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Wykład przygotowany na podstawie
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I Adam Grobler, Metodologia nauk, Aureus/Znak, Kraków
2006.

I Michał Heller, Filozofia nauki, Copernicus Center Press,
Kraków 2016.

I Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową od Poincarégo do
Laudana, FNP, Wrocław 2000.
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Indukcjonizm

I Indukcjonizm jest pewnym poglądem na naturę nauki.
I Poglądem, zgodnie z którym właściwą metodą naukową

jest metoda indukcyjna.
I Indukcjonizm podkreśla (słusznie!) rolę świadectw

empirycznych w formułowaniu hipotez i teorii
naukowych.

I Racjonalność uczonego zostaje na gruncie indukcjonizmu
powiązana z wiernością empirii.

I Pogląd ten wywodzi się od Arystotelesa.
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Indukcjonizm

I Model indukcyjno-dedukcyjny Arystotelesa był
akceptowany i stosowany przez myślicieli
średniowiecznych.

I Nowożytną wersję indukcyjnego modelu procedury
naukowej sformułował F. Bacon.

I Jemu też przypisuje się dzisiaj (nie całkiem słusznie) ideę
indukcji eliminacyjnej oraz eksperymentu krzyżowego.

I W XIX wieku idee Bacona (lub przypisywane Baconowi)
ponownie ożywił i upowszechnił J. S. Mill.
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Problem indukcji

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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Problem indukcji

I Bacon i Mill, zdając sobie sprawę z zawodności
rozumowań indukcyjnych, usiłowali zaproponować
indukcyjny model procedury naukowej, który prowadzi
do wniosków pewnych.

I Chodziło więc o „przerobienie” indukcji na modłę
dedukcji.

I Wiadomo, że samo odróżnienie indukcji enumeracyjnej od
indukcji eliminacyjnej (modele Bacona i Milla) nie
wystarczy, aby uzyskać metodę naukową prowadzącą
zawsze do pewnych wyników.

6 / 73



Rozwiązania problemu indukcji

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

I Rozwiązanie pragmatyczne Jamesa: metoda indukcyjna
działa i to stanowi jej najlepsze uzasadnienie.

I Apriorystyczne Kanta: pojęcie przyczyny jest aprioryczną
kategorią intelektu (indukcja działa dlatego, że przedmiot
dostosowuje się do podmiotu)

I Rozwiązanie Milla (aposteriorystyczne): Zasada
przyczynowości jest szczególnym przypadkiem zasady
jednostajności przyrody, zgodnie z którą w przyrodzie
działają jakieś prawa.
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Rozwiązania

I Żadne z podanych rozwiązań problemu indukcji nie jest
zadowalające.

I Pozostają do rozwiązania:
I problem ograniczonej różnorodności świata – jeśli

zakładamy, że do skończonej ilości danych wyjściowych
pasować będzie tylko jedna hipoteza, to zakładamy zasadę
ograniczonej różnorodności świata

I problem jednostajności przyrody: założenie, że w
przyrodzie w ogóle występują jakieś prawidłowości.
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Rozwiązania

I Jeszcze w XIX wieku dyskusja dot. zasady indukcji
(stosowania technik indukcyjnych) związana była ściśle z
dyskusją dot. pojęcia przyczynowości.

I XX-wieczna filozofia nauki podejmowała ten problem na
nowo skupiając się na probabilistycznym wymiarze nauki
(nie ma nic pewnego).
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Probabilizm

I Probabilizm jest rozwinięciem myśli, że wprawdzie żadna
skończona liczba obserwacji, czy eksperymentów nie może
dostarczyć wyczerpującego (pewnego) dowodu hipotezy
uniwersalnej, ale obserwacje i eksperymenty przyczyniają
się do potwierdzenia hipotez.

I Potwierdzenie jest stopniowalne, hipoteza może być
potwierdzona lepiej lub gorzej (w mniejszym lub
większym stopniu).

I Probabilizm eksplikuje pojęcie potwierdzenia hipotezy za
pomocą pojęcia prawdopodobieństwa warunkowego.

I Bayesianizm skupia się na opisie mechanizmu
modyfikowania prawdopodobieństwa hipotezy pod
wpływem świadectw empirycznych.
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Problem indukcji

I Okazało się jednak, że samo pojęcie potwierdzenia jest
obarczone paradoksami.

I Paradoksy te (np. paradoks Placka) nie doczekały się
żadnego powszechnie przyjętego rozwiązania.

I Paradoksy te wskazują, że procedury indukcyjne nigdy nie
dają jednoznacznych wyników.

I Problem ten jest dotkliwy dla indukcjonizmu – wskazuje,
że program indukcjonistyczny nie może doprowadzić do
pożądanych rezultatów, tj. do wyboru jednej spośród
możliwych hipotez.
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Sir Karl Raimund Popper (1902–1994)

Źródło: Wikimedia Commons
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Problem indukcji
Sir Karl Raimund Popper (1902–1994)

I Popper: próby rozwiązania problemu indukcji za pomocą
teorii potwierdzania nie są udane i nie mogą się udać.

I Potwierdzanie nie jest bowiem metodą nauki, a
pseudonauki.

I Do pseudonauk należą np. astrologia, marksizm i
psychoanaliza Freuda.

I Cechą wspólną tych teorii jest, to, że potwierdza je bardzo
wiele świadectw.

I Te trzy teorie są bardzo dobrze potwierdzone w sensie
bayesianizmu.

I Są to jednak pseudonauki, a ich pseudonaukowość polega
na tym, że nie wykluczają one niczego.

I Jeżeli teoria nie mówi niczego na temat tego, jaki świat nie
jest, to nie mówi nic na temat tego, jaki świat jest.
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Problem demarkacji

I Popper rozpoczął od tzw. problemu demarkacji,
I przesuwając przy tym akcent z rozróżnienia:

nauka/metafizyka na rozróżnienie: nauka/pseudonauka.
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Problem demarkacji: Kant

I Problem odróżnienia nauki od tego, co nie jest nauką,
został przez filozofów Koła Wiedeńskiego nazwany
problemem demarkacji.

I Linię demarkacyjną (nauka/metafizyka) pierwszy
przeprowadził Kant:

I Nauka zajmuje się przedmiotami możliwego
doświadczenia, a metafizyka ideami duszy, Boga i
nieskończoności (albo kosmosu)

I Ponadto: nauka uprawiana jest przez intelekt za pomocą
zmysłów, zaś metafizyka jest domeną rozumu.

I Należy podkreślić, że przed Kantem granica między
rozważaniami, które dziś przyporządkowalibyśmy do
nauk przyrodniczych, a rozważaniami metafizycznymi,
była płynna (np. Kartezjusz).
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Problem demarkacji: Comte

I Po Kancie wątek nauka/metafizyka podjął m.in. August
Comte.

I Comte miał wykształcenie techniczne.
I Swoją filozofię nazwał pozytywną:

I podkreślał w ten sposób m.in. to, że jego filozofia badać ma
przedmioty rzeczywiste (nie tajemnicze idee), o których
możemy uzyskać wiedzę pewną, a same rozważania mają
przynosić ludzkości pożytek.

I Filozofia pozytywna odcina się od metafizyki.
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Problem demarkacji: Comte

I Comte o rozwoju ludzkości:
I ludzkość przechodzi przez fazy: teologiczną (wyjaśnianie

zjawisk za pomocą duchów),
I metafizyczną (za pomocą abstrakcyjnych pojęć),
I by wraz z Comtem wkroczyć w pozytywną.

I Uczucia i intelekt wytwarzają fikcje: mitologię, metafizykę.
I Zatem dla Comte’a metafizyka miała niemalże taki status

jak mitologia.
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Problem demarkacji: Comte

I Metafizyka wyrosła głównie z błędów hipostazowania – tj. z
uznania, że desygnaty abstrakcyjnych pojęć, którymi
posługujemy się na co dzień istnieją empirycznie.

I Filozofia pozytywna nie odwołuje się do bóstw, ani do
abstrakcyjnych pojęć, ale stwierdza fakty.

I Każde twierdzenie musi opierać się na faktach.
I Comte nie potępiał rozważań abstrakcyjnych, potępiał

metafizykę.
I W swojej słynnej klasyfikacji nauk Comte wziął pod uwagę

tylko nauki abstrakcyjne (zajmujące się formułowaniem
ogólnych praw rządzących faktami), odróżniając je od
nauk konkretnych (zajmujących się konkretnymi faktami).
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Problem demarkacji: Comte

I Nauki konkretne w sposób zasadniczy zależą od nauk
abstrakcyjnych,

I np. mineralogia jest nauką konkretną, zależną od fizyki i
chemii (nauki abstrakcyjne),

I zoologia i botanika to nauki konkretne, zależne od biologii.

I Comte wyróżnił (odpowiednio do stopnia ogólności):
matematykę (wszystkie ciała), astronomię (ruch ciał),
fizykę, chemię (nauki o ciałach ziemskich), biologię,
socjologię (nauki o ciałach żywych).
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Problem demarkacji: Comte

I Comte wyróżnił (odpowiednio do stopnia ogólności):
I matematykę (wszystkie ciała),
I astronomię (ruch ciał),
I fizykę, chemię (nauki o ciałach ziemskich),
I biologię, socjologię (nauki o ciałach żywych).

I Nie ma w tym systemie miejsca na filozofię, zwłaszcza na
metafizykę.

I W istocie, jedynym zadaniem samej filozofii pozytywnej
jest teoria nauki (encyklopedyczne opracowanie osiągnięć
nauk szczegółowych).
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Problem demarkacji: KW

I Filozofowie Koła Wiedeńskiego też próbowali
przeprowadzić linię demarkacyjną między nauką a
metafizyką.

I Dokładniej: przeprowadzili dwustronną demarkację nauki.
I Po pierwsze, naukę (science) oddzielili od matematyki. Ta

ostatnia składa się ze zdań analitycznych (Wittgenstein I,
Hume).

I Linia demarkacyjna matematyka/reszta oddziela zdania
analityczne od syntetycznych.
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Problem demarkacji: KW

I Pierwsza linia demarkacyjna
I zdania analityczne
I zdania syntetyczne
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Problem demarkacji: KW

I Pierwsza linia demarkacyjna
I zdania analityczne

I zdania matematyczne
I zdania syntetyczne

I zdania nauk przyrodniczych
I zdania pseudonauk
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Problem demarkacji: KW

I Druga linia demarkacyjna
I zdania sensowne (posiadające sens poznawczy =

posiadające treść empiryczną);
I zdania pozbawione sensu poznawczego.
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Problem demarkacji: KW

I Kiedy się mówi o neopozytywistycznym kryterium
demarkacji ma się najczęściej na myśli drugą linię
demarkacyjną.

I Trzeba przy tym podkreślić, że neopozytywistów
interesowała przede wszystkim linia demarkacyjna
między tym, co sensowne, a tym, co bezsensowne.

I Granica między nauką a metafizyką jest granicą pomiędzy
tym, co jest sensowne a tym, co pozbawione sensu (mowa
tutaj o sensie poznawczym).

I Neopozytywiści przejęli od Comte’a przekonanie, że
metafizyka jest pozbawiona wartości poznawczej.

I Kryterium demarkacji połączyli filozofowie Koła
Wiedeńskiego z kryterium sensowności.
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Problem demarkacji: KW

I Zdanie naukowe to zdanie sensowne, czyli wyposażone
w treść empiryczną (odnoszące się do doświadczenia, do
faktów).

I Zdania nie posiadające treści empirycznej są bezsensowne
i nie są naukowe.

I W szczególności zdania metafizyki są pozbawione sensu i
nie mogą być częścią żadnej nauki.

I Pojęcie treści empirycznej wymaga oczywiście eksplikacji
(co to znaczy, że zdanie jest wyposażone w treść
empiryczną?).

I Najsłynniejsze kryterium neopozytywistów głosi, że
zdanie naukowe (sensowne) to zdanie weryfikowalne
empirycznie (nie zweryfikowane, a weryfikowalne, tj.
takie, o którego wartości logicznej zasadniczo można
przekonać się w doświadczeniu).
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Problemy weryfikacji

I Trudności:
I Łatwo zrozumieć, w jakim sensie szczegółowe zdania

obserwacyjne („W tym pomieszczeniu lata mucha.”) są
weryfikowalne empirycznie.

I Co ze zdaniami teoretycznymi („W tym pomieszczeniu
latają elektrony.”)?

I Hipotezy ogólne nie są, ściśle rzecz biorąc, weryfikowalne.

I Neopozytywiści próbowali rozwiązać problem
sprowadzając weryfikowalność zdań ogólnych do
weryfikowalności empirycznych konsekwencji tych zdań.

I W tej sytuacji jednak weryfikacja hipotezy ogólnej wymaga
zweryfikowania wszystkich empirycznych konsekwencji
hipotezy, tych jest nieskończenie wiele.
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Problem weryfikacji

I Próba rozwiązania: instrumentalizm.
I Neopozytywiści przyznali, że zdania ogólne nie są

naukowe.
I Naukowe (sensowne) są tylko szczegółowe zdania

obserwacyjne.
I Zdania ogólne mają status narzędzi inferencyjnych, które

pozwalają przeprowadzać wnioskowania (inferencyjne) i
w ten sposób przechodzić od obserwacji do innych
obserwacji.

29 / 73



Zdania elementarne
Zdania spostrzeżeniowe, protokolarne, atomowe [Heller, s. 58]

I „Wskazówka przyrządu pomiarowego zwanego
amperomierzem pokrywa się z liczbą 2,5 na skali”

I „Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 2,5 amperów.”
. Teoretyczna wiedza o przewodnikach, prądzie, jego
natężeniu, sposobie jego pomiaru itp.
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Zdania spostrzeżeniowe, protokolarne, atomowe [Heller, s. 58]
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Zdania elementarne
Zdania spostrzeżeniowe, protokolarne, atomowe [Heller, s. 58]

I Cała informacja o świecie wchodzi do fizyki za
pośrednictwem zdań elementarnych.

I W zasadzie całą fizykę można przetłumaczyć na zbiór
zdań elementarnych.

I Wittgenstein („Traktat logiczno-filozoficzny”)
I (4.25) „Jeżeli zdanie elementarne jest prawdziwe, to stan

rzeczy istnieje; jeżeli jest fałszywe, to stan rzeczy nie
istnieje.”

I (4.26) „Podanie wszystkich prawdziwych zdań
elementarnych opisuje świat całkowicie.”
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Problem weryfikacji

I Instrumentalizm: Zdania ogólne mają status narzędzi
inferencyjnych, które pozwalają przeprowadzać
wnioskowania (inferencyjne) i w ten sposób przechodzić
od obserwacji do innych obserwacji.

I Kontrargument Poppera:
I narzędzi (inferencyjnych) się nie obala,
I teorie naukowe (prawa ogólne) są oceniane pod kątem

zgodności z rzeczywistością, nie użyteczności.
I Instrumentalizm vs. realizm.
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Problem weryfikacji

I Inna próba rozwiązania trudności – kryterium Carnapa:
zdanie sensowne = zdanie potwierdzalne
(konfirmowalne).

I Czynione przez neopozytywistów próby
przeformułowania tego kryterium nie powiodły się,
natomiast perspektywa zaproponowana przez Poppera
okazała się płodna.

I Popper nie zajmuje się zagadnieniem indukcji, a w
rozważaniach dotyczących kryterium demarkacji
przesuwa oś problemu z odróżnienia nauka/metafizyka +
sensowne/bezsensowne na nauka/pseudonauka.
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Kryteria neopozytywistyczne

I Popper wysuwał dwojakiego rodzaju zarzuty pod
adresem kryteriów neopozytywistycznych:

1. kryteria te odbierają prawom ogólnym status zdań
naukowych,

2. zarzut drugiego rodzaju ma charakter etyczny: dyrektywy
postępowania, jakie można wysnuć z propozycji
neopozytywistów, nie prowadzą do właściwego
postępowania.
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Model hipotetyczno-dedukcyjny

I � Popper zaproponował własny model procedury
naukowej – model hipotetyczno-dedukcyjny

I zamiast indukcyjno-dedukcyjnego modelu Arystotelesa lub
I intuicyjno-dedukcyjnego modelu Kartezjusza.

I � W myśl modelu Poppera metoda naukowa nie polega
na potwierdzaniu hipotez, ale na wyprowadzaniu
wniosków z hipotez i sprawdzaniu wniosków.

I � Celem jest próba falsyfikacji hipotezy.
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Model hipotetyczno-dedukcyjny

I Wszystkie hipotezy i teorie są w nauce przyjmowane tylko
na próbę.

I Dlatego uczeni muszą kierować się zasadą krytycyzmu,
która zaleca formułowanie „śmiałych” hipotez
(wykluczających wiele zdarzeń) i rzetelne próby
falsyfikacji tych hipotez, poprzez wyprowadzanie z nich
przewidywań dotyczących dających się zbadać zdarzeń.

I Falsyfikacja zbyt śmiałej hipotezy naprowadza uczonego
na trop lepszej hipotezy.

I Metoda naukowa nie polega na potwierdzaniu hipotez, w
nauce nie przyjmuje się hipotezy dlatego, że została
potwierdzona, ale m.in. dlatego, że nie została
sfalsyfikowana.

I Zdanie naukowe to zdanie falsyfikowalne.
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Model hipotetyczno-dedukcyjny

I Popper nie próbował forsować falsyfikowalności jako
kryterium sensowności.

I Nie ma również nic wspólnego z odróżnieniem nauki od
metafizyki.

I Popper uważał, że podejmowane przez neopozytywistów
(z maniakalnym uporem) próby wykazania, że metafizyka
jest pozbawiona sensu, same są pozbawione sensu.

I Metafizyka nie jest pozbawiona sensu i nie można jej
radykalnie oddzielić od nauki; metafizyka jest źródłem
wielu wartościowych idei heurystycznych.

I Poza obrębem nauki umieszcza Popper to, co
pseudonaukowe.
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Model hipotetyczno-dedukcyjny

I Falsyfikacjonizm w istocie rozwiązuje lub unika
wszystkich problemów indukcjonizmu.

I Problem niedookreślenia teorii przez empirię zostaje
złagodzony (czy raczej: problem ten nie dotyka
falsyfikacjonizmu).

I Inne zalety: bayesianizm milczy na temat jakościowego
zróżnicowania świadectw empirycznych, falsyfikacjonizm
radzi sobie z tym.
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Falsyfikacja

I Falsyfikacja hipotezy polega na wyprowadzeniu z niej
pewnej konsekwencji (przewidywania), które się nie
sprawdza.

I Wymaga to dołączenia do hipotezy warunków
początkowych.

I Falsyfikacja opiera się na schemacie modus tollendo tolens.
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Falsyfikacja
Schemat

H – hipoteza ogólna
p – warunki początkowe
q – konsekwencja H przy warunkach początkowych p

H ∧ p→ q
p ∧ ¬q
¬H

Zdanie p ∧ ¬q nazywa się potencjalnym falsyfikatorem
hipotezy H.
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Falsyfikacja

I Im więcej potencjalnych falsyfikatorów ma teoria, tym
bogatsza jest jej treść empiryczna.

I Więcej potencjalnych falsyfikatorów = teoria więcej
zakazuje = teoria więcej mówi o świecie.
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Falsyfikacja

I � Między falsyfikacją i weryfikacją (konfirmacją)
zachodzi asymetria.

� Asymetria potwierdzania i falsyfikacji:
potwierdzenie zdania ogólnego jest zawsze stopniowalne
(dlatego niekonkluzywne), falsyfikacja wydaje się
rozstrzygająca.

42 / 73



Falsyfikacja

I Czy falsyfikacja na pewno jest konkluzywna?
I W sensie czysto logicznym falsyfikacja zdania ogólnego

jest rozstrzygająca.
I Falsyfikacja zdania ogólnego jest rozstrzygająca pod

warunkiem, że zdanie opisujące warunki początkowe jest
na pewno prawdziwe i możemy to sprawdzić.

I Zdanie to musiałoby więc należeć do zdań, które są
bezpośrednio weryfikowalne, ale przecież naukowość
takiego zdania polega na jego falsyfikowalności.

I Jeśli to zdanie jest falsyfikowalne, to nie może być
absolutnie pewne.
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Falsyfikacja

I Innymi słowy, żeby falsyfikacja była konkluzywna,
falsyfikator musi być pewny.

I Popper nie zakładał, że istnieje coś absolutnie pewnego.
I Falsyfikacjonizm jest odmianą fallibilizmu

I przekonanie, zgodnie z którym każde nasze przekonanie
jest omylne (fallible).

44 / 73



Falsyfikacja

Żeby falsyfikacja była konkluzywna, falsyfikator musi
być pewny.

I W „Logice odkrycia naukowego” Popper rozważał
problem zdań bazowych.

I Zdania bazowe (neopozytywizm, Wittgenstein).
I terminy obserwacyjne = odnoszące się bezpośrednio do

doświadczenia/teoretyczne
I zdanie obserwacyjne =występują w nim wyłącznie

terminy obserwacyjne i pojęcia matematyczno-logiczne
(„elektron” jest terminem teoretycznym)

I zdanie teoretyczne = nie obserwacyjne
I Zdania bazowe to zdania obserwacyjne, których

weryfikacja (potwierdzenie) miało prowadzić do
weryfikacji (potwierdzenia) zdań ogólnych.

I Zbiór zdań bazowych to baza empiryczna.
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Zdania bazowe

I 30 lat wysiłków nie dały zadowalających rezultatów – ani
zadowalającego określenia, czym są zdania bazowe, ani
zadowalającego określenia relacji między zdaniami
bazowymi a zdaniami teoretycznymi.

I Problem konkluzywności falsyfikacji to w istocie
przeformułowany problem bazy empirycznej.

I W „Logice odkrycia naukowego” Popper formułuje ten
problem w postaci „trylematu Friesa”.
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Jakob Fries
(1773–1843)

I neokantysta,
I znany z trylematu odzwierciedlającego podstawowe

problemy epistemologiczne.

Pytanie: jak uzasadnić nasze przekonania?

1. dogmatyzm (przyjęcie czegoś bez uzasadnienia),
2. regres w nieskończoność (odrzucamy dogmatyzm

próbując uzasadnić wszystko),
3. antropologiczna analiza rozumu ludzkiego (rozwiązanie

Friesa jest psychologistyczne).
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Konkluzywność falsyfikacji

I Problem konkluzywności falsyfikacji to w istocie
przeformułowany problem bazy empirycznej.

I Popper w nawiązaniu do Friesa: zdania bazowe możemy
przyjąć na zasadzie

1. arbitralnej decyzji (dogmatyzm),
2. na zasadzie wiary w to, że możemy rozstrzygać

prawdziwość zdań bazowych (psychologizm),
3. lub podejmować nieustannie próby falsyfikacji zdań

bazowych za pomocą innych zdań bazowych, te za pomocą
innych, itd. (regres w nieskończoność).
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Konkluzywność falsyfikacji

I Rozwiązanie Poppera w zasadzie wymyka się z trylematu:
I dogmatyzm jest niezgodny z zasadą krytycyzmu,
I psychologizm upada z uwagi na tezę o uteoretyzowaniu

obserwacji.
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Teza o uteoretyzowaniu obserwacji

I Zgodnie z tą tezą (wyraźnie sformułowaną właśnie przez
Poppera) teorie poprzedzają obserwacje, obserwacje są
zależne od oczekiwań, antycypacji, założeń co do
otoczenia, itp.

I wybiórcze spostrzeganie tego, co w moim pokoju;
I psychologia postaci;
I interpretacja zdjęć rentgenowskich – kwestia treningu

I Nie ma „nagich faktów”, niezależnych od teorii; każdy
fakt jest nierozdzielnie związany z teorią.
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Teza o uteoretyzowaniu obserwacji

Źródło: Wikimedia Commons
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Teza o uteoretyzowaniu obserwacji

Źródło: Wikimedia Commons
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Konkluzywność falsyfikacji

I Rozwiązanie Poppera w zasadzie wymyka się z trylematu:
I dogmatyzm jest niezgodny z zasadą krytycyzmu,
I psychologizm upada z uwagi na tezę o uteoretyzowaniu

obserwacji.
I Trzecie rozwiązanie (regres w nieskończoność) Popper

wziął za dobrą monetę.
Zdania bazowe należy uzasadniać, o ile pojawia się taka
potrzeba.

53 / 73



Konkluzywność falsyfikacji

Zdania bazowe należy uzasadniać, o ile pojawia się taka
potrzeba.
I W praktyce naukowej nigdy nie pojawia się realna groźba

regresu w nieskończoność, bo uczeni przyjmują jakieś
zdania bazowe za prawdziwe.

I Zdania bazowe przyjmowane są więc niejako na mocy
konwencji.
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Problem bazy empirycznej

Neopozytywizm:
problem zdań bazowych, w odniesieniu do których można
przeprowadzić weryfikację, czy konfirmację hipotez ogólnych.

Falsyfikacjonizm:
problem zdań bazowych, za pomocą których można
przeprowadzić falsyfikację (zdań, które mogą wystąpić w roli
potencjalnych falsyfikatorów).
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Konkluzywność falsyfikacji

I Jeśli weźmiemy pod uwagę tezę o uteoretyzowaniu
obserwacji, to problem zdań bazowych (problem bazy
empirycznej) zaostrza się.

I Pytanie o konkluzywność falsyfikacji nie jest tylko
pytaniem o to, czy w przypadku falsyfikacji odrzucić
hipotezę, czy warunki początkowe.

I Teraz jest pytaniem o to, czy odrzucić hipotezę, czy jakiś
składnik którejś z teorii wpływającej na nasz sposób
postrzegania (interpretacji rezultatów percepcji).
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Konkluzywność falsyfikacji

I Popper rozważał ten problem w późniejszych dziełach,
gdzie sformułował koncepcję wiedzy zastanej (wiedza
towarzysząca).

I Na wiedzę zastaną składa się
I wiedza potoczna i
I te teorie naukowe, które mają wpływ na dokonywane

przez nas obserwacje (tj. te teorie, którymi są
uteoretyzowane zdania uznane za bazowe).

I Zatem konwencjonalna decyzja co do przyjęcia pewnych
zdań za bazowe (prawdziwe i nie podlegające falsyfikacji)
jest zarazem decyzją co do wyłączenia tych teorii spod
ewentualnej krytyki.

I Falsyfikacja jest zrelatywizowana do wiedzy zastanej.
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Wiedza zastana

I Pojawia się zatem poważny problem:
czy w razie falsyfikacji hipotezy należy ją bezwzględnie
porzucić (zgodnie z zasadą krytycyzmu Poppera), czy
raczej zrewidować część wiedzy zastanej i utrzymać
hipotezę?

I Podobny problem sformułował wcześniej Duhem
(1861–1916): hipotezy nigdy nie są testowane w pojedynkę,
w samym projekcie eksperymentu testującego zakłada się
pewne hipotezy.
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Porzucać czy rewidować?

I Duhem rozwiązał ten problem w duchu konwencjonalizmu:
I w obliczu negatywnego wyniku eksperymentu cały

system hipotez trzeba uzgodnić z doświadczeniem.
I Można to zrobić na wiele sposobów, decyduje tu prostota.
I Teorie nie upadają wskutek konfliktu z doświadczeniem,

teorie upadają wtedy, gdy długotrwałe próby uzgodnienia
ich z doświadczeniem skutkują wyłącznie komplikacją
teorii.
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Teza Duhema-Quine’a

I Quine: nauka jako całość stoi przed trybunałem
doświadczenia.

I Stąd „teza Duhema-Quine’a”:
system teorii naukowych można uzgodnić z
doświadczeniem na różne, niezgodne ze sobą sposoby.

I Niezgodny z przewidywaniami wynik eksperymentu
przemawia nie przeciw określonej hipotezie, lecz przeciw
systemowi hipotez.
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Teza Duhema-Quine’a

I W takim przypadku trzeba niektóre hipotezy systemu
wymienić, żeby przywrócić mu koherencję. Żadna
hipoteza nie jest odporna na rewizję, nawet prawa logiki.

I O tym, które zdania nauki ulegają wymianie w razie
konfliktu z doświadczeniem, decyduje ich usytuowanie w
systemie.

I Quine porównuje go do koła.
I Hipotezy leżące na obrzeżu są najbardziej wrażliwe na

doświadczenie, a w położone centrum najmniej.
I Usytuowanie zdania w systemie zależy od związków

logicznych z innymi zdaniami.
I Im liczniejsze związki, to znaczy, im więcej zmian w

systemie pociągałoby odrzucenie danego zdania, tym bliżej
jest ono centrum.

I W samym centrum znajdują się prawa logiki.
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Porzucać czy rewidować?

I Popper nie zgadzał się z holizmem Quine’a.
I Różnicę między stanowiskami Quine’a i Poppera można

obrazowo przedstawić w taki sposób:
I Według Quine’a nauka jako całość konfrontowana jest z

doświadczeniem.
I Według Poppera części nauki konfrontowane są z innymi

częściami nauki i wiedzy zastanej.
I Konwencjonalistyczne rozwiązanie Duhema również nie

było dla Poppera wystarczające – zdaniem Poppera to nie
prostota decyduje o tym, czy odrzucamy teorie naukowe.
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Porzucać czy rewidować?

I To nie prostota decyduje o tym, czy odrzucamy teorie
naukowe.

I W „Domysłach i refutacjach” Popper sformułował trzy
warunki przyrostu wiedzy, które stanowią zarazem
kryteria wyboru spośród alternatywnych hipotez.

1. � warunek treści empirycznej, treść empiryczna = zbiór
potencjalnych falsyfikatorów hipotezy, lepsza jest ta
hipoteza, która ma więcej p.f.

2. � warunek prostoty, prostsze hipotezy są bardziej
narażone na falsyfikację, tj. są lepsze (problem z pojęciem
prostoty)

3. � warunek względnego sukcesu empirycznego: część
nadwyżki treści empirycznej musi zostać potwierdzona
(potwierdzenie = niepowodzenie próby falsyfikacji, Popper
używał tu pojęcia „koroboracja”)
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Porzucać czy rewidować?

I Dlaczego nie jest to rozwiązanie zadowalające: i
falsyfikacja i koroboracja są zrelatywizowane do wiedzy
zastanej.

I Zatem w istocie to, czy hipoteza spełnia trzy warunki
Poppera zależy od wiedzy zastanej.

I Nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie, czy w razie
falsyfikacji hipotezy odrzucić hipotezę, czy przeprowadzić
rewizję wiedzy zastanej.

I Bez tej odpowiedzi falsyfikacjonizm jest bardzo bliski
konwencjonalizmowi.
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Problemy

I Falsyfikacjonizm nie rozwiązał wszystkich problemów
metodologii nauk, niektóre jedynie przeformułował.

I Kluczowymi problemami pozostają: (i) problem bazy
empirycznej, (ii) problem rewizji wiedzy zastanej.

I Inne problemy falsyfikacjonizmu:
I falsyfikowalność jako kryterium naukowości jest kryterium

zbyt szerokim i zbyt wąskim zarazem;
I dyrektywy metodologiczne zalecane przez Poppera są zbyt

restrykcyjne (każda teoria pływa w morzu anomalii),
I gdyby uczeni ściśle stosowali się do dyrektyw Poppera nie

mielibyśmy nauki.
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Programy badawcze
Imre Lakatos (1922–1974)

Źródło: Wikimedia Commons
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Programy badawcze

I Podstawowe problemy falsyfikacjonizmu próbował
rozwiązać Imre Lakatos: metodologia naukowych
programów badawczych (między Popperem a Kuhnem).

I � Program badawczy to zespół hipotez, z których każda
jest próbą udoskonalenia poprzedniej.

I Program badawczy łączy wspólna tematyka oraz pewien
asortyment środków rozwiązywania problemów.

I Heurystyka pozytywna programu, oraz
I heurystyka negatywna programu badawczego.
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Programy badawcze

Heurystyka negatywna
polega na wyłączeniu spod krytyki pewnych założeń
naukowych, metodologicznych a także metafizycznych, które
uznawane są za twardy rdzeń programu.
I Porzucenie rdzenia równoznaczne jest z porzuceniem

programu badawczego.

Heurystyka pozytywna
określa strategie modyfikacji i rewizji pasa ochronnego hipotez.
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Programy badawcze

I Przykład: klasyczna mechanika nieba.
I Twardy rdzeń obejmuje m.in.: założenie, że orbity planet

zależą wyłącznie od sił ciążenia.
I Heurystyka pozytywna: kolejne uwzględniania

oddziaływań między planetami (a nie tylko między
planetami a Słońcem), rozmiarów planet, ich kształtów itp.
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Programy badawcze

I Twardy rdzeń programu pełni funkcję narzędzia krytyki
hipotez wysuwanych w jego ramach.

I Możemy go uznać za odpowiednik wiedzy zastanej w
koncepcji Poppera.

I Jest to ten fragment wiedzy zastanej, który jest istotny dla
problematyki danego problemu badawczego.

I � Lakatos przekształca problem rewizji wiedzy zastanej
w problem rewizji twardego rdzenia programu
badawczego – czyli problem kryterium porzucenia lub
kontynuacji programu.
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Porzucać czy kontynuować?

I Program badawczy to zespół hipotez, z których każda jest
próbą udoskonalenia poprzedniej.

I � Jeśli każda hipoteza spełnia w stosunku do poprzedniej
warunki przyrostu wiedzy Poppera, to zespół hipotez
nazywa się postępowym programem badawczym.

I Kolejne hipotezy wysuwane w ramach tego programu
powinny mieć bogatszą treść empiryczną oraz
przynajmniej część nadwyżki treści empirycznej powinna
być potwierdzona.

I � Program, który nie jest postępowy, nazywa Lakatos
degenerującym się.
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Porzucać czy kontynuować?

I Otrzymujemy jasne kryterium rewizji wiedzy zastanej:
I należy podtrzymywać te jej fragmenty, które służą jako

twardy rdzeń postępowego programu badawczego,
I rewidować zaś te, które wchodzą w skład twardego

rdzenia degenerującego się programu badawczego.
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Programy badawcze a falsyfikacja

I Metodologia naukowych programów badawczych jest
również atrakcyjna ponieważ wyjaśnia istnienie
pluralizmu teoretycznego w nauce.

I Dopuszczalne jest równoległe rozwijanie konkurencyjnych
programów badawczych (o ile są one postępowe).

I Nie ma powodów dla których decyzje o wyborze
programu badawczego należałoby podejmować
natychmiast.

I Może się np. okazać, że program degeneruje się nie z
powodu swoich wewnętrznych wad, ale np. z powodu
niedostatków pomysłowości uczonych weń
zaangażowanych.
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