termin większy
I S – termin mniejszy
I M – termin średni
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Etap dedukcyjny

I Na etapie dedukcyjnym zdanie uzyskane przez indukcję
ma zostać wyjaśnione, tzn. wydedukowane z przesłanek
sylogizmu.

I Wymaga to wprowadzenia tzw. terminu średniego.
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Etap dedukcyjny: termin średni

I Np. uczony zauważa na podstawie obserwacji, że:
Wszystkie woły są zwierzętami pozbawionymi górnych siekaczy.

I Zdanie to zostało uzyskane na etapie indukcyjnym.
I Uczony wie ponadto (potrzebna dodatkowa wiedza!), że:

Wszystkie przeżuwacze o czterokomorowym żołądku są
zwierzętami pozbawionymi górnych siekaczy.

I Terminem średnim może być zatem „przeżuwacz o
czterokomorowym żołądku”
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Etap dedukcyjny: termin średni

Wszystkie przeżuwacze o czterokomorowym żołądku są
zwierzętami pozbawionymi górnych siekaczy.

Wszystkie woły są przeżuwaczami o czterokomorowym
żołądku.

Wszystkie woły są zwierzętami pozbawionymi górnych sie-
kaczy. ∴
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Etap dedukcyjny: termin średni

Wszystkie przeżuwacze o czterokomorowym żołądku są
zwierzętami pozbawionymi górnych siekaczy.

Wszystkie woły są przeżuwaczami o czterokomorowym
żołądku.

Wszystkie woły są zwierzętami pozbawionymi górnych sie-
kaczy. ∴
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Etap dedukcyjny
Poprawność przesłanek

I Arystoteles uważał, że dla danego zjawiska istnieje tylko
jedno adekwatne wyjaśnienie.

I Tj. tylko jeden zestaw przesłanek sylogizmu, z którego
można odpowiednie zdanie wyprowadzić.

I Wyjaśnianie naukowe musi spełniać pewne pozalogiczne
warunki

I m.in. przesłanki sylogizmu mają stwierdzać przyczynę
tego, co się orzeka we wniosku.
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Etap dedukcyjny
Poprawność przesłanek

Wszystkie przeżuwacze o czterokomorowym żołądku są zwierzętami
pozbawionymi górnych siekaczy.

Wszystkie woły są przeżuwaczami o czterokomorowym żołądku.

Wszystkie woły są zwierzętami pozbawionymi górnych siekaczy. ∴

I Powyższy sylogizm spełnia ten warunek – posiadanie
czterokomorowego żołądka związane jest z możliwością
gromadzenia częściowo przeżutego pokarmu w jednej z
komór żołądka, a następnie zwracania go z powrotem do
pyska.

I Wyjaśnia to, dlaczego przeżuwacze nie potrzebują
siekaczy w górnej szczęce.
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Etap dedukcyjny
Poprawność przesłanek

Przykład złego sylogizmu:

Wszystkie przeżuwacze parzystokopytne są zwierzętami
pozbawionymi górnych siekaczy.

Wszystkie woły są przeżuwaczami parzystokopytnymi.

Wszystkie woły są zwierzętami pozbawionymi górnych sie-
kaczy. ∴
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Relacja przyczynowa

I Można tutaj zadać pytanie, na jakiej podstawie możemy
wybrać relację przyczynową (istotną).

I Za czasów Arystotelesa pojęcie przyczyny nie było jeszcze
problematyczne.

I Arystoteles proponuje aby za przyczynową uznać relację,
gdzie atrybut

1. jest prawdziwy w stosunku do każdego egzemplarza
przedmiotu,

2. jest prawdziwy w odniesieniu do podmiotu jako takiego, a
nie jako części większej całości,

3. jest „istotny” dla tego podmiotu
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Relacja przyczynowa

I � Procedura naukowa powinna obejmować wszystkie
przyczyny.

1. Przyczynę formalną
2. Przyczynę materialną
3. Przyczynę sprawczą
4. Przyczynę celową

I Dzisiejsze pojęcie przyczyny to pojęcie przyczyny sprawczej,
to właśnie pojęcie rozważał Hume.
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Przykład: posąg

I Przyczyną materialną posągu jest kamień,
I przyczyną formalną – jego kształt;
I przyczyną sprawczą – rzeźbiarz;
I zaś przyczyną celową – np. ozdoba parku, to, po co

zdarzenie/rzecz ma miejsce.
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Ideał systematyzacji

Ideał systematyzacji dedukcyjnej i pierwsze zasady:

I Arystoteles twierdził, że każda nauka przyjmuje, lub
powinna przyjąć, postać dedukcyjnie uporządkowanego
zbioru twierdzeń

I to od Arystotelesa przejął ten ideał Euklides

I Nie wszystkie zdania danej nauki można wyprowadzić
dedukcyjnie z czegoś innego (błędne koło lub regres w
nieskończoność).

I � Stąd każda nauka ma swoje pierwsze zasady (np.
aksjomaty, postulaty i definicje geometrii) przyjmowane
bez dowodu.

I � Powinny one być intuicyjne, oczywiste.
I Pierwsze zasady mają status prawd koniecznych.
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Ideał systematyzacji

I Pierwsze zasady są zasadami wszelkiego dowodzenia
1. zasada tożsamości
2. zasada niesprzeczności
3. zasada wyłączonego środka

I Na niższym poziomie znajdują się zasady pierwsze i definicje
właściwe dla konkretnej nauki.
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Ideał systematyzacji
[Losse, s. 21]

I Pierwsze zasady fizyki
1. wszelki ruch jest bądź naturalny, bądź wymuszony
2. wszelki ruch naturalny jest poruszaniem się w kierunku

naturalnego miejsca położenia, np. przedmioty stałe z
natury przemieszczają się w kierunku środka Ziemi

3. ruch wymuszony jest powodowany przez stałe
oddziaływanie poruszyciela (oddziaływanie na odległość
jest niemożliwe)

4. próżnia jest niemożliwa

A study of a group of elementary school students learning to control a
computer-implemented Newtonian object reveals a surprisingly uniform and
detailed collection of strategies, at the core of which is a robust “Aristotelian”
expectation that things should move in the direction they are last pushed.
Adrea A. DISESSA, (1982). Unlearning Aristotelian Physics: A Study of
Knowledge-Based Learning, COGNITIVE SCIENCE(6): 37–75.
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Podsumowanie
[Losse, s. 24]

I Pierwsze zasady orzekają atrybuty o terminach ogólnych.
1. Pewne własności tkwią w sposób istotny w indywiduach

pewnych klas; przedmiot jednostkowy nie mógłby należeć
do jednej z tych klas, gdyby nie posiadał odpowiednich
własności.

2. Zachodzi w takich wypadkach identyczność strukturalna
pomiędzy ogólnym zdaniem twierdzącym, które orzeka
jakąś własność o pewnej klasie przedmiotów, a
pozajęzykowym faktem „tkwienia” odpowiedniej
własności w przedmiotach należących do tej klasy.

3. Uczony jest w stanie poprawnie intuicyjnie uchwycić
izomorfizm języka i rzeczywistości.
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Metoda naukowa w średniowieczu
Ważne postaci

I Robert Grosseteste (1168–1253)
I Roger Bacon (1214–1292)
I Jan Duns Szkot (1265–1308)
I Wilhelm Ockham (1280–1349)
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Robert Grosseteste (1168–1253)

Źródło: Wikimedia Commons 32 / 81



Robert Grosseteste (1168–1253)

I Rektor Uniwersytetu Oksfordzkiego (1215–21).
I Jako pierwszy ze średniowiecznych uczonych podjął

problem indukcji i weryfikacji.
I Napisał m.in. komentarze do Analityk wtórych i Fizyki

Arystotelesa.
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Roger Bacon (1214–1292)

Źródło: Wikimedia Commons
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Roger Bacon (1214–1292)

I Studiował a następnie nauczał w Oksfordzie i Paryżu.
I Pisał komentarze do różnych pism Arystotelesa.
I Szczególnie zainteresowany był optyką.
I Bacon miał podobno narazić się przełożonym w zakonie

franciszkańskim ostrą krytyką poziomu umysłowego
współbraci. Interesował się też alchemią i astrologią.
Podobno kilka późniejszych lat życia spędził pod
nadzorem. [Losse, s. 39]

35 / 81



Jan Duns Szkot (1265–1308)

Źródło: Wikimedia Commons
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Jan Duns Szkot (1265–1308)

I Franciszkanin.
I Studiował w Oksfordzie i Paryżu.
I Starał się przyswoić filozofię arystotelesowską nauce

chrześcijańskiej.
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Wilhelm Ockham (1280–1349)

Źródło: Wikimedia Commons
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Wilhelm Ockham (1280–1349)

I Studiował i nauczał w Oksfordzie.
I Zaatakował twierdzenie o doczesnym zwierzchnictwie

papieża.
I Bronił stanowiska nominalistycznego w sporze

o uniwersalia.
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Metoda naukowa w średniowieczu

I Akceptacja indukcyjno-dedukcyjny schemat metody
naukowej przedstawiony przez Arystotelesa.

I Uczeni Badacze starają się stosować ten schemat, kładąc
duży nacisk na „aktywne eksperymentowanie”.

I � Do schematu Arystotelesa uczeni średniowieczni
dodają dodatkowe techniki indukcyjne:

I Grosseteste zalecał metodę odpowiadającą połączonej
metodzie zgodności i różnicy Milla.

I Duns Szkot zarysował indukcyjną metodę zgodności,
I zaś Wilhelm Ockham metodę różnicy.
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Metoda naukowa w średniowieczu

I Techniki te mają uzupełniać indukcyjną część procedury
naukowej opisanej przez Arystotelesa.

I � Ponadto Grosseteste i Bacon zalecali uzupełnienie
metody Arystotelesa o trzeci etap: eksperymentalne
sprawdzenie zasady wyjaśniającej wywiedzionej przez
indukcję z doświadczenia.

I Robert Grosseteste wprowadził też ideę falsyfikacji,
odwołując się do schematu modus tollendo tollens

((p→ q) ∧ ¬q)→ ¬p

(konkurencyjne hipotezy można eliminować na podstawie
ich fałszywych konsekwencji).

I Zalecenia Grosseteste i Bacona starał się wypełniać
Galileusz.
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Metoda naukowa w średniowieczu

I Grosseteste zastosował metodę falsyfikacji m.in. na
poparcie hipotezy dotyczącej pochodzenia ciepła
słonecznego.

I Uważał, że słońce wytwarza ciepło koncentrując
promienie i chciał wykluczyć pozostałe możliwości
(wytwarzanie ciepła drogą przewodzenia od ciała
rozgrzanego i drogą „przez ruch”.).

Jeśli słońce rodzi ciepło dzięki przewodnictwu, to przylegająca do niego
materia niebieska nagrzewa się i podlega zmianie jakościowej.

Ale przylegająca do słońca materia niebieska jest niezmienna i nie pod-
lega zmianie jakościowej.

A zatem słońce nie rodzi ciepła dzięki przewodnictwu. ∴
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Metoda naukowa w średniowieczu

I � Według Ockhama prostota jest istotnym kryterium
przy tworzeniu pojęć i konstruowaniu teorii.

I Pojęcia zbyteczne należy eliminować.
I Spośród dwóch konkurencyjnych teorii zawsze należy

wybierać tę prostszą.
I Ta metodologiczna wskazówka zwana jest dzisiaj „brzytwą

Ockhama” (nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę).
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Metoda naukowa w średniowieczu

I Ockham stosuje swoją zasadę np. w odniesieniu do
popularnej w tamtym okresie zasady impetusu.

I Ruch powodowany jest przez nabyty impetus i tkwi w
poruszającym się ciele tak długo, jak długo utrzymuje się
ono w ruchu.

I Ockham uważał, że ruch nie jest własnością ciała ale
relacją, w jakiej pozostaje ono do innych ciał (i do samego
czasu).

I Powiedzieć „ciało porusza się dzięki nabytemu
impetusowi” to to samo, co powiedzieć „ciało się porusza”.
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Tomasz z Akwinu (1225–1274)

Źródło: Wikimedia Commons
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Metoda naukowa w średniowieczu
I Jedną z najsławniejszych postaci średniowiecznej filozofii

chrześcijańskiej jest Tomasz z Akwinu (1225–1274), który
w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju nauk
przyrodniczych.

I Nie dodał on nic do wiedzy przyrodniczej i astronomicznej
Arystotelesa, ale dowartościował taką wiedzę.

I Wedle Tomasza poznanie świata stworzonego przez Boga
jest obowiązkiem chrześcijanina, poznając ten świat
poznajemy jego Stwórcę.

I Tomasz upowszechnił nauki Arystotelesa.
I W ten sposób od nauk Arystotelesa przez średniowiecze

powstaje i upowszechnia się paradygmat indukcjonizmu
(nauka uprawiana jest poprzez stosowanie technik
indukcyjnych).

I Najpełniejszy wyraz ten paradygmat znajduje u
Franciszka Bacona
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Franciszek Bacon (1561–1626)

Źródło: Wikimedia Commons
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Franciszek Bacon (1561–1626)

I Franciszek Bacon uznawany jest za mistrza metody
indukcyjno-eksperymentalnej (której w istocie nie
stworzył).

I Bacon krytykował metodę Arystotelesa, która w tym
czasie była już przeżytkiem.

I Swojemu głównemu dziełu nadał tytuł Novum Organum,
nawiązując do Organonu Arystotelesa.
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Franciszek Bacon (1561–1626)

I � Pierwszym etapem w uprawianiu nauki jest, według
Bacona, wyzbycie się przesądów i błędnych nawyków.

I Te przesądy nazywał Bacon „idolami”.
I Idole łudzą nas i przeszkadzają w poznaniu przyrody.

„Rozum ludzki ma tę właściwość, że skłonny jest
przyjmować większy porządek i większą prawidłowość w
świecie niż naprawdę znajduje, i jakkolwiek w przyrodzie
istnieje wiele rzeczy jedynych w swoim rodzaju i całkiem
od siebie różnych, to jednak rozum wymyśla między nimi
paralele, odpowiedniości i stosunki, które w
rzeczywistości nie istnieją.” (źródło)

I Należą do nich:
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Franciszek Bacon (1561–1626)
Idole

I idole plemienne (źródło w naturze ludzkiej, np. pochopne
uogólnienia),

I idole jaskini (błędy wpojone człowiekowi w trakcie
wychowania i wykształcenia),

I idole rynku (wiążą się z potocznym użyciem słów – słowa
krążą w swoim użyciu jak monety na rynku, zmieniają
swoje znaczenie, błędnie używamy słów),

I idole teatru (bezkrytyczne przyjmowanie metod i twierdzeń
innych filozofów).
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Franciszek Bacon (1561–1626)
Idole plemienne

„Idole plemienne mają swe źródło w samej naturze ludzkiej, w
samym plemieniu, czyli rodzie ludzkim. Fałszem bowiem jest
twierdzenie, że zmysły ludzkie są miarą rzeczy. Przeciwnie,
wszystkie percepcje, zarówno zmysłowe jak i umysłowe, są
dostosowane do człowieka, a nie do wszechświata. Rozum
ludzki podobny jest do zwierciadła, które będąc nierówne (dla
promieni wysyłanych przez przedmioty), swoje właściwości na
te przedmioty przenosi, przez co je zniekształca i zmienia.”
(źródło)
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Franciszek Bacon (1561–1626)
Idole jaskini

„Idole jaskini to idole jednostki ludzkiej. Albowiem (oprócz
błędów związanych z naturą ludzką w ogóle) każda jednostka
ma pewnego rodzaju jaskinię, czyli pieczarę osobistą, która
załamuje i zniekształca światło naturalne. A dzieje się to bądź
ma skutek właściwej każdemu jednostkowej jego natury, bądź
na skutek wychowania i przestawania z innymi, bądź przez
lekturę książek i autorytet osób, które się czci i podziwia, bądź
przez różnicę wrażeń zależną od tego czy występują one w
umyśle uprzedzonym i predysponowanym, czy też w umyśle
zrównoważonym i spokojnym. Toteż duch ludzki (stosownie
do tego, jak kształtuje się w jednostkach) jest czymś
różnorodnym, zgoła niespokojnym i jakby przypadkowym.
Słusznie więc powiedział Heraklit, że ludzie szukają wiedzy w
małych światach, a nie w wielkim, czyli wspólnym dla
wszystkich świecie.” (źródło)
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Franciszek Bacon (1561–1626)
Idole rynku

„Są jeszcze idole wynikające niejako z wzajemnej bliskości i
obcowania rodzaju ludzkiego, które nazywamy idolami rynku,
ponieważ tam właśnie ludzie przestają i współdziałają ze sobą.
Ludzie bowiem obcują ze sobą przez rozmowy; wyrazy zaś
dobiera się stosownie do tego, jak je pospólstwo pojmuje. Toteż
zły i niezręczny dobór wyrazów w dziwny sposób krępuje
rozum. I ani definicje, ani objaśnienia, którymi uczeni w
niektórych sprawach zwykle zabezpieczają się i bronią, żadną
miarą nie poprawiają stanu rzeczy. Słowa całkowicie zadają
gwałt rozumowi, wszystko mącą i przywodzą ludzi do
niezliczonych jałowych kontrowersji i wymysłów.” (źródło)
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Franciszek Bacon (1561–1626)
Idole teatru

„Są wreszcie idole, które weszły do umysłów ludzkich z
rozmaitych doktryn filozoficznych, a także z przewrotnych
prawideł dowodzenia; nazywamy je idolami teatru. Albowiem
ile wynaleziono i przyjęto systemów filozoficznych, tyle
naszym zdaniem stworzono i wystawiono sztuk, które
przedstawiają urojone i dla sceny wymyślone światy. A nie
mówimy tu tylko o obecnie panujących albo o dawniejszych
doktrynach i sektach filozoficznych; wiele bowiem innych tego
rodzaju sztuk można by wymyślić i ułożyć, gdyż błędy nawet
zupełnie różne, mają przecież przyczyny po większej części
jednakowe. I znowu mamy tu na myśli nie tylko całe systemy
filozoficzne, lecz również wiele naczelnych zasad i twierdzeń
naukowych, które nabrały mocy przez tradycję, łatwowierność
i niedbalstwo. Lecz o tych poszczególnych rodzajach idoli
należy pomówić szerzej i dokładniej, ażeby rozum ludzki
przed nimi zabezpieczyć.” (źródło)
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Franciszek Bacon (1561–1626)

I W sprawach zasadniczych Bacon jest całkowicie zgodny z
Arystotelesem (umacnia paradygmat stworzony przez
niego).

I Według Bacona należy rozpocząć od zgromadzenia wielu
drobiazgowych danych na temat jakiegoś zjawiska.

I � Dla badanego zjawiska zalecał sporządzenie tabel
obecności, nieobecności i stopni, tj. zestawień
przypadków, w których badane zjawisko występuje, nie
występuje, występuje w różnym stopniu.

I � Następnie należy sformułować wszystkie możliwe
hipotezy na temat przyczyny danego zjawiska
(wyczerpująca lista hipotez).
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Tabela obecności I

„Poszukiwanie form przebiega w następujący sposób. Gdy
dana jest pewna własność, należy najpierw stawić przed
rozumem wszystkie znane wypadki, które się między sobą co
do tej własności zgadzają, chociażby występowała ona w
substancjach całkiem do siebie niepodobnych. A tego rodzaju
zestawienie należy przeprowadzić w sposób historyczny, nie
wdając się w przedwczesne roztrząsania albo jakieś nadmierne
subtelności. Na przykład przy poszukiwaniu formy ciepła
bierzemy pod uwagę wypadki, w których własność ciepła
występuje:
1. Promienie słoneczne, zwłaszcza latem i w południe.
2. Promienie słoneczne odbite i skupione, jak np. między
górami albo pośród murów, a przede wszystkim w
zwierciadłach zapalających.
3. Płonące meteory.
4. Pioruny zapalające.
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Tabela obecności II

5. Wybuchy płomieni z kraterów górskich itd.
6. Płomień wszelkiego rodzaju.
7. Rozżarzone ciała stałe.
8. Ciepłe kąpiele naturalne.
9. Płyny wrzące albo ogrzane.
10. Gorące pary i dymy a także samo powietrze, które nabiera
niezwykle silnego i szalonego gorąca, gdy jest zamknięte; np. w
tzw. rewerbatoriach.
11. Pewne stany atmosferyczne, które są pogodne dzięki samej
konstytucji powietrza niezależnie od pory roku.
12. Powietrze zamknięte i podziemne w niektórych pieczarach,
zwłaszcza zimą.
13. Wszelkie ciała puszyste, jak wełna, skóry zwierząt,
upierzenie ptaków, mają nieco ciepła.
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Tabela obecności III
14. Wszelkie ciała zarówno stałe jak płynne, tak gęste jak
rzadkie (jakim jest samo powietrze) zbliżone na czas pewien do
ognia.
15. Iskry wydobyte z krzemienia i stali przez usilne uderzanie.
16. Wszelkie ciało silnie pocierane, jak kamień, drzewo, sukno
itd., skutkiem czego dyszle i osie kół niekiedy zapalają się; u
Indian zachodnich panował zaś zwyczaj niecenia ognia przez
tarcie.
17. Rośliny zielone i wilgotne, razem zamknięte i stłoczone, np.
róże upchane w koszykach – i to do tego stopnia, że jeżeli siano
złożono w mokrym stanie, często zapala się.
18. Niegaszone wapno – skropione wodą.
19. Żelazo, kiedy zaczyna się rozpuszczać pod działaniem
żrącej wody w naczyniu szklanym, i to bez jakiegoś
przysuwania do ognia; podobnie też cyna itd., lecz nie w tak
wielkim stopniu.
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Tabela obecności IV
20. Zwierzęta, szczególnie i stale w swym wnętrzu, jakkolwiek
u owadów z powodu małych rozmiarów ich ciała, dotykiem
nie wyczuwa się ciepła.
21. Nawóz koński i inne tego rodzaju świeże ekskrementy
zwierzęce.
22. Stężony olej siarki i witriolu działa jak ciepło, kłody spala
płótno.
23. Olejek majerankowy i inne tego rodzaju działają jak ciepło,
spalając kości zębów.
24. Mocny i dobrze oczyszczony alkohol ma do tego stopnia
działanie podobne do działania ciepła, że jeżeli wrzucić do
niego białko jajka, to ścina się ono i staje się białe całkiem jak
białko gotowane; a także chleb wrzucony do niego schnie i
twardnieje podobnie jak chleb przy spieczeniu.
25. Przyprawy korzenne i ciepłe zioła, jak estragon, stara
rzeżucha itd., jakkolwiek na ręce nie sprawiają wrażenia ciepła
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Tabela obecności V

- (ani całe, ani sproszkowane) to jednak kiedy zaczynamy je
żuć, odczuwamy je na języku i podniebieniu jako ciepłe i jakby
palące.
26. Mocny ocet i wszelkie kwasy, działając na jakąś część ciała,
gdzie nie ma naskórka, jak na oko, język albo na jakąś część
ciała zranioną i niepokrytą skórą, sprawiają ból niewiele
różniący się od tego, który jest wywołany przez gorąco.
27. Nawet ostre i silne zimno sprawia pewnego rodzaju
wrażenie oparzenia: „Albowiem przejmujące zimno Boreasza
przypieka”.
28. Inne przykłady.” (źródło)
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„Przykład wykluczania, czyli odrzucania własności nie
należących do formy ciepła.
1. Ze względu na promienie słoneczne odrzuć naturę elementu.
2. Ze względu na zwykły ogień, a przede wszystkim ze
względu na ognie podziemne (które są najbardziej oddalone i
zupełnie odcięte od promieni niebios) odrzuć naturę
niebiańską.
3. Ze względu na to, że wszelkiego rodzaju ciała (to jest
minerały, rośliny, części zewnętrzne zwierząt, woda, olej,
powietrze i inne) ogrzewają się przez samo zbliżenie się do
ognia albo innego ciała ciepłego, odrzuć wszelkie
zróżnicowanie czy subtelniejszą budowę ciał.
4. Ze względu na to, że rozpalone żelazo i inne metale
ogrzewają inne ciała, a mimo to nie tracą na wadze ani na
substancji, odrzuć udzielanie czy domieszkę substancji jakiegoś
innego ciepłego ciała.
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5. Ze względu na wrzącą wodę, powietrze, a także ze względu
na metale i inne ciała stałe, ogrzane, lecz nie do żaru, czyli do
czerwoności, odrzuć także światło i blask.
6. Ze względu na promienie księżyca, i innych gwiazd (z
wyjątkiem słońca), jeszcze raz odrzuć światło i blask.
7. Ze względu ma porównanie rozżarzonego żelaza z
płomieniem alkoholu (z których rozpalone żelazo ma więcej
ciepła, a mniej światła, płomień zaś alkoholu więcej światła, a
mniej ciepła), ponownie odrzuć światło i blask.
8. Ze względu na złoto, i inne metale rozpalone, które w całości
są ciałami o bardzo wielkiej gęstości, odrzuć rzadkość.
9. Ze względu na powietrze, które najczęściej jest zimne, a
mimo to pozostaje rzadkie, ponownie odrzuć rzadkość.
10. Ze względu na rozpalone żelazo, które nie rozszerza się,
lecz zachowuje widocznie tę samą objętość, odrzuć ruch albo
rozszerzanie się ciała jako całości.
11. Ze względu na rozszerzanie się powietrza w termometrach i
innych podobnych przyrządach, w których powietrze
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widocznie porusza się i rozszerza, a mimo to nie nabiera
wyraźnie większego ciepła, odrzuć jeszcze raz ruch albo
rozszerzanie się ciała jako całości.
12. Ze względu na to, że wszelkie ciała łatwo można ogrzać bez
jakiegokolwiek niszczenia albo widocznej zmiany jakościowej,
odrzuć własność niszczącą albo gwałtowne udzielanie jakiejś
nowej własności.
13. Ze względu na zgodność i podobieństwo skutków,
wywoływanych przez ciepło i zimno, odrzuć zarówno ruch
powodujący rozszerzanie się jak też ruch powodujący
kurczenie się ciała jako całości.
14. Ze względu na to, że ciepło wzmaga się przez pocieranie
ciał, odrzucić należy zasadniczy charakter własności. Przez
własność zasadniczą zaś rozumiemy taką własność, która
znajduje: się w przyrodzie jako coś pozytywnego i nie jest
skutkiem jakiejś własności wcześniejszej.
Są też i inne własności. Nie sporządzamy bowiem zupełnych
wykazów, lecz podajemy tylko przykłady. (źródło)

63 / 81

http://sady.up.krakow.pl/filnauk.bacon.norganum.htm


Franciszek Bacon (1561–1626)

I � Wśród tych hipotez musi znajdować się hipoteza
prawdziwa.

I Hipotezy fałszywe eliminujemy za pomocą
eksperymentów.

I � Pojawia się tutaj idea indukcji eliminacyjnej oraz
eksperymentu krzyżowego.

I Eksperyment krzyżowy (experimentum crucis) to taki
eksperyment, którego wynik pozwala wyeliminować (co
najmniej) jedną z konkurencyjnych hipotez poddanych
badaniu.

I Bacon przypisywał sobie zasługę wprowadzenia obu idei,
jest to przesada.
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Krytyka Bacona

I Sporządzenie tabel obecności, nieobecności, stopni
wymaga wyboru czynników istotnych dla danego
problemu naukowego (kiedy badamy zjawisko ruchu
weźmiemy pod uwagę czas, masę, itp. ale nie wahania cen
na giełdzie).

I Wszystkich czynników jest z pewnością zbyt dużo, by
dowolny problem naukowy był rozwiązywalny w
rozsądnym czasie.

I Dokonując wyboru kierujemy się przyjętymi wcześniej
hipotezami (które Bacon zaliczyłby do idoli i zalecił ich
odrzucenie na samym początku).
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Krytyka Bacona
[Grobler, 26–29]

I Bacon zakłada, że w przyrodzie jest skończenie wiele
czynników, których dotyczyć będą tabele obecności,
nieobecności i stopni...

I ...i że można sformułować tylko skończoną liczbę hipotez
w odniesieniu do danego problemu naukowego (zasada
ograniczonej różnorodności świata)
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Ograniczona różnorodność

� Zasada ograniczonej różnorodności świata:
zasada, zgodnie z którą na dany temat można sformułować
tylko skończoną liczbę hipotez (bo np. w przyrodzie istnieje
skończenie wiele czynników/skończenie wiele własności, itp.)

I � We współczesnej filozofii nauki funkcjonuje teza o
niedookreśleniu teorii przez dane empiryczne – na temat
skończonego zbioru danych, a zbiór wszystkich zjawisk,
jakich możemy sami doświadczyć, jest skończony, można
skonstruować nieskończenie wiele hipotez, które są ze
sobą niezgodne.

I Niezgodność ta może przejawiać się np. w różnych
konsekwencjach co do niezaobserwowanych przypadków,
a które równie dobrze wyjaśniają dane ze zbioru
wyjściowego.
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Krytyka Bacona

I Bacon nie doceniał roli matematyki w opisie przyrody.
I Starożytne rozróżnienie: episteme traktuje o bytach

wiecznych i niezmiennych (matematyka i astronomia),
doxa traktuje o rzeczach przemijających, zmiennych.

I Matematyki nie należy zatem używać do opisu przyrody.
I Ten pogląd podważy dopiero Galileusz: „księga przyrody

pisana jest językiem kół i trójkątów”.

I Wg Bacona, zadaniem przyrodoznawstwa jest
formułowanie praw jakościowych, nie ilościowych.
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Krytyka Bacona

I Metoda Bacona wymaga też założenia, że w przyrodzie w
ogóle występują jakieś prawidłowości (na wyczerpującej
liście hipotez musi znaleźć się hipoteza prawdziwa).

I W przypadku Bacona, założenie to było wsparte przez
esencjalizm – przekonanie, że zadaniem nauki jest
odkrywanie istoty rzeczy, jakości, które tym rzeczom
przysługują w sposób istotny.
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Paradygmat

I Od Arystotelesa do Bacona kształtuje się paradygmat
metodologiczny oparty na indukcji.

I Bacon przyczynia się do udoskonalenia i upowszechnienia
tego paradygmatu.

I � Hume jako pierwszy podważa ten paradygmat: Nauki
empiryczne stosują rozumowania indukcyjne, które są
rozumowaniami zawodnymi.

I Czy takie rozumowania są w ogóle prawomocne?
I Czy możemy je przyjąć i na jakiej podstawie?
I Jaki status poznawczy mają wnioski indukcyjne?
I Skąd bierze się pojęcie przyczyny?
I Skąd wiemy, że w świecie działa przyczynowość?
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Rozwiązania problemu indukcji
[Grobler, s. 30–33]

1. � rozwiązanie naturalistyczne (Hume)
2. � rozwiązanie pragmatyczne (James)
3. � apriorystyczne (Kant)
4. � aposteriorystyczne (Mill)
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Rozwiązania: Hume/James

I Rozwiązanie naturalistyczne Hume’a: posługiwanie się
indukcją leży w naszej naturze

I Rozwiązanie pragmatyczne Jamesa: nauka jest
ryzykowną grą

I dwie stawki: zyskanie wartościowych przekonań, unikanie
błędu poznawczego;

I kto unika popełnienia błędu, ryzykuje zaprzestanie
aktywności poznawczej;

I pojęcie przyczyny jest użyteczne a posługiwanie się nim
prowadzi do wielu korzystnych wyników;

I metoda indukcyjna działa i to stanowi jej najlepsze
uzasadnienie.
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Rozwiązania: Hume/James

I Rozwiązania Hume’a i Jamesa są negatywne, nie podają
żadnego epistemicznego uzasadnienia indukcji (chociaż
istnieje uzasadnienie naturalistyczne/pragmatyczne).

I Wada rozwiązań negatywnych: nie wyjaśniają, dlaczego
metoda indukcji działa.

I Rozwiązania pozytywne: Mill, Kant.
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Rozwiązania: Mill/Kant
I Apriorystyczne Kanta: pojęcie przyczyny jest aprioryczną

kategorią intelektu (indukcja działa dlatego, że przedmiot
dostosowuje się do podmiotu)

I Rozwiązanie Milla (aposteriorystyczne):
I Uproszczenie indukcji eliminacyjnej Bacona za pomocą

kanonów ind. eliminacyjnej.
I Stosowanie kanonów ma na celu ustalenie związków

przyczynowo-skutkowych między badanymi zjawiskami.
I Posłużenie się nimi wymaga uznania zasady

przyczynowości.
I Mill był skrajnym empirystą, nie mógł zatem uzasadnić

zasady przyczynowości ani apriorystycznie (jak Kant) ani
za pomocą indukcji eliminacyjnej (co prowadziłoby do
błędnego koła) −→ uzasadnienie na podstawie indukcji
enumeracyjnej.

I Zasada przyczynowości jest szczególnym przypadkiem
zasady jednostajności przyrody, zgodnie z którą w
przyrodzie działają jakieś prawa.
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Rozwiązania problemu indukcji

I Rozwiązania negatywne:
I rozwiązanie naturalistyczne (Hume)
I rozwiązanie pragmatyczne (James)

I Rozwiązania pozytywne:
I apriorystyczne (Kant)
I aposteriorystyczne (Mill)
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Rozwiązania

I Żadne z podanych rozwiązań problemu indukcji nie jest
dobre.

I Pozostaje problem ograniczonej różnorodności świata –
jeśli zakładamy, że do skończonej ilości danych
wyjściowych pasować będzie tylko jedna hipoteza, to
zakładamy zasadę ograniczonej różnorodności świata

I Współczesna filozofia nauki, przede wszystkim teza
o niedookreśleniu teorii przez dane empiryczne, podważa
tą zasadę.

I Do tego mamy jeszcze problem jednostajności przyrody:
założenie, że w przyrodzie w ogóle występują jakieś
prawidłowości.

I Dlatego XX-wieczna filozofia nauki podejmowała ten
problem na nowo.
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Układ okresowy pierwiastków
Dmitrij Mendelejew (1834–1907)

Źródło: Wikimedia Commons
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Układ okresowy pierwiastków
Dmitrij Mendelejew (1834–1907)

Źródło: Royal Society of Chemistry (http://www.rsc.org/)
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Układ okresowy pierwiastków
[Heller, s. 67–68]

I Mendelejew usiłował uszeregować pierwiastki chemiczne
wg wzrastającego ciężaru atomowego w postaci tablicy,
tak aby pierwiastki o podobnych własnościach znalazły się
jedne pod drugimi.

I W takiej tablicy występuje wyraźna okresowość własności
chemicznych.
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Układ okresowy pierwiastków
[Heller, s. 67–68]

I Ale... w kolumnie pomiędzy pierwiastkami Ca40 (wapń) i
Ti48 (tytan) występowała luka.

I Mendelejew zapostulował więc istnienie nieodkrytego
pierwiastka (odkryty później skand).
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Układ okresowy pierwiastków

„Trafne odgadnięcie Mendelejewa własności nieznanych
pierwiastków chemicznych pokazało, że indukcja w rękach
naukowców jest znacznie bardziej skomplikowanym
procesem niż przypuszczał Bacon i inni filozofowie. W
nauce nie dokonujemy prostego, liniowego postępu od
znanych do nieznanych przypadków. Raczej pracujemy,
jakby rozwiązując krzyżówkę...” (J. Bronowski, za: Heller, s.
68)

→Metoda hipotetyczno-dedukcyjna (Popper)
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