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Rozdział pierwszy
Naturalizm i antynaturalizm w filozofii
Wiele naturalizmów
Jak wiele innych pojęć w filozofii naturalizm, a tym bardziej antynaturalizm nie ma
ustalonego znaczenia. Termin ten bywa uŜywany w bardzo róŜnych kontekstach i rozmaici
autorzy przypisują mu zgoła niepodobne znaczenia. Wspólny jest słowotwór. Zawsze bowiem
odnosił się będzie w jakiś sposób do pojęcia natury, a to z kolei odnosi się do obserwowanej
przez nas rzeczywistość. Filozof posługujący się pojęciem natury wydaje się zatem uprzednio
rozstrzygać, Ŝe jakaś rzeczywistość, która jest przedmiotem naszego poznania istnieje.
Zwykle takŜe takie załoŜenie implikuje jej materialny charakter. O tym, Ŝe nie jest to
oczywiste, i Ŝe warto zreflektować owo załoŜenie, będzie mowa w rozdziale drugim. BliŜej
nieokreślone odniesienie do natury, jest bodaj jedynym wspólnym elementem róŜnych
naturalizmów. PoniŜej omówione zostaną najczęściej spotykane sposoby uŜycia owego
pojęcia, zarówno we współczesnej filozofii jak i niezbyt odległej przeszłości. Na końcu
rozdziału zaś wyjaśnione zostanie w jaki sposób naturalizm tudzieŜ antynaturalizm rozumiany
będzie w niniejszej pracy i co będzie w istocie przedmiotem obrony.

Mechanicyzm i materializm
Najbardziej bodaj podstawowe rozumienie naturalizmu wywodzi z potraktowania natury
(φύσις, naturae) jako odrębnego przedmiotu naszego poznania i z obserwacji, Ŝe w obszarze
owym zachodzą pewne powtarzalne prawidłowości, co których obserwator stawia hipotezę,

2

Ŝe mają one charakter związków koniecznych (άνάγκη)1. Historycy nauki doszukali się w
staroŜytnej Grecji pierwszego przykładu takiego właśnie podejścia do zjawisk naturalnych.
Jakkolwiek wiele formułowanych wówczas hipotez było z punktu widzenie dzisiejszej
wiedzy nietrafnych, tak znamienny jest sposób podejścia do zagadnienia. Pierwsi filozofowie
poszukują bowiem praw koniecznych, które rządzą obserwowanymi zjawiskami, a priori
niejako odrzucając boską interwencję. Współcześnie doszukując się pierwowzorów
dzisiejszej metody naukowej wskazuje się na Galileusza oraz Newtona. Świadomie uŜywam
tu pojęcia „metoda” gdyŜ w istocie obaj wielcy myśliciele, tworząc podwaliny pod sposób
badania zjawisk naturalnych wydaje się, Ŝe wyraźnie odróŜniali kwestie metodologiczną od
metafizycznej. Fakt, iŜ dla celów badania świata przyjmujemy pewien metodologiczny zakaz
odwoływania się od transcendentnej rzeczywistości (boskiej ingerencji) nie przesądza w
Ŝaden sposób, iŜ metafizyczna konstrukcja świata jest fizykalna tzn. iŜ, nie ma w niej
elementów transcendentnych, wykraczających poza dostępne naszym zmysłom zjawiska
naturalne. Przeciwnie, studiując dwa podstawowe źródła pisane, pozostawione po Galileuszu i
Newtonie, moŜna dojść do jednoznacznego wniosku, Ŝe z punktu widzenia metafizyki, obaj
byli antynaturalistami.2 Metoda, którą posłuŜyli się Galileusz i Newton, szczegółowo opisana
przez tego drugiego, okazała się niezwykle skuteczna, w takim rozumieniu, iŜ pozwoliła na
ujawnienie do dnia dzisiejszego szeregu prawidłowości ujętych w owe związki konieczne,
które pozwalają na trafne przewidywania, co do tego jak zachowa się dany układ fizyczny w
określonym

odcinku

czasowym.

Skuteczność metody zatem

mierzymy trafnością

przewidywań co do przyszłości. Czym trafniejsze przewidywania, tym głębsza nasza wiara, iŜ
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W mitologii greckiej słowo to było imieniem bogini personifikującej fatum, konieczność i przeznaczenie. Jako

rzeczownik oznaczało przymus lub nawet tortury. Rzeczownik ten zaczęto w filozofii odnosić do konieczności
rozumianej właśnie jako element racjonalnej natury (Heller & Coyne, Pojmowalny wszechświat, 2007);
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Mam na myśli oczywiście dzieło Newtona Philosophiae naturalis principia mathematica oraz list Galileusza

do Krystyny Lotaryńskiej, Wielkiej KsięŜnej Toskańskiej z 1615 r. (Sierotowicz, 2006).
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za samą metodą musi stać jakaś metafizyczna prawda. Jakkolwiek wiara taka byłaby
irracjonalna, doprowadziła ona w rezultacie do wykształcenia się naturalizmu w najbardziej
bodaj skrajnej postaci, którą nazywam tutaj fizykalizmem lub mechanicyzmem. W istocie jest
on swoistą ekstrapolacją metody naukowej, opartej na osiągnięciach mechaniki Newtona.
Jeśli bowiem mechanika tak dobrze radzi sobie z opisem ruchu ciała sztywnego, dlaczego nie
miałaby sobie poradzić z opisem wszelkich innych zjawisk zachodzących w otaczającym nas
świecie, w tym takŜe z opisem samego człowieka i jego zachowań. Jeśli zaś poradzi sobie z
tak złoŜoną strukturą, to moŜe naleŜy z tego wysnuć podstawowy wniosek o charakterze
metafizycznym, iŜ to co istnieje to w istocie li tylko materia o określonym stopniu złoŜoności,
która zachowuje się zgodnie z odkrywanymi przez człowieka prawami natury – związkami
koniecznymi. Reprezentantem takich przekonań był niewątpliwie Julien Offray de La Mettrie,
którego główne dzieło „Człowiek – maszyna”3 stanowiło swoiste credo ówczesnych
materialistów. Dla La Mettrie nic poza materią nie istnieje, człowiek jest tylko tworem
materialnym składającym się z substancji biologicznej, a róŜnice pomiędzy człowiekiem a np.
małpą są wyłącznie ilościowe. Podobny materializm głosił Jan Meslier, którego wydanym po
śmierci „Testamentem” zachwycał się Volter, Rousseau czy Diderot. Oczywiście we
współczesnej filozofii oraz w nauce nikt nie odwołuje się do tez, niejednokrotnie dość
naiwnych, wygłaszanych przez XVIII i XIX-wiecznych materialistów. Zwłaszcza, Ŝe
odkrycia w obszarze fizyki (teoria względności i mechanika kwantowa) spowodowały, Ŝe
samo pojęcie materii staje się co najmniej nieoczywiste. Niemniej naturalizm metafizyczny w
zakreślonym powyŜej rozumieniu jest silnie obecny i głosi go wielu współczesnych
przedstawicieli i filozofii i nauki.
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Naturalizm w naukach społecznych
Ontologiczne załoŜenie, iŜ świat stanowi w istocie li tylko materia wzajemnie na siebie
oddziaływująca przyczynowo i dająca się opisać zasadami mechaniki Newtona, prowokuje
pytanie o sposób istnienia i funkcjonowania człowieka w takim materialnym świecie. Jeśli
konsekwentnie przyjmiemy, Ŝe jesteśmy immanentnym elementem tego świata, to i nasza
substancja jest co do istoty materialna. Materialne są takŜe „podłoŜa” wszelkich zjawisk,
obecnych w języku którym się posługujemy, który to język zdaje się wskazywać na ich
niematerialność, takich jak: świadomość, emocje, wyobraŜenia, wiedza itp. Materialne winny
być takŜe źródła naszych społecznych interakcji, a zatem i decyzji podejmowanych w ramach
tych interakcji. Tak wydawał się postrzegać to La Mettrie. Gotów był utoŜsamiać świadomość
z określoną strukturą biologiczną i tym samym, znajdując podobieństwo struktur
biologicznych wnioskował o doświadczeniu świadomości takŜe u małp. Oczywiście takie
podejście nie wyjaśnia samego doświadczenia świadomości. Nie wyjaśnia w Ŝaden sposób
ewentualnego związku pomiędzy świadomością i wypracowanymi w jej obszarze decyzjami,
a ich oddziaływaniem na świat postrzegany jako materialny. Pomimo takich „dziur”
eksplanacyjnych, współczesnym wydawał się niezwykle atrakcyjny. Metodologiczna
rewolucja dokonana przez Galileusza i Newtona w obszarze fizyki rychło doczekała się
przeniesienia na grunt nauk o człowieku. Wydawało się to proste. Sukces jaki osiągnęła
mechanika Newtona i empiryczno-matematyczna metoda stanowiła prostą obietnicę co
najmniej podobnego sukcesu, jeśli tylko zastosować ją do nauk, które dzisiaj nazywamy
społecznymi. Niewolnicze naśladowanie metod i języka nauk ścisłych w odniesieniu do nauk
o człowieku Hayek nazywa „scjentyzmem”, lub teŜ „scjentystycznym przesądem”4.
Początków tego procesu upatruje pod koniec XVIII i na początku XIX w. a jego
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„ukoronowaniem” jest filozofia pozytywna Augusta Comte’a i jego spadkobiercy uprawiający
nową naukę – socjologię. Dokonana przez Comte’a ekstrapolacja prowadzi do kolejnego
rozumienia terminu naturalizm. Tym razem nie tak szerokiego, który obejmuje całą
ontologiczną strukturę świata, ale ograniczonego wyłącznie do obszaru zachowań ludzkich i
odnoszącego się do pewnego aspektu poznawania tych zachowań. Naturalizm w tym
rozumieniu to pogląd w myśl którego nie ma zasadniczej, istotnej róŜnicy pomiędzy
przedmiotem badania nauk przyrodniczych a przedmiotem „fizyki społecznej”, jak pierwotnie
nazywał Comte socjologię. Tym samym metody badawcze stosowane przez te nauki powinny
być bądź toŜsame, bądź bardzo podobne. Warto za Hayekiem prześledzić pokrótce źródło
takiego przekonania, zwłaszcza, Ŝe miało ono ogromny wpływ na sposób uprawiania nauki na
kontynencie i dzisiejsi naturaliści w tym rozumieniu będą odwoływać się do ojców –
załoŜycieli socjologii, Comte’a, Durkheima czy Levy-Bruhl’a.
Dzieło Newtona wywołało szerokie reperkusje w świecie nauki kontynentalnej Europy. Jego
entuzjastą był m.in. Volter, ale w ślad za nim poszli takŜe inni myśliciele francuskiego
Oświecenia. Nic dziwnego, Ŝe wkrótce Francja stała się tyglem w którym rozwijały się
najbardziej śmiałe i postępowe idee w zakresie nauk przyrodniczych i matematyki.
D’Alembert, Euler, Lagrange, Laplace, Lavoisier czy Buffon, to najbardziej znani
reprezentanci tego nurtu. Laplace w swoim naturalizmie ontologicznym poszedł tak daleko,
Ŝe utoŜsamił go ze skrajnym determinizmem, konstruując hipotetyczną istotę nazwaną później
„demonem Laplaca”5. Tego typu rozumowanie było bliskie teŜ Condorcetowi. Według niego
rozwój

nauk

społecznych

powinien

doprowadzić

do

przewidywalności

wydarzeń

historycznych, a to z kolei do projektowania przyszłego rozwoju społeczeństwa i kierowania
nim. W tym kontekście pojawia się teŜ propozycja metodologiczna. Historia, bo tą naukę
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społeczną głównie dostrzegał Condorcet musi stać się historią mas, a nie jednostek, a jej
główną metodą badawczą ma być systematyczna obserwacja. Główną wylęgarnią podobnych
pomysłów wg Hayeka, stała się rychło, utworzona po rewolucji École polytechnique. Była to
jedna ze szkół centralnych, załoŜona w ParyŜu na fali porewolucyjnej reformy edukacji.
Znamienne dla tych szkół było to, Ŝe przez wiele lat wykładano tam wyłączenie przedmioty
ścisłe. Wszelkie przedmioty humanistyczne, „skaŜone” starą ideologią, były z załoŜenia
podejrzane. Obok moralności i religii, obejmowało to takŜe języki staroŜytne, literaturę,
gramatykę i historię. Ta edukacyjna „dziura” doprowadziła do pokoleniowej zmiany w
zakresie atmosfery intelektualnej. Absolwentami École polytechnique byli między innymi
Comte i Enfantin. Człowiekiem zaś, który wywarł szczególny wpływ na kształtowanie się ich
poglądów był Henri de Saint – Simone. Nazwisko tego myśliciela, pokoleniu które edukację
w szkole średniej kończyło przed 1989 r. kojarzyć się będzie z tzw. socjalizmem utopijnym.
W istocie de Saint – Simon, próbował w swoich dziełach (pisanych przez siebie lub przez
jego uczniów) podać recepty na urządzenie doskonałego społeczeństwa. Nie jest istotne
roztrząsanie tych egzotycznych propozycji (choć, skądinąd równie egzotyczne propozycje
Platona są niejednokrotnie omawiane z niezwykłą powagą). Istotna jest jednak obserwacja, Ŝe
u ich podstaw tkwi dość naiwna próba wykorzystania osiągnięć nauk ścisłych do formowania
nowego ładu społecznego. Owo wykorzystanie sprowadza się w istocie do umieszczania
przedstawicieli róŜnych nauk ścisłych (ze szczególnym wyróŜnieniem matematyki i fizyki) w
kolejnych organach, których rolą byłoby rządzenie całym światem.6 De Saint – Simon nie był
absolwentem École polytechnique. Pozostawał jednak w bliskich stosunkach z uczelnią i
spośród jej absolwentów wywodziły się osoby, które zafascynował i które uwaŜały go w
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Por. (Hayek, 2002) s. 117, ale takŜe s. 130 i 134. Przywołuje tam traktat z 1803 r. Lettres d‘un habitant de

Geneve a ses contemporains oraz późniejsze publikacje we współpracy z A. Comte w ramach czasopisma
L’Organisateur … oraz Systeme Industriel (1821) i Catechisme des Industriels (1823).
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jakieś mierze za swojego mistrza. Do nich naleŜał między innymi August Comte. Z
wykształcenie matematyk (sic!) choć ze szkoły relegowany dyscyplinarnie. Comte, twórca
współczesnej socjologii, zanim zaczęto ją tak nazywać, był twórcą pojęcia „fizyka
społeczna”. Omówienie podstaw tej nowej nauki znalazło się dziele „System polityki
pozytywnej”7. Przyjmuje tam podstawową zasadę metodologiczną, która staje się wyrazem
jego naturalizmu. Zadaniem fizyki społecznej jest odkrywanie naturalnych i nieodwołalnych
praw postępu cywilizacji. Podobnie jak prawa fizyki, mają one charakter niezmienny i
konieczny. Metoda deskryptywna miesza się tu z normatywną. Odkrywanie owych praw
natury w zasadzie słuŜy społecznej reorganizacji. Rozwinięcie tych tez znajdujemy w
największym dziele Comte’a „Wykład filozofii pozytywnej”.8 Kilka istotnych tez z tego
dzieła pozwoli wzbogacić wiedzę na temat tego wydania naturalizmu. Dla Comte’a ludzka
wiedza rozwija się w trzech fazach. Faza pierwsza, teologiczna polega na poszukiwaniu
wyjaśnień określonych zjawisk naturalnych w mocach nadprzyrodzonych, boskich. Faza
druga, metafizyczna, polega na doszukiwaniu się wyjaśnień metodą rozumowej spekulacji.
Faza trzecia pozytywna, odpowiada fazie naukowej, gdzie wiedzę buduje się poprzez
obserwacje faktów i relacji między nimi zachodzącymi. Postulat Comte’a sprowadza się
zatem do opracowania i uprawiania nowej „przyrodniczej nauki o społeczeństwie”: „główną
cechą wszelkiej filozofii pozytywnej jest traktowanie wszelkich zjawisk jako podległych
niezmiennym prawom przyrodniczym, których odkrycie i sprowadzenie do moŜliwie
najmniej liczby jest celem wszystkich naszych starań.”9 W oparciu o te podstawowe załoŜenia
Comte formułuje hierarchię nauk według malejącej ogólności i wzrastającej złoŜoności.
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W języku polskim dostępna jest wersja skrócona (Comte, 1961)
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Postulowana fizyka społeczna znajduje się na szczycie owej drabiny, jako najmniej ogólna i
najbardziej złoŜona. Ze wzrostem złoŜoności wzrasta teŜ podatność dziedziny danej nauki na
modyfikacje wskutek ludzkiego działania. Czym nauka jest bardziej złoŜona tym bardziej
wymaga ona tej interwencji, bo tym większa niedoskonałość jej towarzyszy.
Spośród innych twórców naturalizmu w naukach społecznych wymienić naleŜy takŜe
Queteleta (belgijski astronom i statystyk, równieŜ wyrosły w środowisku absolwentów École
polytechnique), który znakomicie przyczynił się m.in. do rozwoju metod statystycznych w
naukach społecznych oraz Le Paya, który zasłynął w zwalczaniu wszelkiego indywidualizmu
i liberalizmu ekonomicznego.
Po duŜym wpływem saintsimonistów pozostawał takŜe Mill. Jego stanowiska w zakresie nauk
społecznych, ostatecznie sformułowanego w eseju „On the Definition and Method of Political
Economy”10 nie moŜna jednak określić jako naturalistycznego. Podkreśla on immanentną
niedoskonałość naszej wiedzy o człowieku, pochodną jego złoŜoności i tym samym istotną
jakościową róŜnicę pomiędzy naukami ścisłymi, a ekonomią polityczną. Takie stanowisko
jest wyrazem istotnej ewolucji poglądów Milla w tym przedmiocie. Koresponduje one jednak
z późniejszym poglądem Diltheya, któremu w zasadzie zawdzięczamy podział na nauki
przyrodnicze i społeczne - Naturwissenschaften i Geisteswissenschaften. Podział, niezbyt
szczęśliwy pokutuje do dzisiaj.11 Jest on jednak wyrazem przekonania, Ŝe metody naukowe
stosowane w obu dziedzinach, istotnie jakościowo róŜnią się od siebie. O ile domeną nauk
ścisłych jest „wyjaśnianie”, o tyle w przypadku tych drugich moŜemy mówić raczej o
„rozumieniu”.
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PowyŜsze rozumienie naturalizmu i antynaturalizmu, ściśle wiąŜące się z postulatem jedności
nauk, przytacza A. Grobler w „Metodologii nauk” (Grobler, 2006)

12

. PoniewaŜ do tego

rozumienia naturalizmu będę się w dalszej części pracy często odnosił warto zacytować go
wprost:
Wedle naturalizmu, zasadniczym rysem nauki jest odkrywanie praw sprawdzalnych
empirycznie, umoŜliwiających przewidywanie i wyjaśniania zjawisk (…). Nawet jeśli
wzory metodologiczne zostały zbudowane w

pierwszym rzędzie dla

nauk

przyrodniczych, naturalizm traktuje je jako uniwersalne, stosując je równieŜ do nauk
społecznych.

Naturalizm w filozofii umysłu
Nową odsłonę naturalizmu przyniosły zaawansowane badania nad ludzkim układem
nerwowym, a w szczególności mózgiem. Odkrycie jego modularnego charakteru oraz
moŜliwość wiązania aktywności określonych obszarów mózgu z komunikowanymi stanami
mentalnymi, na nowo otwarło dyskusję na temat naturalnych i poza-naturalnych elementów
naszej jaźni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe pierwotny mechanicyzm post-newtonowski
w zasadzie nie oddziaływał bezpośrednio na dominujące wówczas dualne stanowisko dot.
istoty osoby ludzkiej. Tradycyjnie ten dualizm przypisywany jest Kartezjuszowi, który
explicite podzielił istniejącą rzeczywistości na res extensa i res cogitans. MoŜna powiedzieć,
Ŝe mechanicyści interesowali się głównie przyczynowaniem w obszarze owej res extensa i
tym samym mogli zakładać odrębność bytową stanów mentalnych, a takŜe ich wpływ na
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powyŜej Grobler umieścił Milla, który w niniejszej pracy nie jest tak traktowany. Wynika to chyba jednak z
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niemoŜliwe do przeprowadzenia są teŜ eksperymenty, w których kontrolować moglibyśmy badane czynniki. (…)
Ustalenie tych zaleŜności odbywa się drogą autorefleksji lub ogólnych rozwaŜań nad naturą człowieka.”
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podejmowane przez człowieka działania w obszarze rzeczywistości fizycznej. Według
Papineu13, który w tym względzie opiera się na badaniach Elkana początków problemu naleŜy
upatrywać w sformułowaniu prawa zachowania energii.14 Do klasycznego oddziaływania
pomiędzy przedmiotami fizycznymi doszła bowiem jeszcze reguła, która nie pozwalała na
włączanie do owych oddziaływań energii pochodzącej znikąd, czyli np. ze stanów
umysłowych. Interpretacja prawa zachowania energii doprowadziła do sformułowania
twierdzenia o domknięciu przyczynowym (causal closure). Twierdzenie o domknięciu
przyczynowym mówi, Ŝe kaŜde zjawisko o charakterze fizycznym musi być wynikiem pełnej
historii zdarzeń fizycznych je poprzedzających. Jeśli zatem zauwaŜamy, Ŝe zdarzenie o
charakterze nie fizycznym, jakim jest obserwowany lub komunikowany stan mentalny wydaje
się być przyczyną zdarzenia o charakterze fizycznym, to, owo niefizyczne zdarzenie musimy
w jakiś sposób wkomponować w ciąg zdarzeń fizycznych. W konsekwencji począwszy od
drugiej połowy XX w. rozpoczyna się rozkwit róŜnego rodzaju teorii których celem jest
wyjaśnienie charakteru zdarzeń umysłowych w kontekście sformułowanego twierdzenia.
Najbardziej oczywista propozycja prowadzi do utoŜsamienia zdarzeń mentalnych z jakimiś
zdarzeniami fizycznymi (np. aktywnością fizyczno-chemiczną określonych obszarów mózgu).
W efekcie przyczyny określonego działania jednostki nie leŜą w sferach mentalnych, ale w
bodźcach zewnętrznych które owe stany mózgu i tym samym stany mentalne wywołują.
Teoria ta moŜe występować w dwóch wariantach, teorii identyczności psychofizycznej i
identyczności egzemplarycznej (token identity).15 Konsekwentnie naleŜy przyjąć Ŝe same

13

(Papineau, 2007)

14

(Elkana, 1974)

15

(Judycki, 1995)
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stany mentalne nie pełnią Ŝadnej funkcji w łańcuchu przyczynowym i są one epifenomenem
aktywności mózgowej.16
Łagodniejszą

wersją

dylematu

umysł

–

ciało

są

stanowiska

„fizykalizmu

niereducjonistycznego” (non-reductive physicalism). Pozostają one nadal naturalistyczne, w
tym znaczeniu, Ŝe przyczyna stanów mentalnych oraz ich oddziaływanie na zdarzenie
fizykalne, nadal tkwi immanentnie w konstrukcji fizycznej organizmu. Domknięcie
przyczynowe robi się jednak duŜo bardziej skomplikowane. Teoria dopuszcza bowiem, Ŝe
określona właściwość niefizykalna (mentalna) moŜe być realizowana przez róŜne właściwości
fizyczne w róŜnych okolicznościach. Stany mentalne metafizycznie superweniują na
właściwościach fizycznych. Istotna róŜnica polega na tym, Ŝe brak jest identyczności stanów
mentalnych i fizycznych, co z kolei niektórym wydaje się być sprzeczne z załoŜeniem
„domknięcia przyczynowego”, jako Ŝe dopuszczamy, iŜ dwa, ontologicznie odmienne
właściwości są jednocześnie przyczyną określonego aktu.

Naturalizm i supernaturalizm (transcendentalizm) czyli problem relacji
nauka – religia
Ontologiczny naturalizm, jak i wymóg przyczynowego domknięcia, siłą rzeczy musiały takŜe
odbić się na stanowisku naturalistów wobec twierdzeń teistycznych, zakładających istnienie
bytów supernaturalnych czy teŜ ponadnaturalnych (transcendentnych). KaŜda religia zakłada
w ten czy w inny sposób istnienie jakiegoś transcendentnego świata czy teŜ istot, które w
owym świecie bytują. Twierdzenia teistyczne zakładają takŜe interakcje pomiędzy
rzeczywistością fizykalną, a ponadnaturalną. Uznanie, Ŝe prawo zachowania energii oraz
wywiedziona z niego zasada domknięcia przyczynowego, ma charakter ontologiczny

16

(Chalmers, 1996)
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(mówiąc wprost – wszystko co istnieje musi owym prawom koniecznie podlegać), pozwala na
postawienie mocnej tezy, wykluczającej istnienie jakichkolwiek bytów transcendentnych. W
tym kontekście pojęcie naturalizmu przeciwstawia się stanowisku supernaturalizmu lub
transcendentalizmu, które przeciwnie, zakłada, Ŝe byty takie rzeczywiście istnieją. Jeśli
protagoniści naturalizmu metafizycznego, jednocześnie uwaŜają takie stanowisko za
konieczne załoŜenie uprawiania nauki, to w konsekwencji spór przekłada się na relacje nauka
– religia. Takie rozumienie naturalizmu w opozycji do transcendentalizmu jest niezwykle
Ŝywe we współczesnej literaturze z zakresu metodologii nauk, filozofii czy nawet teologii. W
pozorny, czy teŜ rzeczywisty spór na linii nauka religia angaŜują się niemal wszyscy
myśliciele, ale takŜe literaci, czego przejawem jest popularna twórczość Dana Browna
sprzedająca się w milionowych nakładach. Takie rozumienie naturalizmu prezentuje między
innymi Goetz i Taliafero. W ich dziele pod ogólnym tytułem „Naturalism” przedstawili oni
następującą definicję: „Naturalism may be defined as the philosophy that everything that
exists is a part of nature and there is no reality beyond or outside a nature.”17 RóŜne relacje
nauka – teologia (religia), które niewątpliwie są pochodną załoŜeń ontologicznych, najlepiej
oddaje Wszołek dokonując ich podziału w ślad za Lambertem na integracje, separacje i
eksplikacje.18 Integracja w wydaniu idealnym zakłada Ŝe nie istnieją odrębne obszary badań
dla nauki i religii. U podstaw zatem integracji, jako pewnej relacji pomiędzy nauką a religią
leŜy silne załoŜenie egzystencjalne (ontologiczne). Jeśli będą one miały charakter
ontologicznego naturalizmu (istnieją wyłącznie byty naturalne, fizykalne), to w zakresie
relacji tych dwóch dyscyplin prowadzić ono będzie do zanegowania sensowności poznania
religijnego w ogóle i w konsekwencji do dominacji scjentyzmu. Ontologiczny

17

(Goetz & Taliaferro, 2008) s. 6

18

(Wszołek, 2004) s. 178
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transcendentalizm w wydaniu skrajnym, czyli przekonanie o tym, Ŝe jedyną prawdziwą
rzeczywistość stanowią byty pozanaturalne, transcendentne, będzie prowadził z kolei do
fundamentalizmu religijnego i zanegowania nauki jako metody poznawania rzeczywistości.
Separacja oznacza, Ŝe obszary poznania nauki i religii są ontologicznie odrębne i w Ŝaden
sposób na siebie nie oddziaływują. U podstaw separacji mogą leŜeć róŜne załoŜenia
ontologiczne, w tym takŜe moŜliwe jest opowiadanie się za taką relacją przy braku załoŜeń
tzn. poprzez powstrzymanie sądu egzystencjalnego, co do odpowiedniego obszaru poznania.
Uprawianie nauki nie implikuje samo w sobie naturalizmu ontologicznego, a jedynie
metodologiczny. ZałoŜenie o istnieniu świata naturalnego jest hipotetyczne i słuŜy li tylko
metodzie naukowej. Z postrzeganej skuteczności metody naukowej nie da się jednak
logicznie wyciągnąć jakichkolwiek wniosków pewnych lub choćby prawdopodobnych, które
wykluczałyby istnienie innych, pozanaturalnych bytów. Taki pogląd ontologiczny, jak i co do
relacji nauka – religia jest niezwykle atrakcyjny i znajduje wielu protagonistów. Jego
wyrazicielem był między innymi Bertrand Russell z pozycji ateisty, nie znajdującego Ŝadnych
argumentów za przyjęciem religijnych załoŜeń. Pisze on między innymi:
God and immortality, the central dogmas of the Christian religion find no support in
science … No doubt people will continue to entertaiment those beliefs, becouse they
are pleasant, just as it is pleasant to think ourselves virtuous and our enemies wicked.
But for my part I cannot see any ground for either. I do not pretend to be able to prove
that there is no God. I equally cannot prove that Satan is a fiction. The Christian God
may exist; So may the Gods of Olimpus or of ancient Egipt or of Babylon. But no one
of these hypothesis is more probable then any other; they lie outside the region of
even probable knowlegde, and therefore there is no reason to consider any of
them.19

19

(Russell, 1957) s. 44
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Inaczej twierdzić będzie piewca współczesnego ateizmu, Richard Dawkins, który stanowisko
separacjonizmu przedstawia w ślad za Gouldem uŜywając akronimu

NOMA (Nie

Obejmujące się Magisteria) i obśmiewa je konsekwentnie.20
Ostatnia relacja, eksplikacja, polega na poszanownaiu odmienności metodologicznej nauki i
religii przy jednoczesnym utrzymaniu przekonania Ŝe ich wzajemne oddziaływania są faktem.
Takie stanowisko zasadniczo wiąŜe się z transcendentalizmem, a zatem z przekonaniem, Ŝe
uniwersa obu nauk rzeczywiscie istnieją (lub co najmniej ich istnienie jest prawdopodobne) i
mogą być przedmiotem poznania choć innymi metodami.

Naturalizm metodologiczny
O naturalizmie metodologicznym był juŜ mowa powyŜej w kontekście stosunku nauki i
religii. Pojęcie to oznaczało tamŜe, pewne hipotetyczne załoŜenie dot. metody uprawiania
nauki. Niektórzy jednak filozofowie pojęcie to rezerwują dla relacji między nauką a filozofią.
Wg Papineu:
… ‘methodological naturalism’ will be understood as a view about philosophical
practice. Methodological naturalists see philosophy and science as engaged in
essentially the same enterprise, pursuing similar ends and using similar methods.
Methodological anti-naturalists see philosophy as disjoint from science, with distinct
ends and methods.21
W istocie zatem, chodzi tu bardziej o wyjaśnienie roli i miejsca filozofii w systemie nauk niźli
o załoŜenia dot. uprawiania nauki jako takiej. Według zwolenników tak rozumianego
naturalizmu, u podstaw nauki i filozofii leŜą te same cele i metody. Chodzi zatem o uzyskanie
syntetycznej wiedzy na temat naturalnego świata, a w szczególności wiedzy dot. praw i
związków przyczynowych. Metoda na uzyskanie tej wiedzy polega na porównywaniu

20

(Dawkins, 2007)

21

(Papineau, 2007)
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syntetycznych teorii z danymi doświadczenia. O ile zatem przedmiotem poznania naukowego
stają się konkretne byty jak elektrony, wirusy czy gwiazdy tak przedmiotem filozofii jest
konstruowanie spójnych teorii dot. ciągłości czasowo-przestrzennej lub uniwersaliów lub teŜ
zasad toŜsamości. W takim rozumieniu naturalizm metodologiczny trąci poglądami
neopozytywistów. Byłoby to jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Filozofowie koła
wiedeńskiego w zasadzie eliminowali filozofię pierwszą – metafizykę z kategorii nauki, jako
bezprzedmiotową. Naturalizm metodologiczny traktuje ją jako istotny element wyjaśnienia
zjawisk obserwowanych empirycznie.

Naturalizm w naukach normatywnych
Teza o przyczynowym domknięciu wywołuje cały szereg dalszych implikacji w tych
obszarach, które oryginalnie wydawały się dość odporne na osiągnięcia nauk przyrodniczych.
Jeśli bowiem elementy poza naturalne (czy raczej poza fizykalne) naleŜy wykluczyć z ciągu
przyczynowego zdarzeń, to problematyczne stanie się pojęcie normy regulującej zachowanie
jednostek. Wyjaśnienie takiego zachowania poprzez wskazanie moralnego obowiązku lub
zakazu w kontekście tezy o przyczynowym domknięciu staje się bezprzedmiotowe. Musi
bowiem z natury odwołać się do istnienia abstrakcyjnego bytu (normy moralnej), która
wydaje się mieć charakter zgoła odmienny od fizykalnego. Na to ontologiczne zróŜnicowanie
kładł nacisk Kant. Jeszcze dobitniej zostało to podniesione przez Moore’a w postaci
argumentu z „kwestii otwartej”. Nawet w przypadku gdyby wszystkie naturalne właściwości
określonej sytuacji były nam w pełni dane, to i tak zawsze kwestią otwartą pozostanie to czy
dana sytuacja jest moralnie dobra czy zła

(Moore, 2003). W kontekście powyŜszego

współczesna filozofia moralności (ale takŜe i filozofia prawa) wyraźnie podzieliła się na dwa
przeciwstawne stanowiska, w których pojęcie naturalizmu przybiera jeszcze inne znaczenie.
Realiści moralni prezentują w istocie stanowisko anty-naturalistyczne i twierdzić będę Ŝe
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normy moralne są bytem rzeczywiście istniejącym, niezaleŜnie od faktu, Ŝe normy te mogą
być (według niektórych, a wbrew stanowisku Kanta), wywiedzione z faktów naturalnych (nie
normatywnych). Irrealiści zaś prezentują pogląd skrajnie naturalistyczny, pozornie najbardziej
zgodny z przyczynowym domknięciem, według którego normy moralne nie są bytami
rzeczywiście istniejącymi. Zgodnie z jednymi, sądy moralne nie wyraŜają w ogóle Ŝadnych
przekonań jednostki (emotywizm i preskryptywizm) a według innych, są one co prawda
wyrazem przekonań na temat jakiś właściwości moralnych danej sytuacji, ale właściwości
takie nie istnieją.22 Nieco inną analizę naturalizmu w etyce przeprowadził Załuski.23
Stanowisko naturalistyczne jest tam przedstawione na przykładzie teorii sprawiedliwości
rozumianej jako korzyść wzajemna. Załuski analizuje na ile moŜliwa jest obrona teorii
sprawiedliwości opracowanej w oparciu o koncepcje osoby jako instrumentalnie racjonalnej
jednostki z egoistycznymi preferencjami, wchodzącej w równie racjonalne interakcje (gry) z
innymi jednostki, kierującymi się tymi samymi preferencjami (odpowiada to mniej więcej
poglądom Davida Gauthier). Stanowisko antynaturalistyczne reprezentuje koncepcja
sprawiedliwości jako bezstroności, zbliŜona do prezentowanej przez Johna Rawlsa.

Naturalizm i antynaturalizm epistemologiczny
- przedmiot obrony
Przedstawiony powyŜej przegląd róŜnych stanowisk albo raczej kontekstów wypowiedzi, w
których przewija się pojęcie naturalizmu daje wyobraŜenie o wieloznaczności pojęcia i
domaga się doprecyzowania w jakim znaczeniu antynaturalizm ma być przedmiotem obrony.
Mówiąc o

naturalizmie będę odnosił

22

Por. (Papineau, 2007)

23

Por. (Załuski, 2006)

się pojęcia naturalizmu

ontologicznego

i
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metodologicznego. Naturalizm ( i jeden i drugi) zawsze będzie nawiązywał do pojęcia natury
rozumianej jako rzeczywistość postrzegana przez nas intersubiektywnie w bezpośrednim lub
pośrednim poznaniu zmysłowym. Naturalizm ontologiczny będzie zakładał, Ŝe poza tą
rzeczywistością nie istnieje Ŝadna inna. W jakimś sensie naturalizm ontologiczny będzie
zbliŜony do przedstawionego wyŜej fizykalizmu. Nie podejmuję się jednak w Ŝadnym razie
rozstrzygać niniejszym problemów relacji ciało – umysł, nauka – religia tudzieŜ realizm i
irrealizm moralny. Przez naturalizm metodologiczny będę rozumiał (nieco inaczej niŜ
Papineau) li tylko pewne załoŜenie dotyczące sposobu uprawnia nauki. ZałoŜenie to mówi,
Ŝe w poznaniu naukowym postępujemy tak, jakby Ŝadna inna rzeczywistość poza naturą nie
istniała. Wyjaśniamy „świat światem”. To załoŜenie jest czysto metodologiczne i nic nam nie
mówi o rzeczywistej strukturze świata. Przyjmujemy jednak, Ŝe dla jego poznania nie
potrzebujemy odwoływać się do jakichkolwiek bytów transcendentnych. W silnym
rozumieniu, naturalizm metodologiczny będzie implikował stanowisko, Ŝe kaŜde zjawisko
postrzegane przez nas jesteśmy w stanie wyjaśnić metodami naukowymi, a zatem samym
światem. Taki naturalizm będę nazywał epistemologicznym. Nie jest on li tylko postulatem,
co do stosowania pewnej metody (naukowej), pewnego złoŜenia, ale idzie dalej i stawia tezę,
co do naszych zdolności poznawania świata. Inaczej mówiąc naturalizm epistemologiczny
twierdzi, Ŝe świat jest przez nas poznawalny, zarówno z punktu widzenie jego ontologicznej
struktury jak i z punktu widzenie naszych zdolności poznawczych. Rzecz jednak nie w tym,
Ŝe owe zdolności poznawcze są nieograniczone, ale Ŝe dzięki szczególnej strukturze świata
jesteśmy w stanie poznawać go w bardzo róŜny sposób, korzystając nie tylko z aparatu
zmysłowego, ale przede wszystkim z naszych zdolności bardzo rozległego przetwarzania
ograniczonych

informacji.

Proces

poznawania

zatem

polega

na

konstruowaniu,

niejednokrotnie bardzo odwaŜnych hipotez dotyczących struktury poznawanego świata oraz
ich falsyfikowania przez dane zmysłowe. Naturalizm epistemologiczny jest z załoŜenia
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optymistyczny i twierdzi, Ŝe proces ów nie ma dającego się wyznaczyć kresu. Naturalizm
epistemologiczny jest pojęciem skonstruowanym na potrzeby niniejszej pracy, niemniej
jednak pogląd taki lub zbliŜony prezentowało bardzo wielu filozofów począwszy od
Arystotelesa. Współcześnie jednak warto wskazać na trzy nazwiska: Charles Sanders Pierce,
o którym będzie szerzej mowa w następnym rozdziale, który jakkolwiek proces poznania
naukowego ujmował dość szczególnie, tak niewątpliwie optymistycznie wpisywał go w swoją
kosmologię24;

Karl

Raimund

Popper,

który

przyjmował,

Ŝe

prawda

rozumiana

korespondencyjnie jest poznawalna w niekończącym się procesie dąŜenia ku niej25, oraz
Michał Heller, który swój optymizm epistemologiczny oparł na przekonaniu co do
szczególnej, ontologicznej struktury świata, jego racjonalności i matematyczności.26
Wszyscy powyŜej wskazani zajmowali się głównie naukami ścisłymi i w kontekście refleksji
nad tymi naukami formułowali swoje tezy metodologiczne i epistemologiczne.27 Peirce był
chemikiem zafascynowanym rozwojem nauki. Popper zredagował swoją koncepcje
falsyfikacjonizmu w znacznej części pod wpływem wypowiedzi Einsteina dot. zupełnie nowej
wówczas teorii względności. Przedmiotem zainteresowania Hellera jest kosmologia. Teza o
racjonalności i matematyczności świata jest pochodną zachwytu metodą matematyczną, która
nawet przy braku bezpośredniego poznania zmysłowego umoŜliwia rekonstrukcje stosownych
modeli kosmologicznych. Rzecz wydaje się jednak wyglądać nieco inaczej kiedy ów
optymizm epistemologiczny przenosimy na grunt nauk społecznych. Trudno bowiem wprost
zachwycać ich osiągnięciami, a metody które tak dobrze sprawdzają się w naukach ścisłych

24

Por. (Peirce, The Fixation of Belief, 1992)

25

Por. (Popper, Logika odkrycia naukowego, 2002), (Popper, Wiedza obiektywna, 2002)

26

Por. (Heller, Racjonalność i matematyczność świata, 2006)

27

Oczywiście teza ta jest pewnym uproszczeniem. KaŜdy ze wskazanych filozofów w części swoich prac dotyka

kwestii np. filozofii umysłu. W przypadku Poppera mamy tu nawet do czynienie z osobną monografią (Popper,
The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism, 2003).
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nie przynoszą spektakularnych sukcesów. Kwestia ekstrapolacji metody naukowej
charakterystycznej dla nauk ścisłych na nauki społeczne i problemy z tym związane stanowią
trzon rozwaŜań metodologicznych w zakresie naturalizmu epistemologicznego. Jeśli bowiem
przyjmiemy (jak wyŜej), Ŝe kaŜde zjawisko postrzegane przez nas jesteśmy w stanie wyjaśnić
metodami naukowymi, to nacisk naleŜy połoŜyć na ukryty w tym zdaniu kwantyfikator ogólny
– kaŜde. Jeśli kaŜde, to takŜe te zjawiska które są przedmiotem zainteresowania nauk
społecznych. Naturalizm zatem będzie związany z postulatem unifikacji metody naukowej i
konsekwentnie będzie przeciwny typologii zastosowanej przez Diltheya. Naturalistą w takim
rozumieniu jest cytowany juŜ powyŜej Grobler, który wydaje się podpisywać pod następującą
tezą, którą niniejszym przypominam:
Wedle naturalizmu, zasadniczym rysem nauki jest odkrywanie praw sprawdzalnych
empirycznie, umoŜliwiających przewidywanie i wyjaśniania zjawisk (…). Nawet jeśli
wzory metodologiczne zostały zbudowane w

pierwszym rzędzie dla

nauk

przyrodniczych, naturalizm traktuje je jako uniwersalne, stosując je równieŜ do nauk
społecznych.
Konsekwentnie antynaturalizm epistemologiczny będzie stanowiskiem przeciwnym. To czego
chcę bronić, to wersji epistemologicznej antynaturalizmu w odniesieniu do zachowań
społecznych. Innymi słowy przez antynaturalizm społeczny będę rozumiał tezę, iŜ
istnieją takie zachowania społeczne (obejmujące zarówno zachowanie jednostki jak i
grup społecznych) których nie da się wyjaśnić metodami naukowymi.
Teza o antynaturalizmie epistemologicznym, jest mocną tezą, niepopularną i niełatwą do
wykazania. Zakłada ona bowiem nie tylko, Ŝe pełne wyjaśnienie zachowań ludzkich
metodami naukowymi jest niemoŜliwe tu i teraz, ale przyjmuje ponadto, Ŝe nie będzie ono
moŜliwe takŜe i w przyszłości. Innymi słowy twierdzę, Ŝe istnieje tu pewien epistemologiczny
„sufit”, poza który nie dane nam będzie nigdy wyjść.
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Z punktu widzenia filozofii nic w tym nowego. Systemy filozoficzne, które zakładały
ograniczenia poznawcze podmiotu były i są niezwykle liczne. Nie czyniąc dokładnych
wyliczeń , moŜna nawet zaryzykować tezę, Ŝe znaczna część filozofów, których koncepcje
omawia się na kursie podstawowym z filozofii poznania przyjmowała ograniczenia
poznawcze, bądź jeszcze mocniej niedostępność poznawczą „zewnętrznego” świata. W tym
kontekście wypada na wstępie uczynić istotne zastrzeŜenie. Nie jest celem tej pracy
argumentowanie na rzecz antynaturalizmu epistemologicznego z pozycji sceptyka,
negującego w ogóle moŜliwość poznania rzeczywistości zewnętrznej wobec poznającego
podmiotu lub teŜ z pozycji solipsyzmu, negującego w ogóle istnienie świata zewnętrznego
wobec poznającego podmiotu. ZałoŜenia ontologiczne i teoriopoznawcze, w oparciu o które
gromadzone i przedstawiane będę argumenty za antynaturalizmem będę przedmiotem
kolejnego rozdziału. Wydają się one konieczne w celu uniknięcia ewentualnych
nieporozumień. Uprzedzając niejako zawarte wnioski, ogólnie moŜna powiedzieć Ŝe
załoŜenia te są tak skonstruowane aby moŜliwe było sensowne uprawianie nauki jako takiej.
Nauka zaś nie lubi tez, które uprzednio wydają się stawiać pewne bariery jej dalszego
rozwoju i zamykają moŜliwe obszary jej eksploracji. Ma to zresztą swoje uzasadnienie.
Doświadczenie historyczne jest tu po stronie niczym nie ograniczonej moŜliwości rozwoju
nauki. Ci, którzy ogłaszali juŜ po wielokroć jej kres najczęściej się mylili, a kolejne odkrycia
wytyczały zupełnie nowe horyzonty. Jak jednak będę starał się wykazać w kolejnych
rozdziałach, istnieją takie obszary wiedzy, powszechnie uznawanej za naukową, gdzie
właśnie owo doświadczenie wydaje się być raczej po stronie antynaturalistów.
Rozwój nauki tak bardzo nas zachwycił, Ŝe dziś nawet silnie antynaturalistycznie nastawieni
filozofowie skłonni są ową pozanaturalność umieszczać na tyle odlegle od poznania
naukowego, aby w Ŝaden sposób go nie ograniczać. Tymczasem dowodzony przeze mnie
antynaturalizm epistemologiczny buduje ów „sufit” niesłychanie nisko. To juŜ teraz widoczne

21

są rzeczywiste ograniczenia naszego poznania i juŜ teraz wpływają one istotnie na nasze
postrzeganie świata. Wydaje się jednak, Ŝe ci spośród uprawiających tzw. nauki społeczne,
którzy zgodziliby się ze stawianą przeze mnie tezą, są w zdecydowanej mniejszości. Nie
znaczy to jednak absolutnie, Ŝe teza jest tak oryginalna czy teŜ nowatorska. Była ona
formułowana w mniej bądź bardziej podobny sposób przez wczesno nowoczesnych myślicieli
ekonomicznych (early modern economists – Mill, Hayek, Mises, i.in.). Sposób uzasadnienia
tej tezy był teŜ po trosze zbliŜony. Znani ekonomiści, twórcy liberalnej szkoły ekonomicznej
jak Hayek czy Mises, odnosili sie bowiem zwykle do bieŜących pomysłów i teorii w
dziedzinie ekonomii. Na tym wszak znali się najlepiej. Czy jednak krytykując współczesne
teorie ekonomiczne i wykazując ich wadliwość (niespójność z empirycznymi obserwacjami)
moŜna wyciągnąć jakieś wnioski epistemologiczne? Naturalny sposób wnioskowania wydaje
się być inny. Jeśli określone teorie nie generują wyników spójnych z rzeczywistością
poznawalną, to naleŜy szukać lepszych teorii. Tyle tylko, Ŝe takie wnioskowanie w istocie
zawiera milczące załoŜenie omnipotencji wyjaśnienia naukowego. MoŜe zatem naleŜy jednak
postawić postulowaną przez mnie hipotezę epistemologiczną? Jak ją jednak dowodzić lub
przynajmniej argumentować?

Schemat argumentacji, który będę chciał zaproponować będzie następujący. Po pierwsze w
oparciu o opisane w następnym rozdziale załoŜenia ontologiczne i teoriopoznawcze,
przyglądniemy się bliŜej co oznacza w istocie naukowe poznanie lub bardziej precyzyjnie
naukowe wyjaśnienie. Spośród roŜnych modeli wyjaśnianie naukowego będę opowiadał się
za modelem klasycznym, który kładzie nacisk na odkrycie owego ananke, koniecznego prawa
natury. Konieczność owego prawa domaga się aby w dowolnym momencie czasowym
działało ono w identyczny sposób w identycznych okolicznościach. Prawa te muszą zatem
wykazywać się określoną stabilnością. Idealnym testem działania prawa natury jest jego
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wyraŜenie w postaci równania matematycznego lub teŜ stosownego modelu. Ujmując to z
innej strony: Jeśli istnieje jakieś konieczne prawo natury, to musi ono prowadzić do
określonego uporządkowania rzeczywistości, którą zawiaduje, tak aby rzeczywistość tą
moŜna było przedstawić za pomocą stosownego modelu. Efektem zastosowania takiego
prawa są wówczas wyniki liczbowe weryfikowalne z rzeczywistością empiryczną. Jeśli w
badanym aspekcie rzeczywistości mamy problemy ze sformułowaniem praw koniecznych lub
teŜ sformułowane prawa załamują się po upływie określonego czasu (mówiąc obrazowo
przestają działać) to, stwierdzenie takiego faktu w dłuŜszej perspektywie czasowej wydaje się
być istotną informacją, nie tyle dotyczącą poziomu rozwoju danej dziedziny nauki (choć tego
całkowicie wykluczyć nie moŜna), co informacją domagającą się refleksji nad samą istotą
badanego zjawiska i adekwatnością metody naukowej słuŜącej jego domniemanemu
wyjaśnieniu. Mówiąc jeszcze inaczej, niepowodzenia nauki w formułowaniu praw
koniecznych, na pewnym etapie powinny nas skłonić do postawienie hipotezy, Ŝe być moŜe
praw tych nie da się w ogóle sformułować.

Moim zdaniem sytuacja taka da się

zaobserwować właśnie w odniesieniu do nauk, których przedmiotem badania są zachowania
ludzkie. Doprecyzowana teza, która byłaby przedmiotem obrony brzmiała by tak:
Istnieją takie zachowania ludzkie (lub obszary zachowań ludzkich), które pomimo
znacznego zaawansowania nauk je badających, w tym takŜe wykorzystujących metody nauk
ścisłych oraz modelowanie matematyczne, nie poddają się naukowemu wyjaśnianiu, lub teŜ
uzyskane wyjaśnianie są krótkotrwałe (są falsyfikowane przez kolejne dane empiryczne);
Wykazanie powyŜszej tezy stanowiłoby krok pierwszy. Zakładając jednak, Ŝe argumentacja
za powyŜsza tezą byłby przekonywująca, na tym zatrzymać się nie moŜna. Taka konstatacja
bowiem domaga się dalszego wyjaśnienia. Dlaczego się nie poddają? Co decyduje o tym Ŝe
dane zjawiska okazują się niewyjaśnialne? Czy problem tkwi w naszych zdolnościach
poznawczych czy teŜ raczej a naturze badanych zjawisk? Znowu zatem wracamy do pytań
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ontologicznych i teoriopoznawczych. Propozycja którą sformułuję w rozdziale ostatnim
będzie miała nieco mieszany, epistemologiczno – ontologiczny charakter i oparta będzie na
filozofii Hayek’a i Pierce’a.
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Rozdział drugi
ZałoŜenia teoriopoznawcze czyli o granicach poznania w
ogólności
O potrzebie założeń teoriopoznawczych
RozwaŜając opozycję naturalizmu i antynaturalizmu epistemologicznego naleŜy postawić
sobie pytanie o granicę poznania w ogólności albo teŜ o to, w jaki sposób i co takiego
poznajemy. MoŜna by oczywiście przejść nad tym pytaniem do porządku, ale nie oznacza to,
Ŝe pozostaje ono nieistotne, ale raczej, Ŝe przyjmujemy milcząco pewne załoŜenie dot.
poznawanej rzeczywistości i sposobu jej poznawania. ZałoŜenie to odpowiadałoby w pewnym
uproszczeniu „zdroworozsądkowej” myśli arystotelejskiej i post-arytotelejskiej, którą poniŜej
pokrótce omówię jako kontrprzykład, w oparciu o który moŜna formułować jej krytykę i
konstruować inne schematy poznawcze. Sposób w jaki poznajemy świat, jak i teŜ i to, co jest
przedmiotem owego poznania dla filozofa oczywiste nie jest. Współcześnie nie jest to takŜe
oczywiste dla psychologa oraz dla neurobiologa. Nie było to takŜe oczywiste dla myślicieli
staroŜytnych. W opozycji do myśli Arystotelesa pozostawali sceptycy z ich duchowym
przewodnikiem Pyrronem z Elidy. Oni teŜ skupili się na sformułowaniu pierwszych istotnych
zarzutów podwaŜających rzekome prawdziwe poznanie (τροποι) i w konsekwencji postawili
tezę o jego nieosiągalności i konieczności zawieszenia sądów dot. istoty rzeczy
(επεχειν). Reprezentantem współczesnego pyrronizmu będzie omówiony poniŜej Leszek
Kołakowski, dla którego solipsyzm jest stanowiskiem, które nie moŜe być odrzucone w
oparciu o rzetelną analizę logiczną. Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe przyjęcie stanowiska sceptyków,
a tym bardziej dopuszczenie solipsyzmu prowadzi z załoŜenia do antynaturalizmu. Jeśli
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poznanie sprowadza się wyłącznie do fenomenów pozostających w luźnym i zakrytym dla
mnie związku z jakąś rzeczywistością, lub jeśli poza moją własną świadomością nie ma
Ŝadnej innej rzeczywistości, to wszelkie prawa konieczne są złudzeniem. Złudzeniem zatem
jest takŜe wyjaśnienie naukowe zjawisk. Rozsądny dyskurs pomiędzy naturalistami i
antynaturalistami moŜe mieć miejsce tylko przy załoŜeniu, Ŝe coś jednak poznajemy.
Argumenty sceptyków nie nadają się jednak do prostego odrzucenia. Trzeba się z nimi
zmierzyć i opowiedzieć po stronie jakiejś konstrukcji poznawczej. Znaczenie takiej analizy
uwidacznia się takŜe w innym miejscu. Okazuje się bowiem (a przynajmniej tak będę
twierdził), Ŝe

przyjęte załoŜenia teoriopoznawcze w istotny sposób wpływają na

naturalistyczne lub antynaturalistyczne stanowisko. O ile sceptycyzm poznawczy implikuje
antynaturalizm, o tyle poznawczy optymizm niczego jeszcze nie implikuje. Przesłanek do
stosownego wnioskowania moŜna jednak doszukać w stanowiskach pośrednich.

Zdroworozsądkowe czyli arystotelejskie poznanie świata
Nieodzownym punktem wyjścia w filozofowaniu będzie Arystoteles. Choć jego
koncepcje w zakresie poznania rzeczywistości nie były szczególnie rozwinięte, a w kilku
miejscach wydają się sprzeczne, tak ciągła popularność tej filozofii, nieustanne odwoływanie
się do niej, czyni ją naturalnym punktem odniesienia. Rzecz jednak nie w tym aby
przedstawiać, rekonstruować czy teŜ wyinterpretowywać poglądy Arystotelesa,

ale aby

potraktować je jako egzemplaryczne dla pewnego sposobu postrzegania rzeczywistości.
Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, Ŝe ten sposób postrzegania jest jednym z najbardziej
powszechnych i gdyby, tak jak wskazałem wyŜej, w dyskursie o naturalizmie pominąć w
ogóle załoŜenia teoriopoznawcze, to z domniemania naleŜałoby przyjąć schemat
arystotelejski. Na czym ów schemat polega? Wydaje się, Ŝe moŜna wskazać co najmniej jego
cztery elementy:
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1. Przekonanie o istnieniu świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu, który to świat
w całości lub w znacznej części zbudowany jest z materii; Przekonanie to automatycznie
dzieli rzeczywistość na JA poznające, zewnętrzne wobec poznawanego zbioru oraz na ów
zbiór, w którym umieszczamy równieŜ inne JA. Taka konstrukcja pociąga za sobą takŜe
przeświadczenie, iŜ inne JA (czyli ONI) dokonują podobnego podziału rzeczywistości;
2. W owej zewnętrznej rzeczywistości, składającej się w znacznej części z materii moŜna
wskazać występowanie takŜe innych, poza-materialnych „zasad”. Niekoniecznie zasady
owe będą pokrywały się z zasadami wskazanymi u Arystotelesa, ale co najmniej moŜna
wskazać, Ŝe w rzeczywistości tej występują pewne regularności, prawidłowości i
struktury, które równieŜ mogą być przedmiotem naszego poznania;
3. DąŜenie do poznania jest naturalną cechą jednostki, jest jej elementem konstytutywnym.
4. Poznanie jest moŜliwe z jednej strony dzięki doświadczeniu zmysłowemu, które oddaje
prawdziwą naturę rzeczy, a drugiej strony dzięki intelektowi który umie wyłapywać owe
prawidłowości, zasady rządzące pozwanym światem;

A jak to wyglądało u Arystotelesa?
Ad.1
„Naturę stanowi całość przedmiotów, które są materialne i podległe ruchowi”28 W ten sposób
zrekonstruował pojęcie natury (φυσιζ) u Arystotelesa Copleston. W rzeczywistości zwraca on
uwagę, Ŝe Arystoteles nie definiuje nigdzie natury. Studiując jednakowoŜ Fizykę29 moŜna
dojść do wniosku, Ŝe tak właśnie ową naturę rozumiał. Elementem istotnym jest materialność
przedmiotów oraz ich zdolność do zapoczątkowania zmiany i doprowadzenia jej do końca.

28

(Copleston, 2004) s. 290.

29

(Arystoteles, 1990)
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Umieszczenie w tejŜe naturze podmiotu poznającego nie jest do końca jasne. Z traktatu O
Duszy30 wynika jednak, Ŝe podmiot ten nie jest li tylko elementem natury ale ze względu na
swoją władzę poznawczą, jaką jest intelekt czynny, ma w tym zbiorze pozycje szczególną,
która stawia go niejako poza lub ponad nim. Implicite przymiot ten (władza poznawcza)
przypisywany jest, nie jednemu podmiotowi, ale wszystkim pozostałym na równi.

Ad.2
Filozofia pierwsza, metafizyka, pełni u Arystotelesa rolę szczególną. Pewnie teŜ i
dlatego, Ŝe jest ona konstruowana w opozycji do myśli platońskiej. Metafizyka stanowić ma
między innymi odpowiedź na ostateczne pytania dotyczące struktury rzeczywistości. W
rzeczywistości tej Arytoteles stwierdza występowanie czterech „zasad”: materii, formy,
przyczyny sprawczej i celowej. Konkretne substancje zmysłowe (te które poznajemy przy
pomocy naszych zmysłów) stanowiące byty jednostkowe, składają się z materii i formy. Nie
jest istotne, na ile zasady wskazane przez Arystotelesa, opisujące substancje, są uchwycone
trafnie. Istotne zaś jest to, Ŝe takiemu opisowi towarzyszy załoŜenie, które Arystoteles wyraŜa
wprost, iŜ zarówno owe przedmioty jednostkowe jak i owe zasady są dostępne naszemu
poznaniu. Istota bytu nie jest dla nas tajemnicą (z pewnym wyjątkiem o czym niŜej). Poddaje
się naszemu poznaniu przy odpowiednim wysiłku intelektualnym.

Ad.3
„Wszyscy ludzie z natury dąŜą do poznania”31. To znamienne Ŝe tymi słowami Arystoteles
rozpoczyna traktat o filozofii pierwszej. Człowiek jawi mu się jako nieustannie eksplorujący

30

(Arystoteles, O duszy, 1992)

31

(Arystoteles, Metafizyka, 1990)
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otaczający go świat i odnoszący w tym względzie sukcesy. Umieszczenie owej dąŜności do
poznawania w obszarze ludzkiej natury powoduje, Ŝe poznawanie staje się niemal
kompulsywne. Koncepcja ta jest spójna, jeśli zwaŜymy, Ŝe u Arystotelesa człowiek rodzi się
jako niezapisana karta i dopiero doświadczenia zmysłowe zapisują ją treścią konieczną do
funkcjonowania w świecie. Podstawą zaś do poznawania jest nieustanne zadziwienie
światem, które domaga się jego wyjaśnienia. Owo zdziwienie będzie przewijać się w filozofii
poznania, w tym między innymi ślady tegoŜ znajdziemy u Peirce’a w nieco innej formie.
Peirce będzie bowiem mówił raczej o „niepokoju poznawczym” który w jakimś sensie
narusza równowagę. Poznanie, czy teŜ raczej uzgodnienie odmiennych przeświadczeń
(fixation of belief) będzie procesem zmierzającym w kierunku przywrócenia tej równowagi.
Arystoteles nie był jednak egalitarystą i nie uwaŜał, Ŝe natura poznawcza człowieka jest
wszystkim dana w ten sam sposób. Człowiek czystego doświadczenia ogranicza się do
stwierdzania prostych związków przyczynowych. Człowiek sztuki szuka przyczyn istotnych
dla obserwowanych zdarzeń. Człowiek mądrości poznaje pierwsze zasady rzeczywistości dla
samego poznania, bez utylitarnych przesłanek.

Ad.4
U podstaw arystotelejskiej psychologii leŜy odwaŜne załoŜenie, Ŝe doświadczenie zmysłowe,
z natury bierne, prawdziwie oddaje jakości bytów jednostkowych. „Wydaje się zatem, Ŝe
doświadczenie jest czymś podobnym do wiedzy i umiejętności, ale w rzeczywistości wiedza
naukowa i umiejętności praktyczne wypływają u ludzi z doświadczenia.”32 Na tym załoŜeniu
moŜna budować dalsze stopnie poznania. Poznanie bowiem u Arystotelesa jest stopniowalne i
odpowiada róŜnym typom duszy, które występują u podmiotów Ŝywych. Typy te (moce)
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(Arystoteles, Metafizyka, 1990)s. 617
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jednoczą się w duszy ludzkiej, która zajmuje najwyŜsze miejsce. Na szczeblach niŜszych
umieszcza elementy wegetatywne, zmysłowe, pragnienie, ruch lokalny, wyobraźnie i pamięć.
Podstawowym jednak narzędziem poznania jest intelekt / rozum (νουζ το διανοητικον),
który dzieli się na intelekt czynny (το ποιοϖν) i bierny (νουξ παθητικοξ). Intelekt bierny
nie wymaga dla percepcji jakiejkolwiek aktywności. Doznania zmysłowe narzucają mu się
same przez się.
Tym czymś co wprawia rozum w czynność poznawania (dokonującą się na gruncie
dostarczonego mu przez zmysły „materiału”, tj. określonych form zmysłowych), jest
jakaś jego własna ‘część’: jakaś jego własna władza. Tę władzę dzięki której rozum
sam siebie wprawia w poznawanie, staroŜytni komentatorzy będą później nazywali
‘rozumem czynnym’. Rozum ten ‘oświetla’ jak gdyby na swój sposób przedmiot,
obecny w duszy pod postacią owej zmysłowej formy (dostarczonej przez zmysły) i
wydobywa niego jego istotę.33

Jak widać epistemologia ta jest niezwykle optymistyczna. „Wiedza aktualna jest identyczna z
przedmiotem”.34 Wydaje się, Ŝe nie ma tu miejsca na jakiekolwiek zawahanie, co do owych
zdolności poznawczych. Poznanie nie ma granic. Prawda leŜy w zasięgu intelektu czynnego.
Nawet u Arystotelesa moŜna dopatrzyć się śladów przejściowego zwątpienia w omnipotencję
naszych zdolności poznawczych. Zwątpienie to jednak nie dotyczy poznania zmysłowego ale
„istotowego”. Copleston zauwaŜa35, Ŝe z doktryny hylemorfizmu wynika niepoznawalność
materii samej w sobie. Przedmiotem nauki jest bowiem poznanie istoty, czyli czystej formy
bytu. Nie jest przedmiotem nauki poznawanie materii. Jeśli zaś materia nie jest poznawalna to
wynika z tego, Ŝe indywidualna rzecz, będąca złoŜeniem formy i materii równieŜ nie jest w
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(RóŜdŜeński, 2003) s. 26
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(Copleston, 2004) s.299

35

(Copleston, 2004) s.281
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pełni poznawalna. Owo poznanie rzeczy jednostkowej niedoskonałe i niepełne dokonuje się
przy pomocy intuicji (µετα νοησεοξ).36 Drugim śladem zwątpienia w ową pełną
korespondencję rzeczywistości z naszą wiedzą, są rozwaŜania dotyczące istoty czasu.37
Postawiony i nierozwiązany problem, czy istniałby czas gdyby nie było umysłu, wydaje się
kierować go w stronę odpowiedzi negatywnej. Byłoby to niezwykle znamienne i bardzo
nowoczesne, gdyŜ w efekcie czas stałby się projekcją umysłu, tudzieŜ kategorią poznawczą
jak u Kanta.

Drugi kraniec czyli sceptycy
Ten klasyczny model naszego poznawania świata sprawdzałby się zapewne bez zarzutu
gdyby nie niepokojący fakt. Jeśli jest tak pięknie i tak prosto moŜna dojść do istoty poznania
to dlaczego tak bardzo rozchodzimy się w owym poznaniu. Dotyczy to nie tylko poznania
owego istotowego, ale takŜe owych form zmysłowych które jawią nam się co nieco
odmiennie. Arystoteles refleksji tej nie pogłębił, ale uczynił to Pyrron z Elidy oraz jego
następcy określani mianem sceptyków. Tezy Pyrrona, które znamy li tylko z pośrednich
źródeł są proste:
1. Rozum ludzki nie potrafi wniknąć w wewnętrzną substancję rzeczy;
2. Jedyne co jest nam dostępne to wraŜenia zmysłowe, rzeczy takie jakimi nam się jawią, a
poniewaŜ jawią się róŜnym ludziom inaczej, nie ma obiektywnego punktu odniesienia
umoŜliwiającego ocenę kto ma rację;
3. PoniewaŜ nie moŜemy być niczego pewni mądry człowiek wstrzyma się z jakimkolwiek
sądem.

36

(Arystoteles, Metafizyka, 1990) s. 734

37

(Arystoteles, Fizyka, 1990) s. 114
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Późniejsi sceptycy (Ainesidemos z Knossos, Agryppa) do tych podstawowych tez Pyrrona
dobudowywali argumentację, w postaci τροποι. Argumenty te głównie dotyczyły
róŜnorodności wraŜeń zmysłowych w odniesieniu do tych samych bytów. Późni sceptycy
ograniczyli τροποι do dwóch:
Nic nie moŜe być pewne samo przez się. Świadczy o tym róŜnorodność opinii, między
którymi nie moŜna w sposób pewny dokonać wyboru;
Nic nie moŜe być pewne dzięki czemuś drugiemu, gdyŜ próba takiego uzasadnienia
prowadzi albo do regresu in infinitum, albo do błędnego koła38
Sceptycy zatem negują moŜliwość wiedzy pewnej. Znamienne jest jednak to, Ŝe negacji tej
nie towarzyszy powątpiewanie w samo istnienie rzeczywistości zewnętrznej wobec
poznającego podmiotu. Podział zatem na zbiór poznawany i zewnętrznego obserwatora jest
zachowany. Problemem jedynie jest dostęp do owego poznawanego zbioru. Brak wiedzy
pewnej nie oznacza, Ŝe nie mamy jakiejkolwiek wiedzy. Dysponujemy bowiem wiedzą
praktyczną, która umoŜliwia nam bytowanie w świecie i pozwala na redagowanie postulatów
praktycznych co do sposobu tego bytowania. Sceptycy nie powstrzymywali się przed
„mądrościowymi” wskazaniami, co do tego jak naleŜy postępować w Ŝyciu praktycznym.
Refleksja ta nie szła jednak tak daleko aby juŜ na tym etapie odkryć, Ŝe moŜe istnieć poznanie
prawdopodobne, a formą jego uprawdopodobnienia jest intersubiektywność.

Sceptycyzm Hume’a
Zarysowana powyŜej rozbieŜność pomiędzy optymizmem Arystotelesa i pesymizmem
poznawczym Pyrrona prowadzi do dwóch nowoŜytnych nurtów w epistemologii: precz z
poznaniem zmysłowym, tylko rozum jest władny dojść do prawdziwego poznania
(racjonalizm) lub: precz z rozumem apriorycznym – nic w nim bowiem nie ma przed
38
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doświadczeniem (empiryzm); Racjonalizm, zwłaszcza w wydaniu kartezjańskim, świadomie
pominę w dalszych rozwaŜaniach. Wydaje się, Ŝe niewiele wnosi on do poznania czy teŜ
wyjaśnienia naukowego świata. Spośród zaś empirystów przejdę od razu do omawiania,
znowu jako pewnego przykładu, filozofii Hume’a. Jego krytyczne podejście do sposobu
poznawania świata, jak teŜ trafna analiza podstawowych sposobów wnioskowań naukowych
(indukcji) stanowiła waŜny punkt wyjścia dla koncepcji współczesnych, które pozwalam
sobie później określić post-humowskimi.
Rozsądni empiryści (a do takich zaliczam Davida Hume’a) nie twierdzili, Ŝe poznanie
zmysłowe prowadzi do jakieś niepodwaŜalnej prawdy o świecie. Twierdzili tylko tyle, Ŝe
poza tym doświadczeniem niewiele mamy i tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak
próba rekonstrukcji rzeczywistości na podstawie owego doświadczenia. Prawie nic innego.
Stanowisko sceptyków poddające w wątpliwość moŜliwość jakiegokolwiek poznania, jest
trudne do obalenia na drodze logicznych rozumowań. Zawsze trzeba będzie odwołać się do
jakiegoś doświadczenia, a jego prawdziwość negujemy w załoŜeniu. Argumenty
przemawiające za fałszywością doświadczenia zmysłowego, są trafne. W istocie to
doświadczenie jest dla nas bardzo róŜne i niejednokrotnie trudno znaleźć wspólną
płaszczyznę. Podobne stanowisko zaprezentuje później współczesny Pyrron, czyli
Kołakowski, idąc jeszcze dalej niŜ sceptycy, kiedy stwierdzi, Ŝe: „…solipsystyczne stanowisko
jest opcją logicznie dopuszczalną..”39 W sceptycyzmie tkwi jednak pewna pułapka, którą
wychwycił Hume, a znakomicie rozwinął Kołakowski. Sceptycy, którzy z jednej strony
negowali moŜliwości poznania czy to zmysłowego czy istotowego, jednocześnie nie negowali
istnienia samego świata zewnętrznego wobec obserwatora. Wątpliwość co do istnienia świata
powinna być naturalną konsekwencją sceptycyzmu. Mało tego, negując prawdziwość
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(Kołakowski, 1972) s.34

33

poznania jednocześnie tworzyli szereg wskazań co do sposobu Ŝycia. To takŜe duŜa nie
konsekwencja. Jeśli nie mam pewności co do jakiejkolwiek prawdy to na czym niby budować
mam odpowiedź na najwaŜniejsze pytanie filozoficzne „jak Ŝyć?” Pomimo wątpliwości co do
„prawdy” widać muszą być jakieś racje, które pozwalają mi formułować odpowiedź na takie
pytanie jakie to racje? Dla Hume’a w istocie moralne. Hume nie jest sceptykiem. Albo
mówiąc inaczej jest sceptykiem umiarkowanym. Hume dostrzega to, czego nie dostrzegli
sceptycy staroŜytni, ale czego nie dostrzegli teŜ sceptycy współcześni Hume’owi, czyli
racjonaliści w wydaniu Kartezjusza. Powątpiewanie we wszystko i zawieszenie sądu raŜąco
kłóci się z praktyką dnia codziennego:
Wielkim burzycielem pyrronizmu, czyli niepohamowanych zasad sceptycznych, są
działanie, trud i zajęcia Ŝycia codziennego. Zasady te mogą rozkwitać w szkołach,
gdzie w rzeczy samej trudno, bądź w ogóle nie sposób dokonać ich refutacji. Lecz
kiedy tylko wyjdą z cienia i w obliczu pobudzających nasze namiętności oraz odczucia
rzeczywistych przedmiotów, staną naprzeciw mocniejszych zasad naszej natury,
rozwiewają się niczym dym, pozostawiając najbardziej zdeklarowanego sceptyka w tej
samej sytuacji co pozostałych śmiertelników.40

Sceptycyzmu nieumiarkowanego nie moŜna zatem odrzucić w oparciu o racje logiczne.
Jednak silne wewnętrzne przeświadczenie skłania nas do określonego wyboru moralnego,
wyboru stanowiska, w którym świat istnieje i choć ułomnie, jest przez nas jakoś poznawany.
Wybór odmienny, sceptyczny wprawia w zakłopotanie. Nie bardzo wiadomo bowiem co z
nim zrobić dalej. Jego implikacje budzą lęk. Kołakowski później powie, Ŝe zanegowanie
pytania epistemologicznego byłoby równoznaczne z końcem filozofii. A ta istnieje dalej i ma
się dobrze. Nieumiarkowany sceptycyzm – pyrronizm dla Hume’a jest równieŜ burzycielem
filozofii.
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(Hume, 2005) s. 128
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To właśnie jest główny i rodzącym największą konfuzję zarzutem, wobec
nieumiarkowanego sceptycyzmu, Ŝe zachowując pełnie swoich sił i wigoru, nie moŜe
przynieść Ŝadnego trwałego dobra. Musimy jedynie spytać takiego sceptyka, o co mu
chodzi i co chce powiedzieć prowadząc swoje intrygujące badania? Natychmiast
poczuje się zagubiony nie wiedząc co odpowiedzieć”41

Kluczową róŜnicę w myśleniu arystotelików a empirystów upatruję w wierze w prawdziwość
zmysłowego poznania. I jedni i drudzy są przekonani o istnieniu zewnętrznego świata
(zewnętrznego w stosunku do poznającego podmiotu). Ufundowanie tego przekonania jest
jednak zgoła odmienne. Dla Arystotelesa kwestia ta nie budzi w ogóle wątpliwości.
Wątpliwości moŜe budzić jedynie jego konstrukcja. Dla Hume’a jest ona wynikiem
wewnętrznego przeświadczenia oraz krytyki nieumiarkowanego sceptycyzmu. Jedni i drudzy
postrzegają zmysły i poznanie zmysłowe jako drogę do rozumu, czy teŜ raczej (język
Hume’a) do rozumowań których przedmiotem są idee czerpiące swoje źródło z przedstawień
zmysłowych. Empirysta Hume, nieco wbrew kategorii do której go wrzuciła historia filozofii
nie ufa poznaniu zmysłowemu i nie wierzy aby doprowadziło nas ono do istotowego poznania
rzeczy, co gorsza, do poznania choćby praw rządzących przyrodą:
Bez wątpienia naleŜy przystać na tezę, Ŝe przyroda nie pozwala nam zbliŜyć się do
swoich tajemnic i obdarza nas jedynie wiedzą o kilku powierzchownych jakościach,
podczas gdy ukrywa przed nami owe siły i zasady, od których całkowicie zaleŜy
oddziaływanie tych przedmiotów.42
To co jest przedmiotem naszego poznania to przede wszystkim „percepcje umysłu”, które
Hume dzieli na dwie klasy: idee i impresje. Te drugie oznaczają „Ŝywe percepcje”, których
doświadczamy gdy słyszymy, widzimy, czujemy, kochamy, nienawidzimy czy poŜądamy. Te
pierwsze są znacznie mniej Ŝywe i dookreślone. Są produktem aktywności naszego mózgu,
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(Hume, 2005) s.30
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który proste doznania zmysłowe, impresje, zestawia w róŜnych konfiguracjach. Idee są
zawsze wtórne i pochodzą od impresji. Typowy empiryzm Hume’a przejawia się w tym, Ŝe
jest przekonany, Ŝe nie ma Ŝadnej idei w umyśle, która wprzódy nie pochodziłaby z impresji.
Jakie to siły i zasady ukrywa przed nami przyroda? OtóŜ podstawowe tj. relacje między
ideami pojawiającymi się w naszym umyśle, które są efektem przedstawień zmysłowych.
Hume wymienia trzy: podobieństwo, styczność (połoŜenie w czasie i przestrzeni)

i

przyczynowość. Ta ostatnia jest kluczowa. W zdroworozsądkowej filozofii arystotelejskiej
przyczynowość będzie relacją bytów tego świata wzajemnie na siebie oddziaływujących.
Obserwując te oddziaływania po ich efektach jesteśmy w stanie określić przyczynę i skutek.
U Hume’a relacja ta zostaje zredukowana do przeświadczenia i nawykowego połączenia.
Jest relacją zindywidualizowaną, jest właściwością naszego umysłu i nic nam nie mówi o
faktycznych

prawach

zachodzących

w

świecie

zewnętrznym.

Prawie

nic.

Jakaś

korespondencja pomiędzy naszym przeświadczeniem i nawykowym połączeniem, a relacjami
zachodzącymi w świecie istnieje:
Mamy tu zatem coś w rodzaju wprzódy ustanowionej harmonii miedzy biegiem
przyrody a następstwem naszych idei; i chociaŜ siły i moce rządzące biegiem naszej
przyrody są nam całkowicie nie znane, to jednak nasze myśli i przedstawienia biegną,
jak się przekonujemy ciągle tym samym torem, co inne dzieła przyrody.
Przyzwyczajenie jest ową zasadą warunkującą tę odpowiedniość, jak jest niezbędna do
utrzymania przy Ŝyciu naszego gatunku i do kierowania naszym postępowaniem wobec
kaŜdej okoliczności i w kaŜdym zdarzeniu ludzkiego Ŝycia.43
W tym miejscu myśl Hume’a staje się bardzo nowoczesna. ZauwaŜa on bowiem, Ŝe
jakkolwiek niewiele moŜemy powiedzieć o rzeczywistym świecie ukrywającym się pod
naszymi impresjami, tak podstawowym dowodem na to, Ŝe impresje te, oraz pochodzące od
nich idee korespondują z owym światem, jest egzystencja gatunku. Całkowity brak tej
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korespondencji rychło doprowadziłby do zagłady. Jednostka bytująca w świecie musi bowiem
w ramach owego bytowania podejmować szereg decyzji, które z punktu widzenia jej
egzystencji mogą okazać się mniej bądź bardziej trafne. Warunkiem zaś trafności tych decyzji
i na poziomie jednostki i na poziomie gatunku jest względnie trafne rozpoznanie okoliczności.
Hume zauwaŜa zatem, Ŝe aparat poznawczy i struktura tego poznania słuŜy w istocie
zachowaniu gatunku. Tworzy w ten sposób „epistemologię znaturalizowaną”.
Co z filozofii poznania Hume’a przyjmę jako teoretyczne załoŜenia niniejszej rozprawy?
Niemal wszystkie podstawowe tezy (po to wszak jest tu omawiany). Spróbujmy je
podsumować:
1. Zakładam, Ŝe istnieje świat będący przedmiotem poznania. ZałoŜenie to nie jest
ufundowane na wiedzy pewnej (jest antyfundacjonistyczne). Jedynym argumentem jest
pewien wybór moralny. Przyjęcie załoŜenia odmiennego prowadzi do trudnych do
zaakceptowania wniosków.
2. Dostęp do świata będącego przedmiotem poznania posiadam wyłącznie poprzez zmysły.
Przedmiotem mojego poznania sensu stricto nie jest zatem świat, ale jego impresje oraz
idee będące pochodnymi owych impresji. Badając świat, badam relacje między ideami.
Wyrabiam sobie w ten sposób przeświadczenia (beliefs). Podstawowa relacja, przyczyny i
skutku, nie odpowiada bezpośrednio relacji rzeczywiście zachodzącej w świecie, o której
niewiele mogę powiedzieć, ale jest efektem nawykowego połączenia.
3. Pomiędzy moimi przeświadczeniami, a światem, którego istnienie zakładam, występuje
korespondencja, wynikająca z biologicznego dostosowania aparatu poznawczego.
Czego brakuje u Hume’a? Wydaje się, Ŝe trzech elementów, o który będzie mowa dalej. Po
pierwsze, metody na odróŜnianie przeświadczeń fałszywych (lub mniej trafnych, mniej
prawdopodobnych) od prawdziwych. U Hume’a sposób ten jest bardzo zawodny i opiera się
w istocie na sile przekonania. RóŜnica jest nie tyle jakościowa co ilościowa:
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…róŜnica między fikcją, a przeświadczeniem tkwi w jakimś rodzaju odczucia lub
poczucia, które łączy się raczej z tym drugim a nie z pierwszą i które nie zaleŜy od woli
i nie moŜna nim kierować podług ochoty. (…) Powiadam zatem, Ŝe przeświadczenie
nie jest niczym innym jak tylko Ŝywszym, bardziej Ŝywotnym, silniejszym, solidniejszym
i bardziej stałym przedstawieniem danego przedmiotu, przedstawieniem którego sama
wyobraźnia nie byłaby w stanie wyprodukować.44
Metodę tą, w moim odczuciu bardzo trafnie zaprezentuje Peirce, o czym niŜej. Po drugie,
brakuje właściwego punktu odniesienia w poznaniu, właściwej perspektywy poznawczej.
Przed-darwinowskie filozofie grzeszyły pychą. NiezaleŜnie od poznawczego sceptycyzmu,
czy teŜ krytycyzmu jaki cechuje Hume’a, oraz niezaleŜnie od bardzo odkrywczej myśli, iŜ
nasz aparat poznawczy jest elementem biologicznego dostosowania, umieszcza on poznającą
jednostkę, podobnie jak wszyscy mu współcześni, ponad lub obok poznawanego świata.
Refleksja nad sposobem w jaki poznajemy świat musiała przebyć długą drogę, aby ustawić
człowieka w amorficznej przestrzeni poznawczej, czyli takiej która nie wyróŜnia Ŝadnego
punktu przestrzeni, a w szczególności, tego z którego poznająca jednostka obserwuje świat.
Oczywiście takie poznanie zasadniczo jest niemoŜliwe, ale świadomość tego amorfizmu
pozwala na odmienną perspektywę i redukcje istotnych błędów. Dojście do takiej struktury
poznawczej moŜliwe jest niejako z dwóch punktów wyjścia. Pierwszym jest stopniowo
rozbudowywana i gromadzona wiedza z zakresu funkcjonowania naszego układu nerwowego.
Tą ścieŜką podąŜa Hayek, który buduje swoją teorię poznania w oparciu o najnowsze (w
owym czasie) wyniki badań neurobiologicznych. Aparat poznawczy staje się u Hayeka
podsystemem świata fizykalnego i wyróŜnia go li tylko sposób uporządkowania. śadne to
jednak wyróŜnienie. Świat fizykalny zawiera całe bogactwo podsystemów, których struktury
róŜnią się istotnie między sobą. Wbrew intuicjom, oraz wbrew wielu współczesnym
biologom, droga ta wyprowadzi go daleko poza naturalizm epistemologiczny. Dojście do
44
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stanowiska pozbawiającego poznającą jednostkę jakiegokolwiek wyróŜnionego miejsca w
przestrzeni, a co więcej, podwaŜenie w ogóle granicy pomiędzy dwoma zbiorami zdarzeń
(mentalne, czyli poznające i zewnętrzne, czyli poznawane) osiągalne jest takŜe na drodze
analizy logicznej moŜliwych stanowisk i struktur. Tą ścieŜką podąŜa Kołakowski,
współczesny Pyrron. Z jednej strony przedstawia on stanowiska filozofów, którzy próbowali
umieścić człowieka w tej amorficznej przestrzeni, i pokazuje jak bardzo im się to nie udało
(Merlaeu-Ponty, Marks i jego następcy), z drugiej przyjmuje solipsyzm jako stanowisko
logicznie niesprzeczne i dopuszczalne.
Trzeci element którego brakuje u Hume’a, wydaje się wynikać z braku wiedzy na temat
funkcjonowania aparatu poznawczego. Hume odrzuca jakąkolwiek wiedze a priori.
Niesłusznie. Jeśli aparat poznawczy jest w istocie efektem naszego biologicznego
dostosowania, to konsekwencją jest twierdzenie, iŜ sama jego konstrukcja biologiczna
przygotowana jest do poznawania właśnie tego, a nie innego świata. Naturalnym wydaje się
zatem załoŜenie, Ŝe pewne kategorie umoŜliwiające nam owo poznawanie wkomponowane są
w tą konstrukcję i nie pochodzą z doświadczenia. Nie wychodząc bynajmniej od rozwaŜań
biologicznych, ową częściową aprioryczność zauwaŜył Kant, proponując przestrzeń i czas
jako owe formy naoczności nie pochodzące z wraŜeń zmysłowych. Do aprioryczności
pewnych kategorii moŜna takŜe dojść analizując strukturę systemu neurokognitywistycznego.
Pierwszy wskazany powyŜej brak w epistemologii Hume’a moŜna usunąć
wprowadzając jakąś kategorię (metodę) podobną do dzisiejsze intersubiektywności. PoniŜej
zaproponuję model ustalenia przeświadczeń (fixation of belief) wg Peirce’a. W ustaleniu
właściwej

perspektywy

poznawczej

pomocne

odkrywającego mit w pytaniu epistemologicznym.

będę

rozwaŜania

Kołakowskiego,
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Post- humeowskie kierunki rozważań.
Epistemologiczny optymizm Peirce’a
Charles Peirce jest twórcą niesłychanie oryginalnej filozofii, którą sam określał mianem
pragmatycyzmu. Termin ten powstał na jego własny uŜytek w celu odróŜnienia jego myśli od
pragmatyzmu w wydaniu Williama James’a, skądinąd jego przyjaciela. OdróŜnienie to było
zdaniem autora niezbędne, aby filozofia jego, w gruncie rzeczy idealistyczna, nie była
redukowana do maksymy pragmatycznej. Ta ostatnia, odnosiła się nie tyle do istniejącej
rzeczywistości, co raczej do sposobu jej pojmowania poprzez formowane pojęcia i tym
samym stanowiła w istocie postulat logiki normatywnej:
Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive
the object of our conception to have. Then our conception of these effects is the whole
of our conception of the object.45
Peirce, podąŜając drogą wytyczoną przez Hume’a i Kanta, skupia się na sposobie poznawania
i opisywania świata przez jednostkę. Wychodząc z załoŜenia, Ŝe nasz umysł (aparat
poznawczy) jest elementem rzeczywistości, moŜna dojść do wniosku, Ŝe badanie sposobu
jego funkcjonowania, jak i sposobu formułowania i uzasadniania naszych sądów, doprowadzi
do lepszego rozpoznania innych elementów tej rzeczywistości. Stąd tak istotną częścią
filozofii Peirce’a jest logika i obszar nazywany dzisiaj filozofią nauki lub metodologią.
Podstawą naszych sądów poznawczych jest wiara / przeświadczenie (belief). Pod tym
względem Peirce jest kontynuatorem myśli Hume’a. Punkt wyjścia jest zatem całkowicie
subiektywny. Skąd biorą się owe przeświadczenia? Rzecz jasna drogą do ich pozyskania jest
w pierwszej kolejności doświadczenie zmysłowe. Jednak samo doświadczenie zdecydowanie
nie wystarcza. Podobnie jak u Hume’a konieczne jest jakieś uporządkowanie doświadczeń.
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(Peirce, How to Make our Ideas Clear, 1992) s. 132
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Stworzenie sobie, choćby tymczasowej, niepewnej, podwaŜalnej teorii pomagającej w
zestawieniu róŜnych doznań. Teoria ta moŜe się ukształtować tylko w odniesieniu do
doświadczeń wykazujących się jakąś regularnością. Ta obserwacja stanie się później
podstawą do ewolucyjnej kosmologii Peirce’a i będzie o niej jeszcze mowa w niniejszej
rozprawie. Uchwycenie róŜnych regularności w świecie postrzegalnym zmysłowo moŜliwe
jest właśnie dzięki temu, iŜ aparat poznawczy stanowiący element spójnej rzeczywistości jest
naturalnie „zaprogramowany” do odnajdywania regularności i tym samym do zgadywania,
stawiania trafnych hipotez, co do ich występowania w danych okolicznościach.46 Ta myśl
okazuje się być bardzo nowatorska i znajdzie swoją kontynuacje i rozwinięcie w teorii umysłu
Hayeka. Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe z koncepcji Arystotelesa niewiele tu pozostaje. Niewiele tu
takŜe z racjonalistów. Peirce jest w opozycji do wszelkich poglądów uznających poznanie
aprioryczne (intuicyjne), wolne od uprzednich danych zmysłowych. Nie oznacza to jednak ,
Ŝe tej aprioryczności nie ma w ogóle. Jest ona jednak nieco inaczej rozumiana. Niewątpliwie
mamy silne przekonanie o istnieniu intuicji, niemniej nie posiadamy intuicyjnej umiejętności,
która pozwalałaby nam w istocie rozróŜnić, czy to co traktujemy jako wiedzę intuicyjną
rzeczywiście taką jest, czy teŜ jest to wiedza nabyta poprzez poznanie pośrednie:
We have therefore, a variety of facts, all of which are most readily explained on the
supposition that we have no intuitive faculty of distinguishing intuitive from mediate
cognition.47
Będąc pod silnym wpływem Kanta poddaje on analizie nasze intuicje czasu i przestrzeni, i
dochodzi do wniosku, podając szereg argumentów, Ŝe nie sposób stwierdzić, iŜ intuicje te
odrywają się całkowicie od doznań zmysłowych. Upatruje je raczej w pewnej szczególnej
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Ta zdolność do stawiania trafnych hipotez w sposób szczególny podkreślona jest w: (Peirce, Zaniedbany

Argument i inne pisma z lat 1907-1913, 2005). Jest znamienne dla filozofii Peirce’a Ŝe elementy metody
naukowej omawiane są w tekście poświęconym argumentowi za rzeczywistością Boga.
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(Peirce, Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man, 1992) s. 18.
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cesze naszego umysłu, jaką jest doszukiwanie się porządku i upraszczanie wszelkich
postrzeŜeń zmysłowych poprzez formułowanie stosownych pojęć. Niezliczona liczba
bodźców oddziaływujących na system nerwowy, docierająca z zewnątrz układu stanowi zbiór
chaotyczny. Organizm moŜe się w nim poruszać jedynie poprzez nieuświadomioną zdolność
do jego porządkowania i tworzenia określonych obrazów ciągłej rzeczywistości,
rekonstruowanych na podstawie rozproszonych doznań. Bodźce odbierane z róŜnych stron
jednocześnie tworzą pojęcie rozciągłości i przestrzenności; Odbierane zaś w określonej
sekwencji, jeden po drugim, tworzą pojęcie czasu. Zdaniem Peirce’a takie rozumienie intuicji
nie jest w opozycji do kantowskiej koncepcji kategorii apriorycznej naoczności. Kant nie
twierdził bowiem, jego zdaniem nigdzie, iŜ kategorie te tworzą się całkowicie w oderwaniu
od aktywności aparatu poznawczego. Przeciwnie. Nie są one niczym innym jak tylko
indywidualnym przedstawieniem, będącym wynikiem określonych procesów mentalnych
zachodzących w umyśle.48
PowyŜsze dotyczy jednak li tylko indywidualnego sposobu doświadczania rzeczywistości.
Ten bywa jednak zwodniczy, choć i tak niezwykle trafny. Peirce’a przywołuję jednak w tym
miejscu głównie ze względu na jego propozycje dot. sposobu „ustalenia przeświadczeń”
(fixation of belief). Indywidualne przeświadczenie, budowane w oparciu o intuicję rozumianą
jak wyŜej oraz o dalsze doświadczenia zmysłowe i ich bardziej świadomą analizę, nie jest
stanem stałym, niezaburzonym i moŜe zostać podwaŜone przez wątpliwości. Źródłem
wątpliwości będzie zwykle niespójność danych doświadczenia. Przejawem wątpliwości jest
potrzeba zadawania pytań, a nie wyraŜania sądów kategorycznych. Przeświadczenia kształtują
nasze poŜądania i czyny i sprawiają, Ŝe jesteśmy zdolni do ich podejmowania. Wątpliwość,
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brak ustalonych przeświadczeń, sprawia, Ŝe jesteśmy niezdolni do działania. Powstanie
wątpliwości

wywołuje

kontrreakcje

w

postaci

poszukiwania

owego

pewnego

przeświadczenia. Tak jakby nasza jaźń poszukiwała nieustannie stanu równowagi.
Homeostazę ową osiągamy właśnie poprzez ustalenie przeświadczeń, które dokonuje się w
przeróŜny sposób. Peirce wyróŜnia cztery metody:
1. Method of tenacity – (wytrwałość). W istocie chodzi o wzbudzenie w sobie
przeświadczenia do dowolnej prawdy, która w danym momencie wydaje się
uŜyteczna, przyjemna, niezaleŜnie od tego na ile przeświadczenie to koresponduje z
jakąkolwiek rzeczywistością;
2. Method of authority – (autorytet). Nasze przeświadczenie opieramy na zewnętrznym
autorytecie. Brak tu jakiegokolwiek elementu weryfikacji przeświadczenia, poza
odwołaniem się do autorytetu;
3. Method a priori – przeświadczenie budujemy na mozolnej pracy intelektualnej
(wnioskowaniu ?), opartej na pozornie niepodwaŜalnych załoŜeniach apriorycznych.
W ten sposób tworzymy nasze przeświadczenia metafizyczne. Ten sposób moŜna teŜ
określić estetycznym, bo jest podatny na przejściowe trendy i mody.
4. Method of science – metoda naukowa. Wbrew określeniu sugerującemu jakąś
wyrafinowaną technikę poznawania rzeczywistości tudzieŜ wnioskowania w oparciu o
dane zmysłowe, jej głównym atrybutem jest to, iŜ opiera się na owych danych
zmysłowych niemal całkowicie, starając się unikać niepewnych załoŜeń apriorycznych
i twierdzeń pochodzących od mniej lub bardziej uznanych autorytetów. 49
Tylko ta ostatnia metoda wykazała się określoną skutecznością w badaniu rzeczywistości i
tylko ta metoda zasługuje na aprobatę. Naukowa metoda ustalania przeświadczeń jest
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(Peirce, The Fixation of Belief, 1992) s. 116 - 120

43

rozwijana w szeregu prac pochodzących z róŜnych okresów twórczości. MoŜna powiedzieć,
Ŝe naukowa metodologia jest jednym z najwaŜniejszych obszarów zainteresowania filozofa.
W efekcie, na kilkadziesiąt lat przed publikacją kluczowego dzieła Karla Raimunda Poppera,
Logik der Vorschung, które zrewolucjonizowało nasze rozumienie nauki, Peirce proponuje
analogiczny, choć wówczas niedostrzeŜony i niedoceniony sposób formułowania i badania
twierdzeń naukowych. U podstaw leŜy oczywiście szczególna zdolność naszego umysłu do
stawiania trafnych hipotez. Poddając analizie szereg moŜliwych zjawisk, proponujemy
najlepsze moŜliwe wyjaśnienie. Ten proces nazywamy abdukcją lub retrodukcją. Kolejnym
etapem jest rozumowanie o charakterze dedukcyjnym, polegające na analizie wszelkich
logicznych konsekwencji zaproponowanej hipotezy. Czym więcej

proponowanych,

poprawnie wyciągniętych wniosków, tym lepiej. W etapie końcowym bowiem poddawane są
one testowaniu metodą indukcji. Porównując owe konkluzje z danym doświadczenia w
powtarzalnych obserwacjach czy eksperymentach weryfikujemy, czy teŜ falsyfikujemy
abdukcyjną hipotezę. Wszystkie powyŜsze etapy naukowej metody ustalania przeświadczeń,
mają charakter społeczny. Nie dokonują się na poziomie indywidualnym ale w społeczności
badaczy, wzajemnie poddających swoje twierdzenia krytyce.
U podstaw naukowej metody leŜy silne załoŜenie ontologiczne – istnienie zewnętrznej wobec
poznającego podmiotu rzeczywistości, poznawalnej poprzez doświadczenie zmysłowe. Jako
Ŝe metoda ta pociąga za sobą owo silne załoŜenie, Peirce, jako jeden z nielicznych, podejmuje
się wskazać argumenty przemawiające za istnieniem owej transcendentnej względem
poznającego podmiotu rzeczywistości:
Metoda sama w sobie nie moŜe wykazać istnienia rzeczywistości transcendentnej. Co
najmniej jednak jej aplikacja nie prowadzi do wniosków przeciwnych. Zastosowana metoda i
jej załoŜenie ontologiczne pozostają w harmonii i nie wzbudzają wątpliwości;
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Podstawą jakichkolwiek dąŜeń do ustalenia naszych przeświadczeń jest nieprzyjemne uczucie
niezgodności naszego dotychczasowego przeświadczenia z „czymś”. Owo „coś” stanowi juŜ
jakieś niejasne, rozmyte przypuszczenie, Ŝe jest „coś” czemu nasze przeświadczenia winny
odpowiadać. Z załoŜenia zatem nie będziemy wątpić w istnienie „czegoś”, a nawet jeślibyśmy
wątpili, to wątpliwości te nie będą źródłem braku satysfakcji;
Metoda naukowa jest uŜywana powszechnie do ustalenia przeświadczeń dotyczących bardzo
wielu zagadnień. Przestaje być uŜywana jedynie, gdy nie wiemy jak ją zaaplikować;
Doświadczenie płynące ze stosowania tej metody nie prowadzi do powątpiewania w nią samą,
w jej skuteczność. Jest dokładnie odwrotnie. Badania naukowe odnoszą największe triumfy
jako sposób ustalenia naszych przeświadczeń.50
Istniejąca rzeczywistość transcendentna poddaje się naszemu poznaniu, jest poznawalna
(cognizable). Granic tej poznawalności nie moŜna wytyczyć, co jest w zasadzie toŜsame z ich
brakiem. W tym tkwi istotna epistemologicznego optymizmu Peirce’a. Nieograniczona
zdolność poznawcza jest pochodną dwóch twierdzeń. Pierwsze, które wykazuje argumentami
jak wyŜej, mówi o istnieniu rzeczywistości transcendentnej. Drugie obejmuje sposób jej
poznawania poprzez sądy doświadczenia i formułowanie na ich podstawie pojęć metodą
kolejnych abstrakcji i łączenia doświadczeń. Jeśli tak jest w istocie, to pojęcie absolutnej
niepoznawalności nie moŜe istnieć, gdyŜ nic takiego nie jest nam dostępne w doświadczeniu.
On the other hand, all our conceptions are obtained by abstractions and combinations
of cognitions first occurring in judgments of experience. Accordingly there can be no
conception of absolute incognizable, since nothing of that sort occurs in experience.51
Konsekwencją tego optymizmu jest silny metodologiczny postulat zredagowany w
odpowiedzi na tezy współczesnych mu „agnostyków”, filozofów przekonanych o
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(Peirce, The Fixation of Belief, 1992) s. 120
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(Peirce, Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man, 1992) s. 24
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niepoznawalności określonych obszarów naszych dociekań. Do nich naleŜeli Spencer
(unknowable), Huxley (agnostic) czy teŜ DuBois-Reymond (ignoramus, ignorabimus): „Do
not set up the roadblocks in the path of inquiry”. Drugą konsekwencją tego optymizmu, choć
nie tak oczywistą, jest powiązana z nim ściśle ontologia. Dla Peirce’a owa poznawalność i
istnienie są kategoriami ontologicznie toŜsamymi. Istnieje to, co jest poznawalne, a to co jest
poznawalne istnieje. Niepoznawalność wyklucza z istnienia.
Over against any cognition, there is an unknown but knowable reality; but over
against all possible cognition there is only the self contradictory. In short
cognizability (in its widest sense) and being are not merely metaphysically the same,
but are synonymous terms.52
Adwersarzom, którzy z jednej strony dopuszczają jakieś kryteria odróŜniania sądów
fałszywych od prawdziwych, z drugiej strony wprowadzają granice w tej rozstrzygalności
Peirce odpowiadał stanowczo:
The person who confesses that there is such a thing as truth, which is distinguished
from falsehood simply by this that if acted on it will carry us to the point we aim at
and not astray, and then though convinced of this, dares not know the truth and seeks
to avoid it, is in a sorry state of mind indeed.53
Jak widać z powyŜszego Peirce był epistemologicznym naturalistą i z pewnością podzielałby
poglądy Groblera. Z tymi tezami przyjdzie się jeszcze zmierzyć w niniejszej rozprawie. Na
chwilę obecną poddam w wątpliwość tylko dwie z nich: Nie jest tak, Ŝe na podstawie danych
doświadczenia nie moŜemy sformułować pojęcia absolutnej niepoznawalności, niezaleŜnie od
tego, Ŝe to co niepoznawalne nie jest nam w doświadczeniu dostępne. Korzystając z
zaproponowanej przez Peirce’a metody, zestawiając szereg faktów dostępnych zmysłowo,
moŜemy ustalić istnienie swoistych luk poznawczych i w zaleŜności od przyjętej abdukcyjnie
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hipotezy wypełnić je przyszłą, nieznaną na chwilę obecną wiedzą lub wnioskować o ich
niedostępności poznawczej. Nie jest teŜ tak, Ŝe moŜemy skonstruować i oprzeć się na prostym
kryterium pozwalającym nam odróŜnić prawdę od fałszu, jakim jest siła predykcyjna naszych
teorii (...if acted on it will carry us to the point we aim at …). Nawet jeśli stawiane
twierdzenie jest prawdziwe (w klasycznym rozumieniu) w chwili jego postawienia, to
niekoniecznie oznacza, Ŝe doprowadzi nas ono do punktu, który w myśl tego twierdzenia
winien być celem. Raz, ze względu na naszą nieumiejętność rozpoznania wszystkich skutków
rzekomo prawdziwego twierdzenia; Dwa, ze względu na ewoluowanie owej prawdy w czasie.
To właśnie ewolucyjna kosmologia Perice’a posłuŜy w końcowym rozdziale do uzasadnienie
tej ostatniej hipotezy.
Z dorobku przedstawionego powyŜej przyjmuję w dalszej części pracy jego twierdzenie
dotyczące sposobu poznawania świata oraz opisaną metodę ustalania przeświadczeń jak teŜ
ogólne przekonanie podparte przedstawionymi argumentami o istnieniu przedmiotu poznania.
To drugie skonfrontuję jednak poniŜej ze sceptycznym podejściem Kołakowskiego, które
zmusza do zmierzenia się z tezą, iŜ w istocie owo ontologiczne załoŜenie jest tylko i
wyłącznie załoŜeniem, silnie „mitotwórczym” i Ŝe argumenty za nim będą mało
przekonujące.

Epistemologiczny pesymizm Kołakowskiego
Pesymizm poznawczy Kołakowskiego nie oznacza, Ŝe nie wierzy on w poznanie świata lub
teŜ, Ŝe wskazuje na jego istotne ograniczenia. Jak przystało na klasycznego filozofa
pytającego o przyczyny ostateczne, pyta on o samo pytanie epistemologiczne, o jego treść
istotną.
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O co pytali filozofowie, kiedy pytali, czy rzecz jest poza aktem percepcyjnym (albo jest
na zewnątrz tego aktu)?54
Pytanie to stawiane jest w określonym kontekście. Kołakowski śledzi mity w naszej kulturze.
Mity to głęboko zakorzenione przekonania, które wydają się wspólne (wspólnotowe), które
stanowią podwaliny wielu fenomenów kultury (epistemologii, wartości, miłości, metafizyki,
wolności, logiki). Mity, jak nietrudno zauwaŜyć, nie dotyczą tu kwestii religijnych.
Kołakowski posłuŜył się terminem którego powszechne rozumienie znajduje się najbliŜej tego
co chciał wyrazić. Odniósł go jednak do „konstrukcji obecnych w naszym Ŝyciu intelektualnym
i afektywnym”, uznając i wykazując, Ŝe konstrukcje te kultura próbuje wiązać teleologicznie
odwołując się jakiś „realności bezwarunkowych”. Te realności, przekonania są mityczne,
gdyŜ brak im jakiegokolwiek transcendentalnego ugruntowania. Gdybyśmy odnieśli tą myśl
do religii, wydaje się to zrozumiałe, Ŝe prawdy religijne są mityczne w tym sensie, Ŝe co do
zasady nie oczekuje się ich racjonalnego, czy teŜ empirycznego uzasadnienia (z pewnymi
wyjątkami rzecz jasna). Wiara religijna jest li tylko wiarą i nawet jeśli droga do niej wiedzie
przez jakieś formalne rozumowanie, to i tak w rozumowaniu tym pojawi się w którymkolwiek
miejscu wyłom, który pokonać moŜna wyłącznie owym tajemniczym aktem wiary. Zdaniem
Kołakowskiego ta geneza mitu ma zastosowanie takŜe do szeregu innych, niereligijnych
realności, w tym takŜe do nauki:
…opozycja wiary rozumiejącej i nauki wyjaśniającej ma nieco inny sens, niŜ mniemają
na ogół pozytywiści. Jedna i druga mają racje własne w wartościach kultury; ani
jedna ani druga nie są zakorzenione w normach transcedentalnych poznania,
poniewaŜ normy takie, jeśli istnieją, nie mogą nam być wiadome.55
Nauka nie jest wolna od mitycznych podstaw, a przeciwnie jej źródłowe uprawomocnienie
tkwi głęboko w świadomości mitycznej. Nauka u Kołakowskiego rozumiana jest jako „organ

54

(Kołakowski, 1972) s. 23

55

(Kołakowski, 1972) s. 8

48

praktycznego oswajania środowiska fizycznego”. Tam, gdzie w szerokiej działalności
kulturotwórczej dostrzega się, choćby na horyzoncie, praktyczne konsekwencje w oswajaniu
tego środowiska, tam będziemy mogli mówić o działalności naukowej. Jest ona zatem
narzędziem naszego przetrwania jako gatunku. Pytania metafizyczne (czy filozoficzne) mają
zgoła odmienny charakter. Nie są składnikiem tak rozumianej nauki, ale biorą się z głębokiej,
nie zawsze uświadomionej potrzeby „…rozumiejącego ogarniania realności empirycznych”.
Trywialnie mówiąc potrzeby sensu. Celowość nie moŜe być wywiedziona dedukcyjnie z
doświadczenia, trzeba ją zatem mitycznie dobudować. Inną potrzebą jest „pragnienie widoku
świata jako ciągłego”. Doświadczenie bowiem wskazuje na to, iŜ w pewnych punktach
krytycznych naszego poznania występują przejścia, w których przedmioty wykazują nowe
jakości.
Tak więc przy najbardziej pobieŜnym spojrzeniu widoczne jest, iŜ we wszystkich
wypadkach chodzi o to samo: o uniknięcie zgody na świat przypadkowy, wyczerpujący
się kaŜdorazowo w swej nietrwałej sytuacji, która jest tym czym jest teraz i do niczego
nie odsyła.56
Niezwykle ciekawie zapewne wyglądałaby polemika Peirce’a i Kołakowskiego, niezaleŜnie
od faktu, iŜ dzieliło ich kilkadziesiąt lat. PowyŜej wskazane tezy musiałyby wzbudzić
sprzeciw tego pierwszego, i chyba uzasadniony.
Po pierwsze, postrzeganie metafizyki jako aktywności intelektualnej całkowicie rozbieŜnej z
praktyczną i niezbędną dla fizycznego przetrwania gatunku nauką, byłoby mu głęboko obce.
ZałoŜenia metafizyczne mogą być nieuświadamiane, ale będą one zawsze obecne i będą
istotnie wpływały na sposób uprawiania nawet tak rozumianej nauki, a tym samym na jej
efekty. Właściwa ontologia będzie zatem sprzyjała takim odkryciom naukowym, które lepiej
przysłuŜą się owemu fizycznemu przetrwaniu. Fałszywa ontologia, lub co gorsza ontologia
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nie uświadomiona, moŜe prowadzić działalność naukową na manowce. Idea powiązania
metafizyki z nauką i tym samym ocalenia tej pierwszej, była kontynuowana współcześnie
przez Poppera, który w podobny sposób rozumiał jej rolę. Rozumiał teŜ, Ŝe analizy i
dywagacje metafizyczne mają równieŜ wartość odkrywczą. Wytyczają bowiem określone
kierunki badań naukowych i inspirują do stawiania nowych problemów i podejmowania prób
ich rozwiązywania. Filozofia pierwsza zatem nie jest artefaktem powstałym na uboczu
aktywności intelektualnej ludzkości, której jedynym uzasadnieniem jest jego wewnętrzna,
kulturowa potrzeba. Obok nauki spełnia ona dokładnie tą samą funkcję współuczestnicząc w
dbałości o przetrwanie gatunku. Kiedy Popper mówił, Ŝe „nasze idee umierają za nas”57, miał
na myśli nie tylko sądy naukowe, ale takŜe poprzedzające je sądy ontologiczne.
Po drugie, powiedziałby zapewne Peirce, nie negując samej potrzeby postrzegania świata jako
celowego, sensownego, iŜ sama potrzeba i jej identyfikacja nie stanowi o tym, Ŝe świat taki
nie jest. Przeciwnie; Jeśli my sami jesteśmy elementem tego świata i postrzegamy go (albo
pragniemy go postrzegać jako celowy i uporządkowany) to oznacza to li tylko tyle, Ŝe nasze
struktury poznawcze takie właśnie są i tak zostały skonstruowane. Jeśli jakiś fragment
rzeczywistości jest celowy i uporządkowany, to postawienie hipotezy, Ŝe i inne fragmenty
mogą mieć podobne struktury wydaje się uzasadnione. Ekstrapolowanie takiego rozumowania
na całość rzeczywistości pewnie szło by za daleko, ale to juŜ moja własna teza, którą w
dalszej części będę próbował wykazać.
Po trzecie, podobne rozumowanie moŜna przeprowadzić w odniesieniu do potrzeby
postrzegania świata jako ciągłego. Fakt doświadczania nieciągłości, obserwowania
pojawiających się skokowo nowych jakości, emergencji bez praw pomostowych, nie byłby
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zdaniem Peirce, przekonywującym argumentem za samą nieciągłością. Kurczowe trzymanie
się takich doświadczeń jest błędem. Przyjmując ich zawodność, rekonstruujemy jakąś wizję
świata która w lepszy sposób tłumaczy nam obserwowane fenomeny i lepiej pozwala nam
świat ów oswajać. Hipoteza ciągłości, do której dochodzimy drogą abdukcyjnego
rozumowania, indukcyjnie sprawdza się po prostu lepiej i lepiej słuŜy gatunkowemu
przetrwaniu.
Z pozostałymi argumentami Kołakowskiego nie łatwo się jednak mierzyć. Powróćmy do
pytania o pytanie epistemologiczne, a zatem do pytania o to, co jest przedmiotem poznania i
czy przedmiot ów znajduje się poza aktem percepcji. Zdroworozsądkowo kwestia wydaje się
absurdalna. Spróbujmy, dyskutując z kimkolwiek, kto nie zajmował się filozofią przekonać
go, Ŝe jedną z hipotez, którą powinien rozwaŜyć zastanawiając się nad własnym sposobem
postrzegania świata, jest ta, Ŝe świat ów nie istnieje, a akty percepcji są aktami same w sobie i
nie zawierają Ŝadnego obrazu przedmiotów wobec nich zewnętrznych. MoŜe po
oddziaływującym na wyobraźnie filmie braci Wachowskich, „Matrix”, hipoteza ta nie wyda
się juŜ tak absurdalna. Niemniej przeciętny dyskutant skaŜe hipotezę na niebyt, zanim zdąŜy
się nad nią zastanowić. Ten myślowy eksperyment obrazuje jak głęboko tkwi w nas
przekonanie o tym, Ŝe akty percepcji wypełnione są treścią odpowiadającą jakiejś zewnętrznej
rzeczywistości. Przekonanie na tyle głębokie, Ŝe samo pytanie o to wydaje się bezsensowne.
Kołakowski poddaje jednak analizie pytanie epistemologiczne. Badając róŜne jego moŜliwe
treści dochodzi do wniosku, Ŝe pytanie to jest ugruntowane w przekonaniu o istnieniu
oddzielnych zbiorów (akty przeŜywania i przedmioty postrzeŜenia), a to z kolei przekonanie
jest post-arystotelejskim mitem, gdyŜ nie ma Ŝadnego uzasadnienia.
Jeśli nawet w ślad za empirystami potraktujemy doświadczenie powaŜnie, jako tworzywo
pierwotne, to w efekcie dezawuujemy niezaleŜność bytową rzeczy jako kwestię wadliwie
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postawioną. „W doświadczeniu nie jest dana osobno rzecz i wraŜenie tej rzeczy”58. Są róŜne
odmiany tej dezawuacji. Jedną z nich jest marksizm:
Człowiek nie moŜe stanąć na stanowisku nadludzkiego obserwatora względem siebie
tj. nie moŜe zrozumieć własnej percepcji jako fragmentu powszechnej ewolucji, nie
popadając w błędne koło.59
Inną odmianą jest filozofia Witehead’a:
Poznanie przyrody nie jest asymilacją obrazową gotowego tworzywa, jest poznaniem
„od środka”.60
Jeszcze inną Merleau – Ponty’ego:
Człowiek nie ma pozaludzkiego gruntu, na którym by stał i wiedział zarazem, Ŝe stoi
(…) Relatywizacja człowieka w naukowych interpretacjach (…) czyli jego redukcja do
nieczłowieczego bytu jest zawsze wtórna w stosunku do percepcji.61
Wspólną cechą tych wszystkich prób uniewaŜnienia pytania epistemologicznego jest
zwrócenie uwagi na szczególną perspektywę poznawczą. Jakkolwiek byśmy nie podchodzili
do kwestii poznania, zawsze wpadniemy w jakiś rodzaj błędnego koła, albo wikłając się w
problem nieuzasadnionych załoŜeń dotyczących przedmiotu poznania, albo w problem aktu
percepcji, jako produktu jakieś rzeczywistości (jaźni, ego czy jakkolwiek byśmy ją nie
nazwali), do której mamy dostęp wyłącznie poprzez ów akt percepcji.
Jak w kontekście powyŜszej krytyki mają się argumenty Peirce’a, przytoczone wyŜej, które
przekonać nas mają o istnieniu rzeczywistości transcendentnej do poznającego podmiotu?
Poza pierwszym, raczej słabo. Oparte są one bowiem na metodzie ustalania przeświadczeń.
Pierwotne zatem są przeświadczenia, powstałe jako uświadomiona lub nieuświadomiona
pochodna aktów percepcji. Jeśli przeświadczenia są spójne i zgodne i nie wywołują poczucia
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niepokoju, które zmusza do ich weryfikacji, zostaną one, choćby tymczasowo uznane za
prawdziwe hipotezy. Pierwszy argument Peirce’a wskazuje jednak na to, Ŝe hipoteza o
istnieniu rzeczywistości transcendentnej jest co najmniej równowaŜna hipotezie przeciwnej.
Jeśli zgodzimy się z powyŜszą argumentacją to co pozostaje? Kołakowski proponuje pewne
obszary dociekań i refleksje, które dla porządku przytoczę, choć ich związek z przedmiotem
niniejszej rozprawy jest raczej luźny:
1. UniewaŜnienie tego pytania nie dokonuje się raz na zawsze. Pytanie powraca w
róŜnych aspektach. Stąd nieustannie Ŝywa jest samoniszczycielska filozofia;
2. Filozofia artykułuje znaczenie świata i jego odesłanie do ludzkiego projektu, choć nie
podejmuje się znaczenia tego przeobrazić w znaczenie metafizyczne;
3. Nadzieja transcendentalna jest przekroczeniem rygorów filozofii, a ta z kolei jest
wiarą. Filozofia ma powierzoną troskę o zbadanie sensu kaŜdej wiary.
Z drugiej strony, jeśli nie przyjmiemy do wiadomości rezultatu krytyki zastosowanej do
kwestii epistemologicznej, bierzemy na swoje barki „dzieło mitotwórcze.” Nawet jeśli tak
jest, to owo mitotwórcze dzieło weźmiemy na swoje barki zawsze, niezaleŜnie od tego jak
rozstrzygniemy pytanie epistemologiczne, czy teŜ od tego, Ŝe je uniewaŜnimy, korzystając ze
sposobów zaproponowanych przez Marksa, Whitehead’a czy Merleau – Ponty’ego. Filozofia
która „zawiesza” sąd epistemologiczny przypomina postulaty staroŜytnych sceptyków i
uaktualnia krytykę Hume’a. W poszukiwaniu jakiegoś trwałego dobra i ze świadomością
mitotwórczego dzieła, przyjmuję argumenty Peirce’a.
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Rozdział trzeci
Poznanie według Hayeka. Teoria umysłu.
“The first proponent of cortical memory networks on a major scale was neither a
neuroscientist nor a computer scientist but .. a Viennes economist: Friedrich von
Hayek (1899-1992). A man of exceptionally broad knowledge and profound insight
into the operation of complex systems, Hayek applied such insight with remarkable
success to economics (Nobel Prize, 1974), sociology, political science, jurisprudence,
evolutionary theory, psychology, and brain science (Hayek, 1952).62”

Hayeka teoria umysłu w zarysie
Friedrich August von Hayek jest znany głównie jako ekonomista, laureat nagrody Nobla za
prace poświęcone cyklom gospodarczym i filozof polityki, piewca liberalizmu politycznego i
zdecydowany oponent socjalizmu i wszelkich form scentralizowanej gospodarki. Mniej znane
są jego prace z zakresu metodologii nauk oraz teorii umysłu, które z kolei on sam uwaŜał za
jedne z waŜniejszych w jego dorobku naukowym. Na tle omawianych powyŜej koncepcji
teoriopoznawczych Hayek wyróŜnia się w sposób istotny. Po pierwsze dlatego, Ŝe nie jest on
powszechnie traktowany jako filozof zajmujący się poznaniem i metodologią nauk. W
akademickich podręcznikach obejmujących te dziedziny nie znajdziemy o nim najczęściej
Ŝadnej wzmianki. Po drugie jego główna praca dotycząca teorii poznania oraz kwestii
wyjaśniania zjawisk i ograniczeń z tym związanych jest, zgodnie z deklaracjami autora, pracą
z dziedziny teoretycznej psychologii63. Implikacje filozoficzne przedstawionej teorii są
potraktowane marginalnie w jednym z ostatnich rozdziałów. Kiedy ekonomista zaczyna
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wchodzić na obszary tradycyjnie okupowane przez psychologów i filozofów, to w
konsekwencji pozostaje najczęściej niezauwaŜony, choćby jego dzieło niosło ze sobą
ogromny potencjał. Takie są niewątpliwie skutki specjalizacji w naukach współczesnych.
Wypada w tym miejscu uczynić pewne istotne załoŜenie metodologiczne. Wśród niektórych
filozofów zajmujących się teorią poznania daje się zauwaŜyć pogląd, w myśl którego istnieje
istotna róŜnica pomiędzy naukami zajmującymi się poznaniem od strony fizjologii człowieka
(biologia i anatomia) lub jego psychiki (psychologia), a refleksją filozoficzną. Taki pogląd
prezentuje między innymi RóŜdŜeński.64 Twierdzi on, iŜ poznanie ujmowane jest przez
filozofię i wskazane powyŜej nauki z innych punktów widzenia. Psychologia i biologia
redukują badane zagadnienia do tych obszarów, które poddają się empirycznemu badaniu w
schemacie przyczynowo-skutkowym (czyli w zasadzie do fizjologii), podczas gdy filozofia
poznania zadaje sobie pytanie czym poznanie właściwie jest, czyli pyta o jego istotę.
Stanowisko to jest niniejszym traktowane jako wysoce błędne. W takim postawieniu
problemu przejawia się silnie arystotelejski esencjalizm, tak bardzo krytykowany przez
Poppera. Próba wprowadzenia podziału na nauki empiryczne i nauki zajmujące się „istotą”
badanego problemu prowadzi najczęściej na manowce wiedzy. WyraŜa się to z jednej strony
poprzez projektowanie i prowadzenie empirycznych badań, których teoretyczna podbudowa
jest wysoce wątpliwa i w efekcie nie bardzo wiadomo do czego owe badania słuŜą i jak
interpretować ich wyniki. Z drugiej zaś strony poprzez niczym nieuprawnione spekulacje
teoretyczne (filozoficzne) których sprzeczność z empirycznymi ustaleniami bywa raŜąca.
Ignorancja jest grzechem w obu przypadkach. Najdobitniej chyba wykazał to Heller
krytykując heglowską filozofię przyrody.
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Czytając romantycznych filozofów przyrody trudno oprzeć się wraŜeniu, Ŝe szukali oni
recepty na łatwą wiedzę. Uprawianie nauk przyrodniczych wymaga wieloletnich
studiów Ŝmudnego treningu przygotowawczego; „wczuwanie się” w przyrodę daje
złudzenie wiedzy natychmiastowej i (subiektywnie) pewnej. NaleŜy sądzić, Ŝe to
właśnie jest racją, dla której romantyczni filozofowie przyrody ciągle znajdują wielu
naśladowców.65
PowyŜsze ma, moim zdaniem jeszcze większe zastosowanie w obszarze nauk o człowieku.
Pokusa „łatwej wiedzy” jest tu szczególnie silna, a tymczasem wiedza ta jest wyjątkowa
niełatwa. RóŜnica zatem akcentowana przez RóŜdŜeńskiego, jest tym samym bardziej
ilościowa (więcej lub mniej teorii) niŜ jakościowa i w związku z tym pozorna. Jakiekolwiek
teoretyczne rozwaŜania dotyczącego naszego aparatu poznawczego i sposobu w jaki świat
poznajemy muszą pozostawać w ścisłym związku z wynikami badań empirycznych.
To właśnie z tego powodu myśl Hayeka wydaje się tak doniosła. Z jednej strony bowiem
kreśli on teoretyczny model w jaki poznajemy świat, przetwarzamy i gromadzimy dostępne o
nim informacje, z drugiej strony wskazuje na empiryczną podbudowę swojej teorii i moŜliwe
przyszłe badania empiryczne, które mogłyby ją uprawdopodobnić lub sfalsyfikować. Czyni to
zgodnie z popperowską metodą falsyfikacjonizmu. Warto przy tym nadmienić, Ŝe ten sam
autor był zwolennikiem rozluźnienia sztywnego wymogu empirycznej falsyfikacji,
przynajmniej w odniesieniu do nauk społecznych. UwaŜał bowiem Ŝe ich stopień złoŜoności
nie pozwalana na trzymanie się wytyczonej przez Poppera metody.66
Nie istnieje metafizyka i epistemologia Hayeka sensu stricto. MoŜna ją jednak
zrekonstruować na podstawie jego twierdzeń. Dwa istotne załoŜenia są zgodne z Hume’m i
Peirce’m:
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1. Istnieje

rzeczywistość

„zewnętrzna”

wobec

poznającego

podmiotu

(choć

ta

„zewnętrzność” będzie zupełnie inaczej rozumiana), oraz
2. Istnieje moŜliwość rekonstrukcji (poznania) owego zewnętrznego świata na podstawie
doznań zmysłowych.
Hayek rozróŜnia dwa światy: świat zjawisk (fenomenalny) i świat fizyczny. Podział ten
jednak ma niewiele wspólnego z klasycznym rozróŜnieniem (obecnym na przykład u
Hume’a) na rzeczywistość istniejąc obiektywnie (reality) i rzeczywistość taką jaka nam się
jawi poprzez zmysłowe doświadczenia (appearance)67. Taki podział z góry zakłada, Ŝe
istnieje jakaś metoda dotarcia do tej pierwszej, niezaleŜnie od ewentualnego, negatywnego
wpływu naszych niedoskonałych zmysłów. Jego zwolennicy będą twierdzić, Ŝe zmysły nasze
i ich niedoskonałość są źródłem iluzji i zaburzają „prawdziwe” poznanie. Jeśli zatem
poznanie uczynimy w jakimś sensie niezaleŜne od zmysłów, mamy szansę na jego większą
adekwatność do owej rzeczywistości. PodąŜając tą ścieŜką i w ślad za Hayekiem podając
przykład dot. złudzeń optycznych, naleŜałoby uznać, Ŝe „rzeczywistość” poznawana
metodami fizyki, pozwalająca na identyfikacje np. owego złudzenia optycznego, jest bardziej
„rzeczywista” niŜ ta dostępna zmysłom. Nie o taki podział Hayekowi chodzi. Zdarzenia w
świecie fizycznym pozostają względem siebie w określonej relacji, oddziaływując na siebie
nawzajem jak teŜ oddziaływując na nas. To właśnie te drugie oddziaływania tworzą ów świat
fenomenalny. Kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dokładnej analizy.
Podmiot nie jest sensu stricto zewnętrzny względem świata ani świat nie jest zewnętrzny
względem podmiotu. Świat jest kształtowany nie poprzez byty fizyczne istniejące w czasie i
przestrzeni, ale raczej przez porządek zdarzeń (procesy). Porządek ów jest co do zasady
fizykalny. W obrębie tego porządku fizykalnego jest takŜe porządek zmysłowy (podzbiór).
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Ów porządek zmysłowy kształtuje przedstawienia poznającego podmiotu. Kształtowanie tych
przedstawień moŜe jednak nie mieć stricte fizykalnego charakteru. Taka typologia
rzeczywistości trąci nieco filozofią procesu oraz poznawaniem świata od środka jak u
Whiteheada, ale takŜe emergentyzmem przy procesach zmysłowych. Hayek zgodzi się, Ŝe
doznawane wraŜenia zmysłowe nie są w pełni redukowalne do porządku fizykalnego. Ta
kwestia nie jest rozwija w jego teorii, a i teŜ z punktu widzenia celu jej omawiania nie jest aŜ
tak istotna. Niemniej jest on skłonny uznać, Ŝe podział porządku zmysłowego na jego aspekt
dynamiczny i statyczny (fizyczny) powoduje, Ŝe teoria jest bliŜsza koncepcjom dualistycznym
niźli tym, które redukują działanie aparatu poznawczego wyłącznie do jego aspektu
fizycznego. Emergencji własności mentalnych dopatrują się tutaj takŜe niektórzy
komentatorzy Hayeka.68
Porządek zmysłowy jest podzbiorem porządku fizykalnego. Neurony, synapsy oraz
zachodzące tamŜe procesy mają fizykalny charakter. Hayek nie odŜegnuje się od dualizmu.
Ten ewentualny dualizm ma jednak inne, nie-kartezjańskie znaczenie. Będzie o tym mowa
poniŜej przy okazji omawiania tzw. mapy i modelu występujących w porządku zmysłowym,
które z kolei pełnią kluczowe znaczenie w zrozumieniu czym w istocie jest tzw. wyjaśnianie.
Aby unaocznić wprowadzony przez niego podział na porządek fizykalny i fenomenalny
Hayek posługuje się przykładem przytoczonym przez Lock’a w RozwaŜaniach dotyczących
rozumu ludzkiego69. Lock rysuje przed czytelnikiem obraz głuchego obserwatora, który widzi
człowieka grającego na skrzypcach. Pozornie dla osoby nie posługującej się zmysłem słuchu,
obraz ten nie przedstawia Ŝadnego znaczenia. Wnikliwy obserwator (naukowiec) moŜe jednak
odkryć cały szereg zjawisk fizycznych towarzyszących grze na skrzypcach, ruchy rąk, drgania
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(Steele, 2002)
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(Lock, 1841) oraz (Lock, RozwaŜania dotyczące rozumu ludzkiego, 1955)
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strun, drgania powietrza itp., i powiązać obserwowane zdarzenia w powtarzalne relacje. W
ten sposób pozyskałby niemal kompletną wiedzę nt. fenomenu muzyki. Zdaniem Lock’a
jednak nigdy nie dotarłby do absolutnej prawdy o muzyce i jej znaczenia dla słyszących.
Zdaniem Hayeka powyŜszy przykład znakomicie ilustruje róŜnicę pomiędzy światem
fizykalnym a fenomenalnym z zastrzeŜeniem owej „absolutnej” prawdy o muzyce.
Odbieranie jej przez zmysł słuchu nie daje dostępu do jakieś lepszej, bardziej adekwatnej a
zwłaszcza „absolutnej” prawdy.

W istocie li tylko rozszerza przedmiot badania poza

zjawisko muzyki, na jej sposób oddziaływania na ludzi.
Porządek zmysłowy jest narzędziem klasyfikacji bodźców. Na niektóre bodźce /
oddziaływania fizyczne reaguje, a na niektóre nie. Reaguje na te, na które jest wraŜliwy.
WraŜliwość na określone bodźce jest zarówno cechą całego systemu jak i poszczególnych
jego składników. Reakcja pojedynczego neuronu na bodziec w określonych okolicznościach
ma charakter zerojedynkowy tzn. impuls zostaje przepuszczony albo zatrzymany. Akt
percepcji jest zatem aktem klasyfikacji. Klasyfikacja polega na tym, Ŝe na poziomie porządku
zmysłowego spośród szeregu bodźców oddziaływujący fizykalnie na zmysły, reakcja
obejmuje tylko wybrane bodźce, na które reagują wybrane / wraŜliwe grupy zmysłów. Hayek
odrzuca tym samym wszelkie koncepcje, w myśl których istnieje jakaś jakościowa róŜnica w
sposobie odbierania bodźców tzn. np. Ŝe poszczególne elementy układu nerwowego
związanego ze zmysłem wzorku reagują inaczej na kolor czerwony, a inaczej na niebieski.
Owo „inaczej” oznacza tu tylko to, Ŝe na światło czerwone i niebieskie wraŜliwe są inne
elementy systemu, co wpływa na selekcję bodźców. Reakcja (klasyfikacja) jest procesem
dynamicznym i nigdy nie przebiega w ten sam sposób. Porządek zmysłowy nie jest
statycznym aparatem klasyfikacji, który zawsze w określonych warunkach reaguje tak samo.
Na sposób klasyfikacji wpływ ma zarówno zestawienie bodźców (w jakim „towarzystwie”
występują te, na które aparat jest wraŜliwy), siła ich oddziaływania, jak teŜ „aktywność”
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(pobudzenie) samego aparatu w danym momencie percepcji. Istotne jest zatem nie tylko to,
jaki zestaw bodźców w danym momencie oddziaływuje na zmysłowy porządek, ale takŜe (a
moŜe przede wszystkim) to, jaki zestaw oddziaływał uprzednio, historycznie.
Sposób klasyfikacji nie jest stabilny. Pierwotnie jest on określony przez genotyp jednostki i
jej ewolucyjny dorobek. W toku jej indywidualnego rozwoju podlega on jednak modyfikacji,
adekwatnie do jej osobniczych doświadczeń i mechanizmu zwrotnego, wyłapującego
niekonsystencje aparatu i dostosowującego go odpowiednio w celu jej wyeliminowania.
Rozwijając swoją teorię Hayek wyróŜnia trzy rodzaje porządków. Dwa z nich mieszczą się w
porządku fizykalnym i obejmują:
1. Porządek fizyczny świata zewnętrznego albo inaczej mówiąc, porządek fizycznych
bodźców.
2. Porządek neuronalny obejmujący zarówno system komórek nerwowych i ich zakończeń
jak i system impulsów przepływających przez te komórki i zakończenia.
3. Trzeci, wyróŜniony juŜ uprzednio obejmuje porządek zmysłowy lub inaczej fenomenalny
w ramach którego mieszczą się wszystkie „jakości zmysłowe” dostępne nam
bezpośrednio, choć wiedza na ich temat jest raczej „wiedzą jak” niŜ „wiedzą Ŝe”.
Poznawalność bowiem zasad funkcjonowanie tego porządku jest dla nas mocno
ograniczona.
PowyŜsze porządki pozostają względem siebie w określonych relacjach. O ile jednak relacja
pomiędzy porządkiem neuronalnym a zmysłowym jest izomorficzna, o tyle te dwie ostatnie
nie są izomorficzne względem porządku fizykalnego. Brak tego izomorfizmu był
wykazywany przez szkołę gestalt, na którą Hayek wielokrotnie się powołuje. Przedstawiciele
tej szkoły psychologicznej (W. Kohler, K. Koffka) w szeregu eksperymentów wykazywali Ŝe
nie istnieje jedno-jednoznaczna funkcja która przyporządkowywałaby indywidualnemu
impulsowi elementarne doświadczenie zmysłowe (constancy hypothesis). Szkoła ta
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występowała przeciwko prostemu asocjacjonizmowi w wydaniu Pawłowa jak teŜ przeciw
wczesnym koneksjonistom amerykańskim.70 Brak tego jednoznacznego przyporządkowania i
izomorficznej relacji oznacza takŜe Ŝe nie istnieje coś takiego jak „niezmienny rdzeń czystego
doświadczenia zmysłowego” (invariable core of pure sensation), który byłby niezaleŜny od
dotychczasowych doświadczeń jednostki. Innymi słowy kaŜde doświadczenie zmysłowe jest
doświadczeniem uprzednio zinterpretowanym przez porządek zmysłowy indywidualnej
jednostki lub gatunku. Owa „interpretacja” ukształtowana jest pierwotnie przez określony
genetyczny projekt aparatu zmysłowego, a wtórnie przez jednostkowe doświadczenie, które
dynamicznie, nieustannie modeluje ten aparat zmieniając sposób klasyfikacji bodźców. Jest to
jednocześnie centralna teza teorii:
„…the sensory (or other mental) qualities are not in some manner originally attached
to, or an original attribute of the individual physiological impulses, but that the whole
of those qualities is determined by the system of connexions by which the impulses can
be transmitted from neuron to neuron; (…)
…we do not have first sensation which are then preserved by memory but it is as a
result of physiological memory that the physiological impulses are converted into
sensations. The connexions between the physiological elements are thus the primary
phenomenon which creates the mental phenomenon.71”
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Spór pomiędzy teorią połączeń (asocjacjonizm i konekcjonizm), a teorią organizowania (szkoła gestalt)

opisuje m.in. Szewczuk w (Szewczuk, 1990, str. 562 i nast), choć tu sympatie są raczej dalekie od psychologów
gestalt. Teorie tą znał zapewne takŜe i Hayek. W wielu miejscach swojego dzieła powołuje się bowiem na
twórców i propagatorów gestalt (Köhler i Koffka), a w bibliografii przywołuje m.in. Hull’a i Thorndike’a.
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(Hayek, The Sensory Order. An Inquiry into the Foundation of Theoretical Psychology, 1992, str. 53). Na

marginesie warto nadmienić, Ŝe w dacie kiedy Hayek pisał pierwszą wersję The Sensory Order przedstawione
przez niego teoria nie miała jeszcze silnego wsparcia w badaniach fizjologicznych. Pojawiło się ono wraz z
badaniami Donalda Hebb’a, który inspirowany wynikami doświadczeń Pawłowa, zaproponował teorię
mechanizmu zmian w obrębie synapsy. Tzw. synapsa hebbowska zwiększa swoją efektywność wskutek
jednoczesnej aktywności neuronu presynaptycznego i postsynaptycznego (Kalat, 2007, str. 408). W kolejnym
wydaniu swojej pracy Hayek znał juŜ prace Hebb’a i główną tezę swojej teorii opatrzył stosownym przypisem.
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Modelowanie rzeczywistości
Na wstępie omawiania teorii Hayeka stwierdziłem, Ŝe co do zasady jest ona spójna i z
koncepcją poznania u Hume’a jak i u Peirce’a. Ten pierwszy zakładał Ŝe aparat poznawczy
jest elementem naszego dostosowania do środowiska i nasze przedstawienia muszą
wykazywać się jakąś dozą korespondencji ze światem zewnętrznym. Ten drugi zaś wskazał
metodę naukową, metodę intersubiektywnego komunikowania swoich teorii sformułowanych
metodą abdukcji, rozwiniętych w drodze dedukcji i metodę ich testowania empirycznego
poprzez indukcję. Hayek uzupełnia te dwie koncepcje wskazując mechanizm w jaki dochodzi
do uzgodnienia owej korespondencji ze światem zewnętrznym na poziomie jednostki.
Aparat klasyfikacji, przedstawiony powyŜej słuŜy osobniczemu przetrwaniu, albo inaczej
mówiąc realizuje pewne biologiczne załoŜenia. Klasyfikacja bodźców musi być zatem w
jakimś sensie adekwatna do klasyfikowanej rzeczywistości. Adekwatność wyraŜa się w tym,
Ŝe relacje, w jakich pozostają impulsy wewnątrz aparatu klasyfikacyjnego odpowiadają
relacjom, w jakich pozostają do siebie bodźce, które owe impulsy wywołały. Struktura zatem
impulsów w aparacie klasyfikacyjnym odpowiada strukturze bodźców, a poprzez nie,
strukturze świata zewnętrznego. Tak jak zaznaczyłem jednak wyŜej odpowiedniość ta jest
niedoskonała i nieizomorficzna. Do tego zagadnienie jeszcze powrócę. Zacznijmy jednak od
tego jak według Hayeka tworzy się ów obraz świata w umyśle i jaka jest jego struktura.
Porządek zmysłowy jest oczywiście w jakiejś części ukształtowany na poziomie genotypu.
Hayek nie podejmuje się jednak rozstrzygać sporu między natywistami i empirystami, co do
tego w jakiej części za kształt porządku odpowiedzialne są procesu ontogenetyczne czy
filogenetyczne. Nieco dalej stwierdzi, Ŝe spór ten nie ma większego sensu, gdyŜ oba te
procesy odgrywają rolę wzajemnie się przenikając. Kluczem oczywiście, tak jak u Hume’a i
Peirce’a jest osobnicze doświadczenie, nieco inaczej jednak rozumiane. Klasycznie bowiem
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pojęcie doświadczenia zakłada juŜ jakiś zmysłowy odbiór bodźców, co w konsekwencji
prowadzi do załoŜenia, Ŝe zmysły są odpowiednio „przygotowane” do odbioru tychŜe
bodźców. Tymczasem u Hayeka „doświadczenie” oznacza pewien proces na etapie przedsensorycznym. Poszczególne impulsy docierające do układu centralnego po raz pierwszy nie
posiadają jeszcze Ŝadnej określonej lokalizacji w tym układzie, ani tym samym Ŝadnego
funkcjonalnego znaczenia. Dopiero wielokrotne atakowanie neuronów zestawem regularnych
impulsów, uwraŜliwia je w określony sposób i przyczynia się do tworzenia i zagęszczania
zestawu coraz bardziej złoŜonych połączeń neuronowych, umoŜliwiających coraz
doskonalsze klasyfikowania docierających bodźców. W ten sposób tworzy się pewien system
połączeń. System ten będzie odzwierciedlał w pewnym stopniu regularności występujące w
impulsach zewnętrznych docierających do organizmu.72 Tworzona w ten sposób reprezentacja
będzie nie tylko niedoskonała, ale takŜe czasami błędna. Są liczne powody tej
niedoskonałości. Po pierwsze, same neurony są selektywnie wraŜliwe na docierające impulsy.
Nie wszystkie zatem bodźce, choćby były niesłychanie regularne doprowadzą do
wytworzenia stosownych połączeń. Po drugie, organizm działa w określonym środowisku,
które stanowi tylko wycinek całego świata. W sposób naturalny zatem system wytworzonych
połączeń będzie adekwatny do tego środowiska, w którym był kształtowany. Po trzecie, i
chyba najwaŜniejsze, środowiskiem najbardziej znacząco wpływającym na formowanie
połączeń nerwowych będzie środowisko wewnętrzne samego organizmu. Po czwarte,
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Z lektury teorii Hayeka zdawałoby się wynikać, Ŝe opisywany przez niego system połączeń tworzy się w

sensie dosłownym (fizjologicznym). Być moŜe nawet autor tak sobie to wyobraŜał. Współczesne badania jednak
stawiają nieco inną hipotezę, określaną czasem mianem „darwinizmu neuronalnego”. „… w procesie rozwoju
układu nerwowego ma początku mamy o wiele więcej neuronów i synaps, niŜ na końcu. Synapsy tworzą się w
sposób przypadkowy, a następnie proces selekcyjny wybiera jedne z nich, a odrzuca inne. Dzięki temu zostają
tylko najlepiej funkcjonujące aksony i połączenia; Pozostałe nie zdołają utrzymać aktywnych synaps.” zob.
(Kalat, 2007, str. 115), który powołuje się na koncepcję Edelmanna.
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nieunikniony jest wpływ pewnych anatomicznych preferencji w formowaniu jednym połączeń
zamiast innych. Po piąte, sygnały docierające do wyŜszych poziomów systemu nie będą
odzwierciedlać pojedynczych bodźców, ale będą pochodną ich grupowania, dokonywanego
na niŜszych poziomach, które to z pewnością będzie miało wpływ na dalszą ich
klasyfikację.73
W ten sposób organizm poprzez owo specyficznie rozumiane doświadczenie tworzy „mapę”
reprodukującą relacje istniejące w częściach świata fizycznego. Mapa ta będzie wykazywała
się dwiema dodatkowymi cechami. Jest ona dynamiczna, a zatem podlega nieustannym
zmianom w toku osobniczego rozwoju jednostki oraz jest ona indywidualna, właściwa dla
kaŜdej jednostki, choć poszczególne mapy będą musiały być względem siebie podobne,
choćby ze względu na podobieństwo genotypów i procesów je kształtujących. Na bazie takiej
mapy połączeń, impulsy nerwowe krąŜące w systemie, wzbudzane zarówno bodźcami świata
zewnętrznego jak i stopniem pobudzenia wewnętrznego systemu, będą tworzyć w danym
momencie model zewnętrznego środowiska, w którym organizm w danej chwili się
lokalizuje. Mapa stanowi zatem aspekt statyczny porządku zmysłowego podczas gdy model
świata wytworzony na bazie tej mapy, stanowić będzie jego aspekt dynamiczny. Relacje
pomiędzy mapą, a modelem Hayek przyrównuje obrazowo do relacji jaka zachodzi np.
pomiędzy złoŜoną strukturą geometryczną, a system współrzędnych w odniesieniu do których
struktura ta moŜe być zdefiniowana, z tą niewątpliwie istotną róŜnicą, o której nie wolno
zapominać, Ŝe zarówno system współrzędnych, jak określona przez niego struktura
geometryczna podlegają nieustannym zmianom. To właśnie w tych dwóch aspektach
porządku zmysłowego, statycznym i dynamicznym, dostrzega Hayek swój swoisty dualizm.
Jego późniejsi zaś interpretatorzy dopatrują się tutaj emergencji własności. Na podstawie
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(Hayek, The Sensory Order. An Inquiry into the Foundation of Theoretical Psychology, 1992, strony 108-109)
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„mapy” o statycznym i fizykalnym charakterze superweniują właściwości mentalne, tu
zredukowane głównie do odtwarzanego modelu rzeczywistości.74
Model w istotnym aspekcie działa tak, jak powinien działać model. Stanowi on bowiem nie
tylko reprezentację zewnętrznego środowiska, ale przede wszystkim reprezentację zmian,
których naleŜy się spodziewać w tym środowisku w określonym czasie. AŜeby model
zachowywał spójność, podlega on stałemu testowaniu, czy jego predykcje odpowiadają
rzeczywistości.
Zatrzymajmy się na chwilę przy owym modelu. Współczesna teoria modeli rozwinęła się na
bazie rachunku predykatów pierwszego rzędu i co do zasady dotyczy ona zdefiniowanego
języka danego rachunku (zbioru formuł). Mówimy zatem, Ŝe „modelem dla zbioru formuł X
jest taka interpretacja M dla zbioru X, Ŝe kaŜda formuła ze zbioru X jest prawdziwa w M.”75
taka definicja oczywiście wymaga rozwinięcia i wyjaśnienia, przynajmniej co do dwóch
pojęć: interpretacji i prawdy. Mówimy zatem, Ŝe interpretacją dla zbioru formuł X jest taka
dziedzina D, która spełnia następujące warunki: (i) przyporządkowuje kaŜdemu nmiejscowemu symbolowi predykatu (który występuje w formule) ze zbioru X, n-miejscowy
predykat w D; (ii) przyporządkowuje kaŜdemu n-miejscowemu symbolowi operacyjnemu ze
zbioru X, n-miejscową operację w D; (iii) przyporządkowuje kaŜdemu symbolowi stałej ze
zbioru X, element w D; (iv) przyporządkowuje predykatowi toŜsamości (=) odpowiedni
predykat w D zdefiniowany w taki sposób, Ŝe: a=b jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy a i
b są takie same.76 To samo moŜna ująć w sposób bardziej kolokwialny (tym samym mniej
ścisły). Interpretacja przekształca zbiór formuł w taki sposób, Ŝe kaŜdemu symbolowi funkcji,
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relacji i stałej odpowiada w zbiorze przekształconym funkcja, relacja i stała. Jeśli
przekształcenie to zachowuje prawdziwość przekształconych formuł, to będziemy mówili, Ŝe
zbiór przekształcony będzie modelem. Definicję prawdy zaproponował Alfred Tarski i do
dziś w teorii modeli jest ona uŜywana.
Czy powyŜej zdefiniowany model odpowiada temu modelowi, o którym pisze Hayek, który to
tworzy się na bazie mapy połączeń neuronowych i który stanowi formę interpretacji świata? Z
pewnością nie, głównie ze względu na jego silnie dynamiczny charakter, ale takŜe ze względu
na to, Ŝe model ten w załoŜeniu nie spełnia podstawowego warunku, jakim jest zachowanie
prawdziwości przekształcanych formuł. Model w rachunku predykatów jest statyczny.
Zarówno zbiór X i jak i przyporządkowana mu poprzez interpretację dziedzina M są
niezmienne. Niemniej jednak pokusa, aby posługując się przyjętą w metodologii nauk zasadą
idealizacji i zasadą ceteris paribus, potraktować tworzony model adekwatnie do modelu w
rachunku predykatów jest silna. W konsekwencji do tej szczególnej relacji jaką byłaby relacja
świata zewnętrznego i jego modelu powstałego w porządku zmysłowym, naleŜałoby
zastosować cały szereg sformułowanych i udowodnionych twierdzeń z zakresu teorii modeli.
Wnioski z ich zastosowania byłyby niezwykle ciekawe.
Formułując swoją propozycję, wydaje się, Ŝe Hayek trafnie pokazał mechanizm kształtowania
się naszego wyobraŜenia o świecie. Mechanizm ten przypomina w nieco innym ujęciu bardzo
zbliŜoną relację: świat versus jego matematyczne modele. O tej drugiej pisze Heller w
następujący sposób:
Wielkie sukcesy nowoŜytnej nauki zdecydowanie uzasadniają przekonanie, Ŝe między
matematyczną strukturą danego modelu a strukturą modelowanego zjawiska istnieje
pewne podobieństwo. MoŜna powiedzieć, Ŝe zachodzi między nimi pewnego rodzaju
rezonans: z jednej strony wyniki badań empirycznych weryfikują model matematyczny,
z drugiej zaś strony sam model umoŜliwia interpretację danych empirycznych i
projektowanie nowych doświadczeń. Mamy zatem prawo powiedzieć, Ŝe struktura
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modelu, jest odbiciem, czy teŜ reprezentacją struktury badanego aspektu świata. Co
więcej, poniewaŜ Ŝadna struktura matematyczna nie jest izolowana od innych struktur,
istnieje pomiędzy nimi złoŜona sieć wzajemnych oddziaływań. Jeśli modelujemy
matematycznie pewne zjawisko fizyczne, automatycznie włączamy nasz model w
róŜnokształtną sieć oddziaływań z innymi strukturami matematycznymi, a zanurzenie
zjawiska w szerszym kontekście logicznych dedukcji czyni je bardziej przejrzystymi
intelektualnie, to znaczy – bardziej zrozumiałymi. Tak więc empiryczno –
matematyczna metoda badania świata nie jest w Ŝadnym wypadku jedynie
urządzeniem do obliczeń, daje nam ona bowiem takŜe moŜliwość zrozumienia jego
wewnętrznego działania prawdopodobnie jedynego, autentycznego i poprawnego
zrozumienia świata.77”
Nie przesądzając na tym etapie dalszych rozwaŜań moŜna jedynie zauwaŜyć, Ŝe modelowe
postrzeganie świata według Hayeka w sposób naturalny będzie uzasadnione właśnie
przedstawioną powyŜej teorią umysłu. Z ostatnim zdaniem, które tchnie niezwykłym
optymizmem poznawczym z pewnością by się nie zgodził. Porządek zmysłowy tworzony
przez mechanizm klasyfikacji (transformacji i generalizacji), daje nam dostęp do tych
aspektów świata, które poddają się modelowaniu. Dostęp ten zresztą jest mocno
niedoskonały. Cała reszta (o ile oczywiście istnieje) jest nam poznawczo niedostępna.

Niektóre filozoficzne implikacje teorii
Podstawowa teza teorii mówi o tym, Ŝe kaŜde „doświadczenie” w takim rozumieniu jak u
empirystów jest uprzednio zinterpretowane przez systemy klasyfikacji. KaŜdy zmysłowy
odbiór rzeczywistości, choćby „najczystszy” będzie zinterpretowany. Podstawowa zatem
maksyma Lock’a, nihil est in intelectu quod non antea fuerit in sensu, jest błędna jeśli
rozumieć ją jako odniesioną do doświadczenia świadomego. Proces „doświadczania” nie
rozpoczyna się zatem od postrzeŜeń zmysłowych ale je poprzedza. Doświadczenie nie jest
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funkcją umysłu i świadomości ale odwrotnie, to umysł i świadomość są produktem
doświadczenia.
ZałoŜenia fenomenologii oraz pozytywizmu równieŜ są fałszywe. Z powodów opisanych
powyŜej moŜna stwierdzić, Ŝe nie ma czegoś takiego jak akt czystej percepcji lub akt
poznania fenomenu, który jest stabilny (zawsze taki sam) i wspólny jednostkom. Postulat aby
działalność naukową sprowadzić do fenomenalnego opisu świata jest nierealistyczny takŜe i z
tego powodu, Ŝe, gdyby taki opis w ogóle był moŜliwy, mielibyśmy zapewne tyle opisów ile
opisujących jednostek . Innymi słowy nasza wiedza (genetycznie uwarunkowany i osobniczo
nabyty system klasyfikacji bodźców) warunkuje nasz obraz (model) świata. Jeśli jednak
załoŜymy, Ŝe porządek zmysłowy klasyfikuje „coś”, jakieś bodźce docierające do nas ze
świata zewnętrznego, to automatycznie zakładamy istnienie owego świata. Jego poznanie
dokonuje się li tylko poprzez ciągłą klasyfikację i reklasyfikację bodźców tj. konstruowanie i
rekonstruowanie jego modelu, odtwarzanie relacji pomiędzy zdarzeniami w ramach tegoŜ
modelu.
Science consists rather in a constant search of new classes, for ‘constructs’ which are
so defined that general proposition about behaviour of their elements are universally
and necessarily true.78
Jest to w istocie pochwała metody naukowej, empiryczno – matematycznej, w wersji takiej
jak zarysowana w poprzednim podrozdziale przez Hellera. RóŜnica zasadnicza polega jednak
na tym, Ŝe owa metoda nie prowadzi do „jedynego, autentycznego i poprawnego rozumienia
świata”, ale raczej jest najlepszą metodą z najgorszych. Świat, który odtwarzamy dzięki niej
jest prawdopodobnie daleki od owej „obiektywnej” rzeczywistości, co więcej nie mamy w
zasadzie bezpośredniej moŜliwości jego weryfikacji.
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PoniewaŜ poznawanie świata dokonuje się przez nieustanne klasyfikowanie bodźców ze
względu na określone regularności (regularnie występujące atrybuty), aparat ma naturalna
tendencję do wychwytywania wyłącznie regularności w oddziaływujących bodźcach.
Zdarzenia pojedyncze, nieklasyfikowalne oraz zdarzenia chaotyczne będą dyskryminowane.
Aparat poznawczy będzie miał tendencje do ich ignorowania. Wydaje się, Ŝe jest to jedna z
najwaŜniejszych implikacji teorii. Jeśli w świecie występują zdarzenia, które pozostają
względem siebie w relacjach nieregularnych, chaotycznych, to nie mamy do nich dostępu
poznawczego. W modelu konstruowanym w naszym umyśle zdarzenia te będą nieobecne.
Zachwyt „matematycznością” lub „matematyzowalnością” świata jest w istocie zachwytem
nad sposobem ujmowania tego świata lub poszczególnych jego aspektów przez aparat
klasyfikacji. Sukces takiego modelowania mówi nam tylko tyle, Ŝe w jakiejś części świat ten
wykazuje się regularnościami matematyzowalnymi. O pozostałej części moŜemy li tylko
spekulować, choć wydaje się, Ŝe istnieją przesłanki wskazujące na istnienie takŜe tej
pozostałej, nieregularnej i tym samym niepoznawalnej rzeczywistości (o czym bliŜej w
Rozdziale VI i VII).
Problem ten zauwaŜa takŜe Heller. Będąc zwolennikiem tezy ontologicznej o „racjonalności”
i „matematyczności” świata, dostrzega hipotetyczną moŜliwość, iŜ w istocie to nie świat jest
racjonalny (poddaje się poznaniu) ale racjonalny jest proces badawczy, a zatem ostatecznie
człowiek. Zarzut zostaje jednak odrzucony z następującą argumentacją:
Matematyczne modele pewnych fragmentów (lub aspektów) rzeczywistości, te
fragmenty (lub aspekty) opisują, ale modele matematyczne, równieŜ podobnie (im
lepszy model tym podobniej) działają, jak to co modelują. (…) MoŜna oczywiście
zbudować fałszywy model badanego zjawiska (historia nauki obfituje takie przypadki)
– model, który zachowuje się zupełnie niepodobnie do tego co ma modelować. Model
taki swoją fałszywość okazuje właśnie w działaniu, na przykład przewidując zjawiska,
których nie ma w przyrodzie. I właśnie z tego powodu nie moŜna zbudować

69

matematycznego (a więc racjonalnego) modelu czegoś co nie jest racjonalne – model
taki będzie po prostu fałszywy, będzie działać inaczej niŜ to co miał modelować.79
Argument jest przekonywujący i niewątpliwie trafny. Nie wiedzieć jednak dlaczego problem
ujęty jest zerojedynkowo. Albo świat jest racjonalny albo nie. Tertium non datur. Teoria
Hayeka zaś, dopuszcza istnienie róŜnych aspektów świata, wskazuje jednak, iŜ tylko jeden
spośród nich jesteśmy w stanie (niedoskonale) poznawać. Takiego pośredniego wariantu
Heller nie rozwaŜa.
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Rozdział czwarty
Wyjaśnienie naukowe
Wprowadzenie
Aby rozsądnie argumentować, tezę o granicach wyjaśnienie naukowego, tezę, która w
w niniejszej pracy określiłem jako antynaturalizm epistemologiczny, niewątpliwie pochylić
się trzeba nad samym pojęciem wyjaśnienia lub teŜ wyjaśnienia naukowego. Problem w
zasadzie był nieobecny w filozofii jak teŜ w naukowej metodologii przez stulecia. Pierwsze
prace na ten temat zawdzięczamy neopozytywistom, którzy negując sensowność metafizyki,
uprawiali zaawansowaną refleksję nad nauką i jej metodą. Siłą rzeczy zatem trzeba było
zadać pytanie, co to w istocie oznacza, Ŝe jakieś obserwowane empirycznie zjawisko jest lub
nie jest naukowo wyjaśnione, odrywając się przy tym z powodów programowych od ontologii
samego procesu wyjaśniania lub ontologii zjawiska. Poprzednicy neopozytywistów w
zasadzie nie do końca potrzebowali definiować wyjaśnianie. Intuicyjnie wydawało się to
oczywiste. Wyjaśnić to podać przyczyny. Dzisiejsi autorzy upatrują podstawy takich intuicji
w filozofii Arystotelesa, która była bardzo głęboko osadzona w przyczynowym postrzeganiu
świata.80 Co ciekawe, ten sposób postrzegania procesu wyjaśniania, czyli przyczynowy, jest
stale obecny. MoŜna nawet stwierdzić, Ŝe liczne problemy z modelami nie-przyczynowymi,
umocniły przeświadczenie wielu filozofów, Ŝe tylko przyczynowe podejście moŜe wnieść
cokolwiek do naszego rozumienia tego zjawiska81, a cala reszta stanowi niepotrzebne
udziwnienia. Znamienna przy tym jest ewolucja poglądów W. Salmona, który sformułował
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jedną z ciekawszych propozycji, co do modelu wyjaśniania, po czym odstąpił od niej 10 lat
później, właśnie na rzecz modelu przyczynowego, przy okazji tworząc jedną z ciekawszych
monografii na ten temat.
Z powyŜszych rozwaŜań rysuje się juŜ pewien podział na róŜne podejścia do zagadnienia
naukowego wyjaśniania lub teŜ modele. Na wstępie jednak naleŜy uczynić pewne
zastrzeŜenie. Nieco mylący jest ów przymiotnik „naukowe”, nie zawsze zresztą uŜywany. Ma
on raczej na celu podkreślenie, Ŝe refleksja nad procesem wyjaśniania dotyczy tych zjawisk z
otaczającego nas świata, do których staramy się zaaplikować metodę naukową (tak jak
rozumiał ją Peirce). W tym znaczeniu owa naukowość wyjaśniania do istoty zjawiska
niewiele wnosi. Liczne przykłady którymi kolejni autorzy posługują na poparcie swoich
modeli lub w celu krytyki modeli adwersarzy, odwołują się zarówno do zjawisk
domagających „naukowej” aktywności jak teŜ do zjawisk z Ŝycia codziennego, gdzie tzw.
wyjaśnienie sprowadza się do podania sekwencji zdarzeń. To rozróŜnienie obejmujące
wyjaśnienie „w ogólności” i „wyjaśnienie naukowe” stanie się bardziej istotne przy
omawiania koncepcji Hayeka. Ta, którą sformułował na bazie omówionej powyŜej teorii
umysłu, ma bowiem bardzo indywidualne piętno. Mówiąc inaczej odnosi się do aktywności
jednostki i odwołuje się do poziomu jej indywidualnych procesów umysłowych. Abstrahuje
zatem od społecznego aspektu działalności naukowej, który był tak istotny dla Peirce’a. Nie
oznacza to w Ŝadnym razie, Ŝe Hayek ignorował ów społeczny aspekt. Przeciwnie, z innych
jego publikacji moŜemy wyczytać, Ŝe nadawał mu kluczowe znaczenie.82 Utrzymywał
jednakŜe, Ŝe u podstaw owego społecznego procesu uprawiania nauki leŜą nasze własne
schematy umysłowe. Ich naleŜyte zrozumienie lepiej pozwala zrozumieć komunikacje między
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jednostkami (badaczami) i ustalenie jakiś spójnych i wspólnych modeli badanego zjawiska.
W tym kontekście, przy omawianiu „wyjaśnienia” u Hayek’a, nie posługujemy się
przymiotnikiem „naukowe”, tak długo jak długo owe, indywidualne umysłowe procesy nie
zostaną odniesione do intersubiektywnej komunikacji.
Ogólnie, moŜna pokusić się o następującą typologie modeli wyjaśniania:
1. Do pierwszej kategorii naleŜeć będą modele przyczynowe, albo ujmując kwestie nieco
szerzej, modele realistyczne (choć współcześnie są one reprezentowane prawie
wyłącznie przez przyczynowe). Interpretacje te zakładają, Ŝe zarówno opis wyjaśnianego
zjawiska jak teŜ procesów, które składają się na owe wyjaśnienie jest literalnym
odzwierciedleniem rzeczywistości faktycznie istniejącej i obserwowanej. Interpretacje te
zatem, zakładają z góry jakąś ontologię (istnienie świata zewnętrznego) jak teŜ
towarzyszy im silne załoŜenie epistemologiczne o dostępie poznawczym do tego świata.
Najbardziej znanym współcześnie przedstawicielem tej koncepcji będzie późny Salmon
oraz Strevens.83
2. Drugą kategorię stanowią interpretacje epistemologiczne. Te z kolei nie wypowiadają
się nad faktycznym istnieniem określonych zjawisk czy procesów, uznają natomiast, Ŝe
ich odpowiednie usystematyzowanie jest korzystne dla uporządkowania ludzkiego
doświadczenia.
3. Częściowym rozwinięciem interpretacji epistemologicznych są te propozycje, które
przedstawiają kwestie wyjaśnienia w postaci określonych schematów wnioskowań.
Wychodząc od w miarę szerokiego, fenomenologicznego opisu tych procesów, które
faktycznie stosujemy, kiedy w języku potocznym mówimy, iŜ jakieś zjawisko jest
przedmiotem naszego wyjaśnienia, koncepcje te próbują ująć owe procesy w spójne
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wnioskowania, niekoniecznie posługując klasycznym rachunkiem zdań czy predykatów.
Do nich naleŜy między innymi koncepcja van Fraasena oraz jej rozwinięcie
zaproponowane przez Groblera. Zwłaszcza ten pierwszy był wpływowym krytykiem
realizmu przyjmując, Ŝe nauka teoretyczna jest raczej kreatywnym procesem
konstruowania kolejnych modeli niźli procesem odkrywania jakiś niedających się
zaobserwować prawd. Z pewnych względów warto będzie koncepcjom tym przyjrzeć się
bliŜej.
4. Wyjaśnienie w ujęciu nauk neurokonitywistycznych.
Mając na uwadze powyŜszą typologię oraz omówione w poprzednich rozdziałach
teoriopoznawcze załoŜenia, koncepcja realistyczna (przyczynowa) nie moŜe zostać w
niniejszej pracy przyjęta. Jej dzisiejsi protagoniści zdają się nie zauwaŜać osiągnięć Hume’a
czy Kanta w obszarze filozofii poznania. Zwłaszcza ten pierwszy był gruntownym krytykiem
przyczynowości jako domniemanej, fundamentalnej cechy zewnętrznej rzeczywistości.
Przyczynowość jest w jego ujęciu wyłącznie jednym z przeświadczeń (beliefs) silnie
wpływających na nasz sposób postrzegania świata, ale jednocześnie z samą konstrukcją
świata mogących mieć niewiele wspólnego. Jest to zatem konstrukcja naszego umysłu i jego
projekcja niźli jakakolwiek relacja zachodząca w zewnętrznym świecie. Nie oznacza to
oczywiście, Ŝe ów zewnętrzny do poznającego podmiotu świat jest wolny od przyczynowości.
Problem w tym, Ŝe my do tej relacji (jeśli ona istnieje) bezpośredniego dostępu nie mamy.
Pojęcie przyczynowości jest zatem jedną z tych kategorii, która porządkuje nam nasze
doświadczenie, czyniąc całość spostrzeŜeń bardziej spójnymi. W zasadzie przypomnienie
tych załoŜeń powinno wystarczyć do odrzucenia tych koncepcji, niemniej w dalszej części
będę wracał do tej krytyki omawiając m.in. koncepcję Hempla.
Wyjaśnienie w ujęciu nauk neurokonitywistycznych w zasadzie nie zostałoby tu wyróŜnione,
gdyby nie fakt, Ŝe przedstawiona osobno myśl Hayek’a moŜe być przyporządkowana takiemu
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ujęciu. U jej podstaw bowiem tkwi pewna filozofia umysłu silnie podporządkowana wynikom
badań neurokonitywistycznych. Trzeba mieć jednak świadomość, Ŝe badania te są na tyle
mało zaawansowane, Ŝe na chwilę obecną pozwalają na bardzo róŜnorodne interpretacje.
Wiele z nich posiłkuje się jakaś wiedzą nt. sieci neuronowych, ale takŜe sięga do
teoretycznych modeli psychologicznych, które z faktycznymi badaniami empirycznymi mają
zgoła niewiele wspólnego. DuŜa część tych badań obraca się wokół pojęcia sztucznej
inteligencji, przyjmując jakiś model konstruowania tejŜe tj. aktywnego budowania wiedzy i
odwoływania się do niej w procesie tworzenie koherentnego modelu i jego modyfikowania.
Ciekawą konkluzją tych badań jest propozycja odmiennego postawienia problemu. Pytanie:
„Co to jest wyjaśnienie?” wydaje się bowiem pytaniem źle postawionym. Jeśli bowiem
akceptujemy pewien relatywizm poznawczy (a stojąc na gruncie neuronauk naleŜy go
zaakceptować), to powinniśmy raczej pytać: „Co to jest wyjaśnienie w systemie
kognitywnym S?”84. W ten sposób jawią się nam dwa problemy. Problem pierwszy to ocena
systemu kognitywnego S. Na ile system ten jest spójny, koherentny i adekwatny dla ludzkiego
poznania, aby w jego ramach mogło dojść do poznania i wyjaśnienia rzeczywistości w sposób
znaczący dla jednostki lub ludzkości. Problem drugi, niejako wtórny, to czym jest owo
wyjaśnienie w ramach tego systemu. Zupełnie z innego punktu widzenia takie postawienie
problemu przypomina kwestie tzw. „wiedzy zastanej” oraz wyjaśnienia w świetle tej wiedzy
jak teŜ ewentualnej rewizji wiedzy zastanej. Problem ten będzie omawiany niŜej przy okazji
koncepcji Groblera.
Spośród zatem wymienionych powyŜej propozycji poniŜej omówione zostaną interpretacje
epistemologiczne (Hempel i Openheim oraz wczesny Salmon) oraz koncepcje van Fraasena w
rozwinięciu dokonanym przez Groblera. Osobno takŜe omówię czym jest wyjaśnienie u
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Hayeka w kontekście jego teorii umysłu i wskaŜę, iŜ w istocie wpisuje się ono w uprzednie
ujęcia, a w szczególności model Hempla. Koncepcje te wydają się co najmniej w kilku
punktach komplementarne.

Model wyjaśnienia naukowego wg Hempla i Oppenheima.
Hempel i Oppenheim zaproponowali swój dedukcyjno-nomologiczny model wyjaśnia w roku
1948.85 W zasadzie moŜna powiedzieć, Ŝe swoim artykułem zainicjowali badania nad naturą
wyjaśnienia jak teŜ i spory w tym zakresie, które trwają do dzisiaj (czego między innymi
rezultatem jest omawiana powyŜej typologia). Jednocześnie zaproponowany przez nich model
stał się koniecznym punktem odniesienia przy kaŜdej monografii zahaczającej o problem
wyjaśnienia. Niestety w większość jest on traktowany jako kontrprzykład. Sformułowano
przeciwko niemu cały szereg mniej bądź bardziej trafnych zarzutów, które częściowo samych
autorów zmusiły do jakiejś weryfikacji swojego stanowiska. Jak zaznaczyłem to juŜ na
wstępie tej pracy model ten, mimo jego niedoskonałości będzie istotnym punktem odniesienia
w niniejszej pracy, moim zdaniem nie tracący na aktualności. Omówmy go zatem pokrótce:
Model dedukcyjno-nomologiczny stanowi pewien schemat wnioskowania gdzie wnioskiem
jest explanandum

(to co wyjaśniamy), a przesłanką jest explanans (zbiór zdań

wyjaśniających). Explanans musi obejmować przynajmniej jedno prawo przyrody (nomos),
które stanowi istotny element wnioskowania (bez tego prawa wnioskowanie jest zawodne).
Ponadto explanans musi mieć treść empiryczną, która moŜe być sfalsyfikowana, a zdania
naleŜące do niego muszą być prawdziwe. JeŜeli prawo w explanansie ma charakter
statystyczny, a explanandum stanowi prawidłowość statystyczna, wówczas model nazywamy
dedukcyjno-statystycznym. Jeśli w explanandum mamy pojedyncze zdarzenie i określamy
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prawdopodobieństwo jego wystąpienie ze względu na statystyczne prawo zawarte w
explanansie, wówczas model nazywamy indukcyjno-statystycznym.86
Schemat wnioskowania wygląda zatem następująco:

Z1, Z2, Z3, …. Zn

- zbiór zadań wyjaśniających

P1, P2, P3, … Pn

- zbiór zdań obejmujący zgeneralizowane regularności sformułowane w

postaci praw (wystarczy jedno takie zdanie) – zarówno zdania Z jak i P stanowią explanans
_____________________________________________
E

- explanandum – zdanie stanowiące korelat wyjaśnianego zjawiska.

A przedstawiając to na przykładzie (celowo zaczerpniętym spoza obszaru nauk ścisłych):

Z

- Bank centralny w kraju P obniŜył kwoty kredytu refinansowego

P1

- ObniŜenie stóp procentowych powoduje iŜ kredyty bankowe stają tańsze i prowadzi

do wzrostu ilości pieniądza na rynku
P2

- Wzrost ilości pieniądza na rynku powoduje zwiększenie popytu na dobra

konsumpcyjne
P3

- Zwiększenie popytu na dobra konsumpcyjne powoduje wzrost ich cen (wzrost

inflacji)
_____________________________________________
E

86

- W kraju P zaobserwowano wzrost inflacji mierzonej rok do roku o 3,5%

Por. (Grobler, 2006) s. 104
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W powyŜszym przykładzie eksplanans skonstruowany jest w sposób szczególny. Składa się
głównie ze zdań mających charakter prawo – podobnych generalizacji i jednego zdania
obserwacyjnego. Gdyby bliŜej przyglądnąć się temu przykładowi to okazałoby się, Ŝe prawopodobne generalizacje mają charakter raczej statystyczny. W istocie bowiem obniŜenie stóp
procentowych zwykle prowadzi do potanienia kredytów bankowych albo teŜ w większości
przypadków. Podobnie konkluzja E ma charakter statystyczny, co wynika z samego sposobu
mierzenia inflacji. Polega on bowiem na konstruowaniu reprezentatywnego koszyka dóbr,
obserwowaniu zmian cen dóbr w owym koszyku i wielokrotnemu uśrednianiu obserwacji.
PowyŜszy przykład zatem po delikatnej modyfikacji stanowiłby model dedukcyjnostatystyczny. Jak widać nie róŜnią się one co do istoty.
Nieco odmienny natomiast jest model indukcyjno – statystyczny. Odnosi się on bowiem do
wyjaśnienia pojedynczego zdarzenia na podstawie prawa o charakterze statystycznym.
Wyobraźmy sobie zatem, Ŝe w konkluzji powyŜszego przykładu mamy stwierdzenie E –
„cena masła wzrosła o 10%” (choć to teŜ co prawda jest jakieś uśrednienie). Podstawowa
odmienność modelu IS to wymóg aby prawo statystyczne P wyraŜało prawdopodobieństwo
większe od 50%. Tylko w takim przypadku wnioskowanie co do pojedynczego zdarzenia
będzie prawidłowe. Jeśli zatem prawo P zostanie sformułowane w następujący sposób:
„PodwyŜszenie stóp procentowych prowadzi do potanienie kredytów bankowych w 35%
przypadków” – to według modelu IS Hempla nie będzie moŜna tu przeprowadzić Ŝadnego
sensownego wnioskowania.
Wszystkie te modele wyróŜnia konieczność sformułowania w eksplanansie (czyli jako
element przesłanki wyjaśniającej) jakiegoś prawa przyrody czy to o charakterze
bezwzględnym czy teŜ statystycznym, czy teŜ raczej jakiejś regularności prawo-podobnej.
Nastręcza to niejednokrotnie wielu problemów. Nie zawsze bowiem potocznie rozumiane
wyjaśnienie odwołuje się praw lub podobnych im generalizacji. Jeszcze więcej problemów

78

dostarcza wymóg prawa statystycznego gdzie element prawdopodobieństwa ma być większy
od 50%. Te i inne uwagi doprowadziły do sformułowaniu szeregu zastrzeŜeń do modelu D-N,
które w literaturze obszernie podparte są znanymi przykładami. Do najwaŜniejszych zarzutów
naleŜą:
1. Problem eksplanacyjnej relewancji
2. Problem asymetrii wyjaśniania
3. Problem wymogu aby jedną z przesłanek w eksplanansie było prawo, implikujące
eksplanandum.
4. Problem wymogu wysokiego prawdopodobieństwa w prawie statystycznym w modeli IS
5. Problem wymogu maksymalnej szczegółowości
Ad.1)
Problem eksplanacyjnej relewancji (czy teŜ problem czynników przyczynowo istotnych)
podniesiony został między innymi przez Salmona. Zarówno ten problem jak i pozostałe
moŜna zobrazować przykładami wnioskowań, które wydają się spełniać warunki modelu DN, a jednocześnie pozostają sprzeczne ze zdroworozsądkowym rozumieniem procesu
wyjaśniania tworząc paradoksy. Za Strevensem87 i Groblerem88 przedstawię dwa takie
przykłady:
Z1

- ŁyŜeczka soli została zaczarowana

Z2

- Sól została umieszczona w wodzie

P1

- Zaczarowana sól rozpuszcza się w wodzie

_______________________________________________
E

- Sól rozpuściła się w wodzie

87

(Strevens, 2010)

88

(Grobler, 2006)
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Z1

- Jan zaŜywa pigułki antykoncepcyjne

P1

- Osoby zaŜywające pigułki antykoncepcyjne nie zachodzą w ciąŜę

________________________________________________
E

- Jan nie zaszedł w ciąŜę

W obu tych przykładach rozumowanie prowadzi do zadziwiającej konkluzji, iŜ zjawiska
wedle naszej wiedzy irrelewantne, nie mające Ŝadnego wpływu na eksplanandum, stały się
istotnym elementem rozumowania. Problem jednak nie tkwi w samym modelu ale raczej w
owej wiedzy, którą dysponujemy na chwilę, w której podejmuję się wyjaśnienia. Model D-N
jest modelem epistemologicznym. NaleŜy zatem wyraźnie rozdzielić sferę samego
rozumowania od jego poprawności od np. prawdziwości zaobserwowanych przesłanek czy teŜ
trafności i dokładności sformułowanego prawa. Jakkolwiek brzmiałoby to paradoksalnie w
obu przypadkach rozumowanie jest prawidłowe, a schemat wnioskowania poprawny. Problem
natomiast tkwi w prawo-podobnej regularności, która najpierw została zaobserwowana, a
następnie poddana interpretacji poprzez sformułowanie w określonym języku. W pierwszym
przypadku błędnie zidentyfikowano kwestię czarów jako naleŜącą do owej regularności.
Zapewne kolejne próby z tą samą łyŜeczką lecz nie zaczarowaną doprowadzą do korekty
owego prawa. W tym drugim przypadku wydaje się, Ŝe problem tkwi w sposobie
sformułowanie owego prawa. Poza tym jednym zdaniem, które go opisuje, w domyśle jest
jeszcze cały bagaŜ wiedzy towarzyszącej (zastanej), która jest milcząco przyjęta w
rozumowaniu (np. poza tym, Ŝe wiemy iŜ męŜczyźni nie zachodzą w ciąŜe, to wiemy takŜe co
to jest antykoncepcja, rozumiemy z grubsza jej mechanizm, wiemy co to jest pigułka i Ŝe jej
zaŜywanie polega na regularnym jej połykaniu, a niekoniecznie wcieraniu w skórę).
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Znaczenie wiedzy zastanej i jej wpływu na wyjaśnienie znał juŜ Popper, rozwinął Lacatos, a
bardzo trafnie sformalizował Grobler, o czym będzie mowa w dalszej części.
Ad) 2
Problem asymetrii wyjaśniania, oraz pokrewny mu problem wspólnej przyczyny, przedstawia
się zwykle na przykładach „masztu i jego cienia” oraz „barometru i burzy”.89 Przedstawmy je:

Z1

- Długość cienia rzucanego przez maszt w słoneczny dzień D o godzinie H wynosi X1

P1

- Prawa optyki (zasada promieni słonecznych padających prosto bez odchyleń)

P2

- Prawa trygonometrii – określony tg kąta tworzonego przez promień słońca

przechodzący przez szczyt masztu oraz podstawę
__________________________________________________
E

- Wysokość masztu wynosi X2

Z1

- Wskazówka barometru spadła

P1

- Ilekroć spada wskazówka barometru nadciąga burza

__________________________________________________
E

- Nadciąga burza

W tym pierwszym zatem przypadku wyjaśniamy wysokość masztu długością jego cienia.
Wydaje się to kontr-intuicyjne, gdyŜ to nie wysokość masztu zaleŜy od jego cienia a raczej
odwrotnie, długość cienia jest zdeterminowana m.in. wysokością masztu. W drugim zaś
przypadku trudno pogodzić się, Ŝe faktem, Ŝe to barometr i jego wskazania są sprawcą
nadciągającej burzy. W obu przypadkach, głęboko zakorzenione myślenie przyczynowe daje

89

Por. (Grobler, 2006) i (Strevens, 2010)
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o sobie znać niepokojem poznawczym. UŜywając języka Hume’a, nasze przeświadczenia o
istnieniu owego przyczynowego związku nie pozwala pozytywnie ocenić powyŜszych
rozumowań. Z oboma rzekomymi paradoksami moŜna rozprawić się poprzez wzbogacenie
opisu prawo-podobnych regularności (por. argumentacja powyŜej) o elementy przemilczane.
W tym pierwszym przypadku przemilczanym elementem jest dodatkowa okoliczność, iŜ
długość cienia się zmienia, podczas gdy kolejne zastosowania praw optyki i trygonometrii
prowadzą do uzyskania stałego wyniku co do wysokości masztu. W tym drugim zaś
przypadku, trudno wyobrazić sobie, iŜ badacz posługujący się barometrem nie zna zasad jego
działania. Owa wspólna przyczyna dla dwóch zjawisk – ciśnienie atmosferyczne – jest zatem
milcząco załoŜona w samej konstrukcji barometru. Problemem nie jest zatem sam model i
schemat wnioskowania, co raczej uproszczony sposób zapisywania zdań w eksplanansie.
Oba zarzuty jednak (asymetrii i wspólnej przyczyny), niezaleŜnie do faktu, Ŝe podane
przykłady są niezbyt trafne moŜna przeformułować. Wcale nierzadko bowiem jedyna wiedza,
którą mamy to stwierdzenie regularności i korelacji dwóch zjawisk. Nawet bardzo dokładne
sformułowanie zdań w eksplanansie nie doprowadzi do rozstrzygnięcia problemu
„przyczynowania” – albo mówiąc innym językiem: Nie jest w stanie wytworzyć w nas
przeświadczenia o owym przyczynowaniu, tudzieŜ, przeświadczenia o tym, która spośród
badanych wielkości jest zmienną zaleŜną a która niezaleŜną. Podajmy taki przykład: Z badań
eksperymentalno

–

behawioralnych

wiemy

Ŝe

istnieje

silna

korelacja

pomiędzy

subiektywnym poczuciem szczęścia u męŜczyzn a stanem małŜeńskim – trywialnie
kawalerowie są statystycznie mniej szczęśliwi. MoŜemy zatem, stosując model IS wyjaśniać
subiektywne poczucie szczęścia męŜczyzny A jego wstąpieniem w związek małŜeński.
Równie uprawnione będzie jednak wyjaśnienie, iŜ poniewaŜ męŜczyzna A był szczęśliwy,
wstąpił w związek małŜeński. Gdybyśmy konsekwentnie chcieli zastosować tu przyczynową
koncepcję wyjaśniania, to naleŜałoby powiedzieć, Ŝe owo subiektywne poczucie szczęście nie
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jest w Ŝaden sposób wyjaśnione, a dostrzeŜona korelacja pozostaje bez znaczenia. Ten
przykład pokazuje takŜe, Ŝe przyczynowa koncepcja wyjaśniania nie dopuszcza w zasadzie
hipotetyczności naszej wiedzy, a w szczególności wiedzy o prawach rządzących naturą.
Związek przyczynowy winien być określony jednoznacznie. Jakakolwiek wątpliwość
dotycząca kierunku przyczynowania powoduje, iŜ ten fragment naszej wiedzy o świecie
naleŜy odrzucić, jako niewyjaśniony.
Ad 3)
Kolejny zarzut formułowany przez zwolenników koncepcji przyczynowej skierowany jest
wprost na wymóg aby jedno ze zdań wyjaśniających zawierało prawo lub ową prawopodobną regularność, oraz aby regularność ta implikowała bezpośrednio wyjaśniany fenomen.
Strevens podaje tu przykład wypadku drogowego, którego bezpośrednią przyczyną był
poślizg motocykla spowodowany częściowym oblodzeniem nawierzchni.90 Przykład jednak
moim zdaniem jest wyjątkowo nietrafiony i domniemany problem wynika raczej ze sposobu
sformułowania wyjaśnienia. Sam język bowiem narzucił tu model przyczynowy i
wyeliminował zdania mające charakter praw. To samo wyjaśnienie moŜna jednak przedstawić
w inny sposób. śebyśmy mogli stwierdzić, Ŝe oblodzenie nawierzchni było przyczyną
poślizgu to musimy dysponować wiedzą o pewnej regularności, jaką jest ślizganie się po
lodzie. Ujmując to bardziej „naukowo”, koniecznym elementem tego wyjaśnianie są prawa
mechaniki obejmujące zagadnienie tarcia i współczynnika tarcia, który dla lodu i gumowych
opon będzie bliski zero.
Istotniejszym zarzutem sformułowanym przez Scrivena91 jest kwestia wyjaśnienia w modelu
D-N ewolucji określonej cechy w Ŝywym organizmie. Zgodnie ze znanymi prawami ewolucji,

90

(Strevens, 2010) s 6

91

(Scriven, 1959)
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określona cecha wyewoluowała gdyŜ była ona korzystna dla danego gatunku. MoŜemy jednak
załoŜyć, Ŝe obok tej cechy byłoby jeszcze wiele innych co najmniej tak samo korzystnych,
które jednak niewyewoluowany z róŜnych powodów (nie wystąpiła odpowiednia mutacja lub
szczególne warunki zewnętrzne zapobiegły tej ewolucji). Zarzut sprowadza się w istocie do
ukrytego wymogu silnej predyktywności modelu D-N. Wnioskowanie w tym modelu bowiem
powinno być niezawodne, co oznacza, Ŝe posiadając prawidłowo sformułowany zbiór
przesłanek w eksplanansie, konkluzja w eksplanandum jest konieczna i tylko jedna. Innymi
słowy, sytuacja w której na podstawie przesłanek moglibyśmy przedstawić róŜne wnioski
podwaŜa model. Prawa ewolucji są zatem zarzutem trafnym. Zgadzamy się bowiem co do
tego, Ŝe są one niewątpliwie prawami. Zgadzamy się takŜe, iŜ na podstawie tychŜe praw
moŜemy podać wyjaśnienie dlaczego akurat dane cecha wyewoluowała w danym gatunku.
Jednocześnie musimy zgodzić, iŜ na podstawie praw ewolucji nie mamy moŜliwości
przewidywania jakie cechy wyewoluują w przyszłości lub teŜ wyjaśnienia dlaczego spośród
grupy cech moŜliwych do wyewoluowania, przewaŜyła właśnie ta cecha a nie Ŝadna inna.
Podobne problemy obserwujemy teŜ w wyjaśnieniach o charakterze historycznym (dlaczego
akurat w Rosji wybuchła rewolucja robotnicza?) lub socjologicznym. Hempel był świadom
tych ułomności modelu i w odpowiedzi powoływał się na naszą niekompletną wiedzę co do
praw rządzących określonymi zjawiskami jak teŜ niekompletną wiedzę, co do okoliczności
składających się na daną „ścieŜkę” zdarzeń. Tym samym uznawał, Ŝe tego rodzaju
wyjaśnienia mają charakter wyjaśnień częściowych. Nie będę rozwijał tutaj tego zagadnienia,
gdyŜ moim zdaniem dotyka ona znacznie powaŜniejszej kwestii, która jest przedmiotem
niniejszej pracy, czyli granic wyjaśnienia w ogólności. W tym miejscu ograniczę się tylko do
stwierdzenia, Ŝe Ŝaden z innych modeli wyjaśniania równieŜ nie jest w stanie poradzić sobie
ze złoŜonością materii będącej przedmiot dociekań. W szczególności model przyczynowy, nie
wyjdzie poza ogólnikową próbę rekonstrukcji kolejnych zespołów rzekomych przyczyn, które
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doprowadziły właśnie do ukształtowanie się takiej, a nie innej ścieŜki ewolucyjnej. Ze
względu jednak na tą samą niewiedzę nie wyjdziemy tu poza intuicyjne rozumienie
zagadnienia. Bez względu zatem czy przyjmiemy, Ŝe wyjaśnienie będzie dokonywane
modelem D-N czy teŜ przyczynowym, w obu przypadkach pozostaniemy równie
nieusatysfakcjonowani.
Ad.4)
DuŜo powaŜniejsze zarzuty moŜna sformułować w odniesieniu do modelu I-S. Analizując je,
wydaje się, Ŝe Hempel proponując ten model załatał niejako dziurę w modelu D-N,
rozluźniając nieco sztywność wnioskowania z jednej strony, a z drugiej odpowiadając na
prostą obserwacje, iŜ bez wnioskowań o charakterze statystycznym, nauka w zasadzie obejść
się nie moŜe. Osobną kwestią (poza zainteresowaniem modeli epistemologicznych) jest to czy
owe, li tylko statystycznie uchwytne prawidłowości wynikają z naszej niewiedzy co do
deterministycznego

prawa,

czy

teŜ

są

one

jednak

odzwierciedleniem

jakieś

indeterministycznej i probabilistycznej struktury świata. Do tej kwestii powrócimy jeszcze w
ostatnim rozdziale.
Problem wymogu wysokiego prawdopodobieństwa wydaje się jednym z mankamentów
modelu, który wynika ze zbyt ścisłego przywiązania do modelu jednoznacznego. NaleŜy
jednak zauwaŜyć, Ŝe nawet wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia nie prowadzi
do jednoznacznej konkluzji. Nawet przy prawdopodobieństwie wynoszącym 99%, zawsze
moŜemy spodziewać się, Ŝe zajdzie ten 1% nieoczekiwanych rezultatów. Z drugiej zaś strony
wyjaśniane zjawisko moŜe wystąpić pomimo, iŜ nie zaszły okoliczności implikujące owe
99% szans na jego wystąpienie. Przykłady moŜna mnoŜyć. Najliczniejsze z nich występują w
obszarze medycyny. Tam bowiem stosowane są leki wspomagające (mniej bądź bardziej
silnie) leczenie określonych chorób. Zastosowanie danego medykamentu tłumaczy
statystycznie powrót do zdrowia. Powrót do zdrowia moŜe jednak nastąpić i bez danej kuracji
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jak teŜ pomimo kuracji pozytywne objawy nie wystąpią. W takich przypadkach najbardziej
problematyczny jest

wymów

wysokiego

prawdopodobieństwa.

Jego

konsekwentne

zastosowanie prowadziłoby do odrzucenie licznych stosowanych sposobów leczenia.
Zaawansowane stadia raka jak powszechnie wiadomo prowadzą do śmierci. Zastosowanie
radio- lub chemioterapii daje szanse na wyzdrowienie, które w zaleŜności od charakteru raka i
stopnia jego zaawansowanie mogą być szacowane nawet na znacznie poniŜej 50%. Pomimo
tego trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, Ŝe ewentualne wyleczenie wyjaśniamy właśnie
zastosowaniem

tej

terapii.

Scriven

podaje

tu

trafny

przykład

diagnostyczny92.

Prawdopodobieństwo wystąpienia częściowego paraliŜu na skutek przebytego nieleczonego
syfilisu jest bardzo niskie. Ale prawie wyłącznie syfilis moŜe być przyczyną owego paraliŜu.
Poszukiwanie wyjaśnienia w tym obszarze wydaje się zatem oczywiste. Model I-S tego
jednak nie dopuszcza. Sam Hempel jak i jego protagoniści w obronie przed powyŜszymi
zarzutami podnosili, Ŝe w powyŜszych przypadkach mamy do czynienia jedynie z
wyjaśnieniem częściowym. Wydaje się, Ŝe naleŜałoby pójść dalej i przyznać, Ŝe sam model IS moŜe prowadzić wyłącznie do częściowego wyjaśnienia. Wtedy jednak róŜnica pomiędzy
wyjaśnieniem częściowym, gdzie stosujemy wymóg wysokiego prawdopodobieństwa i
wyjaśnieniem częściowym gdzie prawdopodobieństwo jest niskie staje się nieodróŜnialny.
Odniesienie do powyŜszych zarzutów domaga się zatem jakiejś korekty samego modelu.
Alternatywę zaproponował Salmon, choć później się z niej wycofał. Model statystycznorelewantny, o którym będzie mowa niŜej, znacznie lepiej radzi sobie z takimi przypadkami.
Ad.5)
Dodatkowym warunkiem dla modelu I-S, sformułowanym przez Hempla jest wymóg
maksymalnej szczegółowości. Aby model mógł być prawidłowo stosowany cała dostępna,

92

(Scriven, 1959) s. 480
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relewantna wiedza musi być uwzględniona w wyjaśnieniu statystycznym. W zasadzie wymóg
ten nie powinien dotyczyć li tylko modelu I-S. We wcześniejszych przykładach
wskazywałem, Ŝe liczne paradoksy formułowane przez przeciwników, w istocie brały się z
szeregu milczących załoŜeń lub pomijania istotnych elementów naszej wiedzy we
wnioskowaniach. Zarzut skonkretyzowany przez Coffa’e93 sprowadza się do tego, iŜ
relatywizuje się ów wymóg do sytuacji epistemicznej badacza. OtóŜ wymóg obejmuje
uwzględnienie znanych okoliczności, a wszak istnieje jeszcze cały szereg okoliczności nie
znanych badaczowi które mogą wpływać na badane zjawisko. Zarzut jest oczywiście
redagowany z perspektywy zwolennika koncepcji przyczynowej. W zasadzie pozostaje
odwołanie się do poprzednich moich twierdzeń. Postulat uwzględniania nieznanych
okoliczności nic nie wnosi. Z natury nie mogą one być uwzględnione. W istocie modele
Hempla są zrelatywizowane do naszej aktualnej wiedzy. To jednak raczej ich zaleta, a nie
wada. W ten sposób trafniej oddają proces badania naukowego i jego praktyczne aspekty.

Model statystyczno-relewantny
Statystyczno – relewantny model wyjaśniania naukowego został zaproponowany przez
Wesley Salmona w 1971 r. w tekście „Statistical explanation”94. Model ten stanowił
alternatywę dla modelu D-N a przede wszystkim I-S. Na czym polega wyjaśnienie w tym
modelu? PrzybliŜę to obszernym cytatem z własnego artykułu poświęconego krytyce tego
modelu:
RozwaŜmy jakąś klasę lub populację A. W klasie tej atrybut C będzie statystycznie
relewantny względem innego atrybutu B wtedy i tylko wtedy, jeŜeli P (B/A.C) ≠
P(B/A), a zatem jeŜeli prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem zaistnienia
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(Strevens, 2010) s. 9

94

(Salmon, Jeffrey, & Greeno, Statistical Explanation and Statistical Relevance, 1971)
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zdarzeń A i C jest róŜne od prawdopodobieństwa zdarzenia B uwarunkowanego
wyłącznie przez A. Zasadę powyŜszą zilustruję przykładem pochodzącym od autora
tego modelu (który to przykład zresztą słuŜył jako narzędzie krytyki modelu DN).
Interesująca nas populacja to zbiór ludzi oraz dwa podzbiory – męŜczyźni i kobiety. W
obrębie tej populacji badamy relewancje dwóch atrybutów: stan ciąŜy oraz zaŜywanie
pigułek antykoncepcyjnych. Stwierdzamy co następuje:
P(Ciąza|Człowiek.MęŜczyzna.ZaŜywa pigułki) = P(CiąŜa|Człowiek.MęŜczyzna) = 0,
podczas gdy P(CiąŜa|Człowiek.Kobieta.ZaŜywa pigułki) ≠ P(CiąŜą|Człowiek.Kobieta),
przy załoŜeniu oczywiście Ŝe nie wszystkie kobiety w populacji zaŜywają pigułki
antykoncepcyjne.

W

takiej

sytuacji

stwierdzamy,

Ŝe

zaŜywanie

pigułek

antykoncepcyjnych jest statystycznie relewantne w stosunku do zajścia w ciąŜe,
wyłącznie w odniesieniu do kobiet. W odniesieniu do męŜczyzn zaŜywanie pigułek jest
irrelewantne.
Kluczowym pojęciem (i warunkiem prawidłowości zastosowania modelu SR
sformułowanym przez Salmona) jest tzw. rozkład jednorodny (homogenous partition).
O rozkładzie jednorodnym klasy A mówimy wówczas gdy, istnieje zestaw podklas lub
elementów Ci naleŜących do A, takich, Ŝe są one wzajemnie rozłączne i kompletne
gdzie P(B|A.Ci) ≠ P(B|A.Cj) dla kaŜdego Ci ≠ Cj i gdzie nie istnieje Ŝaden dodatkowy
atrybut Dk w A taki, Ŝe P(B|A.Ci) ≠ P(B|A.Ci.Dk).
W modelu SR zatem wyjaśnienie, dlaczego jakiś element x w danej klasie
charakteryzujący się atrybutem A posiada atrybut B, składa się z następującego
zestawu informacji:
Uprzednie prawdopodobieństwo B od A : P(B|A) = p.
Rozkład jednorodny A ze względu na B, (A. C1, … A. Cn), razem z
prawdopodobieństwem B ze względu na kaŜdy element rozkładu: P(B|A.Ci) =pi oraz
Elementy rozkładu do których naleŜy element x.
Znowu posłuŜę się przykładem pochodzącym od autora. Przypuśćmy, Ŝe chcemy
wyjaśnić przy wykorzystaniu modelu SR, dlaczego pacjent x z zakaŜeniem bakteryjnym
(S), szybko powraca do zdrowia (Q). Niech T (-T) oznacza sytuację, w której pacjent x
poddany jest (lub nie) leczeniu penicyliną, a R(-R) oznacza, iŜ dany szczep bakterii jest
odporny (lub nie) na działanie penicyliny. Musimy przy tym załoŜyć, Ŝe nie istnieją
Ŝadne inne czynniki relewantne w stosunku do szybkiego powrotu do zdrowia. W
opisanym stanie mamy cztery moŜliwe kombinacje właściwości: T.R, -T.R, T.-R, -T.-R.
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Przypuśćmy, Ŝe zachodzi: P(Q|S.T.R) = P(Q|S.-T.R) = P(Q|S.-T.-R) ≠ P(Q|S. T.-R),
czyli Ŝe prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia przy zakaŜeniu jest takie
samo dla pacjentów którzy zostali zakaŜeni szczepem odpornym na penicylinę,
niezaleŜnie od tego, czy byli oni poddani leczeniu penicyliną, czy teŜ nie oraz takie
samo jak i tych, którzy nie byli poddani temu leczeniu. Inaczej w przypadku pacjentów,
którzy zakaŜeni

zostali

szczepem nie odpornym i

poddani

byli

leczeniu

penicylinowemu. Tu prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia jest róŜne
(jak moŜna się spodziewać znacząco większe). W tym przypadku [S. (T.R ∨ -T.R ∨ -R.T)], [S.T.-R] stanowi rozkład jednorodny S ze względu na Q. Wyjaśnienie SR
obejmujące szybki powrót do zdrowia x’a będzie składało się ze stwierdzenia
prawdopodobieństwa szybkiego powrotu do zdrowia w grupie wszystkich zakaŜonych (
tj.(i) powyŜej ), ze stwierdzenia prawdopodobieństwa szybkiego powrotu do zdrowia w
kaŜdym spośród dwóch elementów powyŜszego rozkładu jednorodnego (tj. (ii)
powyŜej), oraz z określenia, do którego zbioru naleŜy x, czyli S.T-.R (tj. (iii)
powyŜej).95
Jak wynika, powyŜszych przykładów model, w odróŜnieniu od propozycji Hempla i
Oppenheima unika dwóch problemów: Po pierwsze abstrahuje całkowicie od pojęcia prawa
przyrody (natury). Przestaje być ono istotną przesłanką, konieczną do właściwego
wnioskowania (wyjaśnienia). W miejsce tej przesłanki proponuje Salmon poszukiwania
regularności poprzez badanie prawdopodobieństwa określonych zdarzeń. Po drugie (i ta cecha
tego modelu jest moim zdaniem znacznie istotniejsza), uwalnia wnioskowanie od
konieczności

wysokiego

wyjaśnianego.

Wystarczającym

95

prawdopodobieństwa
jest

aby

zaistnienia

określonego

prawdopodobieństwo

to

było

zdarzenia
roŜne

od

(Gorazda, 2009); Krytyka modelu, którą zaproponowałem w tym tekście jest bardzo rozbudowana i pokazuje

problemy generowane przez ten model przy próbie jego zastosowania do wyjaśnienia zjawisk społecznych.
Nadmiernie surowe wymagania modelu, w szczególności obejmujące wymóg rozkładu jednorodnego, powoduje,
Ŝe jego zastosowanie staje się niemoŜliwe. Dodatkowym problemem jest konieczność kwantyfikacji zmiennych
co jest dokonywane w znacznej części intuicyjnie. Inna kwestia, Ŝe przedstawione tam problemy mogą nie tyle
być interpretowane jako zarzuty co do modelu, skąd inąd jednego z ciekawszych w literaturze, co raczej, co do
wyjaśnialności społecznych zjawisk złoŜonych.
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prawdopodobieństwa obserwowanego w całej klasie. Analizując w poprzednim podrozdziale
model I-S wskazałem, Ŝe ta właśnie cecha tego modelu stanowi o jego największej ułomności.
W zasadzie jest to jedyny zarzut który uznaje za trafny. Model Salmona rozwiązuje ten
problem, choć niestety przy okazji generuje kilka następnych.
Aby wnioskowanie zaproponowane przez Salmona mogło być poprawne, trzeba było
uzupełnić je wymogiem rozkładu jednorodnego. Spełnienie tego w praktyce jest niemoŜliwe.
W przykładzie który powyŜej cytowałem, dotyczącym kuracji penicylinowej, aby uczynić
zadość temu wymogowi, przyjęte zostało załoŜenie, Ŝe nie istnieją Ŝadne inne czynniki
relewantne z powrotem do zdrowia, poza analizowany szczepem bakterii. Nawet osoby nie
będące lekarzami, intuicyjnie czują, Ŝe załoŜenie to stanowi nadmierną idealizację.
Czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na skuteczność działania penicyliny moŜe być
bowiem bardzo wiele. Rozsądnie byłoby teŜ załoŜyć, Ŝe poza tymi, które w jakimś sensie
mamy rozpoznane (jak np. ogólny stan odporności organizmu) istnieją jeszcze inne, które nie
zostały przez współczesną medycynę zbadane. Podobnie nierealistyczny jest wymóg
niezaleŜności podklas. Nie mając pełnej wiedzy co do wszystkich potencjalnie relewantnych
czynników, tym bardziej trudno nam określić czy rzeczywiście niektóre spośród
wytypowanych nie są współzaleŜne.
PowyŜsze zastrzeŜenia nie obalają jednak modelu. Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe z jednej
strony stanowi on próbę odtworzenia czym w istocie jest wyjaśnienie, a z drugiej strony (i to
chyba jest jego istotniejsza), stanowi on postulat normatywny: Jak powinno wyglądać
wyjaśnienie poprawne. Nawet zatem jeśli jego wymogi są nierealistyczne to wskazują nam
potencjalne kierunki krytyki zaproponowanych konkretnych wyjaśnień i tym samym drogę do
ich nieustannej korekty (o ile tylko perfekcjonizm modelu nie prowadzi do odrzucenia
większość hipotez naukowych).
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Innym problemem jest fakt, iŜ zanim przejdziemy do badania statystycznej relewancji
określonych czynników, naleŜy je uprzednio wytypować. Nie sposób bowiem wyobrazić
sobie

procesu

naukowego

wyjaśniania

wszystkich

moŜliwych,

zaobserwowanych

fenomenów. Salmon w zaproponowanym modelu zupełnie abstrahuje od etapu typowania
klas i kandydatów na statystycznie relewantny faktor. Wydaje się, Ŝe ta abstrakcja pozwoliła
mu oderwać się od pojęcia prawa natury. Typowanie bowiem dokonuje się na podstawie
dostępnej badaczowi wiedzy (wiedzy zastanej) i na podstawie przyjętych przez niego
wstępnych hipotez. Te wstępne hipotezy to nic innego jak właśnie owe załoŜone prawa natury
lub prawo-podobne regularności. To czy hipoteza obejmuje li tylko załoŜoną regularność czy
takŜe przeświadczenia co do przyczynowania to inna kwestia. NaleŜy jednak przyjąć, Ŝe
hipoteza będzie zwykle znacznie bogatsza niźli tylko spodziewana statystyczna zaleŜność.
Adekwatnie do owej hipotezy będzie dobierana klasa i podklasy atrybutów do badania
relewancji. Tym samym jednak model jawi nam się nie jako wyjaśniający określone zjawiska,
co raczej jako narzędzie do testowania hipotez. Wyjaśnieniem w takiej sytuacji będzie
łącznie: hipoteza oraz odkryta relewancja.

Wyjaśnienie według van Fraasena i Groblera
Bas van Fraasen sformułował swoją koncepcję wyjaśniania w 1980 r. w ksiąŜce The
Scientific Image i określił ją mianem konstruktywnego empiryzmu. Gwoli ścisłości
naleŜałoby powiedzieć, Ŝe konstruktywny empiryzm jest znacznie szerszą koncepcją
obejmującą nie tylko kwestie wyjaśnienia. Ta jednak stanowi jeden z centralnych elementów.
Myśl van Fraasena wkomponowuje się w podejście epistemologiczne i stanowi jego skrajną
odmianę. Podejście van Fraasena akceptuje bowiem w procesie wyjaśniania wszelkie aspekty
związane z indywidualnym rozumieniem określonych zjawisk oraz z kontekstem, w którym
podejmuje się wyjaśnienia jakiegoś fenomenu i w ramach którego formułujemy nasze
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wypowiedzi. Według niego nauka teoretyczna jest raczej twórczym procesem konstruowania
kolejnych, coraz doskonalszych i bardziej spójnych modeli, niźli odkrywaniem niezaleŜnych
prawd dotyczących nieobserwowalnego świata. Ów twórczy proces z natury musi zostać
zrelatywizowany do badacza, który się go podejmuje. Koncepcja ta zatem jest silnie
antyrealistyczna i pragmatyczna. Nic dziwnego zatem, Ŝe głównymi oponentami stali się
zwolennicy podejścia przyczynowego w tym między innymi późny Salmon. Nieco
prześmiewczo, w odpowiedzi na zarzuty Salmona, van Fraasen, zgadza się z nim, Ŝe
jednostce dysponującej wiedzą doskonałą na temat praw rządzących naturą i warunków
początkowych (demon Laplaca) czegoś stale brakuje. Nie jest to jednak, jak chciałby Salmon,
wiedza obiektywna pozwalająca na odróŜnienie procesów przyczynowych od pseudoprocesów, co raczej ludzkie zainteresowanie, które sprawia, Ŝe owe przyczynowe procesy
stają się uŜytecznym pojęciem.
Podobnie jak u Hempla wyjaśnianie jest pojęciem czysto logicznym. Jest zatem pewnym
rozumowaniem, które prowadzić ma do określonych konkluzji. Rozumowanie to jednak
oparte jest o rozwiniętą logikę pytań. Dla wyjaśniania kluczowe są pytania „Dlaczego?”.
Pytania te mają określoną strukturę składającą się z tematu, klasy kontrastu i relacji istotności.
Temat i klasa kontrastu określa kontekst, a zatem to o co pytamy. Jeśli pytanie brzmi:
„Dlaczego inflacja wyniosła 3,5%?” to jego tematem moŜe być np. samo zainteresowanie
inflacją („Dlaczego inflacja a nie deflacja?). Wówczas alternatywa (deflacja) stanowić będzie
klasę kontrastu. Tematem moŜe być takŜe zainteresowanie wskaźnikiem (dlaczego 3,5%?).
Wówczas klasę kontrastu stanowić będę wszystkie wskaźniki odmienne, choć tylko te, które
kontekst wiedzy zastanej dopuszcza. Relacja istotności (relacja wyjaśniająca) zachodzi
pomiędzy parami składającymi się z tematu i klasy kontrastu a zdaniami kandydującymi na
odpowiedzi bezpośrednie. Relacja istotności jest zaleŜna od zainteresowania pytającego.
MoŜe ona równieŜ adresować problem przyczynowania. W tym kontekście zarzuty przeciwko
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modelowi Hempla obejmujące asymetrię oraz nierozróŜnianie czynników przyczynowo
istotnych nabierają charakteru pragmatycznego. Ukierunkowane zainteresowanie badacza
będzie determinowało te zagadnienia. W odniesieniu do modeli statystycznych, van Fraasen
idzie po linii wczesnego Salmona. W miejsce niesprawnego oczekiwania wysokiego
prawdopodobieństwa zaistnienia wyjaśnianego fenomenu, odpowiedź na pytanie „Dlaczego?”
będzie wystarczająco eksplanacyjna jeśli wskaŜe, Ŝe prawdopodobieństwo zaistnienia
„tematu” jest wyŜsze niŜ jakiegokolwiek elementu z klasy kontrastu. W tym miejscu jednak
ujawnia

się,

według

Groblera

pewna

słabość

podejścia

van

Fraasena.

Pomiar

prawdopodobieństwa, według którego faworyzujemy jedno wyjaśnienia nad inne, dokonuje
się

bowiem

zgodnie

z

subiektywistyczną

interpretacją

Bayesa96.

Szacowanie

prawdopodobieństwa w tej interpretacji dokonuje się z uwzględnieniem indywidualnej
wiedzy zastanej jednostki oraz otrzymanych nowych informacji. Racjonalność przekonań
według Bayesa jest zatem odniesiona do indywidualnych załoŜeń. W tym miejscu tracimy
społeczny charakter wyjaśnienia. To co dla jednego jest wyjaśnieniem dobrym dla drugiego
moŜe takim nie być. Jednocześnie brakuje tu propozycji na kryterium, które pozwoliłoby w
jakimś sensie zobiektywizować ten proces (czy raczej uczynić go intersubiektywnym).
Mankament ten dostrzega Grobler, według którego nie moŜna oceniać mocy wyjaśniającej
wypowiedzi subiektywistycznym prawdopodobieństwem. Winno być raczej na odwrót. To
owo prawdopodobieństwo zaleŜy od mocy wyjaśniającej. Według Groblera jest to
konsekwencja odrzucenia koncepcji Peirce’a – abdukcji – wnioskowania do najlepszego
wyjaśnienia. Dla Peirce’a „empiryczna adekwatność” była tylko jednym z elementów
naukowego poznania świata. Formułowanie hipotez oraz wnioskowanie abdukcyjne i

96

O subiektywnej interpretacji Bayesa przeczytać moŜna m.in. w (Załuski, Skłonnościowa interpretacja

prawdopodobieństwa, 2008).. Jedna w orginalnych prac Bayesa dostępna jest w Internecie: (Bayes, 2002).
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dedukcyjne były równie uprawnione aby nie powiedzieć wręcz konieczne. Dla van Fraasena
wyłącznym elementem naukowości jest owa adekwatność.
Bardziej zobiektywizowane kryterium porównania mocy wyjaśniającej hipotez zaproponował
Grobler.97 Stanowi ono interesujące rozwinięcie myśli van Fraasena.
Na wstępie jednak naleŜy zaznaczyć, Ŝe jakkolwiek inspiracją dla myśli Groblera jest w
istocie logika pytań, tak przychyla się on do istotnie przeformułowanej koncepcji wyjaśniania,
którą określa mianem „zmodyfikowanej koncepcji Kuipersa – Wiśniewskiego”98. U jej
podstaw tkwią dwie istotne obserwacje. Z tą pierwszą wypada się zgodzić. Zadawanie pytań i
roztrząsanie „tematu” versus „klasa kontrastu” ukazuje wiedzotwórczy mechanizm
poszukiwania wyjaśnień. Tym samym koncepcja kładzie nacisk zarówno na tzw. kontekst
odkrycia naukowego (jak to się dzieje Ŝe badacz stawia trafną hipotezę) jaki i kontekst
uzasadnienia (badamy li tylko gotowe wytwory nauki – skonkretyzowane prawa i prawopodobne regularności lub teŜ zaproponowane z ich wykorzystaniem wyjaśnienia). Koncepcje
Hempla, Oppenheima oraz Salmona wydają się skupiać wyłącznie na kontekście uzasadnienia
(por. moje uwagi dotyczące ignorowania hipotez przy koncepcji Salmona). Takie podejście
odpowiada załoŜonemu w niniejszej pracy schematowi poznania naukowego według Peirce’a.
Druga obserwacja idzie w kierunku doprecyzowania owej relacji istotnościowej, która w
przypadku wyjaśnienia naukowego w zdecydowanej większości przypadków będzie miała
charakter kauzalny. Pytanie zatem będzie brzmiało: „Dlaczego (z jakiej przyczyny) w
układzie a zaszło zdarzenie b, a nie któreś spośród b1, ….. bk?”99 W myśl tej koncepcji
moŜemy prześledzić cały tok rozumowania oraz moŜliwe alternatywy włączenie z rewizją
wiedzy zastanej.
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(Grobler, 2006)
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(Grobler, 2006)

99

(Grobler, 2006) s. 121
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Co jednak decyduje o tym, Ŝe jedno wyjaśnienie jest lepsze od drugiego?
„…wyjaśnienie (przyczynowe) jest tym lepsze, im większą ma moc wyjaśniającą,
spośród hipotez alternatywnych, ma hipoteza wyraŜająca prawo przyczynowe, o
którym mowa w PZ(v), przy czym hipoteza ma moc wyjaśniającą tym większą, na im
więcej pytań o wyjaśnienie moŜna dzięki niej udzielić poprawnych odpowiedzi.100
Aby rozwinąć powyŜszą, ogólnie sformułowaną myśl, Grobler wprowadza szereg definicji,
które tutaj pozwolę sobie sparafrazować. Poprawna odpowiedź zostaje zrelatywizowana do
wiedzy zastanej. Zdanie wyjaśniające implikuje bowiem szereg postulatów znaczeniowych,
których spójność (ich wiarygodność jako hipotez) będziemy oceniać w świetle
dotychczasowej wiedzy. Poprawność zatem ma ściśle epistemiczny charakter. Podobnie
zrelatywizowana do wiedzy zastanej jest kwestia rozstrzygnięcia pytania przez określoną
hipotezę. Na gruncie wiedzy zastanej moŜemy teŜ (powinniśmy) odrzucić określone pytanie o
wyjaśnienie, jeśli w świetle wiedzy zastanej nie ma na nie prawdziwej odpowiedzi
bezpośredniej. Mocą zaś wyjaśniającą określonej hipotezy, nazywa Grobler sumę zbioru
pytań o wyjaśnienie rozstrzygniętych przez daną hipotezę w świetle wiedzy zastanej i sumę
zbioru pytań odrzuconych. Na podstawie powyŜszych definicji wprowadza się dwa
dodatkowe kryteria:
1. Kryterium mocy wyjaśniającej. Hipoteza wyjaśniająca będzie miała większą moc
wyjaśniającą od innej hipotezy, jeŜeli moc tej drugiej ze względu na wiedzę zastaną
zawiera się w mocy hipotezy pierwszej. Inaczej mówiąc kaŜde pytanie o wyjaśnienie
rozstrzygnięte przez hipotezę drugą jest rozstrzygnięte takŜe przez hipotezę pierwszą ale
nie odwrotnie. Hipoteza pierwsza (lepsza) rozstrzyga więcej pytań.
2. Kryterium postępowości rewizji wiedzy zastanej. Konieczność rewizji wiedzy zastanej
pojawia się wówczas gdy napotykamy na pytanie, które nie moŜe być rozstrzygnięte przez
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Ŝadną hipotezę sformułowaną w świetle wiedzy zastanej, natomiast to samo pytanie moŜe
być rozstrzygnięte przez hipotezę sformułowaną w świetle zrewidowanej wiedzy zastanej.
Jednocześnie dokonana rewizja wiedzy zastanej nie prowadzi do nierozstrzygalności
pytań dotychczas rozstrzygalnych (lub odrzuconych). Ten pierwszy warunek jest
„warunkiem zysku eksplanacyjnego”. Ten drugi to warunek „zachowania potencjału
eksplanacyjnego wiedzy”.
Przedstawiona powyŜej koncepcja Groblera stanowi niezwykle ciekawe podejście i wdaje się
być spójna z teoriopoznawczymi złoŜeniami przyjętymi powyŜej. W pewnym sensie stanowi
ona nawiązanie do pierwszej propozycji Hempla. Cały czas obracamy się wokół
obserwowanych regularności, które stanowią istotny element wyjaśnienia naukowego.
Jednocześnie zwraca uwagę na „kontekst odkrycia naukowego” i wiedzo-twórczy mechanizm
wielokrotnego zadawania pytań. Kluczowym jest takŜe zrelatywizowanie hipotez i ich
rozstrzygnięć do aktualnie posiadanej wiedzy, jak teŜ przedstawienie prostych kryteriów
rewizji tejŜe. MoŜna powiedzieć, Ŝe kontynuując myśl Peirce’a, van Fraasena i innych
Grobler ustawia problem wyjaśnienia naukowego w społecznym kontekście. Uzupełnieniem
tegoŜ będzie, wydaje się spójna z tym stanowiskiem, koncepcja wyjaśnienia u Hayeka,
zaprezentowana w kontekście jego teorii umysłu.

Wyjaśnienie wg Hayeka
Hayek poświęcił zagadnieniu wyjaśniania zaledwie kilka stron swojej monografii dot.
teorii umysłu. Nie jest to jednak wynikiem zaniedbania problemu. Przeciwnie, temat
wyjaśniania świata i jego granic stanowi kluczową konkluzję tej rozprawy. Znając jednak
omawianą w poprzednim rozdziale koncepcję Hayeka, nietrudno na jej podstawach wywieść
czym w istocie jest owo „wyjaśnienie”. Hayek odwoływał się będzie głównie do
przedstawionego przez siebie sposobu poznawania świata przez jednostkę, przez odbierane
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bodźce, ich nieustanna klasyfikację i tworzenie na tej podstawie „mapy” i „modelu”.
Przypomnieć tu jednak naleŜy zastrzeŜenie z początku rozdziału. Wszystkie omawiane
modele wyjaśniania dotyczą w zasadzie interakcji pomiędzy badaczami, podejmującymi jakiś
trud wyjaśniania. Mają zatem charakter społeczny. To co interesowało ich twórców, to
wyjaśnianie w kontekście naszej intersubiektywnej komunikacji. Efektem tego procesu ma
być jakaś bardziej lub mniej powszechna zgoda, iŜ dany problem, pytanie, zagadnienie
zostało naleŜycie wyjaśnione. W tym rozumieniu, o takim wyjaśnianiu moŜna powiedzieć, Ŝe
jest naukowe, niezaleŜnie czy dotyczy dziedzin tradycyjnie przypisywanych działalności
naukowej. Perspektywa Hayeka jest zgoła odmienna i nieustannie podkreślana w jego pracy.
Po pierwsze aby prowadzić rozwaŜania dotyczące wyjaśniania świata na poziomie międzyjednostkowym, naleŜy zrozumieć mechanizm poznawania tego świata i formowania jakiegoś
jego obrazu na poziomie indywidualnym. Po drugie nie moŜemy zapominać o właściwej
perspektywie poznawczej. Podział na obserwatora i zewnętrzny świat zjawisk fizycznych jest
nieadekwatny do rzeczywistości. Ów obserwator w jego teorii jest zredukowany do
podstawowego narzędzia poznawczego jakim jest umysł, czy raczej porządek zmysłowy,
ustawiony w pozycji podzbioru porządku fizycznego. Jest to zatem „poznawanie od środka”.
Po trzecie, podstawowym przedmiotem naszego wyjaśniania powinien być w pierwszej
kolejności sam mechanizm wyjaśniający. NaleŜyte zrozumienie jego działania pozwoli nam
przede wszystkim, ustalić granicę naszych zdolności poznawczych (czy teŜ raczej zdolności
wyjaśniania), o ile takie istnieją. To ostatnie zagadnienie będzie poruszone w rozdziale
szóstym.
Ustawienie problemu w tej perspektywie powoduje, Ŝe Hayek nie jest w zasadzie
zainteresowany innymi koncepcjami wyjaśnienia. Nie wiadomo czy znał pracę Hempla i
Oppenheima. Nie przywołuje jej nigdzie i nigdzie teŜ nie odnosi się do zaproponowanych
przez nich modeli. Późniejszych koncepcji (Salmona, Scrivena czy van Fraasena) nie mógł
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znać z przyczyn chronologicznych. Niemniej wydaje się, Ŝe pomiędzy jego modelem, a
propozycjami nomologicznymi, czy erotetycznymi van Fraasena istnieje pewna zbieŜności i
komplementarność, którą będą starał się poniŜej wykazać.
Ogólna definicja wyjaśnienia została przez Hayeka sformułowana w następujący sposób:
„…explanation consists in the formation in the brain of a ‘model’ of a complex of
events to be explained, a model the parts of which are defined by their position in a
more comprehensive structure of relationships which constitutes the semi-permanent
framework from which the representations of individual events receive their
meanings.”101
Takiej definicji oczywiście daleko do sformalizowanego ujęcia Hempla, Salmona czy
Groblera. Wymaga ona zatem rozwinięcia i Hayek to czyni. Przede wszystkim znajdujemy tu
odwołanie do omawianego juŜ w rozdziale trzecim pojęcia modelu. Przypomnijmy, Ŝe według
Hayeka, przedstawiony system klasyfikacji bodźców dokonywany na poziomie zmysłowym,
prowadzi w efekcie do wytworzenie swoistej „mapy” połączeń w porządku zmysłowym.
System

tychŜe

połączeń,

funkcjonujący

dynamicznie

i

podlegający

nieustannym

modyfikacjom, prowadzi do wytworzenia i utrzymywania we względnej stabilności modelu,
którym w pewnym przybliŜeniu zachowuje jakąś część relacji zachodzących w modelowanej
dziedzinie. Zwróciłem wówczas uwagę, Ŝe jakkolwiek do zrozumienia istoty koncepcji
Hayeka, moŜna posłuŜyć się definicją modelu w rachunku predykatów pierwszego rzędu, tak
stanowi to tylko pewne przybliŜenie. Model ten jest bowiem silnie niedoskonały. Po pierwsze
modeluje

on

tylko

wybrane

relacje,

te

które

charakteryzują

się

regularnością

(powtarzalnością) i odpowiednią siłą oddziaływania, a tym samym są zdolne do wytworzenia
i utrzymania określonych połączeń neuronowych. Po drugie jest on, jak określa to Hayek w
powyŜszej definicji „semi-permanentny”. Oznacza to zatem jego dynamikę. W modelu
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teoretycznym raz ustalone relacje nie mogą podlegać zmianie. Tu jednak są one nieustannie
testowane, co do ich spójności. W przypadku stwierdzenia jakiś niekonsystencji, model
zachowuje względną gotowość do weryfikacji ustalonych struktur. Po trzecie, model jest w
istotnym zakresie „samozwrotny”. Jedną z relacji, którą siłą rzeczy będzie „interpretował” jest
relacja w jakiej ów model pozostaje do całego modelowanego zbioru. Klasyczna teoria
modeli nie zakłada bowiem, iŜ dziedzina M, na której dokonujemy interpretacji stanowi
podzbiór zbioru formuł X, które owej interpretacji podlegają. Prowadziłoby to zapewne do
licznych antynomii. Teoria umysłu Hayeka właśnie taki model rysuje przed nami i jego
implikacje analizuje. Hayek nie odnosi się w swojej analizie do teorii modeli. Wprowadza
jednak rozróŜnienie na model mechaniczny i model matematyczny. Jak naleŜy sądzić ten
drugi odpowiada w pewnym przybliŜeniu modelowi w rachunku predykatów. Pisze o nim
bowiem, iŜ:
In a mathematical ‘model’ the properties of the parts are defined by functions which
show the values they will assume in different circumstances, and which are capable of
being combined into various system of equations, which constitutes a model.”102
Model mechaniczny stanowi w istotnym aspekcie jego działania reprodukcję urządzenia
rzeczywistego. Model ten czerpie swoje znaczenie z zakładanej wiedzy nt. funkcjonowania
poszczególnych jego części, które tym samym naleŜycie naśladują rzeczywisty fenomen.
Rzecz nie w tym, aby elementy, z których zbudowany jest model mechaniczny stanowiły
wierną kopię odtwarzanego urządzenia, ale aby moŜna było powiedzieć, Ŝe wiedza na temat
właściwości tych elementów pozwala nam przyjąć, Ŝe w konstruowanym modelu będą one
zachowywać się tak jak w modelowanym obiekcie, przynajmniej w odniesieniu do tego
aspektu, który jest dla nas istotny z punktu widzenia modelowania. Innymi słowy, abyśmy
mogli, z jakimś przybliŜeniem posłuŜyć się koncepcją modelu w odniesieniu do porządku
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zmysłowego, powinniśmy analogicznie rozumieć zasady funkcjonowania elementów tego
modelu tj. fakt istnienia wyodrębnionych jednostek mentalnych, z których model jest
konstruowany, właściwości tych jednostek oraz sposób w jaki korespondują one z
modelowanym zbiorem. To właśnie zarysowana przez niego teoria umysłu stara się wypełnić
tą lukę. Wcześniejsze bowiem koncepcje, nawet jeśli zgadzały się, Ŝe nasze postrzeganie
świata ma charakter modelowy, nie rozwijały tych szczegółów, bądź ze względu na brak
zainteresowania, bądź niedostrzeganie problemu, bądź teŜ brak odpowiedniej wiedzy z
zakresu neurobiologii.
Rozwijając swoją teorię, w kierunku pojęcia „wyjaśnienia”, Hayek rysuje przed czytelnikiem
następujący mechanizm klasyfikacji, który prowadzić ma do wytworzenia tak rozumianego
modelu. Kluczowym elementem jest pozycja określonego impulsu w systemie połączeń
nerwowych, który to impuls w połączeniu z innymi impulsami, kreuje kolejny impuls,
zgodnie z określonym porządkiem. Proces formowania modelu moŜna zredukować zatem do
procesu łącznej i równocześnie zachodzącej klasyfikacji grup impulsów, z których kaŜdy ma
swoje, z góry określone znaczenie. Podstawowym zatem tworzywem dla modelu są grupy
impulsów, które moŜemy pogrupować w klasy A, B, C, itd. Poszczególny impuls naleŜący do
danej klasy moŜemy oznaczyć jako a, b, c. Jego zaistnienie łącznie z impulsami o i p
prowadzi do wytworzenia kolejnego impulsu np. x. Jeśli jednak impulsami towarzyszącymi
będą r i s, to efekcie wzbudzą one impuls v i z. KaŜdy zatem z impulsów, naleŜący do danej
klasy, moŜe zatem występować zarówno w roli przesłanki do wzbudzenia innego impulsu jak
teŜ w charakterze konkluzji (impulsu wzbudzonego) na skutek działania impulsów innych
klas. MoŜemy zatem zapisać następujące formuły: JEŚLI (a, o, p) TO (x) albo: JEŚLI (a, r, s)
TO (v, z) ale takŜe: JEŚLI (b, c, q) TO (a, t). W efekcie zatem kaŜde wzbudzenie impulsów
prowadzi do jakiegoś rezultatu. Rezultatem tym jest łączne wzbudzeniu impulsów róŜnych
klas, które w pewnym przybliŜeniu jest zdeterminowane opisanym powyŜej systemem
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klasyfikacji. UŜywam sformułowania „w przybliŜeniu”, gdyŜ musimy cały czas pamiętać o
semi-permanentności tego systemu. Jeśli zatem znalibyśmy dokładnie ów system klasyfikacji,
bylibyśmy w stanie, na dowolnym etapie rozwoju impulsów określić w zdefiniowanej
perspektywie czasowej ów rezultat. Moglibyśmy takŜe określić w jaki sposób pewne zmiany
w sytuacji wyjściowej (zamiast impulsu a wystąpi impuls d) wpłynęłyby na ów rezultat
końcowy. Jeśli porządek zmysłowy funkcjonuje według przedstawionego schematu i jeśli
poszczególne klasy impulsów mogą być wzbudzane zarówno przez bodźce zewnętrzne jak i
przez pobudzenia wewnętrzne systemu (a wiele wskazuje Ŝe tak właśnie jest)103, to rysuje się
przed nami komputacyjna teoria umysłu. W modelu uformowanym na skutek połączeń
neuronowych dokonywane są nieustanne obliczenia, gdzie na podstawie ukształtowanych
regularności (formuł mających charakter opisany powyŜej) dojść ma do wypracowania jakiejś
predykcji i na jej podstawie wzbudzenia kolejnych klas impulsów, kształtujących adekwatną
reakcję. Proces wyjaśniania na poziomie indywidualnym to proces tworzenia właściwej
(adekwatnej) klasyfikacji impulsów. Pojedynczy impuls aby wywołał jakikolwiek rezultat
musi przynaleŜeć do określonej klasy, a to oznacza, Ŝe uprzednio musi zostać stosownie
sklasyfikowany. Impuls który nie jest sklasyfikowany, będzie zignorowany. Nie moŜna mu
przypisać Ŝadnej reakcji, ale o ile nie stanie się ona zaczątkiem nowej klasyfikacji, pozostanie
w systemie niewyjaśniony. Oczywistym jest jednak, Ŝe szczegółowość owej klasyfikacji
będzie bardzo róŜna. W jednym przypadkach, liczna i powtarzalna regularność wzbudzania
impulsów doprowadzi do wytworzenia bardzo szczegółowego modelu, który będzie mógł być
rozwijany z bardzo duŜą dokładnością, stając się tym samym sprawnym narzędziem
predykcyjnym. Czym bardziej jednak proces tworzenia modelu (proces wyjaśniania) będzie
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szczegółowszy, tym do mniejszego zbioru bodźców będzie mógł mieć zastosowanie. I
odwrotnie, im bardziej klasyfikacja będzie ogólniejsza tym większy zbiór bodźców będzie
mógł być w jej ramach klasyfikowany. Na tej podstawie Hayek wprowadza techniczne
rozróŜnienie na „wyjaśnienie co do zasady” oraz „wyjaśnienie szczegółowe”, zgadzając się
przy tym, Ŝe większość (jeśli nie wszystkie) wyjaśnienia (lub teorie wyjaśniające) które
formułujemy, w istocie pomyślane są jako systemy klasyfikacji na duŜym poziomie
ogólności, które tworzą klasy z elementów bardzo niejednokrotnie róŜniących się między
sobą, jednak podobnych lub identycznych w jakimś analizowanym aspekcie. Na marginesie
warto zauwaŜyć, Ŝe w tym miejscu autor dość płynnie i niezauwaŜalnie przechodzi z
rozumienia wyjaśnienia jako modelu tworzonego w umyśle na bazie powiązań neuronowych
do wyjaśnienia rozumianego jako teoria, czyli zbiór zdań wyjaśniających, wypracowanych na
poziomie intersubiektywnym. Jak juŜ zaznaczałem, chociaŜ ontologicznie jest tu zauwaŜalne
przesunięcia kategoryczne, to dla Hayeka jest ono bez znaczenia. NaleŜy przyjąć, Ŝe albo jest
tu milczące załoŜenie, Ŝe model formowany w porządku zmysłowym powinien
korespondować ściśle z modelem wyraŜonym w jakimś języku komunikowania się między
jednostkami (teorią), albo teŜ rzeczywiście problem ten leŜy poza zainteresowaniem autora.
RóŜnica pomiędzy wyjaśnieniem co do zasady i wyjaśnieniem szczegółowym zwykle jest
mało uświadamiana. Dzieje się tak głównie z tego powodu, Ŝe dobry model wyjaśniający,
nawet skonstruowany jako wyjaśnienie co do zasady, moŜe być z niemal dowolną
szczegółowością rozwijany i tym samym przeradzać się w wyjaśnienia coraz bardziej
szczegółowe. Na poziomie wiedzy intersubiektywnie kształtowanej, takiemu rozróŜnieniu
odpowiada podział na wiedzę teoretyczną i stosowaną.
Tak jak zaznaczyłem na początku Hayek nie odnosi się w swojej monografii do jakichkolwiek
modeli wyjaśniania omawianych w poprzednich podrozdziałach. Niemniej moŜemy pokusić
się o twierdzenie, Ŝe modele te są w części spójne z zaprezentowaną teorią umysłu, a w części
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komplementarne. Wydaje się, Ŝe moŜna wskazać dwie podstawowe róŜnice. Pierwsze, to
wzmiankowane juŜ przesunięcie kategoryczne. Hayek nie rozróŜnia teorii wyraŜonych w
jakimś języku komunikowania, rozumianych jako uporządkowany zbiór formuł, od modelu
ukształtowanego w porządku zmysłowym badacza. Twórcy przeróŜnych modeli wyjaśniania
teŜ nie wprowadzają takiego rozróŜnienia. Ale tu powód jest oczywisty. Wszystkie omawiane
koncepcje w zasadzie mają ów społeczny charakter. Omawiają wyjaśnienie jako efekt działań
jakiejś zainteresowanej grupy ludzi, albo co najmniej jako zbiór zdań komunikowanych na
zewnątrz, do określonego kręgu adresatów. Tymczasem u Hayeka te dwa rozumienia
przeplatają się wzajemnie. Druga istotna róŜnica, to brak jakiegokolwiek kryterium
prawdziwości lub przynajmniej, jak u Groblera, poprawności wyjaśnienia. W kontekście
załoŜeń teoriopoznawczych ów brak kryterium prawdziwości wydaje się zrozumiały. Prawie
wszyscy teoretycy stosujący podejście epistemiczne odrzucali takie kryterium. Prawda staje
się bytem, który nawet jeśli posiada desygnaty, to jest praktycznie nieosiągalny, albo
przynajmniej nieosiągalny w poznaniu empirycznym. Jakieś kryterium preferowania jednych
wyjaśnień nad innymi występuje jednak w większości modeli. U Hayeka moŜna je co
najwyŜej próbować wywodzić z owych poznawczych załoŜeń. Te próby wywiedzenia owego
kryterium zaprowadziłyby nas najprawdopodobniej w pobliŜe subiektywistycznej koncepcji
van Fraasena. Prawdopodobieństwo wystąpienie danego zdarzenia w modelu oceniać
będziemy w interpretacji subiektywistycznej, bayesowskiej. W tym miejscu model Groblera,
wydaje się ciekawszą propozycją.
Gdzie obserwujemy zbieŜności? Po pierwsze w koncepcji nomos i ewidentnym odejściu od
jakichkolwiek aspektów przyczynowych, chyba, Ŝe rozumianych jako humowskie
przeświadczenie. W pierwszej zredagowanej koncepcji Hempla i Oppenheima, kluczowym
elementem rozumowania jest umieszczenie w przesłankach zdania wyraŜającego prawo
natury lub teŜ jakąś regularność prawo-podobną. Dla Hayeka wystąpienie owej regularności
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jest warunkiem sine qua non tworzenia modelu w porządku zmysłowym. Bez regularnych
bodźców wyzwalających regularne impulsy, Ŝadna semi-permanentna sieć neuronowych
powiązań nie ma szans na powstanie. Bez owych powiązań, sieć jest „ślepa”. Nie jest w stanie
reagować na jakiekolwiek impulsy. Zjawiska nadzwyczajne, przeczące ustalonym
regularnościom, mogą być postrzegane tylko w kontekście owych regularności, jako
zaburzające spójność systemu i poddające go nieustannej próbie. Na większość tego typu
zjawisk system jest „zaimpregnowany” i po prostu je ignoruje.
Po drugie teoria umysłu Hayeka wydaje się zbieŜna z proponowanym podziałem van
Fraasena na temat, klasę kontrastu i relację istotności. Kwestia ujęcia tematu koresponduje z
rolą uwagi u Hayeka. Nie było to omawiane w niniejszej pracy, niemniej teoria dopuszcza
ukierunkowane zainteresowanie porządku zmysłowego. Prowadzi ono do wyodrębnienia z
bodźców, pewnych aspektów wspólnych umoŜliwiających ich klasyfikację. System klas w
modelu jest systemem semi-zamkniętym. Wytworzenie się nowych klas (i tym samym
nowych połączeń jest oczywiście moŜliwe) ale w danym momencie, w którym impuls jest
klasyfikowany, moŜliwości są ograniczone. Sensowna zatem jest analogia do klasy kontrastu.
Podobnie jak zadawane pytanie brzmi: Dlaczego inflacja 3,5%, a nie deflacja, albo inflacja
1% lub 2%, tak problem na poziomie klasyfikacji impulsów brzmi: Dlaczego klasa A, a nie B,
C lub D itd.? Relacja istotności wyłapywana jest zaś poprzez uchwyconą regularność. Tutaj
dostrzegam daleką zbieŜność z modelem S-R Salmona. Porządek zmysłowy jawi się bowiem
u Hayeka jako mega-wraŜliwy na występujące w środowisku regularności, albo teŜ mówiąc
językiem modelu S-R, relewancje. Na etapie formowania modelu zatem, kaŜda choćby
najmniejsza relewancja zostanie uchwycona i wkomponowana w model, wraz ze stosowną
interpretacją – „przeświadczeniem” np. co do związku przyczynowego. Relewancja taka
odpowiadać będzie postulowanej relacji istotności.

104

ZauwaŜyłem powyŜej, Ŝe w koncepcji Hayeka brakuje (podobnie jak u van Fraasena)
jakiegokolwiek

kryterium

uznania

danego

modelu

wyjaśniającego

za

lepszy od

alternatywnego. Oczywiście moŜna tu odwołać się do jakieś znaturalizowanej epistemologii i
uznać, Ŝe o preferencji modelu ostatecznie rozstrzyga sukces ewolucyjny. W takiej sytuacji
pomylilibyśmy jednak skutek z przyczyną. Rozsądnym wydaje się postulat, Ŝe to właśnie
model bardziej adekwatny (lepsze wyjaśnienie) przesądzi o owym sukcesie, a nie odwrotnie.
W tym miejscu propozycja Groblera stanowi lepsze rozwinięcie zagadnienia. Dla
przypomnienia: Dla Groblera kryterium porównania wyjaśnień (hipotez wyjaśniających) jest
ich moc wyjaśniająca. Ta z kolei wyraŜa się liczbą pytań, które w świetle wiedzy zastanej
właściwej dla danej hipotezy moŜemy poprawnie rozstrzygnąć lub odrzucić. W ten sposób
nawiązuje Grobler, tyle Ŝe znacznie precyzyjniej, do niezbyt szczęśliwiej koncepcji
„częściowego wyjaśnienia” u Hempla. To z kolei wydaje się spójne ze szczegółowością
modelu u Hayeka. śaden model formowany w porządku zmysłowym nie moŜe być rozwijany
w nieskończoność w zakresie jego szczegółowości. KaŜdy zatem prezentuje „wyjaśnienie co
do zasady” – wyjaśnienie częściowe. Podobnie u Groblera, Ŝadna hipoteza wyjaśniająca nie
pozwoli na odpowiedź na wszystkie pytania. Niektóre pozostaną nierozstrzygnięte pomimo,
Ŝe w świetle wiedzy zastanej nie będą one odrzucone. Rzecz jasna w propozycji Hayeka nie
ma mowy o pytaniach i o ich rozstrzyganiu. Przekładając to jednak na teorię modeli
(pamiętając cały czas, Ŝe klasyczna definicja modelu nie do końca przystaje do tej koncepcji),
moŜna powiedzieć, Ŝe mamy do czynienie ze „zdarzeniami” – bodźcami stymulującymi
impulsy. Owe impulsy podlegają interpretacji. Model zatem będzie tym lepszy im więcej
zdarzeń jest w stanie poprawnie zinterpretować. Podobnie zatem jak i wyjaśniająca hipoteza,
model równieŜ moŜe mieć swoją „moc wyjaśniającą”. Podobnie jak u Groblera pojawia się
takŜe kryterium „poprawności” w odniesieniu do interpretacji. Przypomnijmy, Ŝe interpretacja
w klasycznej teorii to funkcja która przekształca funkcje, relacje i stałe z jednego zbioru w
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drugi, zachowując ich prawdziwość w rozumieniu korespondencyjnej koncepcji Tarskiego.
Tu oczywiście o prawdziwości w tym rozumieniu nie moŜe być mowy. Nie mamy bowiem
narzędzia, które byłoby w stanie ową prawdziwość zweryfikować. Ale zaproponowane
pojęcie poprawności, o charakterze epistemicznym jest moŜliwe do zastosowanie w teorii
Hayeka. Parafrazując Groblera, hipoteza wyjaśniająca jest poprawna, jeśli jej postulaty
znaczeniowe nadają się do przyjęcia (są wiarygodnymi hipotezami) w świetle wiedzy
zastanej. Jeśli uznamy, Ŝe odpowiednikiem wiedzy zastanej jest jakaś istniejąca struktura
porządku zmysłowego, jakiś model, w którym juŜ dokonuje się jakaś interpretacja zdarzeń, to
nowe zdarzenie, które zostało w ramach modelu zaobserwowane prowadzi do wytworzenia
się kilku konkurencyjnych (hipotetycznych) rozwinięć tego modelu. KaŜde z tych
hipotetycznych rozwinięć (uszczegółowień) będzie podlegało testowaniu na spójność z
dotychczasową strukturą. Te które wykaŜą się sprzecznością w większym stopniu, będą
odrzucone, chyba, Ŝe dojdzie do weryfikacji struktury bardziej podstawowej tj. w koncepcji
Groblera „wiedzy zastanej”.
Wydaje się, Ŝe próba powyŜszej syntezy , sama w sobie moŜe stać się przedmiotem osobnych
dociekań. Z punktu widzenia jednak tematu niniejszej pracy, na tym etapie moŜemy się
zatrzymać. Wystarczającym bowiem jest przyjęcie, Ŝe pojęcie wyjaśniania, będę rozumiał
epistemicznie, i Ŝe jakkolwiek pomiędzy wyjaśnieniem naukowym, a wyjaśnieniem na
poziomie indywidualnym, opartym częściowo na teorii modeli, istnieje kategorialna róŜnica,
tak pomiędzy oboma zachodzą dalekie analogie. Mechanizm zaś i jednego i drugiego wydaje
się bardzo zbliŜony. W świetle powyŜszego czas postawić pytanie najwaŜniejsze: Czy taki
mechanizm wyjaśniania pozwala nam na stwierdzenie, Ŝe wkomponowane są w niego jakieś
naturalne granice, które powodują, Ŝe z jednej strony proces uszczegółowiania i doskonalenia
modelu, z drugiej strony proces zwiększania mocy wyjaśniającej kolejnych hipotez, poprzez
ich doskonalenie lub rewidowanie zastanej wiedzy, nie są procesami nieskończonymi? Czas
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zatem na próbę obrony antynaturalizmu w rozumieniu takim jak przedstawiony w rozdziale
pierwszym, z całym bagaŜem omówionych załoŜeń. Zanim jednak do tego przejdziemy,
konieczne jest wykazanie pewnej tezy pomocniczej, iŜ co najmniej jedna z tzw. nauk
społecznych,

nauk

zajmujących

się

ludzkim

zachowaniem,

jest

nauką

znacznie

zaawansowaną oraz posługuje się (a przynajmniej próbuje się posługiwać) metodą
charakterystyczną dla nauk ścisłych tj. matematyczną – empiryczną. Pomimo tego rezultatami
jej badań trudno się zachwycać. Mimo ponad stuletniej historii istnienia tej nauki, nadal
znajduje się na etapie nieustannych prób określania na nowo swojej metodologii. Z trudem
takŜe bylibyśmy w stanie wskazać jakieś, aktualnie obowiązujące prawa ekonomiczne,
hipotezy, cechujące się na tyle spójnością z dotychczasową „wiedzą zastaną” i empiryczną
weryfikowalnością, iŜ moŜna by nimi posłuŜyć się do budowania jakiś stabilnych predykcji.
Temu zagadnieniu poświęcony będzie kolejny rozdział.
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Rozdział piąty
Historia poraŜek
poświęcony byłby nieudolnym (moim zdaniem) próbom wyjaśnienia rzeczywistości
społecznej w ekonomii Rozdział kończy pytanie – dlaczego się nie udaje?
1. Omówienie przedmiotu i metody ekonomii jako nauki – róŜne historyczne szkoły i
podejścia:
a. Mill
b. Keynes, ekonometria i mainstream economy
c. Friedmann
d. Inni?
2. Prawa ekonomiczne – czy coś takiego w ogóle istnieje?
a. Prawo popytu i podaŜy – w poszukiwaniu teorii równowagi rynkowej
b. Krzywa Phillipsa
c. Prawa

rządzące

kursami

walut

(power

purchase

parity)

i

wskaźniki

makroekonomiczne
d. Zastosowanie teorii złoŜoności
i. W poszukiwaniu atraktorów;
ii. Wykładnik Lapunowa i poszukiwanie trajektorii zbieŜnych w przestrzeni
fazowej
iii. Analizy fraktalne
e. Modele rozkładu ryzyka
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f. Ekonomia wiedzy niedoskonałej, podejście minimalistyczne (behawioralne i
neuroekonomiczne oraz ekonomia ewolucyjna), freakonomia
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Rozdział szósty
Dlaczego się nie udaje?
Hipotezy naturalistyczne.
Pomimo ponad 100 lat istnienia ekonomii i pomimo stosowania w tej nauce szerokiego
spektrum metod badawczych, w tym takŜe metod jako Ŝywo przypominających metodę
empiryczno-matematyczną oraz pomimo bardzo znaczącego zaangaŜowania aparatu
matematycznego, nadal nie udaje w tej dziedzinie sformułować praw, prawo-podobnych
regularności, które pozwoliłyby na pełne wyjaśnienie badanych zjawisk, lub jeśli nie pełne,
szczegółowe (jak w propozycji Hayeka) to przynajmniej względnie stabilne, koherentne z
wiedzą zastaną oraz pozwalające na jakieś empirycznie falsyfikowane predykcje. Wszystkie
tzw. prawa ekonomii mają charakter raczej regularności obserwowanych w badanej
przeszłości, których odniesienie do przyszłości jest za kaŜdym razem wątpliwe. Sami
ekonomiści z zaciekawieniem obserwują, czy w danych okolicznościach określone prawo
zadziała czy teŜ nie i prawie kaŜdy podkreśla odmienność tychŜe praw od praw fizyki czy
chemii, które pozwalają na dokładne przewidywania, co do zachowania danego układu. Jeśli
zgodzimy się, co do tego, konsekwencją jest podstawowe pytanie niniejszej pracy: Dlaczego
się nie udaje?
Podstawowy paradygmat wyjaśnienia naukowego zakłada jako wzorzec nauki ścisłe: fizyka,
chemia, biologia. Na podstawie ich metod kształtujemy pojęcia i koncepcje wyjaśniania
naukowego i odnosimy te metody do innych obszarów poznania. Charakterystycznym jest to,
Ŝe analizując przykłady podawane przez autorów zajmujących się problematyką wyjaśnienia
naukowego, nie znajdziemy tam odesłań do wyjaśniania w naukach społecznych. W niniejszej
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pracy pewne przykłady zostały celowo przerobione. Te bowiem które oryginalnie są
przedstawiane raŜą swoją oczywistością. Tam gdzie nasz umysł na trwałe wymodelował
relacje przyczynowości w zjawiskach fizycznych łatwo jest przedstawiać przykłady i
rozumowania ad absurdum, jak i udowadniać Ŝe owa przyczynowości jest podstawową
relacją, która winna odgrywać kluczową rolą w tzw. wyjaśnianiu. W zjawiskach społecznych
przyczynowanie nigdy oczywiste nie jest. Jako Ŝe modelowanie (wyjaśnianie) rzeczywistości
fizycznej okazało się łatwiejsze, a takŜe (co ma niebagatelne znaczenie) historycznie
wcześniejsze i skuteczne, w naturalny sposób ten paradygmat próbowano zastosować do nauk
społecznych. Pierwsze próby i rezultaty okazały się niezbyt udane. Dość przypomnieć
Comte’a z jego fizyką społeczną, omawianego w pierwszym rozdziale. W ekonomii ten
paradygmat przyjął się stosunkowo późno. Zaowocował on ekonometrią, szkołą klasyczną i
neoklasyczną oraz rozpoczął, moim zdaniem pierwszy zasadniczy spór o metodę ekonomii,
gdzie po jednej stronie ustawili się ekonomiści ze szkoły austriackiej i ich następcy (Menger,
Mises, Hayek, Schumpeter i Friedman), a po drugiej stronie Keynes, Lange i ich sukcesorzy.
W praktyce jedni i drudzy mają na swoim koncie i poraŜki i sukcesy. Generalnie ekonomiści
ze szkoły klasycznej i neoklasycznej próbują powiązać określone wielkości ekonomiczne,
mierzalne empirycznie w jakieś matematyczne równania. Prekursorami takiej metody byli
twórcy tzw. szkoły lozańskiej, Walras i Pareto. Postulowali oni aplikacje matematycznych
metody fizyki w ekonomii. Na zasadzie superpozycji próbowali konstruować liniowe modele
w ekonomii. Superpozycja zakłada, Ŝe społeczeństwo traktujemy jako sumę addytywnych
działań jego uczestników. Jeśli przyjmujemy określone załoŜenia co do jednostki (np. jej
ekonomiczny egoizm) i zignorujemy zachowania z punktu widzenia takiego załoŜenia
anormalne, to model taki powinien być co do zasady trafny. Zasada ta znajduje zastosowanie
do dzisiaj z istotną modyfikacją związaną z lepszym rozpoznaniem roŜnych efektów
synergetycznych wynikających z sumujących się działań jednostek. Metody wypracowane
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przez ekonometrię przypominają indukcję w fizyce klasycznej. Abstrahując niemal
całkowicie od dogmatycznych załoŜeń dotyczących działań jednostek, ekonometrzy
obserwują li tylko zaleŜności makroekonomiczne. Dowiadujemy się dzięki temu coraz więcej
o obserwowanych wielkościach i ich mniej istotnych powiązaniach, ale jak dotąd nie udało
się sformułować jakiegokolwiek trwałego prawa. Ich adwersarze albo negowali w ogóle
predykcyjność ekonomii jako nierealne oczekiwanie albo, jak Friedman, uznawali Ŝe jedynym
weryfikatorem prawdziwości teorii jest siła predykcyjna. W tym pierwszym przypadku łatwo
nie popełnić błędu. Jeśli bowiem nic nie jest pewne, to nie moŜna oczekiwać jakichkolwiek
falsyfikowalnych twierdzeń. Teoria przestaje być naukowa w rozumieniu Poppera. W tym
kontekście Hayek postawił tezę, iŜ w odniesieniu do nauk społecznych kryterium Poppera
naleŜy rozluźnić. Jest ono bowiem nierealne i stoi na przeszkodzie w uprawianiu tych nauk.104
W tym drugim przypadku, łatwo kwestionować teorie wypracowywane przez klasyków.
śadna bowiem z nich nie moŜe poszczycić się tolerowalną przewidywalnością.
Dlaczego zatem się nie udaje? Na początek spróbujmy rozwaŜyć te próby odpowiedzi na tak
zadane pytanie, które mieszczą się w duchu naturalizmu, tzn. tezy iŜ, wszystkie zjawiska, w
tym takŜe zjawiska społeczne moŜliwe są do wyjaśnienia metodami naukowymi.

Szczególna złożoność badanych zjawisk
Głównym naturalistą, zwolennikiem unifikacji nauk, wspomnianym juŜ w niniejszej pracy
kilkukrotnie, był ojciec socjologii, czyli August Comte. On teŜ, rozwaŜając metodę
proponowanej przez siebie fizyki społecznej, zwrócił uwagę na szczególną złoŜoność
zjawisk, z którymi nauka ta musi się zmierzyć. Pod kątem tej złoŜoność dokonał nawet
klasyfikacji nauk, według malejącej ogólności i wzrastającej złoŜoności, według której fizyka
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społeczna znalazła się na szczycie. Owa złoŜoność staje się tym samym pierwszym i
podstawowym naturalistycznym wytłumaczeniem, dlaczego tak trudno jest nam ustalić
jakiekolwiek prawo-podobne regularności w obszarze zjawisk społecznych. Comte miał
jeszcze dość mgliste wyobraŜenie złoŜoności. Jego argument został niewątpliwie silnie
wzmocniony, od czasu pierwszych historycznych badań nad złoŜonością. Obejmowały one
nieudane próby matematycznego opisu złoŜonego ruchu wielu ciał. Problem ten, postawiony
jako zredukowany model Hill’a doprowadził w 1890 r. do odkrycia i opublikowania przez
Henri Poincaré’a zjawiska niestabilności ruchu. Analizując model Hill’a (układ trzech ciał, na
które wzajemnie oddziaływają siły grawitacji) doszedł on do wniosku, Ŝe próba
deterministycznego określenia ich trajektorii natrafia na nierozwiązywalny problem. Ciało
mniejsze bowiem wielokrotnie trafia w przestrzenie, w których siły grawitacyjne się
równowaŜą. Bardzo niewielkie wówczas zmiany jego trajektorii prowadzą do radykalnych
zmian przyszłego ruchu.105 Ruch ten zatem jest niestabilny. Inny, podobny problem dotyczył
badania zjawisk pogodowych. Są one równie trudne do wyjaśnienia . Post factum jesteśmy w
stanie odtworzyć ciąg zdarzeń fizycznych, który doprowadził do uformowania się określonej
pogody, ale zbudowanie modelu, który poddawałby się względnie szczegółowemu rozwijaniu
i tym samym tworzenie na jego podstawie jakichś rozsądnych predykcji, wykraczających
poza najbliŜsze klika dni wydaje się niemal nieosiągalne. Kwestia te nie dawała spokoju
badaczom. W przeciwieństwie do zjawisk społecznych, u podstaw zjawisk pogodowych zdają
się leŜeć dobrze rozpoznane prawa fizyki. Dlaczego zatem mamy taki problem z ich
wyjaśnianiem? Rozwiązanie, intuicyjnie ujmowane w postaci złoŜoności przez wielu
fizyków, znalazło swoje matematyczne potwierdzenie w tzw. równaniach Lorenza. W 1963 r.
modelując procesy pogodowe, nieco przypadkowo odkrył ich silną, matematyczną
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niestabilność. Bardzo niewielkie zmiany warunków początkowych, wyraŜające się n-tym
miejscem po przecinku prowadziły do zupełnie odmiennych wyników końcowych. Lorenz
jednak odkrył takŜe, Ŝe w owej niestabilności pojawiają się teŜ regularności o niezwykłych
cechach które określił mianem atraktora.106 Od razu dostrzeŜono analogie do zjawisk
społecznych. W obu wskazanych przykładach mówimy o złoŜoności w obszarze, gdzie
podstawowe prawa dynamiki i termodynamiki wydają się dobrze rozpoznane i nic nie
wskazuje na to aby moŜna je było sfalsyfikować. Mimo to jednak, jeśli do analizy
wprowadzimy więcej obiektów i odrzucimy przyjęte uprzednio idealizacje, to próby
wyjaśnienia okazują niesłychanie trudne, a w wielu przypadkach niemoŜliwe przy
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy lub moŜliwości obliczeniowych. Jest to zatem
trudność lub niemoŜliwość względna. Nie moŜna tu mówić o jakichkolwiek inherentnych i
niepokonywalnych barierach w wyjaśnianiu tych zjawisk. Przeciwnie, badania te
zainspirowały tylko nowy kierunek dociekań i analiz, który juŜ dzisiaj zaowocował całym
szeregiem niespodziewanych odkryć.
Takie właśnie, naturalistyczne wyjaśnienie pierwszych niepowodzeń nauk społecznych zdaje
się proponować Klaus Mainzer.
Aby opisać dynamikę gospodarki, konieczne jest posiadanie równań ewolucji dla
wielu parametrów ilościowych pochodzących z tysięcy sektorów gospodarki i
milionów podmiotów. PoniewaŜ kaŜda rzecz tak w ekonomii, jak i gdzie indziej, zaleŜy
od wielu innych czynników, równania muszą być nawzajem powiązane i nieliniowe.
Dzięki temu mogą modelować ekonomiczną złoŜoność. Wówczas jednak nawet
zupełnie deterministyczne modele mogą wytwarzać wysoce nieregularne zachowania,
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por. (Tempczyk, 2002) s. 27. O wspomnianych początkach badań nad złoŜonością moŜna takŜe przeczytać

dowolnej monografii na ten temat, por. m.in. (Mainzer, 2007) oraz (Mitchell, 2009).
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nie dające się opisać w długim okresie. Ekonomia zdaje się cierpieć na te same
trudności, z jakimi ma do czynienie meteorologia.107
Według Mainzera zatem, wyłączną przyczyną niepowodzeń ekonomii (które w wielu
miejscach wprost przyznaje) jest nieprawidłowe podejście. Dotychczasowi badacze próbowali
bowiem tworzyć teorie w oparciu o tzw. modele zaleŜności liniowych. Taka strategia nie
moŜe się powieść, gdyŜ charakter zaleŜności na rynku jest co do zasady nieliniowy, a
mnogość zjawisk, które trzeba poddać modelowaniu powoduje, Ŝe nie udają się próby
uproszczeń. Nie zmienia to faktu, Ŝe zjawiska te nie wyróŜniają się niczym ponadto i
problemy ekonomistów dadzą się zredukować do problemów meteorologów. W tym
kontekście Mainzer wyróŜnia dwa podejścia: Liniowe z egzogenicznymi wstrząsami i
nieliniowe. To pierwsze, dopuszcza stosowanie modeli liniowych, bądź z tego powodu, Ŝe
pewne, wybrane wielkości dadzą się charakteryzować zaleŜnościami liniowymi bądź teŜ, Ŝe
modele te są dopuszczalne jako pewne uproszczenie. Ich falsyfikowalność zaś uzasadniają
„wstrząsy egzogeniczne”, jak naleŜy zatem rozumieć, okoliczności, zjawiska zewnętrzne,
oddziaływujące na badane zaleŜności. To drugie, wyraźnie bliŜsze autorowi, zakłada, Ŝe
obserwowana chaotyczność procesów gospodarczych ma charakter endogenny, związany z
samą złoŜoną strukturą i jedyną adekwatną metodą jej badania jest podejście nieliniowe.
Odpowiada to w pewnym przybliŜeniu analizowanym przez Marciszewskiego dwom
strategiom radzenia sobie ze złoŜonością w badaniach socjologicznych: strategii redukowania
złoŜoności i upraszczania modeli oraz strategii ofensywnej tj. prób aplikacji narzędzi
matematycznych opracowanych właśnie do badań procesów nieliniowych. NaleŜy jednak
zastrzec w tym miejscu, Ŝe Marciszewski nie wpisuje się w grupę naturalistów. Nie wyraŜa on
jednoznacznego poglądu wskazującego na nieograniczone moŜliwości wyjaśniania zjawisk
jak teŜ nie opowiada się zdecydowania za antynaturalizmem. Z jego bogatej literatury
107
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poświęconej kwestii metodologii badań w naukach społecznych, która analizowana jest w
kontekście nieobliczalności i nierozstrzygalności, da się wyinterpretować jedynie stanowisko
roztropnego sceptycyzmu wobec hurraoptymistycznej postawy naturalistycznej. Szczególnie
widoczne jest to w ostroŜnej krytyce odwaŜnych programów budowania tzw. ogólnej
sztucznej inteligencji. ZauwaŜalne jest teŜ podkreślanie istotnie odmiennej metody nauk
społecznych od nauk ścisłych. Typologia Marciszewskiego, obejmująca róŜne sposoby
atakowania złoŜoności jest jednak znacznie bardziej atrakcyjna, przemyślana i obejmuje
szerszą skalę problemów bez zbędnej kazuistyki, która cechuje z kolei opisy Mainzera.108 W
zakresie upraszczania, Marciszewski wyróŜnia następujące kierunki:
1. Upraszczanie modelu matematycznego, gdy okazuje się Ŝe ma on zmierzyć się ze zbyt
skomplikowanym problemem, przy stałej kontroli trafności przewidywań;
2. Przy pozostawieniu złoŜonego matematycznego modelu bez uproszczeń, wyliczamy
rozwiązania przybliŜone. Jako przykład takiego postępowania wskazuje on tzw. algorytm
genetyczny coraz szerzej stosowany w informatyce.109
3. Poszukujemy rozwiązań dokładnych. Nie mając jednak pewności czy dane rozwiązanie
jest dokładnym czy nie, szacujemy prawdopodobieństwo jego trafności. Marciszewski nie
podaje tu Ŝadnego przykładu, ale w tą strategie wpisuje się jeden z przykładów
podawanych przez Mainzera. Dotyczy on konstruowania modeli makroekonomicznych w
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(Marciszewski, Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych, 2004) s. 20

109

Szeroko nt. algorytmu genetycznego przeczytać moŜna w (Mitchell, 2009) s. xxxx. Ogólnie sprowadza się on

do stopniowego rozwiązywania problemów metodą kolejnych przybliŜeń. Na wstępie generujemy szereg
losowych rozwiązań. Większość odrzucamy pozostawiając najlepiej pasujące. Procedurę powtarzamy
wielokrotnie, dokonując drobnych losowych zmian (mutacji). Na tym przykładzie widać skąd nazwa. Algorytm
ten w istocie naśladuje działanie procesów ewolucyjnych. Mitchell podaje szereg przykładów, gdzie
zastosowanie tego algorytmu doprowadziło w krótkim czasie do rozwiązań optymalnych.
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oparciu o zachowania jednostek na rynku.110 Konstrukcja tego modelu składa się z
czterech etapów: Dobór zmiennych makro, określenie spodziewanych zachowań
jednostek związanych ze zmianą wielkości makro, oszacowanie prawdopodobieństwa
tych zmian, zestawienie prawdopodobnych zmian zachowań jednostek w danej
społeczności i uzyskanie wynikowych danych. Model opisany jest zatem funkcją P (m, n;
t) która określa „prawdopodobieństwo znalezienie pewnej mikrokonfiguracji materialnego
układu m oraz społecznej konfiguracji w czasie t.”. Gotowe równanie opisze zmiany tego
prawdopodobieństwa w czasie (dP (m, n; t) / dt).
Odwrotny kierunek, ofensywny, wychodzi z załoŜenia, Ŝe kaŜde uproszczenia, aproksymacje
i szacunki dot. prawdopodobieństwa trafności fałszują wynik. NaleŜy zatem poszukiwać
rozwiązań dokładnych. Tam gdzie wymaga to przetworzenia zbyt duŜej ilości danych i tym
samym uzyskanie rozwiązania trwałoby nieprzewidywalnie długo, zwolennicy tego podejścia
opracowują metody skrócenia algorytmów rozwiązania bez utraty dokładności. Zagadnienie
obejmuje przede wszytki cyfrowe techniki obliczeniowe. Przyspieszenie przetwarzania
danych moŜe być dokonane poprzez: Przetwarzanie równolegle (rozdzielenie zadań na duŜą
liczbę procesorów), przetwarzanie rozproszone (procesory dzielą zadania między sobą i
wymieniają się wzajemnie danymi i wynikami, co ma miejsce m.in. w komputerowych
sieciach rozproszonych), przetwarzanie interaktywne (instrukcja procesora / programu
podlega zmianom odpowiednio do interaktywnie uzyskiwanych danych z zewnętrz systemu).
Takie podejście do zagadnienia złoŜoności przyjmuje jako załoŜenie, Ŝe do kaŜdego problemu
stawianego przy analizie badanego zjawiska istnieje algorytm jego rozwiązania, który moŜe
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być wypracowany przez uniwersalną maszynę Turinga. To jednak oznacza równieŜ
akceptację zbioru problemów nierozstrzyglanych, których istnienie wykazał Turing.111
Mainzer przyznaje, Ŝe Ŝaden ze sposobów podejścia do radzenia sobie z procesami złoŜonymi
nie pozwala na zbudowanie szczegółowego modelu badanego fenomenu, pozwalającego na
względnie stabilne predykcje. Jeśli model będzie liniowy, to z góry zakłada on owe
egzogeniczne wstrząsy fałszujące wyniki końcowe. Jeśli zaś będzie nieliniowy, to jego
endogeniczną cechą będzie chaotyczność. MoŜliwość zaś budowania jakiś predykcji jest
ograniczona wyłącznie do lokalnie zidentyfikowanych atraktorów.
Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe pomiędzy zjawiskami społecznymi, a złoŜonością ruchu lub
złoŜonością zjawisk pogodowych istnieje istotna róŜnica. W tym drugim przypadku
dysponujemy zestawem dobrze rozpoznanych praw. Zręby modelu zatem juŜ istnieją,
problem dotyczy jego uszczegółowiania i rozwijania. W przypadku zjawisk społecznych
stwierdzić tego nie moŜemy.
Tu jednak pojawia się kolejna naturalistyczna propozycja: Nie moŜemy odkryć praw
podstawowych, gdyŜ w naukach społecznych istnieją silne ograniczenia, co do
eksperymentowania w układach izolowanych. Odkrycia podstawowych praw fizyki, praw
ruchu ciała sztywnego, czy teŜ raczej potwierdzenie stosownych hipotez, było moŜliwe dzięki
eksperymentom w izolowanych układach, tam, gdzie zakładana idealizacja (np. punktowość
ciała) jak teŜ warunki ceteris paribus były stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Takich
moŜliwości w zasadzie brak w odniesieniu do zachowań człowieka i grup społecznych. W
szczególności zaś do tych drugich. Jest to główny powód dla których tak trudno jest dotrzeć
do owych praw fundamentalnych. Eksperymentowanie na grupach społecznych jest niemal
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Por. (Turing, 1937). Opis problemu stopu w maszynie Turinga oraz o innych problemach nierozstrzygalnych

moŜna takŜe przeczytać w (Mitchell, 2009) i (Olszewski, 2009)
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nieosiągalne. Oczywiście pewne eksperymenty są przeprowadzane, czego śladem,
wielokrotnie w literaturze z psychologii społecznej omawiany i przytaczany tzw. eksperyment
stanfordzki.112 Jest to jednak takŜe przykład negatywny. Ten najsłynniejszy eksperyment
socjologiczny wszak przerwano i jego ewentualne powtórzenia była nieliczne a wyniki
niejednoznaczne. Współcześnie ciekawą opcją coraz częściej wykorzystywaną w psychologii
eksperymentalnej są wirtualne gry społecznościowe. Pozwalają one bowiem na tworzenie
sztucznych sytuacji społecznych i odgrywanie róŜnych ról przez graczy w rzeczywistości
wirtualnej, w celu obserwacji ich zachowań i prób generalizowania wniosków. Od czasów
Kahnemanna i Tverskiego113 intensywnie rozwijają się ekonomia behawioralna i
neuroekonomia,

których

badania

głównie

polegają

na

kolejnym

projektowaniu

eksperymentów. Badacze poruszają się tu jednak po bardzo grząskim gruncie i
niejednokrotnie zmuszeni są nieustannie weryfikować swoje pierwotne załoŜenia. Ponad
trzydziestoletnia historia prowadzenia takich badań znajduje swoje trafne podsumowanie w
tekście Vernona Smith’a Economics in the Laboratory

114

. Ten skądinąd wielki orędownik

nowego nurtu w badaniach ekonomicznych, zwraca uwagę na cały zestaw pułapek, które w
eksperymentowaniu czyhają na badacza. Kluczem w eksperymentowaniu behawioralnym na
ludziach jest problem wiedzy jednostki, jej recepcji i sposobu wykorzystania. DuŜa części
pochopnych wniosków wynika między innymi z pomijania istotnych róŜnic jakie występują w
tym obszarze. W celu przeprowadzenia eksperymentu badacz musi

bowiem na wstępie

załoŜyć jaką wiedzą dysponuje badany (zwykle załoŜenie jest arbitralne, moŜliwe do
pominięcia tylko poprzez odpowiednio dobraną próbę statystyczną), następnie wzbogacić tą

112

Autorem i organizatorem tego eksperymentu był Philip Zimbardo. Szczegóły moŜna znaleźć na stronie

internetowej poświęconej mu w całości: http://www.prisonexp.org/.
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wiedzę o elementy związane z eksperymentem (Smith zwraca uwagę, Ŝe załoŜenie recepcji tej
wiedzy, po jej ustnym czy nawet pisemnym przekazaniu przez badacza jest często błędne),
aby w końcu obserwować mechanizmy jej wykorzystania przez jednostki celem ustalenia
odpowiednich regularności. Do kwestii wiedzy i jej wykorzystania jeszcze powrócimy.
Nie jest zatem tak, Ŝe eksperymentowanie w obszarach indywidualnych i społecznych
zachowań ludzkich nie jest moŜliwe. Analiza jednak tego, co określa się mianem
eksperymentu i porównanie do eksperymentów w układach izolowanych prowadzi do
prostego wniosku, Ŝe mamy tu do czynienia z jakościowo róŜnymi procedurami. Co więcej,
wspomniane powyŜej eksperymenty są raczej wyjątkiem w metodologii ekonomii czy
socjologii, a nie regułą. Wielu ekonomistów w ogóle neguje co do zasady ten kierunek.115
Ogromne dziedziny badań są całkowicie niedostępne metodzie eksperymentalnej. Do takich
naleŜy między innymi makroekonomia oraz globalne procesy społeczne (demografia). Jedyne
dostępne tu sposoby jakiejkolwiek empirycznej weryfikacji to metody porównawcze.
Podsumowując moŜemy zatem powiedzieć, Ŝe pierwsze naturalistyczne wyjaśnienie przyczyn
licznych eksplanacyjnych poraŜek nauk społecznych, jakim jest szczególna złoŜoność ich
przedmiotu badań, brzmi dość wiarygodnie. Mamy do czynienie z sytuacją, w której
złoŜoność badanych procesów utrudnia zarówno dotarcie do praw dotyczących całej struktury
jak i moŜliwość skutecznego izolowania układów i wyodrębniania regularności na poziomie
znacznie zredukowanym. Utrudnienie te nie powinny być interpretowane jako jakaś
ontologiczna lub epistemiczna, nieusuwalna przeszkoda w tych badaniach.
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Brak adekwatnego aparatu matematycznego
Kolejny argument naturalistyczny, tłumaczący niepowodzenia nauk społecznych sprowadza
się do braku stosownego aparatu matematycznego, który byłby w stanie opisać tak złoŜone
zjawiska. Argument posługuje się analogią. Opracowanie teorii Newtona było moŜliwe,
między innymi dzięki zastosowaniu do niej rachunku róŜniczkowego, który na potrzeby
swojej teorii Newton (równolegle i niezaleŜnie z Leibnizem) opracował. Naturaliści zatem, w
oparciu o tą analogię stwierdzą, Ŝe poraŜki nauk społecznych w szczegółowym wyjaśnianiu
zjawisk (budowaniu matematycznych modeli) są związane z niedostosowaniem współczesnej
matematyki do opisu procesów nieliniowych, chaotycznych. Jesteśmy zatem w fazie
przednewtonowskiej. ZauwaŜamy zjawiska, zauwaŜamy lokalne prawidłowości, ale brak nam
narzędzi do tworzenia kompletnych teorii. Wychodząc z takiego załoŜenia, od czasów
Poincaré, trwa nieustanne poszukiwanie takich narzędzi. Niewątpliwie osiągnięto w tym
względzie wiele spektakularnych sukcesów. Opracowano mnóstwo matematycznych wzorów
i modeli. KsiąŜki poświęcone złoŜoności są pełne przykładów. Problem jednak w tym, Ŝe
kaŜda z matematycznych teorii, sama w sobie intrygująca, nie bardzo daje się powiązać z
innymi matematycznymi modelami. Teoria automatów komórkowych, teoria gier czy teŜ
matematyczne modele sieci neuronowych nijak się mają do równań Lapunowa mających na
celu odnajdywanie atraktorów w szeregach danych. W miejsce jakiegoś jednego narzędzia,
które pozwoliłoby zmierzyć się ze złoŜonością procesów społecznych mamy plątaninę teorii,
z których kaŜda moŜe znaleźć swoje zastosowanie do jakiegoś wycinka badanej przestrzeni.
Bodaj jedynym który uwaŜa, Ŝe odkrył podstawową matematyczną regułę unifikującą
wszelkie zjawiska jest Stephen Wolfram. Ze względu na oryginalność jego dzieła i silne
kontrowersje które wzbudza, warto poświęcić mu kilka zdań. Wolfram prowadził od 80-tych
lat badania nad tzw. automatami komórkowymi (podstawy opracowane zostały przez von
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Neumanna116), najprostszymi z moŜliwych, jednowymiarowymi, przyjmującymi dwa stany
(włączony / wyłączony co odpowiada zapisowi 0/1).117 Symulując przy uŜyciu technik
komputerowych róŜne warianty działania tych automatów i tworząc ich obrazy w diagramach
czasowo-przestrzennych, doszedł do wniosku, Ŝe jeden z nich, który określił jako „Zasada
110” wykazuje się zadziwiającymi cechami, tworząc zachowania, które stanowią mieszaninę
porządku i przypadkowego chaosu. W 1990 r. jeden z asystentów Wolframa, Mathew Cook
przeprowadził dowód, iŜ automat działający zgodnie z „Zasadą 110” jest w istocie
uniwersalną maszyną Turinga i to najprostszą z dotychczas poznanych. Na tej podstawie
Wolfram sformułował swoją unifikacyjną teorię i opisał ją w monumentalnym dziele z 2002
r. „A New Kind of Science” (ponad 1200 stron). Uniwersalność „Zasady 110” Wolfram
interpretuje jako nowe prawo natury i silny dowód na zasadę ekwiwalentności obliczeniowej,
która składa się z czterech punktów:
1. Właściwym sposobem ujmowania procesów występujących w naturze jest twierdzenie Ŝe
procesy te mają charakter obliczeniowy (komputacyjny).
2. Jako Ŝe nawet bardzo proste zasady (programy) takie jak „Zasada 110” mogą wspierać
uniwersalną komputację, zdolność do tejŜe jest powszechna w naturze.
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Oryginalnie teorią tą zajmował się i rozwinął ją John von Neumann. Spopularyzowana została przez Johna

Conwaya, który na podstawie prac innego matematyka, Edgara Codda, opracował bardzo prosty, samo
replikujący się automat, znany jako „gra w Ŝycie”. Bardzo przystępne opracowanie nt. automatów komórkowych
moŜna znaleźć na stronach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH: (Kułakowski, 2010). W
opracowaniu tym automat komórkowy definiowany jest następująco: sieć komórek {i}przestrzeni Dwymiarowej; zbiór {si}stanów pojedynczej komórki, zwykle ten sam dla wszystkich komórek, zawierający kelementów oraz reguła F określająca stan komórki w chwili t+1 w zaleŜności od stanu w chwili t tej komórki i
komórek ją otaczających; si (t+1) = F({si(t)}),j Є O(i) gdzie O(i) jest otoczeniem i-tej komórki. Por. (Kułakowski,
2010) s. 11
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Nie ma miejsca ani potrzeby opisywania dokładnie zasad działania automatów analizowanych przez

Wolframa. Zainteresowanych odsyłam bądź do oryginalnych tekstów autora publikowanych na jego stronie
WWW włącznie z monumentalnym dziełem A New Kind of Science (www.wolframscience.com) lub do bardzo
przystępnego opisu tychŜe automatów i teorii Wolframa w (Mitchell, 2009) s. 152 – 159.
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3. Uniwersalna komputacja jest najwyŜszym stopniem złoŜoności obliczeniowej w naturze.
Tym samym, Ŝaden system lub proces nie moŜe generować działania które jest
nieobliczalne.
4. Komputacje dokonywane przez róŜne procesy występujące w naturze są prawie zawsze
równowaŜne w swojej zdolności do generowania złoŜonych struktur (sophistication).
PowyŜsze brzmi dość niezrozumiale. Analiza twierdzeń Wolframa wymaga dokładnego
zrozumienie uniwersalnej maszyny Turinga czy zasad funkcjonowania automatów
komórkowych. Upraszczając, moŜemy powiedzieć, Ŝe zdaniem Wolframa całą rzeczywistość,
jej złoŜoność i wielorakość, moŜemy „wyjaśnić” za pomocą takich właśnie prostych
programów jak „Zasada 110”. Wolfram zakłada, Ŝe cała rzeczywistość poddaje się procesom
obliczeniowym – jest zatem obliczalna, które to załoŜenie jest mocno kwestionowane.118
Wydaje się, Ŝe tym samym nie dopuszcza aby w naturze istniały liczby nieobliczalne w
rozumieniu Turinga. Z góry wyklucza takŜe, aby w naturze istniały procesy, których moc
obliczeniowa jest większa niŜ moc uniwersalnej maszyny Turinga. Teza 4 wydaje się
najbardziej kontrowersyjna i spekulacyjna. Bez istotnego wsparcia w badaniach
empirycznych trudno zaakceptować fakt, Ŝe podstawowy algorytm generujący złoŜone
struktury i procesy w naturze jest równowaŜny dla wszystkich tych struktur i procesów.
Mitchell pisze o tym tak:
I find it plausible, that my brain can support universal computation (at least as far as
my limited memory capacity allows) and the brain of the worm.C.elegans is also
(approximately) universal, but I don’t buy the idea that the actual computation we
engage in, respectively are equivalent in sophistication.119
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jedności świata i jedności nauki, 2010)
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Unifikacyjna teoria Wolframa nie znajduje, jak na razie potwierdzenia w empirycznych
badaniach. Nawet jeśli jego spekulacje są choćby częściowo trafne, to do zbudowania,
postulowanego przez niego „ostatecznego modelu wszechświata” jest jeszcze bardzo daleko.
Problem jednak w czymś innym. Odnosząc się wprost do omawianego argumentu o braku
adekwatnego matematycznego narzędzia do opisu złoŜonych procesów, moŜna powiedzieć,
Ŝe nawet gdyby unifikacyjna teoria Wolframa okazała się trafna i udało się odkryć jakiś
pierwotny automat, który byłby źródłem wszelkiego bytu, to niestety wiele wskazuje, Ŝe
problem złoŜoności rozwiązany nie zostanie. W jednym ze swoich tekstów Wolfram zwraca
bowiem uwagę, Ŝe modele matematyczne tworzone w dotychczasowej fizyce teoretycznej są
wyjątkiem we wszechświecie120. UmoŜliwiają one swoistą drogę „na skróty” i moŜliwość
uzyskania wyniku poprzez jego wyliczenie, bez konieczności przeprowadzania wszystkich
procesów występujących w naturze. Jeśli jednak u podstaw procesów naturalnych jest jakiś
zidentyfikowany automat komórkowy będący uniwersalnym komputerem, to zbudowanie na
jego podstawie modelu jest w istocie replikacją rzeczywistości. Wynik uzyskamy w czasie
rzeczywistym, czyli równocześnie z ujawnieniem się rezultatu w naturze. Niewiele ma to
wspólnego z wyjaśnianiem w znaczeniu przyjętym w niniejszym tekście. Model zbudowany
wedle tej zasady ma zerową moc predykcyjną – z punktu widzenia naszego poznania staje się
bezuŜyteczny.

Hipotezy antynaturalistyczne -pierwsza próba obrony
Jak moŜna odnieść do powyŜszych dwóch prób naturalistycznego wyjaśnienie poraŜek
nauk społecznych tj. szczególnej złoŜoności procesów i zjawisk będących przedmiotem
badania oraz brakiem adekwatnego aparatu matematycznego? OtóŜ, co było wskazywane
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powyŜej, obie tezy opierają się głównie, jeśli nie wyłącznie na wnioskowaniu przez analogię.
Dostrzegamy pewne podobieństwo np. zjawisk pogodowych do fluktuacji kursów akcji na
giełdzie i wywodzimy z tego strukturalną toŜsamość obu procesów. ZauwaŜamy w historii
nauki, Ŝe postęp w określonych obszarach fizyki był uwarunkowany postępem w rozwoju
teorii matematycznych i wywodzimy z tego wniosek, Ŝe to czego brak w naukach
społecznych to właśnie owej adekwatnej teorii. Taka strategia ma swoje niewątpliwe zalety.
Między innymi zaowocowała ona znakomitym rozwojem metod statystycznych i
probabilistycznych. Nikt bodaj nie zaneguje, Ŝe w ekonomii i socjologii pełnią one kluczową
rolę, pozwalając analizować szeregi danych i poszukując w nich regularności (relewancji),
choćby miały one charakter nietrwały. Doceniając rozwój statystyki matematycznej, mało kto
jednak zauwaŜa, jak wiele modeli matematycznych, które przez ostatnie stulecie były
opracowywane z myślą o opisie rzeczywistości ekonomicznej wylądowało na śmietniku
historii. Poza wspomnianymi analogiami trudno byłoby wskazać inne, przekonywujące
argumenty. Wydaje się Ŝe u podstaw naturalistycznego pojmowania nauk społecznych tkwią
raczej metodologiczne załoŜenia niźli racjonalna argumentacja. W tym miejscu naturalista
moŜe jednak, słusznie odwrócić problem pytając o cięŜar dowodu. Jeśli matematycznoempiryczna metoda w opisie natury odniosła jednak spore sukcesy, to czy z epistemicznego
punktu widzenia nie wydaje prostszym i rozsądniejszym przyjęcie hipotezy, Ŝe ta sama
metoda po jej odpowiednim dopracowaniu nada się równieŜ do opisu zjawisk społecznych?
Hipoteza taka byłaby formą wnioskowania abdukcyjnego. Szukamy najlepszego wyjaśnienia.
Unifikacja metodologiczna nauk jest prostszym, a zarazem lepszym wyjaśnieniem, niźli
wprowadzenie podziałów, które wcześniej czy później zmuszą do zadania pytań
ontologicznych. Jeśli nauki społeczne tak bardzo jakościowo róŜnią się od nauk
przyrodniczych, to róŜnica ta ma gdzieś swoje źródła. Mogą to być oczywiście źródła czysto
epistemologiczne, wynikające z naszych ograniczeń poznawczych (tak zapewne twierdziłby
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Hayek), ale mogą to być takŜe róŜnice ontologiczne (i tak twierdzić będą wszyscy filozofowie
uznający aprioryczną autonomię i nieredukowalność człowieka). W ten sposób kierujemy się
w stronę zakazanego metodologicznie mnoŜenia bytów ponad potrzebę. CięŜar wykazania
odmienności nauk społecznych i podwaŜenia programu unifikacji spoczywa na tych, którzy
takie twierdzenia podnoszą. Spróbujmy się z tym zmierzyć.

Złożoność zjawisk społecznych.
Argument opisywany powyŜej stwierdza, Ŝe problemem trudnym do pokonania dla
matematyczno-empirycznego opisu zjawisk społecznych jest ich szczególna złoŜoność.
Podając analogie z matematycznymi opisami ruchu wielu ciał, czy teŜ ze zjawiskami
pogodowymi, twierdzi się, Ŝe te dotyczące zachowań człowieka, mają stopień złoŜoności
znacznie większy nawet niźli występujące w dynamice czy w termodynamice. Takie
twierdzenie jest jednak intuicyjne. Wydaje się, Ŝe argument ma charakter kolisty. ZłoŜoność
bowiem jest tu rozumiana jako szczególna cecha układu, która powoduje, Ŝe jest on
strukturalnie niestabilny i tym samym nie poddaje się opisowi matematycznemu z
wykorzystaniem metod liniowych. Czym trudniej zatem jakiś układ opisać matematycznie,
tym bardziej jest on złoŜony i jednocześnie czym bardziej jest złoŜony, tym trudniej opisać go
matematycznie. Na tym przykładzie widać wyraźnie kolistość argumentacji. Aby miała ona
sens naleŜałoby wprowadzić jakieś kryterium złoŜoności, inne niźli ograniczenia w
matematycznym, liniowym opisie. Aby z kolei wprowadzić kryterium złoŜoność, naleŜałoby
najpierw zdefiniować złoŜoność. Z tym jest problem. Nawet najbardziej zawansowani
badacze problemów układów złoŜonych (dynamicznych, nieliniowych, chaotycznych)
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przyznają, Ŝe takiej definicji nie ma. W miejsce jednej definicji mamy róŜne podejścia do
problemu, wśród których Mitchell wyróŜnia następujące121:
1. ZłoŜoność jako wielkość (rozmiar). Miarą złoŜoności jest tu liczba jednostek tworzących
daną strukturę.
2. ZłoŜoność jako entropia. Wraz ze wzrostem entropii układu wzrasta jego złoŜoność.
3. ZłoŜoność jako algorytmiczna treść informacji. ZłoŜoność jest tu utoŜsamiana z
„algorytmiczną ścieśnialnością” w rozumieniu Hellera. Układ jest tym prostszy im
prostszy jest algorytm jego skonstruowania.
4. ZłoŜoność jako głębokość logiczna. Nieco podobnie jak wyŜej, głębokość logiczna jest
mierzona trudnością konstrukcyjną układu, która określamy liczbą kroków do wykonania.
5. ZłoŜoność jako głębokość termodynamiczna. Podobnie jak wyŜej, miarą złoŜoności jest
trudność konstrukcyjna, tu jednak bierzemy pod uwagę całość niezbędnych do
skonstruowania układu zasobów termodynamicznych i informacyjnych.
6. ZłoŜoność jako zdolność obliczeniowa. Nawiązuje do pomysłu Wolframa, który twierdzi,
Ŝe najwyŜszym moŜliwym stopniem złoŜoności jest układ obliczeniowy odpowiadający
zdolnościami obliczeniowymi uniwersalnej maszynie Turinga.
7. ZłoŜoność statystyczna. Miarą jest minimalna ilość informacji obejmujących przeszłe
funkcjonowanie układu, która jest konieczna do optymalnych predykcji zachowania
układu w przyszłości.
8. ZłoŜoność jako wymiar fraktalny. Przy załoŜeniu Ŝe kaŜdy system dynamiczny da się
zinterpretować jako układ fraktalny, to mamy moŜliwość określenia wymiaru fraktalnego
układu. Czym wyŜszy jest ten wymiar, tym wyŜsza złoŜoność.
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9. ZłoŜoność jako poziom w hierarchii. Zakłada, Ŝe kaŜdy układ złoŜony jest układem
hierarchicznym (zawierającym podukłady). Przy zidentyfikowanej hierarchii, pozycja
układu w tejŜe określa jego poziom złoŜoności.
JuŜ pobieŜna analiza tych podejść wskazuje, Ŝe próba porównania pod względem złoŜoności
jakiegoś wybranego układu społecznego ze zjawiskami pogodowymi natrafi na trudności nie
do przebrnięcia. Albo bowiem nie bardzo wiadomo jakie jednostki miałyby być przedmiotem
naszego pomiaru (tak w pkt. 1 lub 2), albo teŜ określone podejście wymaga od nas uprzedniej
dekonstrukcji układu i określenia poziomu złoŜoności przed porównaniem (tak w pkt. 3, 4, 5).
ZłoŜoność jako zdolność obliczeniowa układu wymaga zaakceptowania kontrowersyjnej tezy
Wolframa redukującej całą istniejącą rzeczywistości do układów obliczalnych, ale podobnie
jak wyŜej wymaga takŜe dekonstrukcji układu. Pkt. 8 i 9 z kolei wymagają zaakceptowania
załoŜeń o moŜliwości interpretacji układów złoŜonych jako hierarchicznych lub fraktalnych.
Najbardziej moŜliwą do zastosowania wydaje się propozycja podejścia statystycznego. Ale co
w przypadku gdy niepoliczalna liczba informacji z przeszłości nie pozwala na Ŝadną
optymalną predykcję? Albo konsekwentnie przyjmujemy Ŝe stopień złoŜoności zmierza do
nieskończoności albo teŜ, naleŜy zweryfikować załoŜenia i dopuścić hipotezę, Ŝe predykcja
nie jest domniemaną miarą rosnącej złoŜoności.
Zwolennikiem tezy o szczególnej złoŜoności układów społecznych był Hayek. Zaproponował
on, jego zdaniem, bardzo prostą, metodę na mierzenie stopnia złoŜoności układu:
The minimum number of elements of which an instance of the pattern must consist in
order to exhibit all the characteristic attributes of the class of patterns in question
appears to provide an unambiguous criterion122
Wydaje się, Ŝe pomysł Hayeka moŜna podciągnąć pod pkt. 3 powyŜej tj. złoŜoność mierzoną
algorytmiczną treścią informacji. Zarzut pozostaje taki sam: Aby określić stopień złoŜoności
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(Hayek, The theory of complex phenomena, 1967)
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układu naleŜy dokonać jego uprzedniej dekonstrukcji tj. zmierzyć ile elementów musi
zawierać dany wzór aby ujawnić wszystkie istotne atrybuty danej klasy wzorów. Jak
zobaczymy poniŜej, w tym obszarze moŜliwe jest tylko „wyjaśnienie co do zasady”, co w
praktyce przełoŜy się na niemoŜność skonstruowania takiego wzoru / modelu, a tym samym
określenia liczby elementów koniecznych do jego konstrukcji. Nawet jeśli zaproponowana
miara złoŜoności byłaby trafna, to w świetle dalszych tez Hayeka pozostanie bezuŜyteczna.
Jak widać twierdzenie o wyŜszym stopniu złoŜoności układów społecznych ma bardzo
intuicyjny i niemierzalny charakter, tak długo przynajmniej, aŜ nie dokonamy jakieś
dekonstrukcji układu celem ustalenia pryncypiów jego działania, co z kolei umoŜliwi
porównanie dwóch układów o podobnych cechach.

Prawa fizyki u podstaw zjawisk złożonych
Jeśliby nawet przyjąć, Ŝe za poraŜki w obszarze nauk społecznych odpowiedzialność ponosi
owa szczególna złoŜoność (niezaleŜnie od problemów związanych z jej definiowaniem), to
implicite metody właściwe do zmagania się z ową złoŜonością powinny zaowocować jakimiś
wynikami. Tak się jednak nie dzieje. Wydaje się bowiem, Ŝe pomiędzy złoŜonością układów
fizycznych, a złoŜonością procesów społecznych tkwi pewna fundamentalna róŜnica.
Wspomniana powyŜej dekonstrukcja musiałaby by polegać na tym, aby określony układ
społeczny, będący przedmiotem badania rozłoŜyć na jednostkowe zachowania jego
elementów. Rzecz nie w tym, Ŝe dynamika układu będzie jakąś sumą dynamiki jednostek. W
układach nieliniowych takie addytywne modele nie funkcjonują. Porównując jednakŜe
dotychczasowe osiągnięcia w matematycznym modelowaniem złoŜoności w układach
fizycznych, moŜemy zauwaŜyć, Ŝe w większości z nich, jednostkowe zachowania elementów
układu są dobrze rozpoznane. Jest to jedna z najwaŜniejszych cech wyróŜniających te układy.
Znając zasady dynamiki działające na poziomie jednostek moŜemy tworzyć modele ruchu
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złoŜonego i obserwować ich zachowanie nie tyle w rzeczywistości empirycznie dostępnej ale
w modelu, po to aby następnie porównać to z wynikami obserwacji i doświadczeń. Dokładnie
w ten sposób powstawały pierwsze teorie dotyczące takich układów złoŜonych. Tak
analizował ruch trzech ciał Poincaré i tak modelował zjawiska pogodowe Lorenz, odkrywając
atraktor nazwany później jego nazwiskiem. Tak teŜ analizowane i odkrywane były kolejne
układy równań i atraktory: Hénona, Röslera i in. Dopiero później potwierdzano ich
występowanie w przyrodzie. Kluczem do analizy złoŜonego ruchu wielu ciał, jest pojęcie tzw.
przestrzeni fazowej.
Jest to przestrzeń, której współrzędnymi są wszystkie wielkości potrzebne do tego aby
jednoznacznie opisać trajektorię badanego układu. Dla punktu materialnego
parametrami takimi są trzy współrzędne połoŜenia i trzy współrzędne prędkości ciała
w zadanej chwili. Jest to więc przestrzeń sześciowymiarowa (…) Dla układów bardziej
złoŜonych przestrzeń fazowa jest odpowiednio większa. JeŜeli mamy kilka punktów
materialnych, to kaŜdemu z nich przyporządkowujemy odpowiednie współrzędne i
pędy, dlatego dla k ciał mamy przestrzeń 6k-wymiarową.123
Przestrzeń fazowa jest wygodnym narzędziem do opisu dynamiki układu złoŜonego, tj.
przesuwania się układu w przestrzeni wartości jej parametrów. Aby tego jednak dokonać,
kluczem jest znajomość owych parametrów ruchu oraz podstawowych praw fizyki ruch ten
opisujących. Na tej podstawie moŜna budować modele i określać prawa rządzące zmianą
złoŜonego układu (np. formalizm Lagrange’a, równania Hamiltona, twierdzenie Liouville’a
czy entropia Kołmogorowa). W tym obszarze ujawnia się kluczowa róŜnica pomiędzy
złoŜonymi układami społecznymi, a fizycznymi. W układach społecznych elementem, który
musielibyśmy w podobny sposób opisać, wyróŜniając jakiś zestaw wielkości liczbowych
charakteryzujących ten element, jest człowiek. Dokonując analizy zachowań jednostek w
„przestrzeni fazowej” ich parametrów, musimy najpierw określić owe parametry i powiązać
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je w jakieś prawa. Próby takiego podejścia, zwłaszcza w ekonomii, były wielokrotnie
podejmowane, jak na razie jednak bez widocznych efektów.124 Uczciwie jednak trzeba
przyznać, Ŝe niezaleŜnie od powodów, nasza wiedza na temat owych parametrów i
rozumienie ich wzajemnych relacji jest znikoma. Wskazane zatem narzędzia matematyczne,
które zostały opracowane do badania dynamiki układów nieliniowych, w tym zakresie nie
nadają się do zastosowania i nie jest li tylko wynik szczególnej złoŜoności układów
społecznych.

Regularności w zjawiskach złożonych.
Drugim powaŜnym naturalistycznym argumentem, mającym na celu uzasadnienie oporu jaki
stawia badaczom materia społeczna, jest brak adekwatnego aparatu matematycznego do opisu
zjawisk społecznych. Tak jak to wyŜej zostało zaznaczone, argument jest czystym
argumentem z analogii. Towarzyszy mu konieczne przed-załoŜenie unifikacyjne. Najpierw
bowiem zakłada się jednolitą strukturę badanej rzeczywistości, jej poznawalność
(racjonalność) oraz matematyzowalność. Jeśli struktura nie poddaje się matematyzacji, to w
pierwszej kolejności kwestionujemy narzędzie matematyczne, a nie załoŜenie dotyczące całej
struktury. Niemniej aby przyglądnąć się argumentowi bliŜej spróbujmy na chwilę podąŜyć za
tym załoŜeniem. Jest on konsekwencją przyjęcia hipotezy o szczególnej złoŜoności układów
społecznych, o cechach analogicznych jak złoŜoność dynamicznych układów fizycznych.
Zarówno załoŜenie unifikacyjne jak i hipoteza o złoŜoności są dość powszechnie
akceptowane przez badaczy dynamiki nieliniowej. W publikacjach dotyczących tego
zagadnienia, kwestie dynamiki układów społecznych i próby ich matematycznego opisu
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na rational expectation hypothesis, oraz modeli behawioralnych znajdziemy m.in. w (Goldberg & Frydman,
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umieszczane są obok zagadnień dotyczących statystycznej termodynamiki, ruchu wielu ciał,
ruchu cieczy, zjawisk pogodowych itp. PowyŜej wskazałem na istotną róŜnicę pomiędzy
układami fizycznymi i społecznymi, która wydaje się odpowiadać za poraŜki modeli
matematycznych budowanych w podobny sposób. Czy nie ma jednak sposobu na uchwycenie
jakiś regularności w zachowaniach społecznych, nawet pomimo naszej niewiedzy dot.
szczegółowych praw rządzących jednostkowym zachowaniem? Jeśli znowu sięgniemy po
fizykalną analogię to nietrudno zauwaŜyć, Ŝe bez równań ruchu Newtona i tak ludzkość nieźle
radziła sobie ze zrozumieniem zauwaŜalnych prawidłowości. Charakterystyka rzutu ukośnego
czy prostego były w praktyce dobrze znane. Na jej podstawie moŜna było konstruować łuki,
kusze i maszyny balistyczne. Zasada funkcjonowania maszyn prostych równieŜ była dobrze
rozpoznana. Nie trzeba było znać prawa Archimedesa i jego matematycznej postaci aby
konstruować okręty i Ŝaglowce. Pomimo błędnego modelu budowy układu planetarnego i
nieznajomości praw Kepplera moŜna było z duŜą dokładnością dokonywać predykcji
zachowań ciał niebieskich. Regularności empiryczne ujawniają się zatem na etapie przedteoretycznym. MoŜna teŜ ująć tą obserwację nieco inaczej, jak chciałby Hayek. Nasz umysł
ma naturalną umiejętność w wychwytywaniu regularności i eksploatowaniu ich nawet na
podstawie błędnych modeli i teorii tworzonych ad hoc . Abstrakcyjne modele matematyczne
słuŜą do porządkowania tych intuicji i ujmowania ich w coraz to doskonalsze i bardziej
spójne struktury.
Czy istnieją jednak takie narzędzia matematyczne, które mogą okazać pomocne w
wychwyceniu owych regularności bardzo słabo lub w ogóle nie recypowanych przez aparat
poznawczy, w sytuacji w której brak jeszcze jakiejkolwiek, dobrej teorii

je opisującej.

Wydaje się, Ŝe wskazać moŜna co najmniej dwie grupy sposobów wykorzystywanych w
praktyce: statystyczne i nieliniowe. Podział taki oczywiście jest jakąś li tylko nieudolną próbą
typologii. Nie jest on ani zupełny ani rozłączny. W metodach nieliniowych stosuje się
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obszernie probabilistykę i statystykę. Ta druga stanowi w wielu przypadkach samodzielną
podstawę do wnioskowań o występujących regularnościach. Metody statystyczne sprawdzają
się bardzo dobrze w układach, które Boltzman określił jako ergodyczne125, wyróŜniając tym
samym tą grupę struktur złoŜonych, które zachowują się w sposób statystyczny. Jednym z
takich układów jest ruch cząsteczek w gazach.
Układ złoŜony z duŜej liczby prostych składników jest liniowy tylko wtedy, gdy
składniki te oddziałują ze sobą w najprostszy lokalny sposób, tak jak się to dzieje w
gazie. Dlatego udało się w dziewiętnastym wieku stworzyć efektywną statystyczną
teorię gazów. Teoria ta była liniowa, dlatego nie prowadziła do kłopotów
matematycznych i obliczeniowych. Tam gdzie części są „głupie” i nie potrafią
współpracować ze sobą, wystarczy statystyka zaniedbująca z załoŜenia wszelkie
szczegóły i zróŜnicowania lokalnej dynamiki.126
Owe „głupie” części tworzą tzw. rozkłady normalne. Jednym ze szczególnych przypadków
takiego rozkładu jest powszechnie znana krzywa Gaussa. Jest ich jednak wiele i
niejednokrotnie bardzo zróŜnicowanych. Ustalenie, Ŝe w danym układzie parametrów ich
rozkład wielkości spełnia warunki rozkładu normalnego jest jednym z istotnych przesłanek
dopuszczalności wnioskowań statystycznych. Skąd się biorą rozkłady normalne? Z
obserwacji rzeczywistości.127 Tkwi tu oczywiście ogromny potencjał błędu. Rozkład
normalny w jednym układzie (np. rozkład cząsteczek w gazie, albo rozkład średniej ocen w
klasie) nie będzie rozkładem normalnym w innym. Stąd statystycy są niezwykle ostroŜni w
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Ergodyczność jest pojęciem z obszaru probabilistyki i dot. tzw. stacjonarnych procesów stochastycznych.

Jeśli proces jest ergodyczny to wartości jego parametrów statystycznych są w całym zbiorze realizacji tego
procesu równe dowolnej jego czasowej realizacji. Jest to zatem kolokwialnie mówiąc, proces o bardzo
równomiernym rozkładzie. Precyzyjne określenie warunków ergodyczności znajdziemy m.in. w (Plucińska &
Pluciński, 2000) s. 405.
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(Tempczyk, 2002) s. 24
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Por. (Plucińska & Pluciński, 2000) s. 237
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ekstrapolacjach swoich metod poza obszary dobrze rozpoznane.128 Metody statystyczne
bardzo dobrze sprawdzają przy badaniach demograficznych, antropologicznych czy
ekologicznych, innymi słowy wszędzie tam gdzie przychodzi nam badać jakieś populacje pod
kątem występowania określonych cech względnie stabilnych (trwałych) takich jak: miejsce
zamieszkania, miejsce pracy, liczba urodzeń, średnia wieku itp. Na podstawie badanej próby,
zakładając jakiś rodzaj rozkładu normalnego, moŜna skutecznie wnioskować o występowaniu
cechy w całej populacji. W układach ergodycznych, metody statystyczne wychwytują
korelacje między zmiennymi. Tu jednak falsyfikowalność uzyskiwanych wyników silnie się
zwiększa. Przykładowo w ekonomii moŜna metodami statycznymi poszukiwać korelacji ceny
określonego dobra z wytypowanymi zmiennymi, które ewentualnie mogłyby na ową cenę
mieć wpływ. W ograniczonej perspektywie czasowej i przestrzennej metoda taka jest
skuteczna. Na podstawie badanej próby moŜemy stosunkowo dokładnie określić np.
zaleŜność ceny samochodu określonej marki od roku jego produkcji. Tyle tylko, Ŝe zaleŜność
ta jest aktualna w ograniczonej przestrzeni (w danym kraju lub obszarze ekonomicznym) jak
teŜ w ograniczonym czasie. Aby oszacować te granice równieŜ posługujemy się metodami
statystycznymi. Ponownie zatem zauwaŜamy, Ŝe odkrywane regularności są krótkotrwałe i
lokalne i tym samym nie nadają się do sformułowania jakiegoś trwałego prawa. Zdolność
metod statystycznych do wyjaśniania zjawisk społecznych, w rozumieniu takim jak
prezentowana w niniejszej pracy jest silnie ograniczona. Znowu posłuŜmy się przykładem.
Spróbujmy zastosować analizę statystyczną rynku do ustalenia regularności w cenach akcji na
giełdzie. Analitycy zgodzą się zapewne, Ŝe w krótkich odcinkach czasowych, które mieszczą
się w aktualnym trendzie generalnym (wzrostowym lub spadkowym) taka analiza jest
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Por. omówiony przykład wnioskowania statycznego jakim jest tzw. analiza statystyczna rynku w (Gorazda,
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moŜliwa. Przejściowo uda się wychwycić jakieś zaleŜności między np. rentownością spółki w
danej branŜy, a wzrostem wartości jej walorów. WydłuŜanie tej perspektywy, a w
szczególności załamania trendów powodują, Ŝe ustalone statystycznie korelacje rozbiegają
się, a próby wstawiania w równania kolejnych zmiennych ekonomicznych i indywidualnych
tylko wzmacniają chaotyczność całego układu.
Swoistą „impotencję” statystyki do ogarniania problemów generowanych przez układy
złoŜone dostrzegał teŜ Hayek. Analizując pozostawione przez niego pisma, moŜna załoŜyć, Ŝe
nie znał wyrafinowanych metod matematycznych słuŜących analizie dynamicznych układów
nieliniowych. Prawdopodobnie samo pojęcie układów ergodycznych i nieergodycznych było
mu obce. Niemniej intuicja naukowa pozwalała mu dostrzec róŜnicę pomiędzy układami
tworzonymi z „głupich”, nie współpracujących ze sobą części, a układami, w których cechy
tworzących je elementów i ich wzajemne oddziaływania, pełnią kluczową rolę dla istotnych
cech całej struktury. Zdaniem Hayeka, statystyka sprawdza się tylko w tych pierwszych.
Zajmuje się ona w istocie wielkimi liczbami, ale głównie poprzez celowe eliminowanie ich
złoŜoności i traktowanie poszczególnych elementów, tak jakby nie oddziaływały one na
siebie wzajemnie. W modelach statystycznych elementy układu tracą swoje indywidualne
atrybuty, a w zamian za to są one przypisywane całemu układowi odpowiednio do
częstotliwości ich występowania.129
Matematycy wypracowali jednak pewne narzędzia, które pomagają w odkryciu regularności
związanych z dynamiką nieliniową w szeregu danych, co do których nie mamy Ŝadnej dobrej
teorii. Jako przykład takich metod, w praktyce stosowanych wymienić moŜna wykładnik
Lapunowa oraz metodę odtwarzania atraktora Takensa. Wspólną cechą obu metod jest to, Ŝe
materiał do analizy składa się w zasadzie głównie z szeregu danych, bez głębszej wiedzy co
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do ich struktury. Dokonując skomplikowanych transformacji obliczeniowych na tychŜe
danych i przy załoŜeniu, Ŝe dają się one zinterpretować jako jakaś struktura dynamiczna
nieliniowa, podejmuje się próby jej odtworzenia, a w szczególności odnalezienia
ewentualnych atraktorów. Ich odkrycie potwierdzałoby silnie analogiczność dynamiki
zmiennych w układach społecznych ze zmiennymi np. ruchu cząstek.130 AŜ prosi się aby
metody te zastosować w ekonomii np. do analizy kursu walut lub kursów akcji na giełdzie.
Tak się w istocie dzieje. Metody te określane są jako tzw. metody ilościowe i ich aplikacja
mieści się w paradygmacie neoklasycznej ekonomii. Próby poszukiwania atraktorów i tym
samym określonych,

poddających się matematycznemu modelowaniu regularności,

podejmowane są nieustanie, w tym takŜe w Polsce. Jak dotąd jednak nie doprowadziły one do
jakichkolwiek wyników znaczących, które wskazywałyby na istnienie struktury złoŜonej,
dynamicznej i wykazującej się regularnościami przynajmniej w obszarze ujawnionych
atraktorów.131 Na tej podstawie moŜna moim zdaniem pokusić się o pewną generalizację.
Nawet jeśli stopień złoŜoności struktur społecznych wymaga szczególnych narzędzi
matematycznych, których na dzień dzisiejszy nie znamy, to i tak nasza ignorancja nie
powinna całkowicie odcinać nas od identyfikowania, mniej lub bardziej niezrozumiałych
regularności. Jeśli nawet bardzo wyrafinowane metody matematyczne, opracowane głównie
do analizy układów nieliniowych, nie potrafią odkryć owych reguł, to moŜe czas
zakwestionować załoŜenie unifikacyjne i dopuścić hipotezę, iŜ w struktury te inherentnie
wkomponowany jest jakiś mechanizm uniemoŜliwiający ich wyjaśnienie.
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Na temat metody wykładników Lapunowa por. (Tempczyk, 2002) s. 45 i nast., a na temat metody

odtwarzania atraktora Takensa por. (Tempczyk, 2002) s. 75 i nast.
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Brak pozytywnych rezultatów w poszukiwaniu atraktorów w szeregu danych ekonomicznych zauwaŜa

Tempczyk w (Tempczyk, 2002) s. 60. Konkretne badania w tym zakresie znajdziemy np. w (Jajuga & Papla,
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Argument Groblera
Grobler jest zwolennikiem naturalizmu. Naukę i jej przedmiot traktuje unifikacyjnie. Metoda
naukowa nie powinna być róŜnicowana ze względu na jej przedmiot. W obszernym rozdziale
poświęconym rozróŜnieniu nauk na przyrodnicze i społeczne analizuje i poddaje krytyce
argumenty przemawiające za ich wyraźną odmiennością.132 Wychodzi od Diltheya i jego
podziału na Naturwissenschaft i Geisteswissenschaft, który to podział ma rzekome
uzasadnienie w odmienności przedmiotu obu grup nauk. W tym drugim przypadku
zmieniamy nasz punkt widzenia. Z niezaleŜnego obserwatora stajemy się zaangaŜowanymi
uczestnikami procesu badawczego, który w jakimś sensie dotyczy nas samych. Według
Groblera istnieją trzy główne argumenty przemawiające za antynaturalizmem:
1. Szczególna złoŜoność procesów społecznych, która powoduje Ŝe „odkrywanie
autentycznych praw społecznych i przewidywanie zachowań ludzkich jest niemoŜliwe”;
2. Wolna wola, która determinuje zachowania ludzkie, wskutek czego stają się one
nieprzewidywalne;
3. Przewidywania teorii społecznej zmieniają rzeczywistość przez tą teorię opisywaną.
Argument pierwszy został obszernie omówiony w poprzednich podrozdziałach. Argument
drugi świadomie pominę. Wymaga on bowiem na wstępie albo załoŜenia apriori istnienia
wolnej woli, albo teŜ wdania się w spór co do jej istnienia. Grobler podchodzi do tego
zagadnienia nieco inaczej. Uznaje on bowiem, Ŝe wolna wola po pierwsze, sprzeciwiała by się
naturalizmowi gdyby towarzyszyło mu konieczne twierdzenie o determinizmie. Po drugie zaś,
uznaje, Ŝe wolna wola nie wyklucza przewidywalności zachowań ludzkich, a co za tym idzie
moŜliwości objęcia ich jakąś teorią naukową stosującą metody nauk przyrodniczych.
Najciekawszy wydaje się jednak argument trzeci i kontrargument Groblera. To właśnie ten
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kontrargument uznaję, za najistotniejszy wkład do dyskusji i jakkolwiek nie jest on
szczególnie rozwinięty, tak uwaŜam za konieczne zmierzenie się z nim. Naświetlając jego
istotę Grobler podaje przykład zachowania się inwestorów na giełdzie. Ich decyzje inwestycje
w jakiejś części podyktowane są, nie tyle przewidywaniami, co do wartości konkretnych
notowanych tamŜe papierów, ale raczej przewidywaniami, co do zachowania się innych
inwestorów. Jeśli przewiduję, Ŝe w najbliŜszym czasie inwestorzy będą w szczególny sposób
zainteresowani kupowaniem akcji spółek surowcowych, to będę inwestował w te spółki. Wraz
bowiem ze wzrostem popytu wzrośnie zapewne cena tychŜe akcji. Opracowanie konkretnej
teorii T, wyjaśniającej zachowania inwestorów na giełdzie, pozwoliłoby przewidzieć ich
inwestycje w jakimś horyzoncie czasowym. Osoby znające teorię T dysponują tym samym
wiedzą, która, przynajmniej teoretycznie pozwala im na zyskowne inwestycje.

Jeśli

inwestorom dostępna jest teoria pozwalająca na trafne predykcje zachowań graczy na
giełdzie, to z pewnością z teorii tej skorzystają, dokonując odpowiednich transakcji. Jeśli w
myśl tej teorii w najbliŜszym czasie wzrosnąć ma kurs akcji spółek surowcowych, to
inwestorzy będą tym bardziej zainteresowani inwestowaniem w te akcje. Takie zachowanie
zmienia wyniki oczekiwane w myśl teorii T. Jeśli wzrost kursu akcji w myśl teorii T miał
nastąpić o 10%, to wiedza o tym i odpowiednie transakcje inwestorów „ciągną” kurs na
znaczenie wyŜszy poziom.133 To szczególne „sprzęŜenie” w opinii wielu antynaturalistów
prowadzi do problemu nierozstrzygalnego Ŝadną teorią. W dalszej części pracy zjawisko to
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czyli niekontrolowanego wzrostu cen danych dóbr, który nie ma nic wspólnego z zapotrzebowaniem na
konsumpcje. Po raz pierwszy w ekonomii zaobserwowano je w odniesieniu do handlu sadzonkami kwiatów w
Holandii w XVII w (tulipomania). Zjawisko to legło takŜe u podstaw kryzysu gospodarczego lat 30-tych,
kryzysu dotcomów pod koniec XX w oraz ostatniego kryzysu finansowego (2008 r.), gdzie przedmiotem
spekulacji były tzw. derywaty, pochodne papiery wartościowe związane z rynkiem nieruchomości w USA i w
krajach rozwiniętych.
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będę określał mianem wewnętrznej dwukierunkowej współzaleŜności (WDW).134 Niestety
Grobler nie podaje źródła tego argumentu. Niełatwo wyśledzić jego początki, niemniej jego
charakter i cytowane przykłady z obszaru ekonomii wskazują, Ŝe pierwotnie pojawił się on w
rozwaŜaniach ekonomistów wczesno-klasycznych (Knight, Mises i Hayek). Na szczególną
uwagę zasługują tu analizy Hayeka, który podkreślał znaczenie wiedzy i jej alokacji w
społeczeństwie dla procesów będących w zainteresowaniu ekonomii. W wersji takiej jak
prezentowana przez Groblera pojawia się on u Golberga i Frydmana w ich bardzo
współczesnych modelach „ekonomii wiedzy niedoskonałej”. Jak zwalcza go Grobler?
„…przewidywanie zachowań społecznych moŜna potraktować nie jako test samej
teorii powiedzmy T, lecz teorii T1, która przewiduje ludzkie reakcje na przewidywania
teorii T. Ludzie z kolei mogą uwzględnić wpływ własnych działań na spełnienie się
przewidywania i odpowiednio do tego modyfikować swoje reakcje. Wówczas
przewidywanie, o którym mowa, trzeba uznać za test teorii T2, która przewiduje
modyfikacje ludzkich reakcji na potencjalnie samospełniające się lub samoobalające
się przewidywanie, i tak dalej. Proces konstruowania kolejnych teorii T, T1, T2 …
przypomina procedurę faktualizacji (uchylania kolejnych idealizacji) teorii nauk
przyrodniczych. I rzeczywiście polega na uchylaniu kolejnych idealizacji tej treści, tak,
Ŝe przewidywania teoretyczne w naukach społecznych nie wpływają na ludzkie
zachowania. Granicą tego procesu jest teoria, która w pełni uwzględnia udział teorii
społecznej w konstytuowaniu badanej przez nią rzeczywistości. W ten sposób problem
zostaje rozwiązany.135
Abstrahując od tego na ile opisany proces „udoskonalania” teorii przypomina faktualizację
(moim zdaniem nie przypomina), skupmy się na chwilę na końcowym efekcie tego procesu, a
zatem na takiej teorii, która w pełni uwzględnia udział jej samej w konstytuowaniu badanej
przez nią rzeczywistości. Nazwijmy ją TO (teoria ostateczna). Jej wypracowanie jest
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równoznaczne z osiągnięciem szczególnego stanu równowagi społecznej. Obserwator znający
teorię opisującą ludzkie działania jednocześnie potrafi te działania przewidzieć jako rezultat
aplikacji teorii, uwzględniając przy tym swoje własne działania będące skutkiem owych
predykcji. Podobna teoria równowagi był juŜ proponowana w ekonomii i jej autorem był
Leon Walras136. Jej róŜne wersje rozwijane były aŜ do lat 70-tych XX wieku, kiedy to kilku
matematyków udowodniło, Ŝe nie jest ona moŜliwa.137 Nie w tej teorii jednak rzecz. Istotnie
róŜniła się ona bowiem od naszej TO. Ich wspólnym jednak elementem jest znaczenie
indywidualnej wiedzy jednostek. W oryginalnej wersji teorii równowagi wiedza ta nie
odgrywała istotnej roli. Na jej kluczowy charakter zwrócił dopiero uwagę Hayek. Był to
zresztą jeden z istotnych punktów krytyki tej teorii. Przyjrzyjmy się bliŜej przemyśleniom
Hayeka. Wydają się ono bowiem na tyle interesujące, Ŝe moŜna je przez analogie zastosować
do krytyki TO. Podobnie jak i my, Hayek pyta czym jest stan równowaga rynkowej? Według
Walrasa i kontynuując jego myśl ekonomistów będzie to stan, w którym podaŜ i popyt na
określone dobra są takie same, co objawia się stabilizacją ceny. Szeroko zakrojoną ambicją
teorii byłoby stworzenie takiego modelu zachowań jednostek na rynku, który na podstawie
bieŜących danych potrafiłby przewidzieć przyszłe ceny równowagi oraz ewentualny proces
dochodzenia do nich. Według Hayeka zaś stan ten naleŜy opisać nieco inaczej:
„…equilibrium exists if the actions of all members of the society over a period are all
execution of their respective individual plans on which each decided at the beginning
of the period.”138
I dodatkowo:
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“…the plans of different individuals must in a special sens be compatible (…). …the
plans of the one contain exactly those actions which form the data for plans of the
other.”139
Co nam wynika z takiej definicji? Po pierwsze mamy tutaj istotne przeniesienie akcentu.
Dane na podstawie których budujemy model równowagi to nie są dane dotyczące cen
towarów i ich ewentualnych zmian w czasie. Te dane to indywidualne plany jednostek
konstruowane w oparciu o dostępną im wiedzę. Wiedza ta tylko częściowo składa się z
informacji o cenach dóbr na rynku. Główny jej elementem są indywidualne plany innych
jednostek. Plany te zaś wnioskowane są na podstawie działań przez te jednostki
podejmowanych. Hayek zauwaŜa tu element WDW – kolistości rozumowania. Działania
podejmowane przez jednostkę na rynku są pochodną planów indywidualnych innych
jednostek, ale jednocześnie są danymi dla innych jednostek, na podstawie których konstruują
one swoje plany. Osobną kwestią zauwaŜoną przez Hayeka jest to, dla kogo owe dane mają
być dostępne. Czy dla kaŜdego uczestnika rynku konstruującego swój plan, czy teŜ wyłącznie
dla badacza, obserwatora konstruującego model rynkowej równowagi. To z kolei implikuje
pytanie, czy stan tej wiedzy powinien być taki sam dla wszystkich uczestników czy teŜ
dopuszczamy aby się róŜnił (badacz teŜ jest elementem tego układu). Dla zwolenników teorii
równowagi, oczywistym było, Ŝe „dane” oznaczają li tylko dane zgromadzone na rynku i
metodologicznie dostępne głównie obserwatorowi (pominąwszy idealizację w postaci tzw.
rynku doskonałego). Refleksja Hayeka wskazuje na istotne pomieszanie pojęć. MoŜna
oczywiście załoŜyć, Ŝe pomiędzy informacjami dostępnymi na rynku, a indywidualnymi
planami jednostek zachodzi jakaś korespondencja (relacja). Nie jest nam ona jednak znana, a
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przynajmniej nie była przedmiotem zainteresowania protagonistów modelu równowagi.140 Po
tych wstępnych obserwacjach moŜna sformułować kilka konkluzji:
1. Wyłączywszy stan równowagi jednoosobowej (osoba sama ze sobą pozostaje w
równowadze rynkowej) oraz stan równowagi oparty na załoŜeniu, Ŝe wszyscy wiedzą
wszystko, z koniecznej kompatybilności indywidualnych planów jednostek oraz z
koniecznej niedoskonałości ich wiedzy (są obszary relewantnej wiedzy które określonym
jednostkom nie będą dostępne) moŜna wywieść wniosek, Ŝe stan równowagi rynkowej
byłby stanem, w którym indywidualne plany przynajmniej niektórych jednostek
budowane są na podstawie błędnych predykcji, co do rozwoju sytuacji na rynku;
2. Stan równowagi rynkowej zostaje zakłócony przez perturbacje egzo- i endogeniczne.
Perturbacje to nic innego jak fakty, które pozostają w sprzeczności przynajmniej z
niektórymi indywidualnymi planami jednostek i tym samym prowadzą do ich
nieuchronnej zmiany. Nawet jeśli wyeliminujemy perturbacje egzogeniczne i przyjmiemy,
Ŝe w tym zakresie predykcje jednostek będą zgodne z rozwojem rzeczywistości
(codziennie rano wstanie słońce, cykl pór roku nie zostanie zakłócony, nie wydarzą się
katastrofy przyrodnicze, nie wybuchnie konflikt nuklearny itd.), to wskazana powyŜej
niedoskonałość wiedzy jednostek i fałszywość przynajmniej niektórych ich predykcji
prowadzi do nieuchronnych perturbacji endogenicznych.
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Esej Hayeka został opublikowany w roku 1937 r. Poza problemami wskazanymi wyŜej Hayek zauwaŜył

takŜe, Ŝe jednym z kluczowych elementów jego analizy powinien być proces pozyskiwania wiedzy przez
jednostki, który w zasadzie powinien być badany empirycznie. Intuicja podpowiedziała mu trafnie. Wiele lat
później badania w obszarze ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej pokazały, Ŝe nawet prosty przekaz
wiedzy nie prowadzi do jej pełnej recepcji, co jest zmorą eksperymentatorów. Cały zestaw inherentnych
mechanizmów naszej psychiki blokuje recepcje tej wiedzy. Jej faktyczne przyswojenie (silniejsze i trwalsze)
następuje dopiero wskutek indywidualnego powtarzalnego doświadczenia. (Smith, 1994)
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3. Stan równowagi zatem jest stanem nieosiągalnym, a co najwyŜej staje się pewną
uchwytną tendencją w rozwoju sytuacji na rynku.
Podobne rozumowanie moŜna zastosować do krytyki TO. Na wstępie przyjmijmy zgodnie z
załoŜeniami niniejszej pracy Ŝe TO jest niczym innym jak pewną hipotezą badawczą,
sformułowaną w świetle wiedzy zastanej, która ma nam wyjaśnić zachowania jednostek w
określonym układzie społecznym. Wyjaśnienie polega zatem na konstruowaniu modelu
określonego fragmentu rzeczywistości społecznej. Model powinien działać wykazując się
korespondencją z modelowaną rzeczywistością. Po zgromadzeniu danych wejściowych
zastosowanie modelu powinno doprowadzić do jakiegoś rezultatu dającego się porównać z
obserwowaną rzeczywistością. Teoria zatem jest rozbudowanym modelem wyjaśniającym.
Czym są dane wejściowe do modelu? W ślad za powyŜszym rozumowaniem Hayeka przyjmę,
Ŝe są to indywidualne plany jednostek konstruowane w oparciu o ich stan wiedzy. Istotnym
elementem tego stanu wiedzy są załoŜenia dotyczące planów innych jednostek, wnioskowane
na podstawie domniemanego stanu ich wiedzy. Rezultatem z aplikacji modelu do określonych
danych wejściowych jest predykcja co do zachowań jednostek w badanym układzie.
Zastosowanie teorii TO moŜe prowadzić do dwóch rezultatów: Albo stosujący ją badacz /
obserwator zapoznawszy się z jej wynikami zmienia stan swojej wiedzy albo teŜ zmiana nie
występuje. JeŜeli stan wiedzy obserwatora pomimo zastosowania TO nie ulega zmianie, to w
istocie mamy do czynienia z sytuacją równowagi opisaną przez Groblera jako „teoria, która w
pełni uwzględnia udział teorii społecznej w konstytuowaniu badanej przez nią
rzeczywistości.” Tyle tylko, Ŝe w takiej sytuacji teoria ta nic nie wyjaśnia. Jest całkowicie
aprioryczna, nie poszerza naszego stanu wiedzy i nie pozwala na rozstrzygnięcie
jakichkolwiek problemów. Jest teŜ moŜliwy drugi przypadek, w którym teoria TO, jest
dosłownie ostateczna tzn. jej skonstruowanie zamyka granice poznania (przynajmniej w
obszarze nauk społecznych) i doprowadzamy do stanu, w którym wszyscy wiedzą wszystko.
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Byłby to stan egzystencji podobny do opisanego przez Kurta Vonneguta w „Rzeźni Nr 5”
stanu, w którym znajdowali się mieszkańcy Tralfamadorii, społeczność istot pozaziemskich
Ŝyjących poza czasem i kontemplujących swoją doskonale znaną przeszłość. Odchodząc
jednak od tego absurdalnego porównania moŜna powiedzieć, Ŝe taka teoria jest moŜliwa
wyłącznie odniesieniu do retrospektywnego badania rzeczywistości społecznej. Model odnosi
się zatem w całości do przeszłości. Wynik jego zastosowania albo falsyfikuje model, albo nie
poszerza naszej wiedzy, bo to co na podstawie zastosowania modelu udało się przewidzieć
juŜ się wydarzyło w przeszłości i w istocie nie zmienia stanu wiedzy obserwatora.
RozwaŜmy teraz drugi przypadek tj. sytuację, w której wynik zastosowanie TO, w jakiejś
części zmienia stan wiedzy badacza. Aby pozostało to bez wpływu na wynik, musimy
przyjąć, Ŝe wiedza badacza nie stanowi „danej” dla modelu. To byłoby moŜliwe gdyby
badacz był całkowicie zewnętrzny wobec układu, albo teŜ zmiana jego wiedzy była
irrelewantna wobec badanego problemu. Obie te sytuacje są sprzeczne z załoŜeniami. Co
pozostaje? MoŜna jeszcze dokonać pewnej weryfikacji załoŜeń i przyjąć, Ŝe TO posługuje się
innymi danymi niŜ wiedzą jednostek – jakimś korelatem tejŜe wiedzy. Na przykład, tak jak w
klasycznej teorii równowagi, danymi tymi mogą być informacje o cenie określonego dobra,
kosztach jego produkcji czy teŜ trendzie zmiany ceny. W przypadku cen akcji na giełdzie
korelatem mogą być dane finansowe notowanych spółek, dane dot. ich planów sprzedaŜy oraz
poziomu ich realizacji w okresach minionych. W ten sposób abstrahujemy od zmiany stanu
wiedzy badacza. Tyle tylko, Ŝe ów korelat musi pozostawać z wiedzą jednostek w jakiejś
relacji, o której co prawda niewiele wiemy ale co najmniej moŜemy przyjąć, Ŝe relacja ta
powinna być zwrotna. Zmiana owego korelatu prowadzi do zmiany stanu wiedzy, ale teŜ
zmiana stanu wiedzy pośrednio lub bezpośrednio modyfikuje ów korelat. O ile fakt, iŜ zmiana
cen określonych dóbr zmienia nasz stan wiedzy wydaje się oczywisty, o tyle pewnego
wyjaśnienia wymaga wpływ stanu wiedzy na cenę. Fałszywe przeświadczenie o przyszłym
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popycie na określone dobra wpływa na ich cenę tu i teraz. Jeśli na rynku rozpowszechniono
by informację o wyczerpaniu się światowych zapasów zboŜa, to jego cena, jak i cena
produktów pochodnych gwałtownie skoczyłaby w górę. Trochę bardziej skomplikowany
mechanizm leŜy u podstaw korelowania wyników finansowych firm i wiedzy inwestorów na
temat ich perspektyw rozwoju. Zakładane, choćby fałszywie negatywne predykcje, co do
określonej branŜy przemysłu przekładają się na cenę akcji spółek z tej branŜy. Niska cena
akcji oznacza dla spółki tzw. niŜszą kapitalizację (czyli wycenę całości jej majątku), a w
konsekwencji wyŜsze koszty finansowania. Koszty finansowania są zaś składową wyników
finansowych spółek i ukryte są w cenie produktu. Perturbacje związane z ceną akcji na
giełdzie, wbrew naiwnym wyobraŜeniom wielu lewicujących alterglobalistów, przekładają się
niewprost na wyniki finansowe firm i cenę produktów konsumpcyjnych. Jeśli zatem relacja
wiedzy inwestorów na rynku i domniemanego korelatu ma charakter zwrotny, to jego
wprowadzenie to teorii TO nic nie zmienia. W miejsce wyeliminowanej zmiennej W (wiedza)
wprowadzamy bowiem inną zmienną K (korelat wiedzy), której działanie jednak jest
dokładnie takie samo. Wydaje się, Ŝe innych opcji juŜ nie ma. Tertium non datur.
Rozwiniecie argumentu Groblera prowadzi bądź do absurdu bądź do sprzeczności.

Antynaturalistyczny argument Hayeka
Hayek jest antynaturalistą. JuŜ we wczesnych okresach swojej twórczości podkreślał
impotencję ludzkiego umysłu do ogarniania złoŜonych zjawisk społecznych. Pierwotnie jego
przekonanie o istnieniu granic wyjaśnienia ograniczało się do dziedziny którą zajmował się
najintensywniej, czyli do ekonomii. Na tym ufundował swój polityczny liberalizm, który w tej
części istotnie róŜni się od innych koncepcji liberalnych. Wolność gospodarcza i polityczna
jest rozsądnym postulatem, nie ze względu na jakieś fundamentalne prawa natury, ale ze
względu na świadomość ograniczeń ludzkiego umysłu do projektowania rzeczywistości
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społecznej. Przekonanie odwrotne prowadzi najczęściej do katastrofalnych skutków dla
ludzkości.141 Najwyraźniej jednak ta antynaturalistyczna hipoteza nie dawała mu spokoju.
Dlaczego to bowiem niby ludzki umysł miałby być niezdolny do pojmowania złoŜonej
społecznej rzeczywistości? Być moŜe błędy przy projektowaniu porządku społecznego nie
świadczą o jakiś inherentnych ograniczeniach, a stanowią tylko naturalną fazę rozwoju nauk
społecznych, które muszą przejść przez swój okres „niemowlęcy” i „dziecięcy”, aby w końcu
stać się w pełni dojrzałymi naukami ze sprecyzowanym przedmiotem badania i metodami.
Tego typu rozwaŜania skierowały go w końcu w stronę szczegółowej analizy ludzkiego
aparatu poznawczego. Po przedstawieniu swojej teorii umysłu Hayek stawia pytanie
najwaŜniejsze. Czy wyjaśnienie, rozumiane jako proces tworzenia modelu rzeczywistości
zewnętrznej poprzez system klasyfikacji ma jakieś granice? Czy model moŜna budować i
rozwijać w nieskończoność? Intuicyjnie kaŜdy z nas dostrzega zjawiska, których wyjaśnienie
jawi się jako ekstremalnie trudne. Do takich będą naleŜały przede wszystkim procesy
cechujące się wysoką złoŜonością, jak zjawiska pogodowe lub biologiczne. Liczba
zmiennych, które naleŜy wziąć pod uwagę, jest tu bowiem tak liczna, iŜ praktycznie ludzki
umysł nie jest w stanie zmierzyć się z nimi. Ograniczenia te mają jednak komputacyjny,
„praktyczny” jak powie Hayek, charakter. Czy jednak istnieją jakieś ograniczenia wynikające
z samej konstrukcji aparatu? RozróŜnienie, które zostaje tu wprowadzone na practical limits
to explanation i na absolut limit, czyli ograniczenia praktyczne i absolutne, dobrze
koresponduje z podziałem który moŜemy znaleźć u innych autorów w tym Wolframa142 oraz
Marciszewskiego143. Problemy podlegające wyjaśnieniu zostają u nich podzielone na
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Por. (Hayek, Droga do zniewolenia, 2003), (Hayek, Law, Legislation and Liberty, 1983), (Hayek,

Konstytucja wolności, 2007) (Hayek, NaduŜycie rozumu, 2002)
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(Wolfram, Undecidability and Intractability in Theoretical Physics, 1985)
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(Marciszewski, Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych, 2003)
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problemy

niedostępne

obliczeniowo

(intracktable)

oraz

problemy

nierozstrzygalne

(undecidable). Niedostępność obliczeniowa odpowiada ograniczeniom praktycznym. Liczba
danych koniecznych do przetworzenia celem rozstrzygnięcia problemu (czytaj: wyjaśnienia –
czyli zbudowania stosownego modelu) jest tak ogromna, Ŝe z punktu widzenia poznającego
podmiotu, nawet wyposaŜonego w nowoczesnego technikę obliczeniową, staje się
niemoŜliwa do przetworzenia. Marciszewski jako jeden z przykładów takich problemów
podaje paradoks komiwojaŜera.144 Klasę problemów nierozstrzygalnych i ich definicję
zawdzięczamy Alanowi Turingowi, który w swojej pracy z roku 1936145 wykazał, Ŝe w
rachunku logicznym istnieją zagadnienia nierozstrzygalne. O ile świadomość istnienia tych
pierwszych ograniczeń jest powszechnie akceptowana, o tyle te drugie ograniczenia,
zwłaszcza w odniesieniu do naszych zdolności wyjaśniania rzeczywistości są sporne.
W oparciu o przedstawioną teorię umysłu Hayek dowodzi dwóch tez. Po pierwsze, twierdzi
on, Ŝe wyjaśnianie rozumiane jako proces modelowania rzeczywistości, opisany powyŜej, ma
swoje naturalne, inherentne ograniczenia. Aparat wyjaśniający nie moŜe wyjaśnić sam siebie.
Narzędzie słuŜące do poznania rzeczywistości poprzez jej modelowanie nie moŜe być
jednocześnie modelem i przedmiotem modelowania. Tym samym zagadnienie to dołącza do
problemów, które zdaniem Hayeka byłyby zapewne nierozstrzygalne w rozumieniu Turinga.
Po drugie, poniewaŜ rzeczywistość zewnętrzna jest nam dostępna wyłącznie poprzez opisany
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„Inny przykład niewyobraŜalnie wielkiego zapotrzebowania na czas, nawet większy niŜ wykładniczy, bo
silniowy, to problem komiwojaŜera: mając dane połoŜenia n miast, objechać je wszystkie najkrótszą trasą bez
odwiedzania któregokolwiek więcej niŜ raz. Niech do odwiedzenia będzie 20 miast (nie licząc miejsca startu).
Liczba tras wynosi wtedy 20!, bo tyle jest moŜliwych uporządkowań w zbiorze 20 elementów. Nie znaleziono
dotąd algorytmu innego niŜ tego, który polega na wyliczeniu wszystkich kombinacji, zsumowaniu w kaŜdej z
kombinacji długości odcinków i rozpoznania najmniejszej z tych sum. PoniewaŜ mamy do czynienia z faktem,
Ŝe 20! = 2.432.902.008.176.640.000 moŜna sobie na tym przykładzie uprzytomnić, na czym polega
algorytmiczna niedostępność. Jeśli nasz komputer potrafi sprawdzić milion kombinacji w ciągu sekundy, to
sprawdzenie wszystkich musiałoby zająć 77.000 lat, a dorzućmy jeszcze kilka miast, to na liczenie nie
starczyłoby dotychczasowego wieku wszechświata.” (Marciszewski, Nierozstrzygalność i algorytmiczna
niedostępność w naukach społecznych, 2004) s. 13-14
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(Turing, 1937)
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aparat wyjaśniający, wyjaśnienie pełne, wymaga pełnego wyjaśnienia samego aparatu. Bez
tego, wyjaśnienie będzie zawsze w większym lub mniejszym stopniu „wyjaśnieniem co do
zasady”. Tylko takie jest nam dostępne. To drugie wydaje się naturalną konsekwencją
pierwszego.
Jak zatem Hayek argumentuje to pierwsze ograniczenie? Podstawowa teza zostaje
sformułowana w następujący sposób:
…any apparatus of classification must possess a structure of a higher degree of
complexity that is possessed by an object which it classifies.146
W oparciu o szereg przykładów Hayek tłumaczy co oznacza wymóg “wyŜszego stopnia
złoŜoności” dla aparatu klasyfikacji. Musi on być bowiem w jakikolwiek sposób mierzalny.
Ów stopień złoŜoności dla poszczególnych obiektów klasyfikacji oznacza liczbę oddzielnych
klas, do których obiekt ten moŜe być przyporządkowany. Hayek podaje między innymi
następujący przykład: ZałóŜmy, Ŝe liczba klas według których klasyfikujemy poszczególne
obiekty wynosi n (A, B, C, ……. N). Oznacza, to, Ŝe kaŜdy z klasyfikowanych obiektów moŜe
posiadać lub nie n róŜnych cech, które kwalifikują go pod którąś z klas A – N. Przyjmijmy
dodatkowo, Ŝe kaŜdy z obiektów, który róŜni się od innych przynajmniej jedna cechą (klasą)
będzie kwalifikowany do oddzielnej klasy (w przeciwnym wypadku byłby nierozróŜnialny
dla aparatu klasyfikacyjnego). W takim przypadku liczba oddzielnych klas obiektów, na które
aparat będzie musiał odmiennie zareagować wynosi 2

n+1

. Jak na powyŜszym przykładzie

widać liczba oddzielnych klas, którymi będzie musiał dysponować aparat jest znacznie
większa, niŜ liczba klas, względem których moŜemy klasyfikować poszczególny obiekt. W
tym przypadku wymóg „wyŜszego stopnia złoŜoności” jest spełniony. Przyjmując, Ŝe umysł
pracuje w analogiczny sposób, jak aparat klasyfikacji (a w myśl przedstawionej teorii byłoby
to załoŜenie prawdziwe), i Ŝe proces modelowania jest niczym innym jak procesem
146

(Hayek, The Sensory Order. An Inquiry into the Foundation of Theoretical Psychology, 1992) s. 185
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budowania dróg klasyfikacji (tworzenia kolejnych klas), którymi umysł będzie się posługiwał
celem wytworzenia stosownej reakcji, konsekwentnie zakładamy, Ŝe jego stopień złoŜoności
musi być istotnie wyŜszy od jakiegokolwiek obiektu podlegającego wyjaśnianiu. Stopień tej
złoŜoności ulega dodatkowemu zwiększeniu, kiedy uświadomimy sobie, Ŝe poza klasyfikacją
obiektu dokonaną zgodnie z jego cechami prezentowanymi aktualnie, umysł dokonać winien
teŜ „modelowania w przyszłość”, a zatem uwzględnić takŜe potencjalne dodatkowe
okoliczności, który wpłyną na strukturę i zachowanie modelowanego obiektu w określonej,
przyszłej perspektywie czasowej.
AŜeby kwestię tą dodatkowo zobrazować, Hayek podaje jeszcze dwa przykłady: Wyobraźmy
sobie maszynę, której zadaniem jest klasyfikowanie określonych obiektów według wyłącznie
jednej cechy (klasy) jaką jest ich długość. KaŜdy z klasyfikowanych obiektów posiada tylko
jedną, określoną długość. Maszyna jednak musi mieć moŜliwość rozróŜniania w zasadzie
nieskończonej liczby róŜnych długości obiektów celem ich prawidłowej klasyfikacji. Inna
analogiczna relacja będzie odnosiła się do maszyny liczącej, która jest ograniczona
największą moŜliwą liczbą, którą moŜe wyświetlić. Jeśli liczba ta wynosi 999.999.999 to
liczba operacji którą maszyna licząca powinna wykonać w obszarze znanej nam arytmetyki
liczb naturalnych będzie znacznie większa niźli ta granica. Wystarczy zauwaŜyć, Ŝe sama
operacja dodawania par liczb naturalnych to: 500.000.000 odrębnych działań dających wynik
999.999.999, 499.999.999 oddzielnych działań dających wynik 999.999.998 itd.
Jeśli powyŜszą zasadę tj. wymóg wyŜszego stopnia złoŜoności, zastosujemy do umysłu, to
oczywistym wydaje się, Ŝe szczegółowe wyjaśnienie jego działania, pozwalające na trafną
predykcję rezultatów przy uwzględnieniu wszystkich danych zmiennych, wymagałoby
umysłu posiadającego wyŜszy stopień złoŜoności od umysłu którym się posługujemy. Taki
umysł nie jest nam dostępny. Nawet jednak gdyby był, szczegółowe wyjaśnienie wymagałoby
z kolei wyjaśnienia działania owego umysłu o wyŜszym stopniu złoŜoności, a do tego
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niezbędny byłby jeszcze wyŜszy stopień złoŜoności. Proces ten jak widać dąŜy do
nieskończoności. Co ciekawe, pomimo, iŜ Hayek wyklucza wyjaśnienie funkcjonowania
umysłu, nie wyklucza logicznie moŜliwości skonstruowania maszyny liczącej o wyŜszym
stopniu złoŜoności niŜ umysł, która potrafiłaby reprodukować działania tegoŜ umysłu. Do
skonstruowania takiej maszyny wystarczająca mogłoby okazać się „wyjaśnienie co do
zasady”.
Nie jest takŜe moŜliwe wyjaśnienie częściowe, odnoszące się tylko do poszczególnych,
wybranych procesów zachodzących w mózgu. Wyjaśnienie takie wymagałoby bowiem
odseparowania tychŜe procesów, od pozostałej aktywności mózgu, co jest odrzucone przez
zaprezentowaną teorię.
W

konsekwencji

teoria

umysłu

prezentowana

przez

Hayeka

jawi

się

jako

antyreducjonistyczna i dualistyczna, choć zbudowana jest na ściśle fizykalnych podstawach.
Ze względu na niewyjaśnialność procesów umysłowych jesteśmy skazani na ów praktyczny
dualizm.
„…we shall have permanently to be content with a practical dualism, a dualism based
not on any assertion of an objective difference between the two classes of events, but
on the demonstrable limitation of the powers of our own mind fully to comprehend the
unitary order to which they belong.”147
Konsekwencją wykazanego limitu w moŜliwościach eksplanacyjnych naszego umysłu jest
takŜe drugie twierdzenie Hayeka. Jakakolwiek unifikacja nauk, rozumiana w ten sposób, iŜ
wszystkie zjawiska, którymi zajmuje się nauka mogą być przedstawione w kategoriach
fizycznych, jest nieosiągalnym postulatem. Wszystkie bowiem nauki, które za swój przedmiot
obierają sobie studia nad zachowaniem człowieka, wcześniej czy później ugrzęzną w próbach
tłumaczenia tegoŜ zachowania przez pryzmat zdarzeń mentalnych, jak wykazano powyŜej

147

(Hayek, The Sensory Order. An Inquiry into the Foundation of Theoretical Psychology, 1992) s.191

150

niewyjaśnianych. Innymi słowy nauki te będą skazane wyłącznie na bezpośrednią wiedzę o
róŜnych zdarzeniach mentalnych, a człowiek (czy teŜ bardziej jego porządek zmysłowy)
pozostanie na zawsze jednostką nieredukowalną do zdarzeń czysto fizyklanych. To
oczywiście nie powoduje, iŜ uprawianie psychologii jako takiej jest bezprzedmiotowe. Tak
bowiem nie jest. Psychologia, która za przedmiot swoich dociekań obiera zestaw poznawczo
dostępnych zjawisk z obszaru naszego zachowania, nie wykluczając przy tym takŜe zjawisk
dostępnych wyłącznie poprzez introspekcję, moŜe wnieść wiele do zrozumienia podstaw tych
zachowań. Zawsze jednak będzie to „wyjaśnienie co do zasady”. Skazane na niepowodzenia
zaś będą wszelkie próby wyjaśniania ludzkich zachowań, wyłącznie w aspekcie określonych
czynników materialnych (fizykalnych) wpływających na te zachowania.
To us human decision must always appear as the result of the whole of a human
personality –that means the whole of a person’s mind – which, as we have seen, we
cannot reduce to something else.148
Owa niemoŜliwość pełnej unifikacji nauk i redukcji wszystkich zjawisk do zdarzeń
fizycznych, jakkolwiek w mniej istotny sposób, odnosi się takŜe do nauk ścisłych, nauk,
których przedmiotem jest wyjaśnianie świata fizycznego. Owo wyjaśnienie dokonuje się
bowiem poprzez konstruowanie coraz doskonalszych jego modeli w porządku zmysłowym.
Doskonałość modelu oznacza zaś coraz lepszą korespondencję pomiędzy budowanym
modelem, relacjami odtwarzanymi pomiędzy zdarzeniami mentalnymi, a światem
fizykalnym, relacjami tamŜe zachodzącymi. Pełne, szczegółowe wyjaśnienie relacji
fizyklanych byłoby moŜliwe dopiero po konwersji tych dwóch modeli, a zatem po dokonaniu
wyjaśnienia zdarzeń mentalnych w kategoriach zdarzeń fizykalnych, co jak wyŜej wykazano
nie jest moŜliwe.
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In other words, a complete explanation of even the external world as we know it would
presuppose a complete explanation of the working of our senses and our mind, If the
latter is impossible, we shall also be unable to provide a full explanation of the
phenomenal world.149
Czy argument Hayek jest trafny? Generalnie trzeba przyznać, Ŝe jest on niezwykle
nowatorski, zwaŜywszy na to, Ŝe sformułowany został pierwotnie ok. 70 lat temu. Do kwestii
ograniczeń eksplanacyjnych naszego aparatu poznawczego Hayek podchodzi w sposób
charakterystyczny dla współczesnej kognitywistyki, choć wówczas nikt jeszcze takim
pojęciem nie operował. Zamiast, jak to czynili i nadal czynią filozofowie nauki i
metodolodzy, wikłać się w abstrakcyjne przykłady i gry językowe, sięga do samej esencji
naszego poznania świata i w niej poszukuje odpowiedzi na pytanie dot. granic wyjaśnienia.
Zaskakujące jest to, Ŝe prezentowane przez niego tezy nie spotkały się jak dotąd z szerszym
oddźwiękiem. W literaturze dot. filozofii umysłu Hayek jest w zasadzie nieobecny. Nie
obecny jest takŜe w literaturze dotyczącej metodologii nauk. W konsekwencji znajomość jego
kluczowego dzieła jest bardzo ograniczona, co oznacza takŜe, Ŝe niewielu jest krytyków. Ci
którzy go odkryli są raczej apologetami tej teorii.150 Czy jednak takie podejście albo uzyskane
rezultaty bronią się nadal w świetle aktualnej naszej wiedzy?
Po pierwsze trzeba pamiętać, Ŝe rozumowanie Hayeka jest ściśle powiązane z przedstawioną
teorią umysłu, a dokładnie z koncepcją komputacjonistyczną. Umysł jest tu zredukowany do
aparatu klasyfikacji bodźców, względnie plastycznego, który kształtuje się wraz z odbiorem
tychŜe bodźców. Jest to zatem swoista maszyna obliczeniowa, która rozpoznaje dwa stany:
„włącz” i „wyłącz”. Komórki nerwowe bowiem tak właśnie działają. Albo znajdują się w
stanie pobudzenia, obserwowanego technikami PET lub rezonansu magnetycznego, albo w
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stanie spoczynku. W zaleŜności od tego jakie „zestawy komórek” (obszary mózgu) znajdują
się w stanie pobudzenia, takie funkcje realizuje aparat poznawczy. Wydaje się, Ŝe wiele
współczesnych badań neurobiologicznych potwierdza taką konstrukcję. Niemniej nie brak teŜ
stanowisk sprzeciwiających się redukcji i poszukujących źródła naszych jakości zmysłowych
daleko poza reakcjami neuronalnymi. Gdyby okazało się, Ŝe działanie naszego aparatu
poznawczego ma inny charakter, w szczególności niekomputacyjny, ciągły, to konsekwentnie
takie odkrycie musiałoby prowadzić do weryfikacji teorii Hayeka.
Jeśli zaakceptujemy powyŜsze załoŜenie co do funkcjonowania porządku zmysłowego, to
moŜemy pochylić się nad najwaŜniejsza tezą. Czy rzeczywiście jest tak, Ŝe wyjaśnienie
rozumiane tak, jak przedstawia to Hayek, wymaga aparatu klasyfikacji o stopniu złoŜoności
wielokrotnie większym, niźli złoŜoność badanego układu? Aby to rozstrzygnąć, Hayek
zarysowuje swoją koncepcję stopnia złoŜoności. Jest ona spójna z tą, którą prezentował w
eseju z 1967 r.151 Przypomnijmy: Stopień złoŜoności został tam zdefiniowany poprzez
najmniejszą liczbą elementów, z której składać się musi określony układ aby ujawnić
wszystkie swoje charakterystyczne cechy, wedle których będzie klasyfikowany. Jeśli takie
kryterium złoŜoności zastosujemy do układów społecznych, to natrafimy na dwa
nierozstrzygalne problemy. Po pierwsze nie wiemy, które cechy naleŜy uznać za istotne dla
danego układu społecznego aby dokonać jego rozsądnej klasyfikacji. Po drugie nie potrafimy
dokonać dekonstrukcji tego układu, w taki sposób aby, nawet przy załoŜeniu, Ŝe jesteśmy w
stanie policzyć owe istotne cechy, moŜliwe było takŜe policzenie najmniejszej, koniecznej
liczby elementów. Poza intuicyjnym wraŜeniem, Ŝe liczba ta jest niepoliczalnie duŜa, nic
więcej nie jesteśmy w stanie ustalić. To samo kryterium działa jednak dość sprawnie w
modelu abstrakcyjnym. Mając do czynienie z prostym aparatem klasyfikacji, w kaŜdym
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przypadku jesteśmy w stanie policzyć liczbę elementów (klas) niezbędnych do klasyfikacji
aparatu, a tym samym do wyjaśnienia zasad jego działania. Pod tym względem przykłady
Hayeka pozostają zgodne z podstawowymi regułami kombinatoryki. Czy rzeczywiście jednak
do wyjaśnienia aparatu klasyfikacji potrzebujemy aparatu o stopniu złoŜoności wielokrotnie
większym niŜ przedmiot wyjaśnienia? Jeśli wyjaśnienie pełne będziemy rozumieli tak jak
Hayek, i będziemy oczekiwali, iŜ konstruowany model będzie mógł być rozwijany z dowolną
szczegółowością, to argument Hayek jest trafny. Jeśli bowiem model wyjaśniający nie
posiadałbym owego wielokrotnie wyŜszego stopnia złoŜoności to by oznaczało, Ŝe istnieją
procesy klasyfikacyjne, których aparat nie jest w stanie odtworzyć, albo teŜ wyjaśnienie
tychŜe procesów, ich rozwinięcie w modelu, wymagałoby rozbudowania aparatu klasyfikacji.
Tu jednak pojawia się zagadnienie kluczowe i chyba najistotniejszy zarzut, co do koncepcji
Hayeka. Czy rzeczywiście potrzebujemy wyjaśnienia pełnego? Czy nie jest ono jakimś
niedościgłym ideałem, który w istocie niewiele ma wspólnego z faktycznym procesem
wyjaśniania? Oczywiście jest to jakiś stan obiektywnie poŜądany. Rozbudowując wyjaśnienia
w obszarze fizyki Ŝyjemy w przekonaniu, Ŝe ten konkretny model wyjaśniający jest modelem
zupełnym tj. Ŝe potrafi wyjaśnić w danym obszarze badania wszystkie zjawiska z dowolną
szczegółowością. Taką idealizacją posługiwał się w zasadzie tylko model D-N Oppenheima i
Hempla. Pozostałe propozycje, w tym w szczególności modele erotetyczne Van Fraasena i
Groblera nie oczekują odpowiedzi na wszystkie pytania problemowe. Model Hempla, zresztą
właśnie poprzez swoją nadmierną ambicję do zupełności wikłał się w paradoksy, które
zmuszały jego twórców do posługiwania się pojęciem wyjaśnienia częściowego, co
odpowiada hayekowemu „wyjaśnieniu co do zasady”. Pod tym względem propozycja Van
Fraasena wydaje się być bardziej odpowiadająca realiom. Nie szukamy idealnych modeli
nomotetycznych. Wyjaśnienie słuŜy odpowiedzi na pytania problemowe. To, jakie pytania
zostaną postawione i jakich udzielimy odpowiedzi zaleŜy w znacznej mierze od tzw. wiedzy
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zastanej. W kaŜdym przypadku jednak nie oczekujemy odpowiedzi na wszystkie pytania jak
teŜ nie oczekujemy, Ŝe jesteśmy w stanie postawić wszystkie problemy. Oczywiście byłoby
nadinterpretacją myśli Hayeka twierdzenie, Ŝe zaproponowana przez niego koncepcja
wyjaśniania proponuje idealne modelowanie recypowanej przez aparat poznawczy
rzeczywistości. Tak bowiem nie jest. W rozdziale poświęconym temu zagadnieniu
wyjaśniałem iŜ rozumienie „modelu” u Hayeka nie pokrywa się z rozumieniem „modelu” w
rachunku predykatów. Głównym problemem jest bowiem dynamiczny charakter tego modelu,
który niejako z góry zakłada nieustanne „błądzenie” i permanentne testowanie modelu co do
jego spójności oraz jego korygowanie w kontekście uzyskanych wyników. Tym bardziej w
świetle takiego podejścia niejasne staje się rozróŜnienie na „wyjaśnienie zupełne” i
„wyjaśnienie co do zasady”. Przypomnijmy, Ŝe sam Hayek w końcu stwierdza, Ŝe kaŜde
wyjaśnienie, na pewnym stopniu szczegółowości musi zostać uznane za „wyjaśnienie co do
zasady”. Jak w kontekście tego ocenić zatem jego argument? Wydaje się, Ŝe w tym miejscu
dochodzimy do kluczowej kwestii, która nie została wprost przez niego wyraŜona. Kwestii
stopniowalności wyjaśnienia. Wyjaśnienie zupełne jawi się jako pewna abstrakcyjna
konstrukcja, nie mająca Ŝadnego odpowiednika ontologicznego, która słuŜy li tylko temu aby
zobrazować koncepcje wyjaśniania u Hayeka. KaŜdy wyjaśnienie dokonywane w aparacie
poznawczym jest w mniejszym lub większym stopniu „wyjaśnieniem co do zasady”. To
jednak jest stopniowalne. Konstruowany model moŜe mieć wyŜszy lub niŜszy stopnień
szczegółowości – lub, uŜywając języka van Fraasena – odpowiadać na większą lub mniejszą
liczbę poprawnie sformułowanych problemów. Rzecz w tym, Ŝe owa stopniowalność jest
zaleŜna od przedmiotu wyjaśniania. Czym bardziej przedmiot ten oddala się od naszego
aparatu poznawczego, tym większą szczegółowość modelu moŜemy osiągnąć, tym
doskonalszy moŜe być sam model. JeŜeli przedmiot naszego wyjaśnia zbliŜa się do obszaru
naszego aparatu poznawczego, tym szczegółowość modelu będzie mniejsza. Wyjaśnienie zaś
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samego aparatu moŜliwe jest tylko przy bardzo wysokim stopniu ogólności, co w zasadzie
stawia pod znakiem zapytania falsyfikowalność modelu. Dlaczego tak się dzieje? Niezaleznie
od tego, czy argument ze stopnia złoŜoności aparatu klasyfikacji jest trafny czy teŜ nie, to
sama koncepcja aparatu poznawczego i wyjaśniania implikuje jego komputacyjny charakter.
Jeśli tak byłoby w istocie, to juŜ nie tylko przykłady Hayeka, ale takŜe wyniki prac klasyków
nieobliczalności, Turinga, Churcha czy Gödla zdają się wskazywać, Ŝe w takim modelu,
moŜna rozsądnie spodziewać się problemów nieobliczalnych, czy teŜ nierozstrzygalnych.
W późniejszych swoich publikacjach, Hayek zaczął dostrzegać istotne podobieństwo swojego
argumentu do problemu nierozstrzygalności sformułowanego m.in. w twierdzeniach
limitacyjnych Gödla i pozwolił sobie na pewne uogólnienie.
Gödel’s theorem is but a special case of a more general principle applying to all
conscious and particularly all rational processes, namely the principle that among
their determinants there must always be some rules which cannot be stated or even be
conscious.152
Takie stwierdzenie jest szeroką interpretacją wspomnianych twierdzeń. Niemniej wytyczyło
ono nadal aktualny kierunek badań w filozofii umysłu. Hayek jawi się tutaj jako jego
absolutny prekursor.
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Rozdział siódmy
Odwrócenie paradygmatu
Metanaukowy paradygmat
Pojęcie paradygmatu w nauce rozpowszechnił Thomas Kuhn w swojej rewolucyjnej
pracy z 1962 r. The Stucture of Scientific Revolutions.153 Wcześniej uŜywane ono było raczej
zgodnie z greckim pierwowzorem (παράδειγµα) na określenie wzoru lub przykładu. Kuhn
zaproponował inne rozumienie nauki jako takiej. W jego koncepcji nie miała ona charakteru
kumulatywnego pozyskiwania i porządkowania wiedzy. W miejsce tego pozornego procesu
wstawił pojęcie paradygmatu, jako zbioru pojęć i teorii tworzących zwykle niekwestionowane
podstawy danej nauki. Tzw. normalna nauka to zespół badań, ściśle opartych na przeszłych
osiągnięciach naukowych, powszechnie uznanych przez daną naukową społeczności, które to
osiągnięcia stanowią fundamenty nauki. Paradygmat formułuje się w danym obszarze badań
wytyczając

zestaw

problemów

uznanych

za

sensowne.

Najogólniejszym

jednak

paradygmatem jest paradygmat metody naukowej, a zatem zestaw sądów, w myśl których
moŜemy rozróŜnić aktywność o charakterze naukowym od pseudonaukowej. W takim
rozumieniu falsyfikacjonizm Poppera i jego późniejsze mutacje, byłby niczym innym jak
tylko kolejnym paradygmatem, który nie jest dany raz na zawsze ale moŜe ulegać zmianie
poprzez rewolucje naukowe, czy teŜ raczej metanaukowe. Jest on bowiem, w ograniczony
sposób, ale jednak otwarty na pewne zmiany. Ich zwiastuny widoczne są na długo, zanim
rewolucja naukowa stanie się rzeczywistością. Kuhn zauwaŜał, Ŝe w naukach społecznych, w
zasadzie nie utrwalił się Ŝaden paradygmat, stąd teŜ trwa tam nieustanna „wojna
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paradygmatyczna”. Posługując się tym terminem, nie jest moją intencją zapowiedź jakiejś
rewolucji naukowej, co raczej odniesienie się do dwóch fundamentalnych twierdzeń
metodologicznych, które naszą znamiona paradygmatu, w rozumieniu Kuhna.
Pierwsze twierdzenie dotyczyć będzie stabilności praw ujawnionych metodą naukową. Aby
moŜna było sensownie mówić o wyjaśnieniu naukowym, czy to w rozumieniu przyjętym w
niniejszej pracy, czy to w jakimkolwiek innym, dyskutowanym wśród filozofów nauki,
trzeba dokonać milczącego załoŜenia, Ŝe prawa, regularności, relewancje, oddziaływania
przyczynowe, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, mają charakter stabilny, stały.
Rzeczywistość, w której zasada grawitacji raz by działała, a raz nie, a przy tym nie istniałaby
Ŝadna metateoria, wyjaśniająca kiedy owa zasada działa, a kiedy nie, jest nie do
zaakceptowania. Ten brak akceptacji dla konstrukcji chaotycznych, nie wykazujących się
jakimikolwiek regularnościami wydaje się być fundamentem naszego postrzegania świata.
GdybyŜ dotyczyło to li tylko postrzegania, to moŜna by powiedzieć, Ŝe fundament ten jest
epistemiczny. Ale on niewątpliwie przekłada się teŜ na twierdzenie ontologiczne. Świat jawi
nam się niezmiennie jako uporządkowany.
Drugie twierdzenie, mniej fundamentalne, ale głęboko zakorzenione w metodzie naukowej
dotyczy moŜliwości weryfikacji, czy teŜ raczej falsyfikacji teorii poprzez doświadczenie. Ten
element meta-naukowego paradygmatu powoduje, Ŝe konstruktywistyczne pomysły w stylu
Kuhna czy Feyerabenda będą poddane zmasowanej krytyce. Ich rozwinięcie bowiem moŜe
prowadzić do hipotez psychologistycznych, w myśl których cała nasza wiedza naukowa
byłaby li tylko konstruktem naszego aparatu zmysłowego i jej relacja z jakąkolwiek
obiektywną rzeczywistością, istniejącą poza aparatem zmysłowym, co najmniej wątpliwa.
Traktowanie obu tych załoŜeń (nazwijmy je: twierdzenie o stabilności praw oraz twierdzenie
o falsyfikacji) jako fundamentu metody naukowej nieuchronnie kieruje nas w stronę
naturalizmu i to w jego wersji najsilniejszej, czyli ontologicznej. Jeśli w obszarze fizyki,
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chemii czy biologii aplikacja tego paradygmatu pozwoliła na szereg spektakularnych
osiągnięć, to dlaczegóŜ metoda ta nie miałaby sprawdzać w innych obszarach badań? A jeśli
metoda się sprawdza, to z pewnością jest to jakaś informacja, którą moŜna przełoŜyć na
hipotezy dot. konstrukcji rzeczywistości. Przy czym nie jest tak, aby moŜliwe było
przeprowadzenie jakiegoś sprawnego wnioskowania, w którym od obu wskazanych
przesłanek doszlibyśmy do twierdzeń ontologicznych (choć akurat twierdzenie o stabilności
praw juŜ samo w sobie ma ontologiczny charakter). Niemniej jest to moŜliwe na zasadzie
abdukcji – hipotezy najlepiej wyjaśniającej. Dlaczego prawa są stabilne i dlaczego metoda
falsyfikacji działa? Bo struktura świata jest poznawalna i uporządkowana – czyli „racjonalna”
i „matematyczna” w rozumieniu Hellera. Pogląd o stabilnej, uporządkowanej rzeczywistości
o jednorodnym charakterze nie jest jednak w Ŝaden sposób nowy. Przewija się historii
filozofii od jej zarania. W jednym ze swoich esejów Peirce określa go poglądem
ockhamistów.154 RozwaŜając czym w istocie są prawa natury, zwraca uwagę, Ŝe w myśl
jednego z powszechnych stanowisk ontologicznych są one faktem ostatecznym (ultimate fact)
wskazującym na jednorodność natury (uniformity of nature). Peirce jednak polemizuje z tym
stanowiskiem, przede wszystkim wskazując, Ŝe jest to nic innego jak świadome uchylenie się
od wyjaśnienia, poprzez przyznanie, Ŝe istnieje element teorii który, z załoŜenia jest
niewyjaśnialny. Jego zdaniem jest to nieco inna wersja koncepcji którą sam określa mianem
„explanation a la turque”155, która koniec końców odpowie, iŜ tak jest bo Bóg tak chciał.
Współcześnie Heller określi taki rodzaj wyjaśnienia jako „God of the gap” – Bóg od
zapychania dziur. Jeśli czegoś nie potrafimy wyjaśnić wsadzamy tam wolę boŜą, która,
przynajmniej w dyskursie miedzy osobami religijnymi i monoteistami, zamyka dyskusję.
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Problem w tym, Ŝe hipotezy ontologiczne, które moŜliwość nauki, wnioskowania
indukcyjnego czy teŜ szerzej, istnienie praw natury, tłumaczą racjonalną konstrukcją świata
napotykają na podobny problem. Dlaczego świat miałby być racjonalny? Bo tak został
skonstruowany, bo Bóg tak chciał. Peirce tą kategorię poglądów, do której zaliczy między
innymi Hobbesa, Milla, Berkeleya i Locka, określa mianem „zarazy” (malady). Czy
zaproponował coś alternatywnego? Tak, ale o tym niŜej.

Niestabilność praw natury w koncepcji Peirce’a
Z całości dotychczasowych rozwaŜań wyłania się w zasadzie jedna droga obrony
antynaturalizmu: Poprzez wskazanie iŜ paradygmat ten nie sprawdza się w pewnych
dziedzinach i poprzez podjęcie próby wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje. Czy będzie to
przekonanie o jakimś dualizmie umysłu i świata fizykalnego, czy teŜ argument WDW, czy teŜ
przedstawiona i wspierana w niniejszej pracy teza o istnieniu klasy problemów
nierozstrzygalnych na poziomie aparatu poznawczego i jej implikacje, zawsze będą one w
sposób „sztuczny” dzielić poznawaną rzeczywistość na Geist i Natur. Taki podział zaburza
nasze przekonanie o prostocie świata i niweczy poszukiwania arche leŜącego u jego
fundamentów. Koncepcja Hayeka wydaje się być o tyle interesująca, Ŝe po pierwsze, owa
niewyjaśnialność określonych zjawisk nie jest sensu stricto dualna, co raczej ciągła – czym
bliŜej aparatu poznawczego, tym trudniej o wyjaśnienie. Po drugie zaś, tłumaczy dlaczego tak
bardzo zaleŜy nam postrzeganiu świata jako uporządkowanego, skąd poŜądanie owego arche.
W tej propozycji byłaby to li tylko skłonność umysłu, wynikająca ze schematu jego
funkcjonowania. Nie zmienia to jednak faktu (co Hayek częściowo sam przyznaje), Ŝe ta
koncepcja równieŜ jest dualna (w odniesieniu do umysłu i a nie do wyjaśnienia). Czy moŜna
jednak pociągnąć tą myśl dalej i rozwaŜyć jakie ontologiczne implikacje moŜe nieść za sobą
takie postrzegania naszego poznania i czy nie powstaje tu pole do przeorganizowania naszego

160

wyobraŜenia o konstrukcji takŜe świata fizykalnego i tym samym do podwaŜenia obu
paradygmatycznych twierdzeń.
Dotychczas, stawiając postulat jedności nauki, metodolodzy twierdzili, Ŝe aplikacja metody
wypracowanej w obszarze nauk przyrodniczych, metody empiryczno – matematycznej,
wcześniej czy później przyniesie odpowiednie rezultaty poznawcze (eksplanacyjne) w
obszarze nauk społecznych. Poza ekstrapolacją opartą na dotychczasowym sukcesie nauk
przyrodniczych teza nie ma Ŝadnego uzasadnienia. Historia poraŜek raczej jej przeczy. Czym
bliŜej przyglądamy się wszystkim próbom formowania twierdzeń o regularnościach (praw) w
obszarze zjawisk społecznych, tym większego moŜemy nabrać przekonania, Ŝe zmagamy się
jakąś niesłychanie trudną materią i tym większe przekonanie o bezowocności tych działań.
Oczywiście, potrzebna do tego jest pewna refleksja z dystansu. Ekonomista przekonany o
słuszności szkoły klasycznej, niezaleŜnie od poraŜek swoich poprzedników, będzie
nieustannie dąŜył do poszukiwania nowych związków między zmiennymi opisującymi
zjawiska na rynku. Kiedy uda mu się odnaleźć stosowne korelacje, utwierdzi go to tylko w
przekonaniu, iŜ dzieło to jest moŜliwe. Nie naleŜy zatem ustawać w trudzie. Być moŜe nawet
nie zauwaŜy, jak szybko odkryte przez niego „prawo” zostanie zakwestionowane przez jego
kolegów. Fenomen ten odkrywa takŜe Peirce kiedy pisze:
The scientific man certainly look upon a law if it really be a law, as a matter of fact as
objective as fact can be. The only way in which, to the scientist’s apprehension, a
newly recognized law differs from a fact directly observed is, that he is, perhaps, not
quite sure that it is a law. Ultimately the law becomes for him much more reliable than
any single observation. It now begins to stand before the scientific man, the hardest of
hard facts, by no means a fabrication of his, - his exhumation rather, - almost to be
called a thing of power; although, even now, it might conceivably be brought to
naughty by a sufficient array of new observations; and indeed, the presumption is that
the time will come when it will have to be reformed, or perhaps even superseded.
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Hayek tłumaczy poraŜki nauk społecznych wysokim stopniem złoŜoności badanego obszaru
oraz opisanymi w niniejszej pracy ograniczeniami aparatu zmysłowego. Być moŜe nie jest to
jednak jedyna przyczyna? Ograniczenie aparatu zmysłowego nie powinny wszak odnosić się
bezpośrednio do wyjaśniania zjawisk społecznych. Nawet przy zaakceptowaniu tezy o ich
szczególnej złoŜoności, jakiś rodzaj prawidłowości powinien być uchwytny. Być moŜe naleŜy
postawić hipotezę, Ŝe problem z wyjaśnieniem zjawisk społecznych ma nie tylko źródło w
ograniczeniach naszego umysłu, ale w takŜe w fakcie, Ŝe tym obszarze nie istnieją prawa na
tyle stabilne aby moŜna je było jednoznacznie ujawnić i stosować. Zmienność tej
rzeczywistości powoduje, Ŝe zmieniają się teŜ regularności, które z natury są przejściowe, a
nie stałe. Teza ta nie została wprost wyraŜona przez Hayeka, ale moŜna ją łatwo
wyinterpretować z jego wizji rozwoju społeczeństw. Porządek społeczny takim jakim go
postrzegamy w aktualności, kształtował się bowiem dwuetapowo. W pierwszym etapie, w
znacznej części był on naturalnym rozwinięciem biologicznych predyspozycji i skłonności.
Ten porządek moŜna określać mianem spontanicznego. Dla wielu, takŜe dzisiejszych
filozofów społecznych, poza ten porządek spontaniczny nie wychodzimy i wyjść nie
moŜemy.156 Dla Hayeka jednak istnieje takŜe drugi rodzaj porządku – porządek rozszerzony.
Ten jest juŜ wynikiem złoŜonych procesów ewolucji kulturowej. Porządek rozszerzony to
zespół wzorców zachowań i norm ukształtowanych w toku owej kulturowej ewolucji.
Charakter tej ewolucji jest nieco odmienny od biologicznej. Jest ona bowiem „lamarkiańska”
– wzorce rozwijają się nie poprzez dziedziczenie ale raczej naśladownictwo. Ewolucja ta
opiera się takŜe na doborze grupowym. Wzorzec zachowania (norma) moŜe funkcjonować
wyłącznie w grupie społecznej. Normy które w danej grupie obowiązują, przesądzają o jej
dostosowaniu do środowiska i tym samym o jej przetrwaniu. Wzorce o większej sile
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adaptacyjnej będą miały większą tendencję do rozprzestrzeniania się. NaleŜy przy tym
pamiętać, Ŝe normy powstające w ramach rozszerzonego porządku mogą nawet pozostawać w
pewnej sprzeczności ze skłonnościami biologicznymi gatunku. Siła zatem kulturowego
porządku jest u Hayeka ogromna.157 Taka wizja rozwoju społeczeństw implikuje wiele
dodatkowych konsekwencji. Najbardziej znaną jest hayekiański liberalizm oparty na
głębokim przeświadczeniu, Ŝe oba źródła porządku nie są produktem ludzkiego rozumu,
planu, ale raczej wynikiem mechanizmów, które naszemu pojmowaniu się wymykają. MoŜna
jednak z tego wyciągnąć takŜe inny wniosek. Jeśli wzorce zachowań społecznych ewoluują i
to na drodze kulturowej, a nie biologicznej, to ulegają one zmianom, których tempo moŜe być
na tyle duŜe, Ŝe zmienność przynajmniej niektórych z nich moŜemy obserwować w ramach
kilku pokoleń. Zmieniające się regularności stanowią dodatkowe utrudnienie dla badaczy
przedmiotu. Na wstępie naleŜałoby bowiem załoŜyć, Ŝe odkrywane tzw. prawa ekonomiczne
czy społeczne, mogą nie być stabilne. Mogą ulegać zmianie i to w tempie na tyle duŜym, Ŝe
nie jest moŜliwa ich rozsądna falsyfikacja poprzez doświadczenie. Negatywne wyniki
doświadczeń, mogą bowiem wskazywać zarówno na błędną teorię lub na fakt, iŜ nawet
prawidłowo ustalona regularność zmieniała się od czasu jej ustalania do czasu testowania.
Intuicyjnie nie wydaje się to trudne do zaakceptowania. Naturalista postawiłby tu zapewne
postulat poszukiwania regularności rządzących zmianą. Nie o to jednak chodzi. Problem,
który chcę postawić jest inny. Jeśli dopuścimy myśl, iŜ prawa społeczne ewoluują to
paradygmat moŜna odwrócić i dokonać ekstrapolacji w drugą stronę. Jeśli regularności w
obszarze zjawisk społecznych są zmienne i niestabilne, to być moŜe i inne regularności,
prawa przyrody mają podobny charakter, tyle tylko, Ŝe zmiany następują w perspektywie
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czasowej nieobserwowalnej dla gatunku ludzkiego? Taka myśl intuicyjnie jest trudna do
zaakceptowania, ale w historii filozofii problem ten został juŜ postawiony właśnie przez
Peirce’a, który zaproponował swoją naukową metafizykę opartą na załoŜeniu, Ŝe fenomen
jakim są prawa natury i ich odkrywanie przez badaczy domaga się wyjaśnienia, idącego dalej
niźli explanation a la turque.
Dlaczego prawa natury domagają się wyjaśnienia, a nie mogą same być wyjaśnieniem
rzeczywistości akceptowanym jako jej ontologiczny (ostateczny) element? Powód tkwi
oczywiście w metodologii i metafizyce Peirce’a. Peirce sformułował dwa postulaty
metodologiczne. W zasadzie moŜna powiedzieć, Ŝe jest to jeden postulat wyraŜony w dwojaki
sposób: Nic nie moŜe być akceptowane jako brutalny fakt („We should refrain from accepting
anything as a brute, inexplicable fact”) i nigdy nie naleŜy stawiać przeszkód na drodze do
poszukiwania prawdy („Do not set up roadblocks in the path of inquiry”)158. Jeśli prawa
natury są elementem rzeczywistości to nie mogą być akceptowane jako „brutalny fakt”.
Domagają się wyjaśnienia. Dlaczego istnieją prawa natury?
Problematyczne jest jednak to, w jaki sposób mamy wyjaśniać prawa natury. Jeśli
wyjaśnienie samo w sobie ma odwoływać się do jakiś regularności, prawidłowości, korelacji
itp. to ryzyko regresu w nieskończoność wydaje się nieuniknione. Jedne prawa będziemy
bowiem tłumaczyć innymi. Pozornie wydaje się, Ŝe przerwanie tego regresu jest moŜliwe
tylko poprzez wskazania na jakiś „brutalny fakt”. W metafizyce Peirce’a jest to jednak
moŜliwe w inny sposób. To co jego zdaniem nie domaga się wyjaśnienia i jednocześnie nie
będzie musiało być przyjęte jako ów „brutalny fakt” to absolutny przypadek, chaos, czysta
nieregularność, spontaniczność nie powiązana Ŝadnymi powtarzalnymi relacjami. Chaos nie
domaga się wyjaśnienia, gdyŜ w zasadzie nie moŜna o nim powiedzieć, Ŝe istnieje. Istnienie
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(existence) u Peirce’a zaś uwarunkowane jest pragmatycznie. Istnieje to co ma zdolność do
oddziaływania z czymkolwiek innym. Absolutny przypadek nie wykazujący się
jakimikolwiek regularnościami, albo, mówiąc językiem Peirce, stan niezorganizowanych i
niespersonalizowanych uczuć nie oddziaływuje z niczym. Pojawiające się spontanicznie
„coś”, tak długo jak nie zacznie pojawiać się regularnie nie tworzy Ŝadnych relacji. W
metafizyce Peirce’a nie istnieje.
The original chaos therefore, where there was no regularity was in effect a state of
mere indeterminacy in which nothing existed or really happened.159
Stąd teŜ nie domaga się wyjaśnienia. Wyjaśnienia natomiast domagają się regularności. Te
bowiem zarówno istnieją jak i stanowią element peirceowskiej rzeczywistości. Rzeczywiste
(real) jest zaś to, co moŜe być poznane, niezaleŜnie od tego jak długi i Ŝmudny byłby proces
dochodzenia do owego poznania. Według Peirce’a nieregularności nie są przedmiotem
naszego poznania.
…we pay no attention to irregular relationships as having no interest for us.160
Regularności wyłaniają się z owego chaosu na zasadzie absolutnego przypadku. Prawo
przypadku stanowi tylko tyle, Ŝe w owej niezorganizowanej masie niespersonalizowanych
uczuć zawsze moŜe pojawić się „coś”, lub teŜ wiele róŜnych „cosiów”. Peirce nazywa je
błyskiem. Kiedy błyski zaczynają pojawiać się jeden za drugim, na skutek swoich
wzajemnych oddziaływań, to oznacza, Ŝe owej masie pozbawionej egzystencji uformowało
się pierwsze prawo – prawo nawyku (law of habit). Na podstawie samego nawyku, będzie
ono miało tendencję do wzmacniania słabo pierwotnie określonej reguły, dąŜąc tym samym
do coraz precyzyjniejszego ustalenia swoich własnych granic.
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Out of the womb of indeterminacy we must say that there would have come something
by the principle of firstness, which we may call a flash. Then by the principle of habit
there would have been a second flash. Though time would not yet have been this
second flash was in some sense after the first because resulting from it. Then there
would have come other successions ever more and more closely connected, the habits
and the tendency to take them ever strengthening themselves, until the events would
have been bound together into something like a continuous flow. 161
Ten niemal literacki opis sposobu formowania się pierwszych praw z preegzystencji wydaje
sie kontr-intuicyjny. Pewną wątpliwość moŜe budzić to, czy aby law of habit nie stanowi tutaj
jakiegoś meta-prawa rządzącego wyłanianiem się kolejnych reguł. Tak jednak nie jest. Prawo
nawyku, albo inaczej mówiąc, reguła pierwsza której postać brzmiałaby: dla kaŜdego X
zachodzi F(X), a postać znacznie mniej idealna i bliŜsza Peircowi: dla niektórych X czasami
zachodzi F(X), jest jedyną, która ma szanse przetrwać i rozwijać się. Współcześnie
zobrazowaniem tej zasady moŜe być prosty automat komórkowy. Spróbujmy wyobrazić
sobie, Ŝe pierwotny chaos będzie reprezentowany przez białą płaszczyznę. Na płaszczyźnie tej
pojawiać się mogą na zasadzie absolutnego przypadku czarne elementy. Elementy te
reprezentować będą „błyski” Peirce’a. Błysk pojawia się przypadkowo i przypadkowo zanika.
Pojawiający się błysk wchodzi w jakąś przypadkową relację z płaszczyzną jak i z innymi
błyskami pojawiającymi się w jego sąsiedztwie. Przypadkowa relacja moŜe być np. określona
zasadą: czasami nowy błysk gasi poprzedni błysk w sąsiedztwie. Taka relacja pozostanie
nietrwała, tak długo, jak owo czasami nie zamieni się na często, albo w większości
przypadków. Dlaczego miałby się zamienić? Właśnie na zasadzie law of habit. Błysk
pojawiający się z taką relacją ma szanse wypracować jakiś dłuŜszy, stabilniejszy proces.
Proces ten polegać będzie na ciągu błysków pojawiających się w sekwencji takiej, Ŝe kaŜdy
kolejny gasi poprzedni. Reguła nie jest jednak doprecyzowana i stale, na zasadzie przypadku
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moŜe zostać załamana (wówczas sekwencja błysków wygaśnie) lub moŜe ulec rozwinięciu.
Bardziej rozwinięte reguły mogą prowadzić podobnie do procesów zanikających,
rozwijających się lub stabilnych (cyklicznych).
Skąd pomysł na takie wyjaśnienie praw natury? U podstaw będzie tkwiła metoda poznawcza,
omówiona juŜ w niniejszej pracy. To, Ŝe metoda pozwala nam na skuteczne prowadzenie
procesu badawczego i poznawanie rzeczywistości wynika z pewnego ontologicznego
załoŜenia. Nasz aparat poznawczy (umysł) został ukształtowany w rzeczywistości która nas
otacza. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe sposób w jaki ową rzeczywistość poznajemy odbija w
jakimś sensie strukturę tej rzeczywistości. Poznanie zaś, z jednej strony jest moŜliwe i
skuteczne, bowiem „coś” sprawia, Ŝe spośród tysięcy moŜliwych hipotez, wybieramy
nieliczne te, wśród których jesteśmy w stanie , w procesie dedukcji i indukcji odnaleźć tezy
spójne i trafne. Mamy zatem jakąś naturalną zdolność do stawiania trafnych hipotez. Z drugiej
jednak strony sam proces dochodzenie do odkrycia jakiegoś prawa natury, jest niesłychanie
mozolny, prowadzi przez liczne błędy, nietrafne uogólnienia, przybliŜenia, idealizacje i
nieustannie naleŜy liczyć się z tym, iŜ ktoś inny zaproponuje hipotezę, która w lepszy sposób
tłumaczy badane zjawiska.
We know, that when we try to verify any law of nature by experiment, we always find
discrepancies between the observations and the theory. These we rightly refer to
errors of observation; but why there may not be similar aberrations due to the
imperfect obedience of the facts to law?162
Hipoteza o niedoskonałości praw natury jest tylko jednym z fenomenów, z którymi
powinniśmy się zmierzyć analizując nasze poznania świata. Obok niego, naleŜy wymienić co
najmniej dwa inne, bardziej związane z obserwowaną rzeczywistością, niźli z samym
umysłem:
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1. Ogólna dominacja procesów wzrostu, która wydaje się być sprzeczna z zasadą
zachowania energii, a w szczególności z zasadą wzrostu entropii;
2. RóŜnorodność świata, która, wydaje się, Ŝe dla swojego powstania wymaga silnego
elementu absolutnej przypadkowości.
PowyŜsze obserwacje prowadzą Peirce’a do rozwaŜania trzech kosmologicznych modeli
rozwoju świata, które moŜna potraktować jako trzy alternatywne hipotezy:
1. Model eliptyczny, określany teŜ przez niego mianem epikurejskiego, zakłada
całkowicie bezcelowy (bezkierunkowy) rozwój świata. To, Ŝe świat w ogóle się
rozwija w tym modelu, zawdzięczamy przypadkowym, niezdeterminowanym ruchom
atomów. W pozostałym zakresie rzeczywistość podporządkowana jest koniecznym
prawom, które jednakowoŜ nie są przedmiotem jakiegoś projektu, podobnie jak
przedmiotem projektu nie jest sama rozwijająca się rzeczywistość. Ewentualny
kierunek tego rozwoju jest określony przez „śmierć termiczną”, zgodnie z drugim
prawem termodynamiki.
2. Model paraboliczny, jest modelem cyklicznym. Zakłada, Ŝe zamiast śmierci
termicznej świat powróci do punktu wyjścia i rozpocznie swoją drogę rozwoju na
nowo. Fizyczną i matematyczną podbudowę do takiego modelu dały wyniki prac
Poincare nad problemem ruchu trzech ciał. Przy okazji badania tego problemu
sformułował on twierdzenie rekurencyjne: Dla systemu cząstek o skończonej energii i
zamkniętej przestrzeni, w której obowiązują zasady dynamiki Newtona, dla
odpowiednio

małej

liczby stanów początkowych,

system

będzie powracał

nieskończoną ilość razy do owego stanu początkowego. Twierdzenie to było
wykorzystane m.in. przez Ernsta Zermelo jako zarzut do zasad Boltzmana,
prowadzących do śmierci termicznej i wyznaczających jedyny znany w naturze
nieodwracalny proces (wzrost entropii), a tym samym „strzałkę czasu”.
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3. Model hiperboliczny. Peirce nie zgadzał się z Ŝadną z powyŜszych filozofii. Na skutek
licznej krytyki Boltzman został zmuszony do stwierdzenia, Ŝe aby wzrost entropii w
świecie rzeczywiście pozostał procesem nieodwracalnym to spełnione muszą być dwa
silne załoŜenia: a) Stan początkowy systemu musi mieć szczególny charakter – taki
który cechuje się niską entropią; b) Ruch cząsteczek musi wykazywać się
przypadkowością albo inaczej ergodycznością. Problem w tym, Ŝe nie mamy
pewności, Ŝe oba załoŜenia są trafne. Według Peirce’a tak nie jest:
But although no force can counteract this tendency, chance may and will have
the opposite influence. Force is in the long run dissipative; chance is in the
long run concentrative. The dissipation of energy by the regular laws of nature
is by those very laws accompanied by circumstances more and more favorable
to its reconcentration by chance.163
W interpretacji Peirce’a, śmierć termiczna nie jest ściśle koniecznością, lecz tylko
najbardziej prawdopodobnym zdarzeniem. Element absolutnej przypadkowości
powoduje jednak, Ŝe owo najbardziej prawdopodobne zdarzenie nigdy się nie ziści.
Przypadkowe wykształcenie się pierwszych regularności i prawo nawyku powodują
trend dokładnie odwrotny, tj. w kierunku spadku entropii i tym samym wzrostu
złoŜoności, róŜnorodności, symetrii i uporządkowania. Filozofia hiperboliczna zakłada
rozwój świata w stronę doskonale skrystalizowanego umysłu. Absolutny przypadek,
stale obecny w świecie, odpowiedzialny jest za nieustanny wzrost róŜnorodności.
Ciągle bowiem pojawiają się nowe byty oraz kształtują się nowe relacje
(regularności). Gdyby przypadkowość nie działała, a struktura kształtująca prawa
natury była stabilna, to nie moŜna byłoby wytłumaczyć owego wzrostu róŜnorodności,
który jest przedmiotem naszego doświadczenia.
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I may however spend a few minutes in explaining what I mean by saying that if
the universe were governed by immutable law there could be no progress. In
place of the word progress I will put a word invented to express what I mean,
to wit, variescence, I mean such a change as to produce an uncompensated
increment in the number of independent elements of a situation.164
W modelu hiperbolicznym proponowanym przez Peirce’a wyjaśnienia wymagają dwa
elementy. Wydaje się po pierwsze, Ŝe ów doskonały punkt skrystalizowanego umysłu, nie jest
jakimś moŜliwym do osiągnięcia ideałem. Zostaje umieszczony w nieskończoności, co
wskazywałoby na to, Ŝe jest on li tylko hipotetycznym punktem wytyczającym kierunek, w
którym rozwija się świat bez koniecznego załoŜenia, Ŝe kiedykolwiek stan taki zostałby
rzeczywiście osiągnięty. Zasada absolutnego przypadku (tychizm w nomenklaturze Peirce’a)
wskazuje, iŜ byłoby to co nieco sprzeczne z załoŜeniami. Doskonale skrystalizowany umysł,
w pełni symetryczny i poddany rządom deterministycznych praw, wyklucza przypadek
absolutny. Nic poza tym, co jest następstwem działania owych praw nie moŜe zaistnieć.
Po drugie pewnego naświetlenia wymaga przyrównanie świata do umysłu. Nie chodzi tu
wszak o to, Ŝe świat w tej interpretacji staje się jakimś intelektualnym tworem obdarzonym
świadomością. Nie ma tu raczej Ŝadnego elementu panteizmu czy psychologizmu. Umysł
(mind) będzie u Peirce’a oznaczał złoŜony proces rozumowania oparty na semeiozie.
Semeioza zaś oznacza proces triadycznych oddziaływań obiekt - znak - interpretant, w
których ten ostatni staje się kolejnym obiektem odbieranym jako znak przez interpretanta.
Koncepcja umysłu nie odbiega tak daleko od omawianej w niniejszej pracy koncepcji
Hayeka. Według Peirce nasze myślenie jest moŜliwe tylko poprzez znaki. Bez znaków nie
bylibyśmy w stanie prowadzić jakiekolwiek rozumowania. Takie podejście implikuje co
najmniej dwie konsekwencje: W istocie system znaków którymi posługuje się nasz umysł
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(Reynolds, 2002) s. 134. Cytat pochodzi z Semiotic and Significs: The Correspondence Between Charles
S.Peirce and Victoria Lady Welby, edited by Charles S. Hardwick (Bloomington: Indiana University Press,
1977) s. 143

170

musi pozostawać w jakiejś relacji do systemu znaków występującym w świecie. MoŜna tu
dopatrzyć się odpowiednika hayekowskiego modelowania rzeczywistości przez aparat
poznawczy. Umysł nie moŜe ponadto, myśleć inaczej, niŜ tylko w relacji do znaków
obecnych poza umysłem. Jego aktywność, czy teŜ sposób działania jest w jakimś sensie
określona przez komponent całkowicie zewnętrzny, egzosomatyczny.165 Umysł jest teŜ
przeciwstawiany uczuciu (feeling). To drugie definiowane jest przez Peirce’a jako stan
pozbawiony jakiegokolwiek przymusu lub przyczyny („…state of mind in which something is
present without compulsion and without reason.”)166. Świat jako umysł moŜna zinterpretować
w analogiczny sposób. Jest to system znaków wzajemnie na siebie oddziaływujących w
triadycznej relacji. KaŜdy obiekt występujący w świecie ma co najmniej potencjalną zdolność
bycia odebranym jako znak przez interpretanta i jako znak oddziaływać na niego. O ile
obiekty w których znaki są ucieleśnione mają fizykalny charakter, to sam znak (dzisiaj
powiedzieliśmy informacja) ma charakter raczej niefizykalny. Nie zmienia to faktu, Ŝe
niefizykalny znak ma moc oddziaływania na interpretanta, a tym samym moc wchodzenia w
relacje ze światem fizykalnym. Nieoczekiwanie problem mind – body przenosi nam się na
całą rzeczywistość.

Współczesna

interpretacja

koncepcji

Peirce’a

i

problem

antynaturalizmu raz jeszcze
Na ile taka wizja rzeczywistości jest aktualna w świetle współczesnej nauki i filozofii? Wielu
komentatorów Peirce’a twierdzi Ŝe bardzo. Wydaje się, Ŝe spośród myśli przedstawionych
powyŜej co najmniej wokół dwóch koncentruje się dzisiaj wiele ontologicznych sporów.
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Mam na myśli hipotezę o ciągłości rzeczywistości (synechizm w nomenklaturze Peirce’a)
oraz wyinterpretowaną z jego pism, zwłaszcza poświeconych semiotyce i semeiozie, hipotezę,
iŜ świat jest umysłem. Obie te hipotezy zyskały szczególny charakter od czasu postawienie
przez Turinga i jego następców problemu nieobliczalności. Maszyna Turinga, która w
załoŜeniu miała być jakimś modelem procesów zachodzących w umyśle jest dyskretna
(nieciągła). Nie oznacza to, Ŝe Turing twierdził, Ŝe procesy umysłowe mają charakter
nieciągły. MoŜna natomiast załoŜyć, Ŝe proces dyskretny moŜe z dobrym przybliŜeniem
modelować (naśladować) takŜe ewentualne procesy ciągłe. W kontekście tego Marciszewski
stawia trzy pytania, które wydają się bardzo dobrym przedstawieniem wątpliwości
związanych z hipotezą o ciągłości.167
Pierwsze pytanie dotyczy stopnia złoŜoności. Problem złoŜoności był juŜ omawiany w
rozdziale dot. argumentów za naturalizmem. Jedną z prób naturalistycznego wyjaśnienia,
dlaczego z takim trudem przychodzi nam formułować jakieś prawa dot. zachowań
społecznych, jest wyjaśnienie złoŜonością. Poszukując analogii w procesach fizyklanych,
złoŜonych (np. w hydrodynamice) naturaliści stawiają hipotezę, Ŝe zachowania społeczne jest
nam tak samo trudno wyjaśnić jak turbulencje cieczy. Jest to jednak problem wyłącznie
dostępności obliczeniowej, a nie jakiejś bariery eksplanacyjnej. W odpowiednim rozdziale,
polemizując z takim sposobem uchylania się od problemu, stwierdziłem, Ŝe przede wszystkim
nie dysponujemy Ŝadną obiektywną miarą złoŜoności, która pozwalałaby nam w istocie
porównać oba procesy. Marciszewski stawia to jako jeden z kluczowych problemów
filozoficznych: Jak ma się skala złoŜoności procesów mózgowych związanych z
inteligentnym myśleniem do skali złoŜonych procesów fizycznych? W pytaniu tym
abstrahujemy od problemu ciągłości / nieciągłości. W podtekście tkwi jednak hipoteza, Ŝe
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procesy te w istocie mogą okazać się na tyle złoŜone, Ŝe pozostaną na zawsze poza naszą
dostępnością obliczeniową, nawet pomimo tego, Ŝe teoretycznie będą rozstrzygalne.
Drugie pytanie, chyba istotniejsze, wydaje się być wprost przeniesieniem myśli Peirce’a do
współczesnej filozofii. Jeśli nawet w świetle dzisiejszej wiedzy z zakresu neurobiologii i
chemii, moglibyśmy hipotetycznie zgodzić się na to, Ŝe procesy zachodzące w umyśle są
jednak dyskretne (a sposób działania neuronu, który identyfikuje dwa stany: włącz i wyłącz,
albo inaczej, przekaŜ bodziec i zatrzymaj bodziec, na to dzisiaj wskazuje), to pytanie, czy ich
podbudowa nie jest przypadkiem jednak ciągła. U Marciszewskiego jest to pytanie o
podłoŜone stanowiące fizyczną bazę kodowania.168 MoŜna bowiem przypuścić, iŜ kod
zapisany molekularnie moŜe mieć jakieś podłoŜe w morfogenetycznym polu, dzisiaj
niezidentyfikowanym, które na wzór znanych nam fizykalnych oddziaływań na odległość
(grawitacyjne, magnetyczne i elektrostatyczne), mogłoby oddziaływać na sposób kodowania.
Co więcej, gdyby w istocie załoŜyć, Ŝe proces kodowania jest nieciągły to, jak zauwaŜa
Marciszewski, wydawałby się on dość wyjątkowy w naturze. Chyba, Ŝe jednocześnie
konsekwentnie przyjmiemy, Ŝe cała rzeczywistość ma dyskretny charakter. Hipoteza pola
morfogenetycznego,

przypomina

peirceowską

koncepcję

znaków

i

semeiozy.

Morfogenetyczne pole moŜe być znakiem oddziaływującym na morfologiczne kodowanie,
które z kolei samo w sobie staje się znakiem oddziaływującym na sposób formowania się
procesów w systemie neuronów, te z kolei formują kolejne znaki itd.
Trzecie pytanie dotyczy hipotezy świata jako uniwersalnego umysłu. Jest to pytanie które
dotyka najwaŜniejszego problemu niniejszej pracy, czyli sporu naturalizmu z antynaturalizmem i problemu jedności świata i jedności nauk. Postulat unifikacji świata czy
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unifikacji nauk wychodził od rzeczywistości materialnej (fizykalnej) lub od teŜ od fizyki jako
wzorca nauki i pozostałe nauki redukował do tejŜe. Ani pozytywiści ani neopozytywiści nie
stawiali pytania o ciągłość czy teŜ nieciągłość procesów zachodzących w świecie, tudzieŜ o
ich obliczalność. Wraz z entscheidungsproblem Turinga i jego modelem maszyny
obliczeniowej, kategorie te na stałe zaistniały w języku naukowym i filozoficznym,
pozwalając na wprowadzenie nowego oblicza dualizmu i unifikacji. Ten pierwszy w istocie
powraca w koncepcji zakładającej ciągłość świata i dyskretność procesów obliczeniowych w
umyśle. Unifikacja zaś jest moŜliwa albo przy załoŜeniu, ze procesy te są jednolicie ciągłe lub
jednolicie dyskretne. W obu przypadkach jednak unifikacja wydaje się dokonywać w
odwrotnym kierunku niŜ dotychczas. Wzorcem dla rzeczywistości staje się bowiem umysł i
prawa rządzące jego funkcjonowaniem, a nie świat fizykalny, którego rozpoznane zasady
przenosimy na umysł. Podstawową kategorią ontologiczną zaś będzie informacja lub w
języku Peirce’a, znak. U Peirce’a odpowiedzią na tak postawiony problem będzie synechizm
(czy hipoteza ciągłości) oraz wszechobecna w świecie semeioza. U Woframa, który zakłada,
Ŝe wszelkie procesy mają charakter obliczeniowy, a świat jawi się jako uniwersalny
komputer, synechizm zostanie odrzucony, a podstawą konstrukcji rzeczywistości będą
automaty komórkowe takie, jak zbadana przez niego „Zasada 110”.
Ostatnią myślą Peirce’a, o której aktualność warto zapytać jest hipoteza ewolucji praw natury.
Na ile w świetle współczesnej wiedzy hipoteza taka wydaje się uprawdopodobniona i czy jest
ona obecna w sporach ontologicznych? W zasadzie na oba pytania naleŜałoby odpowiedzieć
negatywnie. Standardowy model kosmologiczny zna oczywiście problem progu Plancka, tj.
wielkości wszechświata wyraŜanej w jednostkach objętości lub gęstości, poniŜej której
przyjmuje się, Ŝe znane nam prawa fizyki nie działają. Jeśli hipoteza jest prawdziwa, tzn.
musiało zdarzyć się coś co spowodowało ich „powstanie”. Są róŜne próby wyjaśnienia tego
mechanizmu, niemniej wszystkie one zakładają, Ŝe od pewnego momentu prawa te zaczynają
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działać w sposób nam znany, a zatem zgodny z meta-naukowym paradygmatem i
twierdzeniem o stabilności praw. W ontologii Peirce’a prawa nigdy nie są doskonale
określone i stabilne. Poza naukami społecznymi, które mogłyby tezę tą zaakceptować, jest
ona zdecydowanie odrzucana w fizyce, chemii czy biologii. Nie jest jednak tak, Ŝe nie
pojawiają się tu pewne wątpliwości. Całkiem niedawno zespół naukowców z University of
New South Wales z Australii prowadzony przez Johna Webba i Juliana Kinga zakończył
pracę na tzw. stałą alfa (stała struktury subtelnej) i analizą jej wielkości w roŜnych częściach
wszechświata.169 Stała alfa jest w istocie liczbą wyliczaną poprzez odpowiednie działania
arytmetyczne wiąŜące kilka innych stałych kosmologicznych (ładunek elektronu, prędkość
światła, stała Plancka oraz liczba pi). Stała ta charakteryzuje siłę oddziaływań pomiędzy
naładowanymi elektrycznie cząsteczkami. Określa ona poziom energii w elektronie. Zmiany
tej energii skutkują absorpcją lub emisją światła o określonej częstotliwości fali. Obserwacja
emisji światła pozwala zatem na mierzenie owej stałej w bardzo odległych miejscach
wszechświata. Obaj naukowcy w artykule przedłoŜonym do Physical Review Letters
dowodzą, iŜ udało im się zaobserwować zmiany owej stałej w róŜnych częściach znanego
znam wszechświata, w trakcie obserwacji kwazarów, galaktyk o silnym promieniu świetlnym
i radiowym znajdujących się na jego krańcach. Po raz pierwszy obserwacje takie
przeprowadzono ok. 10 lat temu. Wówczas Webb stwierdził iŜ w odległości ok. 9 bilionów lat
świetlnych od ziemi stała alfa wykazywała odchylenie (była mniejsza) o 0,0006%. Ponowne
badania przeprowadzone niedawno, wykazały efekt odwrotny. Czym dalsze galaktyki
obserwowano, tym stała alfa była większa. Powodem okazało się odmienne połoŜenie
teleskopu. Wydaje się zatem, Ŝe stała jest mniejsza po jednej stronie wszechświata i większa
po drugiej, przechodząc płynnie przez wielkości znane nam w naszej galaktyce, które
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gwarantują powstanie układów przyjaznych Ŝyciu na ziemi (zasada antropiczna). Jeśli wyniki
tych obserwacji zostałyby potwierdzone, to po raz pierwszy pojawiłyby się empiryczne
dowody na zmienność praw fizyki.
Czy przedstawiona peirceowska ontologia we współczesnej interpretacji moŜe zakładać
jakiekolwiek ograniczenia w wyjaśnianiu świata? U Peirce’a jest to zakazane przez metodę.
NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe poznawalność i wyjaśnialność rzeczywistości jest tu
procesem nieskończonym. Metoda zatem nic nie mówi o poznawalności i wyjaśnialności tu i
teraz ale raczej w nieskończonym procesie badawczym. Konsekwencją bowiem zmienności
praw oraz jakiejś przypadkowości w ich powstawaniu i dookreślaniu się, byłaby choćby
częściowa impotencja do wyjaśnienia wszystkich aspektów rzeczywistości, tak długo jak
prawa nie ulegną skrystalizowaniu. Kwestia ograniczeń aparatu zmysłowego nie jest w ogóle
rozpatrywana.
Inaczej jest u Hayeka. Jego teoria umysłu cechuje się antysynechizmem. Porządek zmysłowy
jest ewidentnie nieciągły. Działając jak aparat klasyfikacji przepuszcza jedne bodźce, a inne
zatrzymuje. Tylko ta aktywność aparatu odpowiada za budowanie modelu rzeczywistości
czyli za jej wyjaśnianie. Czy porządek fizyklany jest ciągły czy teŜ nie, tego nie wiemy i
chyba nigdy się nie dowiemy. System klasyfikacji wymusza na nas niejako nieciągłe
postrzeganie, dyskryminując wszelkie inne bodźce. Tym samym u Hayeka nie moŜe być
mowy o tym, Ŝe świat jest umysłem. Jeśli byłaby tu mowa o jakiejś unifikacji, to wyłącznie w
neopozytywistycznym stylu. Hayek zresztą wyraźnie zaznacza, Ŝe porządek zmysłowy jest
podzbiorem porządku fizycznego. Jego odmienność wynika z konstrukcji mapy połączeń i
budowanego na jej podstawie modelu, które determinuje nasze postrzeganie świata.
Hayek odmiennie niŜ Peirce wychodzi od nauk społecznych i od obserwacji społecznej
rzeczywistości. Ma świadomość złoŜoności zachodzących tam procesów i problemów z ich
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wyjaśnianiem. Dlatego teŜ postuluje złagodzenie kryterium falsyfikacji Poppera, występując
tym samym przeciwko drugiemu meta-naukowemu paradygmatowi.
Nigdy nie postawił wprost tezy Ŝe prawa ekonomiczne / społeczne ewoluują, tak jak rozumiał
to Peirce. Wczytując się jednak w jego rozwaŜania dotyczące porządku spontanicznego i
porządku rozszerzonego jako produktu ewolucji społecznej moŜna taką tezę postawić.
Porządek społeczny i obserwowane w nim regularności są produktem ewolucji i zmieniają się
w czasie. Ze względu na jego teorię zacierają się zmiany w naszym zachowaniu o charakterze
kulturowym i biologicznym. Formowanie się mapy połączeń neuronowych, która to mapa
przesądza o wzorcach naszych zachowań, jest z jednej strony zdeterminowane genetycznie, a
drugiej strony, system jest na tyle elastyczny, Ŝe moŜe ulegać zmianom zarówno w obszarze
pokoleń jak i w Ŝyciu osobniczym jednostki.
Nie tylko ewolucyjny charakter regularności oraz ich złoŜoność decyduje o ograniczeniach
poznawczych. Decyduje o tym sposób w jaki poznajemy rzeczywistość. Opisany sposób
formowania się połączeń nerwowych170, które mają stać się narzędziem klasyfikacji, jako
Ŝywo przypomina działanie law of habit i formowanie się regularności w świecie
Hayek uwaŜa, Ŝe taka wizja aparatu poznawczego implikuje ograniczenia: Poznajemy tylko to
co charakteryzuje się odpowiednim stopniem regularności. Nie moŜemy wyjaśnić
funkcjonowania aparatu poznawczego – zbudować stosownego modelu, który moŜna by
dowolnie rozwijać.
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Hipoteza końcowa
W świetle powyŜszych rozwaŜań dwie paradygmatyczne tezy mające charakter zobowiązań
ontologicznych: o stabilności praw i o falsyfikowalności empirycznej proponuję zastąpić
dwoma hipotezami:
1. zmienności praw (ewolucja praw na wzór Peirce’a)
2. ograniczonej falsyfikowalności (tylko w obszarze bezpośredniego poznania i tylko co do
rzeczywistości fizykalnej)
Gdybyśmy zaś spróbowali pokusić się o jakąś hipotetyczną konstrukcję ontologiczną, to
moŜna by ją ująć jako alternatywę dla hipotezy Hellera o matematyczności i racjonalności
świata. Świat matematyczny i racjonalny byłby jedynie niewielkim fragmentem szerszej
rzeczywistości. Rzeczywistości rozumianej jak u Peirce’a – a zatem składającej się z bytów
pozostających w jakiś wzajemnych oddziaływaniach, które są niezaleŜne od naszych
zmysłowych przedstawień. Rzeczywistość ta jawi się jako wielostopniowa:
1. To co rzeczywiste odróŜnia się wyraźnie do tego co nierzeczywiste, na podstawie
kryterium wskazanego powyŜej. Niebyt nie jest jednak zbiorem pustym. Jest „chaosem
niespersonalizowanych uczuć”. W niebycie zawsze moŜe się „coś” pojawić na zasadzie
przypadkowości absolutnej. Samo pojawienie się „czegoś” nie przesądza jeszcze o
istnieniu. Istotą jest pojawienie się „czegoś” w relacji do „czegokolwiek innego”. O
istnieniu przesądza owa relacja.
2. Świat bytów pozostających w relacjach względem siebie, jest juŜ w rozumieniu Hellera
światem matematycznym – a zatem istniejącym i moŜliwym do opisania jakąś teorią,
choćby składającą się z ciągu zdarzeń „matematycznie nieścieśnianych”. Teoria nie
będzie ścieśnialna tak długo, jak długo relacje pomiędzy pojawiającymi się bytami nie
uzyskają względnej stabilności – regularności. Świat matematyczny, ale nie wykazujący
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się choćby minimalną regularnością jest dla nas niepoznawalny – a zatem nieracjonalny.
U Hellera taki świat jest tylko hipotetycznie moŜliwy. U Peirce’a jest to świat, który nas
otacza, który jeszcze nie osiągnął odpowiednio „skrystalizowanego” etapu rozwoju. Świat
ten jest niepoznawalny, gdyŜ zgodnie z teorią Hayeka nasz umysł nie jest w stanie w
ogóle odbierać bodźców nieregularnych.
3. Relacje tworzone pomiędzy bytami, te które stają się na tyle stabilne, iŜ mogą być opisane
jakąś teorią, będą charakteryzowały się rozmaitym stopniem złoŜoności. Jeśli załoŜymy za
Hayekiem, Ŝe istnieje jakaś obiektywna, choć niekoniecznie dla nas dostępna miara tej
złoŜoności, w postaci kolejnych stopni aparatu klasyfikacji, to w obszarze świata
poznawczo

dostępnego

(charakteryzującego

się

jakimiś

regularnościami)

i

matematycznego, moŜna wyróŜnić świat niewyjaśniany ze względu na stopnień
złoŜoności przekraczający zdolności modelowania naszego umysłu. W obszarze tego
świata umieścimy wszystkie problemy, które określane są jako obliczeniowo niedostępne
(untracktable),

czyli

problemy

których

rozwiązanie

wymaga

czasu

NP

(wykładniczego).171 W tym obszarze takŜe lokuje się wyjaśnienie naszego aparatu
zmysłowego. To co moŜemy osiągnąć to jedynie odległe „wyjaśnienie co do zasady”.
4. Świat niedostępny pod względem wyjaśnienia płynnie przechodzi w świat matematyczny
i racjonalny w rozumieniu Hellera. W kosmologii Peirce stanowi on ideał, do którego
zmierza ewolucja całej rzeczywistości. „Skrystalizowany umysł” oznacza świat bytów
doskonale powiązanych ze sobą prawami natury które są konieczne (eliminujemy
przypadek absolutny) i racjonalne (całkowicie rozpoznane lub dające się poznać –
kompletne i niesprzeczne). Ten stan jednak występuje jako końcowy etap rozwoju

171

Problemy NP to pojęcie z dziedziny informatyki. Skrót pochodzi od określenia non-polynomial (nie-

wielomianowe). Są to problemy których rozwiązanie wymaga czasu (liczby kroków) większej niźli moŜliwa do
określenia wielomianem Nα gdzie α jest dowolną skończoną liczbą. Por. (Kułakowski, 2010) s.9
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osiągalny w nieskończenie odległej perspektywie, czyli idealny i nieosiągalny. W chwili,
którą postrzegamy jako teraźniejszą, naleŜy załoŜyć, Ŝe świat nieustannie ewoluuje, a to
oznacza, Ŝe pozostajemy „zanurzeni” w rzeczywistości, w której poznajemy i wyjaśniamy
tylko niewielki fragment.
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