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OD NAUKI DO WIATOPOGL DU Ś Ą
NAUKOWEGO

PLAN:

1. Nauka i filozofia – uwagi ogólne oraz historyczne.

2. Poznanie naukowe i nienaukowe.

3. Światopogląd naukowy i granice poznania naukowego.

4. Naukowcy i światopogląd naukowy.



Nauka i filozofia: domeny ludzkiego poznania.

Nauka – opis i wyjaśnienie funkcjonowania świata
przyrody we wszystkich aspektach przy kryteriach 
poznania naukowego.

Filozofia – ogólna refleksja nad rzeczywistością.

Metodologicznie mniej restrykcyjna niżeli nauka. 
Historycznie zakorzeniona w mitach, religii, sztuce, 
z dużym spektrum podstawowych koncepcji.

1. NAUKA I FILOZOFIA – UWAGI OGÓLNE ORAZ
 

HISTORYCZNE



Filozofia w czasach przednowożytnych -  etap 
przednaukowy wiedzy.
Powstanie i rozwój nauki – czasy nowożytne 
(od Kopernika, Galileusza, Newtona).
Istotne elementy:
● składowa empiryczna poznania,
● racjonalne rozumowanie
● sprawdzalność | falsyfikowalność rezultatów nauki.

Podstawowa charakterystyka metodologiczna nauki:
epistemologiczny  naturalizm – wyjaśnianie zjawisk 
poprzez przyrodnicze, obiektywne przyczyny.



W starożytności cała wiedza uchodziła za filozofię. 
Skłonność włączania nauk przyrodniczych do filozofii 
pozostała  do XX w. (np. Katedry “Filozofii Naturalnej”  
w krajach anglosaskich)

Początki nauk  szczegółowych (pod szyldem filozofii) 
jeszcze w starożytności

- matematyki (Pitagoras, Euklides),

- fizyki (Archimedes)

- logiki (Arystoteles),

- astronomii (Ptolemeusz)

Najpełniejszy system filozoficzny starożytności 
- Arystoteles.



Średniowiecze  –  aktywny okres dysput 
filozoficznych, (Anzelm z Canterbury,  św. Tomasz 
z  Akwinu, R. Bacon, W. Ockham), w ramach dogmatów 
wiary chrześcijańskiej.

Filozofia tomistyczna – kontynuacja filozofii 
Arystotelesa i idei chrześcijańskich  (św. Augustyn). 
Realizm świata doczesnego, prawdy wiary można
poznać rozumem. W r. 1879 – tomizm oficjalna doktryna
filozoficzno – teologiczna kościoła. Nie ma dwóch 
prawd: rozumu i wiary (arabski filozof Awerroes).

Brak rozwoju nauk szczegółowych (w Europie).



Odrodzenie (Renesans) – zwrot ku kulturze antycznej
i jej różnorodności, idea humanizmu, zajęcie się 
człowiekiem z jego doczesnością.

- rozwój sztuki, początki “sztuki świeckiej”
- postęp w naukach przyrodniczych i matema-

      tycznych (Kopernik, Galileusz, Kepler, Newton, 
      Leibniz)

- reformacja w kościele (Luter, Kalwin)

- idea postępu cywilizacyjnego (F. Bacon). Nauka
      prowadzi do wiedzy pewnej i praktycznej.



Ważne kroki w teorii poznania (epistemologii) 
prowadzące do kryteriów poznania naukowego:

Kartezjusz – rozum jako fundament wiedzy -- racjonalizm

Empiryści (F. Bacon, Locke, Hume) – wiedza wynika 
z obserwacji. Doświadczenie podstawą poznania, 
które rozum porządkuje.

Newton, Leibniz – opis ilościowy, matematyczny 
praw przyrody.

Kant – połączenie racjonalizmu i empiryzmu, twórca 
teorii procesu poznawczego. Rozum porządkując świat 
doświadczenia tworzy idee (rozum praktyczny).

    Agnostycyzm - “rzeczy same w sobie” niepoznawalne.

  



Oświecenie (Wolter oraz inni Encyklopedyści)

- Wiara w naukę i możliwości poznawcze rozumu  - 
nauka motorem postępu (przekonanie o nieuchronności 
postępu, także w dziedzinie społecznej).

- Nowe idee w problematyce etycznej i społecznej 
  (wolność, równość, braterstwo)
- Odwrót od metafizyki i teologii, racjonalizm

      w naturalistycznym świecie.

Czasy nowożytne – określone orientacją oświeceniową 
jak i różnymi formami jej podważania (heglizm, 
postmodernizm).



XIX w. - szybki rozwój nauk przyrodniczych (teoria 
ewolucji Darwina) i technologii. W dziedzinie teorii 
poznania – filozofia pozytywna czyli pozytywizm
(A. Comte, J.S. Mill)

 - Wzór poznania ludzkiego dostarczają nauki 
szczegółowe, w szczególności nauki przyrodnicze.

 - Epistemologicznie: ugruntowanie podejścia 
naturalistycznego: Wiedza, wyjaśnienia naukowe 
mogą bazować jedynie na przyczynach naturalnych; 
człowiek ze swoją świadomością  jest częścią natury.

Ontologiczna nadbudowa: materializm filozoficzny - 
jedynym bytem jest materia; myśl, idee są wytworem 
człowieka i społeczności ludzkich.
(Feuerbach, Engels, Marks)



2. POZNANIE NAUKOWE I NIENAUKOWE

Naturalizm – podstawą epistemologiczną nauki.
 

Wyjaśnienia nadnaturalne nie są odrzucane przez 
naukę “dla zasady”, lecz dlatego, że nie są potrzebne
przy gromadzeniu wiedzy - “only science works”. 

W szczególności: nie ma dowodów na istnienie 
cudów - nauka i wiara Kościoła nie są w zgodzie.

Z tradycji krytycznego racjonalizmu Kanta oraz 
pozytywizmu rodzi się nowy dział epistemologii – 
teoria poznania naukowego (metanauka).

- kryteria poznania naukowego
- co to jest prawda naukowa?
- struktura poznania naukowego i jego ewolucja



Karl R. Popper (1902-1994) – zwrócił uwagę na 
pewne ograniczenie  empiryzmu i pozytywizmu:

Prawdziwości teorii nie można potwierdzić 
doświadczeniem, można natomiast obalić, nawet 
jednym bezspornym kontrprzykładem          
         indukcja nie jest konkluzywna.

- teoria naukowa powinna być falsyfikowalna

- prawa absolutnego w nauce empirycznej nie ma

- metafizyczna narracja jest pozanaukowa.



Thomas S. Kuhn – nie ma stałej komunikacji wiedzy, 
następują co pewien okres zmiany “prawdy naukowej” - 
paradygmatu naukowego.

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

Nieraz przedstawiany popularny wniosek:
Nie ma obiektywnej prawdy naukowej

Jednak  w pełni nieprzekładalne paradygmaty to 
spadek po wiedzy przednaukowej, spekulatywnej. 



Przy konkretnych badaniach naukowych, 
w szczególności przyrodniczych, nowa teoria 
doprecyzowuje warunki pomiarowe w których 
poprzedzająca stara teoria jest dalej słuszna                 

zasada korespondencji 

Prawdy absolutne 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
“prawda względna”



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

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

Zasada korespondencji istnieje – pozwala przez 
operację statystycznego uśredniania obserwabli 
kwantowych uzyskać obserwable klasyczne

Statystyczny opis
 N układów

kwantowych

Teoria klasyczna
(równania Ehrenfesta)N  ∞



Teoria kwantowa jest na obecnym etapie wiedzy 
istotnie różna od teorii klasycznej pod względem 
charakterystyki epistemologicznej.

Determinizm funkcji
falowej, opisującej
prawdopodobieństwo
pomiaru, indeterminizm 
indywidualnego pomiaru 

Determinizm obserwabli
klasycznych

Najmniej wyjaśniona składowa teorii kwantowych: 
opis pomiaru kwantowego.



Postęp w nauce nie likwiduje poprzedniego dorobku, 
lecz ogranicza jego zakres stosowalności, znajduje 
nowe obszary wiedzy naukowej.

Kryzysy w nauce przy tezie poznawalności świata 
są pożądane – to bodziec do jej rozwoju

Przykład:  Kryzys mechaniki klasycznej Newtona 
po doświadczeniu Michelsona  -  był równocześnie 
zwiastunem konieczności nowej teorii  -  teorii 
relatywistycznej. 

W nauce ograniczenia naszego poznania 
przeważnie mają wyjaśnienie naturalistyczne 
(np. zasada nieoznaczoności Heisenberga).



Klasyczny podział na kategorie nauk szczegółowych:

- nauki aprioryczne (logika, matematyka, filozofia 
  naukowa ...)

- o narzędziach poznania naukowego

- nauki przyrodnicze (fizyka, astronomia, biologia ...)
- wiedza o świecie włącznie z człowiekiem,

           jako bycie materialnym

- nauki humanistyczne (psychologia, socjologia,   
  historia, archeologia)

- wiedza o życiu człowieka we wszystkich 
  jego aspektach, o  społeczeństwie, kulturze
  i cywilizacji



Istotna uwaga: rozwój współczesnej nauki  prowadzi 
do interdyscyplinarności

Dwie główne tendencje:

- poszerzenie zakresu opisu ilościowego (matematyki) 
w naukach przyrodniczych (także w biologii)

- wyjaśnienia przyrodnicze coraz częściej stosowane 
w naukach humanistycznych

socjologia  +  biologia            socjobiologia
psychologia  + teoria ewolucji          psychologia 
                                                           ewolucyjna

Zrozumienie człowieka jako części przyrody w całej 
jego złożoności – najambitniejszy  cel aktualnej nauki



Trzy rewolucje naukowe:

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

Trzecia rewolucja – warunek konieczny zupełności 
światopoglądu naukowego



3. ŚWIATOPOGLĄD NAUKOWY I PROBLEM GRANIC 
POZNANIA

Światopogląd to zespół przekonań na temat świata 
jako całości, dotyczący podstaw naszej wiedzy i ocen. 
Zawiera podstawowe odpowiedzi na pytania dotyczące 
świata i człowieka. (J. Woleński)

Światopogląd może lecz nie musi być poprzedzony 
refleksją filozoficzną – nie każdy filozofuje, często 
światopogląd dziedziczymy ufając autorytetom (rodzice, 
wspólnota religijna, narodowa)

Opis przymiotnikowy struktury światopoglądów: 
naukowy, religijny, artystyczny....



Światopogląd naukowy - zgodny z oglądem naukowym 
świata a więc jest on

- niemetafizyczny, niereligijny (nieteistyczny)

- naturalistyczny i realistyczny przy wyjaśnianiu   
      zjawisk przyrody

- egzystencjalistyczny przy opisie człowieka, nie 
  przyjmujący prawd dogmatycznych dotyczących   
  natury człowieka

- w konstrukcji wiedzy o świecie opierający się na   
  nauce i jej metodologii (indukcyjnej jak 

      i dedukcyjnej)  



Podstawowe trzy zastrzeżenia  wobec 
światopoglądu naukowego i próby odpowiedzi:

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

Światopogląd naukowy interesuje się każdym 
doświadczeniem ludzkim, lecz nie każde daje się 
włączyć w system poznania naukowego.



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 
nadinterpretacji.

Nauka nie odpowiada na metafizyczne pytania 
“dlaczego”, natomiast bada dlaczego człowiek 
powraca do stawiania pytań metafizycznych. Są to 
naukowe pytania o naturalistyczne  źródła religii.



II)  Przedmiot poznania, świat wraz z człowiekiem nie 
jest naukowo poznawalny – nauka prowadzi do wiedzy 
okrojonej, a wielu ludzi 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 utrzymywana 
interpretacja nadnaturalna (np. opętanie przez demony 
w miejsce choroby psychicznej).

- świat jest na pewno coraz bardziej poznawalny. 



Czy świat jest w pełni poznawalny?
Problem asymptotycznej granicy kolejnych opisów 
naukowych czyli problem absolutnej granicy poznania 
jest problemem scholastycznym, biorąc pod uwagę 
np. skończony czas życia Układu Słonecznego.

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

Zrozumienie człowieka i jego świadomości, “naukowy 
demontaż” ludzkiej duszy to zadanie niesłychanie 
ambitne i trudne. 



Z punktu widzenia przyrodniczego mózg to ponad 
bilion neuronów, ponad trzy miliardy połączeń 
genetycznych  - trzecia  rewolucja naukowa 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, zachodząca w mózgu 
w świadomości człowieka.

Teza badawcza socjobiologii, psychologii 
ewolucyjnej, że instynkt moralny wyrasta 
z ewolucyjnie ukształtowanej świadomości staje się 
coraz lepiej udokumentowana.

      Etyka naturalistyczna, świecka  - produkt mózgu 
i kultury.



4.  CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD
Światopogląd naukowy to racjonalizm rozszerzony  

w porównaniu ze średnią społeczną, która zależy 
zresztą od rejonu świata.  Różne religie na określonym  
historycznym etapie są w różnym stopniu 
skonfliktowane z tezami światopoglądu naukowego

- konfucjanizm - judaizm

- buddyzm, taoizm - katolicyzm

- protestantyzm - islam

Powstaje także u naukowców mechanizm tworzenia 
“światopoglądów hybrydowych”, z codzienną praktyką 
badawczą bliższą światopoglądowi naukowemu, lecz 
z dodaniem “teologicznej nadbudowy”



Postępuje też dostosowanie religii do wiedzy naukowej. 
Trzy kroki przy akomodacji praktyki religijnej do ogólnych
tez światopoglądu naukowego - trzy poziomy religijności:

1)  Bóg osobowy, ingerujący w losy ludzi i świata
2)   Bóg  jako źródło miłości, wartości etycznych

3)   Przyroda, kosmos jest Absolutem (poglądy 
  panteistyczne)

Trzy poziomy laicyzacji:
Poziom 1) jest w jawnym konflikcie z nauką,
poziom 2) jest stopniowo kontestowany,

poziom 3) może koegzystować bez problemów ze 
   światopoglądem naukowym.



Pytanie: jak wygląda proces laicyzacji wśród 
polskich naukowców, w kraju który pretenduje do 
ostoi chrześcijaństwa w Europie?

Wyniki badań wśród naukowców w USA (1996):

ateiści    ................   40%
agnostycy        ................   14%

64% nie wierzy w istnienie duszy i życie pozagrobowe.

Eksperyment z r. 2007 z udziałem polskich fizyków - 
teoretyków:





“Gracias a Dio, soy ateo”

(L. Bunuel)

!  DZIĘKUJĘ !


