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UWAGI O POZNANIU NAUKOWYM

1. Poznanie naukowe i nienaukowe

2. Granice poznania naukowego i jego trzy filary

                                                                                                                                   
                                                                                                                            



1. POZNANIE NAUKOWE I NIENAUKOWE

Filozofia w czasach przednowożytnych – etap
przednaukowy wiedzy. Filozofia – ogólna refleksja
nad rzeczywistością,  metodologicznie mniej 
restrykcyjna niżeli nauka.

Powstanie i rozwój nauki – czasy nowożytne 
(od Kopernika, Galileusza, Newtona).
Istotne elementy: 

● składowa empiryczna poznania (Bacon, Hume)
● racjonalne, krytyczne rozumowanie (Kartezjusz,    
    Kant)
● sprawdzalność | falsyfikowalność rezultatów nauki.
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Naturalizm – podstawą epistemologiczną nauki. 
Także człowiek, ze swoją świadomością, jest częścią
świata natury.

Wyjaśnienia nadnaturalne nie są odrzucane przez naukę 
“dla zasady”, lecz dlatego, że nie prowadzą do spraw-
dzalnej wiedzy – “science works”. 

Z tradycji krytycznego racjonalizmu Kanta, empiryzmu
oraz pozytywizmu filozoficznego zrodził się nowy dział 
epistemologii – teoria poznania naukowego.

– kryteria poznania naukowego

– co to jest prawda naukowa?

– struktura poznania naukowego i jego ewolucja
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Karl R. Popper (1902-1994) – zwrócił uwagę na pewne 
ograniczenie  empiryzmu

Prawdziwości teorii nie można potwierdzić doświad-
czeniem, można natomiast obalić, nawet jednym 
zbadanym kontrprzykładem  
        
          ciąg zgodnych pomiarów w odniesieniu do teorii 
          jest konkluzywny w ograniczonym sensie.

- teoria naukowa powinna być falsyfikowalna

-  praw natury w nauce empirycznej nie można 
   udowodnić jako ostatecznych

- metafizyczna narracja jest pozanaukowa.
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Thomas S. Kuhn (1922-1996)– nie ma liniowej 
kumulacji wiedzy, co pewien okres następują zmiany 
“prawdy naukowej” – paradygmatu naukowego.

Rozwój nauki nie jest jednostajny, stary i nowy 
paradygmat nie są na  siebie przekładalne – rodzą się 
nowe podstawowe idee naukowe. To co było prawdą
naukową jest nieodwołalnie kwestionowane.

   W wersji radykalnej przedstawiany popularny wniosek:
Nie ma obiektywnej prawdy naukowej

Jednak sprzeczne paradygmaty to spadek po wiedzy 
przednaukowej, spekulatywnej – empiryczny
świat nie jest sprzeczny, poznanie naukowe jest
konwergentne.
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Najważniejsze instancje odwoławcze w nauce: skutki 
empiryczne oraz rozumowanie logiczne. 
W szczególności w naukach przyrodniczych gdy nowa 
teoria jest ogólniejsza,  doprecyzowuje warunki w których 
poprzedzająca stara teoria jest dalej słuszna              
      zasada korespondencji

Prawdy absolutne z upływem czasu stają się prawdą 
względną

Przykład 1: Teoria Newtona jest granicą  c               w 
fizyce relatywistycznej Einsteina (c~ 300 000 km/sek - 
prędkość światła)              

                                             

Fizyka Newtona
do 1905 r.

“prawa absolutne”

Po r. 1905 słuszna
przy prędkościach
v << c
“prawa względne”

∞
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Przykład 2:  Czy paradygmaty fizyki kwantowej są 
sprzeczne z paradygmatem fizyki klasycznej?

Nie ma sprzeczności, mamy jedynie rozłączność 
obszarów opisywanych przez dwie teorie        teoria 
kwantowa jest mikroskopowa a klasyczna 
makroskopowa. Nie wyklucza to nowych kwantowych 
efektów makroskopowych (kodowanie informacji).

Zasada korespondencji pomiędzy opisem 
kwantowym i klasycznym  istnieje – pozwala przez 
operację statystycznego uśredniania obserwabli 
kwantowych uzyskać obserwable klasyczne

Statystyczny opis
 N układów

kwantowych

Teoria klasyczna
(równania Ehrenfesta)N  ∞
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Teoria kwantowa jest na obecnym etapie wiedzy przede
wszystkim różna od teorii klasycznej pod względem 
charakterystyki epistemologicznej.  Ewolucja układu 
kwantowego wprowadza determinizm statystyczny:

Determinizm funkcji
falowej, opisującej
prawdopodobieństwo
pomiaru, indeterminizm 
indywidualnego pomiaru 

Determinizm obserwabli
klasycznych

Najmniej wyjaśniona składowa teorii kwantowych: 
opis pomiaru kwantowego. Nasz brak jego pełnego
zrozumienia świadczy o niepełności naszej wiedzy
o zjawskach kwantowych.                                       
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W opisie mikroświata wyłania się potrzeba stworzenia
trzeciego obszaru teoretycznego w fizyce – tzw.
obszaru Planckowskiego:

Odległości:                  cm.     (odległość Plancka)

Interwały czasowe:                                   sek.    (kwant   
               czasu 

Plancka)
                 

W tym obszarze (początek ewolucji Wszechświata) 
klasyczna geometria czasoprzestrzeni nie jest prawdziwa    
        kwantowa mechanika, kwantowa teoria pola 
nie opisuje zjawisk. Nowa zasada korespondencji

Kwantowa grawitacja z
kwantową czaso-

przestrzenią
 ??

Mechanika kwantowa
Kwantowa teoria pola 
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2. GRANICE POZNANIA NAUKOWEGO

Podstawowe trzy zastrzeżenia wobec metody
poznania naukowego  i próby odpowiedzi:

I) Ograniczenie człowieka – podmiotu 
poznawczego przez naukowy ogląd świata – 
ograniczenie naszego doświadczenia, 
uproszczenie obrazu świata, odpowiadanie na 
pytania “jak”, a nie “dlaczego”.

Światopogląd naukowy interesuje się każdym 
doświadczeniem ludzkim, lecz nie każde daje 
się włączyć w system poznania naukowego.
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Nauka odpowiada najpierw na pytanie “jak”, 
natomiast stosuje pewien rygor intelektualny przy 
stawianiu pytań  “dlaczego” (pytania i pseudopytania).

Nauka w swoich ramach odpowiada jednak na wiele 
pytań  “dlaczego” (mechanizmy ewolucji biologicznej, 
ogólne prawa fizyki, podstawowe zasady psychologii, 
“warunki antropiczne” do powstania życia we 
Wszechświecie). Nie akceptuje jedynie metafizycznych
niesprawdzalnych wyjaśnień (brzytwa Ockhama) 

Nauka nie odpowiada na metafizyczne pytania 
“dlaczego”, natomiast bada dlaczego człowiek powraca 
do  stawiania pytań metafizycznych. Są to naukowe 
pytania o naturalistyczne  źródła religii.
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II)  Przedmiot poznania, świat wraz z człowiekiem nie 
jest naukowo poznawalny – nauka prowadzi do wiedzy 
okrojonej, gdyż wielu ludzi poza obecnością świata
przyrody odczuwa istnienie kategorii absolutnych, 
nadprzyrodzonych.

“Fakty empiryczne” z historii nauki:

- Nasze granice poznania naukowego stale się 
  rozszerzają

-Nauka włączyła wiele dawnych “ingerencji świata 
nadnaturalnego” w swój system pojmowania, lecz 
w lukach wiedzy naukowej jest dalej utrzymywana 
interpetacja nadnaturalna   (np. opętanie przez demony 
w miejsce choroby psychicznej).

- świat jest na pewno coraz bardziej poznawalny. 11/14



Czy świat jest w pełni poznawalny?

Problem ostatecznej granicy kolejnych opisów
naukowych jest zagadnieniem scholastycznym, biorąc 
pod uwagę chociażby skończony czas życia nie tylko 
człowieka, lecz także Układu Słonecznego. Świat jest 
jednak coraz bardziej poznawalny, postęp w nauce 
niewątpliwie istnieje.

III) Problemy etyczne, estetyczne, socjologiczne nigdy 
nie poddadzą się analizie naukowej –  światopogląd 
teistyczny,  Bóg zawsze pozostanie koniecznością 
moralną.

Zrozumienie człowieka i jego świadomości, 
“naukowy demontaż” ludzkiej duszy to zadanie 
niesłychanie ambitne i trudne, lecz w tym kierunku 
nauka nieuchronne kroczy.
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 Z punktu widzenia przyrodniczego mózg to ponad 
bilion neuronów, ponad trzy miliardy połączeń 
genetycznych  - naukowy opis świadomości, świata
wartości to przedsięwzięcie gigantyczne.

Wartości w świetle nauki są pochodnymi życia. 
Wartości  “dodatnie” i “ujemne”,  “świat dobra i zła” to  
konceptualizacja  pozytywnych i negatywnych reakcji 
żywego organizmu,  prowadzących do niesłychanie
złożonych mechanizmów w mózgu, w świadomości 
człowieka.

Teza badawcza socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, 
że instynkt moralny wyrasta z ewolucyjnie ukształto-
wanej świadomości staje się coraz lepiej udokumento-
wanym wnioskiem przez rzetelne badania naukowe.

Etyka ma źródła naturalistyczne, to produkt 
ewolucji biologicznej i kultury. 13/14



Trzy rewolucje naukowe – filary poznania naukowego

Wiek XIX – teoria ewolucji biologicznej (Darwin)
jak i dlaczego powstały gatunki  zwierząt, homo sapiens

Wiek XX  - teoria ewolucji astrofizycznej Wszechświata   
        od Wielkiego Wybuchu do chwili  obecnej

Wiek XXI  - teoria naukowa funkcjonowania ludzkiej 
świadomości we wszystkich jej aspektach psycho-
fizycznych, w kontekście ewolucyjnym, społecznym, 
kulturowym         naukowa wiwisekcja świadomości, 
ludzkiej osobowości, ludzkiej duszy

Sukces trzeciej rewolucji  –  warunek konieczny 
kompletności światopoglądu naukowego.
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