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Trochę „historii filozofii”Trochę „historii filozofii”
1. Esencjalizm1. Esencjalizm::
�� Pod powierzchniową warstwą konkretu kryje się istota (esencja), do której trzeba Pod powierzchniową warstwą konkretu kryje się istota (esencja), do której trzeba 

dochodzić rozumowaniem.dochodzić rozumowaniem.

�� PlatonPlaton:: istota umieszczona jest w świecie idei; świat cieni (konkretnych rzeczy) jest istota umieszczona jest w świecie idei; świat cieni (konkretnych rzeczy) jest 
odbiciem świata idei i dlatego moŜe być swoistym źródłem wiedzy. odbiciem świata idei i dlatego moŜe być swoistym źródłem wiedzy. Aprioryczny Aprioryczny 
wysiłek skonstruowania świata i jego części z idealnych matematycznych struktur wysiłek skonstruowania świata i jego części z idealnych matematycznych struktur 
stosowanych do zjawisk przyrody.stosowanych do zjawisk przyrody.

Arystoteles:Arystoteles: zrozumieć rzecz to utworzyć jej pojęcie i podać jej definicje. Pojęć zrozumieć rzecz to utworzyć jej pojęcie i podać jej definicje. Pojęć 
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�� Arystoteles:Arystoteles: zrozumieć rzecz to utworzyć jej pojęcie i podać jej definicje. Pojęć zrozumieć rzecz to utworzyć jej pojęcie i podać jej definicje. Pojęć 
pierwotnych powinny dostarczyć tzw. definicje esencjalne, które powstają poprzez pierwotnych powinny dostarczyć tzw. definicje esencjalne, które powstają poprzez 
intuicyjne uchwycenie istoty rzeczy.intuicyjne uchwycenie istoty rzeczy. Zjawiska przyrody powiązane są Zjawiska przyrody powiązane są 
metafizycznymi relacjami wyraŜanymi przez przyczyny i skutki lub inne koncepcje metafizycznymi relacjami wyraŜanymi przez przyczyny i skutki lub inne koncepcje 
metaforyczne.metaforyczne.Istota to forma. Materia nie naleŜy do istoty.Istota to forma. Materia nie naleŜy do istoty.

�� Archimedes:Archimedes: empiryczny punkt wyjścia, pomijając wyjaśnienia przyczynowe i nie empiryczny punkt wyjścia, pomijając wyjaśnienia przyczynowe i nie 
odnosząc się do przyczyn celowych, a takŜe unikając numerologicznych spekulacji odnosząc się do przyczyn celowych, a takŜe unikając numerologicznych spekulacji 
daŜył do wiedzy poprzez dyskurs matematyczny o wiązkach zachodzącymi miedzy daŜył do wiedzy poprzez dyskurs matematyczny o wiązkach zachodzącymi miedzy 
zjawiskami przyrody. zjawiskami przyrody. Zjawiska połączone są przez  relacje matematyczne o Zjawiska połączone są przez  relacje matematyczne o 
charakterze nie metaforycznym i bez przyczynowych czy teleologicznych charakterze nie metaforycznym i bez przyczynowych czy teleologicznych 
uwarunkowań.uwarunkowań.



Trochę historii naukiTrochę historii nauki
�� 2.  Matematyka2.  Matematyka

Od czasów Euklidesa do wieku XIV i XV Europa nie wychodzi poza ten system Od czasów Euklidesa do wieku XIV i XV Europa nie wychodzi poza ten system 
matematyczny. matematyczny. 

Matematyka arabska i upadek Konstantynopola (1453).Matematyka arabska i upadek Konstantynopola (1453).
Johannes MuellerJohannes Mueller--Regimontanus [1436Regimontanus [1436--1476] (rozwój trygonometrii).1476] (rozwój trygonometrii).
Nicolo FontanaNicolo Fontana--Tartaglia [1500Tartaglia [1500--1557] (równania algebraiczne).1557] (równania algebraiczne).

Matematyka XVII w.Matematyka XVII w.
G.W. Leibniz (teoria rachunku pochodnych) i I. Newton (teoria fluksji), czyli powstanie rachunku G.W. Leibniz (teoria rachunku pochodnych) i I. Newton (teoria fluksji), czyli powstanie rachunku 
róŜniczkowego i całkowego.róŜniczkowego i całkowego.
Kartezjusz (początki geometrii analitycznej).Kartezjusz (początki geometrii analitycznej).
Pierre de Fermat (teoria liczb).Pierre de Fermat (teoria liczb).

44

Pierre de Fermat (teoria liczb).Pierre de Fermat (teoria liczb).

�� 3. Fizyka (mechanika)3. Fizyka (mechanika)
•• Galileusz Galileusz –– doświadczenie musi być łączone z podejściem matematycznym, doświadczenie musi być łączone z podejściem matematycznym, 

arystotelesowskie poszukiwanie przyczyn w naturze jest bezuŜyteczne dla badań zjawisk o arystotelesowskie poszukiwanie przyczyn w naturze jest bezuŜyteczne dla badań zjawisk o 
ruchach jednostajnie prostoliniowych.ruchach jednostajnie prostoliniowych.

•• Newton Newton –– Geometria jest o świecie rzeczywistym, a mianowicie o stosunkach przestrzennych Geometria jest o świecie rzeczywistym, a mianowicie o stosunkach przestrzennych 
zachodzących w świecie i tylko tym róŜni się od doświadczenia, Ŝe skrajnie idealizuje swój zachodzących w świecie i tylko tym róŜni się od doświadczenia, Ŝe skrajnie idealizuje swój 
przedmiot badawczy. Księga przyrody napisana jest językiem matematyki. przedmiot badawczy. Księga przyrody napisana jest językiem matematyki. 
„Główne zadanie filozofii polega na tym: za pośrednictwem zjawisk ruchu badać siły „Główne zadanie filozofii polega na tym: za pośrednictwem zjawisk ruchu badać siły 
przyrody, a następnie z tych sił wnioskować o nowych zjawiskach”.przyrody, a następnie z tych sił wnioskować o nowych zjawiskach”.

Rozwój nauk szczegółowych, ich sukcesy w rozkładaniu badanych zjawisk na coraz „głębsze Rozwój nauk szczegółowych, ich sukcesy w rozkładaniu badanych zjawisk na coraz „głębsze 
zjawiska” i widoczny brak jakiejkolwiek granicy w tym procesie wnikania w głąb musiał zjawiska” i widoczny brak jakiejkolwiek granicy w tym procesie wnikania w głąb musiał 
doprowadzić do zakwestionowania nie tylko istnienia, ale samego pojęcia istoty rzeczy.doprowadzić do zakwestionowania nie tylko istnienia, ale samego pojęcia istoty rzeczy.



Struktura teorii fizycznychStruktura teorii fizycznych

•• Teoria fizyczna zawiera:Teoria fizyczna zawiera:

–– 1. matematyczną strukturę1. matematyczną strukturę

–– 2. domenę teorii 2. domenę teorii –– aspekt, czy obszar świata, do którego teoria aspekt, czy obszar świata, do którego teoria 
się odnosi.się odnosi.

–– 3. reguły łączące (1) z (2), (definicje koordynujące, 3. reguły łączące (1) z (2), (definicje koordynujące, 
interpretacje 1). Nie zawsze mają one charakter liniowy.interpretacje 1). Nie zawsze mają one charakter liniowy.

•• (1) Jest modelem (2). Zazwyczaj pełna struktura matematyczna teorii znana (1) Jest modelem (2). Zazwyczaj pełna struktura matematyczna teorii znana 
jest dopiero wtedy, gdy pojawi się ogólniejsza teoria.jest dopiero wtedy, gdy pojawi się ogólniejsza teoria.
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jest dopiero wtedy, gdy pojawi się ogólniejsza teoria.jest dopiero wtedy, gdy pojawi się ogólniejsza teoria.

•• Komentarz (interpretacja filozoficzna) teorii fizycznej: Komentarz (interpretacja filozoficzna) teorii fizycznej: 

–– 1. niespójny, czy nawet sprzeczny z matematyczną strukturą 1. niespójny, czy nawet sprzeczny z matematyczną strukturą 
teorii.teorii.

–– 2. neutralny do matematycznej struktury (komentarz nie 2. neutralny do matematycznej struktury (komentarz nie 
wymusza zmian w strukturze).wymusza zmian w strukturze).

–– 3. ściśle odpowiada strukturze matematycznej.  3. ściśle odpowiada strukturze matematycznej.  

•• Ale: Ale: -- struktury matematyczne cięgle ewoluują,struktury matematyczne cięgle ewoluują,

-- nie ma odpowiedniego języka (problemy z nie ma odpowiedniego języka (problemy z 
wyobraźnią: metafora, wyobraŜenie). wyobraźnią: metafora, wyobraŜenie). 



Spojrzenie filozofa przyrodySpojrzenie filozofa przyrody

� 1. Cechy istotne (nauki formalne)

� Definicja matematyczna ustanawia cechy istotne danego bytu 
formalnego (wiemy co jest potrzebne, aby figurę moŜna nazwać 
kwadratem). Znajomość definicji daje poznanie istoty bytu.
� Husserl: „istnieją czyste nauki związane z istotą, jak czysta logika i 
czysta matematyka” (Id.34). 

� Kartezjusz: „jeśli dziecko nauczone arytmetyki wykona dodawanie 
przestrzegając prawideł, to moŜe być pewne, Ŝe znalazło odnośnie 
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� Kartezjusz: „jeśli dziecko nauczone arytmetyki wykona dodawanie 
przestrzegając prawideł, to moŜe być pewne, Ŝe znalazło odnośnie 
do badanej sumy wszystko, co tylko umysł ludzki zdolny jest 
wykryć”(R.25).

� Cechy jednego bytu mogą wchodzić w związki z cechami innego 
bytu. Mogą być nawet zastąpione przez cechy innego bytu. 
Potrzebna jest dedukcja.

� Istoty takich bytów nie są pod powierzchnią bytu. Istota nie 
rozpływa się w sumie cech, ale wiemy które są istotne, a które nie.

� ZałoŜenie: definicja matematyczna definiuje byt matematyczny.
� Nie ma podziału na formę i materię, czy treść i kształt. Cała treść to 
struktura.



2. Nauki szczegółowe (identyfikacja cech istotnych)

Problem związku ontologii z naukami
W. Van O. Quine: „Problem jest obecnie wyraźniejszy niŜ 

dawnej, dysponujemy bowiem ściślejszym kryterium, w oparciu o 
które moŜna ustalić, jaka ontologia jest konsekwencją danej teorii, 
mianowicie zakłada istnienie tych i tylko tych bytów, których 
występowanie wśród wartości zmiennych kwantyfikacji tej teorii jest 
koniecznym warunkiem prawdziwości jej twierdzeń. (…) Stojąc wobec 
kwestii ontologicznych bierzemy pod uwagę zmienne kwantyfikowane 
nie po to, by dowiedzieć się co istnieje, lecz po to, by dowiedzieć się, 
co dana wypowiedź lub teoria – nasza, czy teŜ sformułowana przez 
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co dana wypowiedź lub teoria – nasza, czy teŜ sformułowana przez 
kogoś innego – uznaje za istniejące”.

PROBLEM DOTYCZY TEGO NIE CO ISTNIEJE, ALE JAK DOTRZEĆ DO 
TEGO CO ISTNIEJ.  

Twierdzenia ontologiczne uznajemy za prawdziwe na podstawie 
danych doświadczenia, zinterpretowanych za pomocą aparatury 
pojęciowej. Ale aparatura pochodzi z ontologii, jaką wyznajemy. 

Ontologie fundacjonistyczne nie dają odpowiedniej wiedzy.



Matematyczny opis przyrodyMatematyczny opis przyrody

� Cechy „istotowości” matematyki przenoszone są na świat materialny.

� Dla fizyka jest waŜne: „JeŜeli świat materialny (fizyczny) 
istnieje, to naleŜy przypisać mu następujące własności”.

� M Heller: „Zbiór wszystkich niezmienników interpretacji stanowi 
treść danej teorii, jest tym, o czym ona mówi”.
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�� Mimo, Ŝe nasze matematyczne modele są tylko grubymi Mimo, Ŝe nasze matematyczne modele są tylko grubymi 
przybliŜeniami przyrody, moŜemy łatwo stwierdzić przybliŜeniami przyrody, moŜemy łatwo stwierdzić –– na te samej na te samej 
zasadzie co w naukach formalnych zasadzie co w naukach formalnych –– jakie elementy są w nich jakie elementy są w nich 
istotne, a jakie nie.istotne, a jakie nie.

�� Np. dla umiejscowienia elektronu istotny jest kwadrat modułu jego Np. dla umiejscowienia elektronu istotny jest kwadrat modułu jego 
funkcji falowej, a nie jest istotna, powiedzmy, faza tej funkcji.funkcji falowej, a nie jest istotna, powiedzmy, faza tej funkcji.



WnioskiWnioski
�� 1. Pojęcie istoty rzecz nie zostało wyeliminowane z filozofii przez rozwój  1. Pojęcie istoty rzecz nie zostało wyeliminowane z filozofii przez rozwój  

zmatematyzowanych nauk przyrodniczych, jak chcieliby neopozytywiści.zmatematyzowanych nauk przyrodniczych, jak chcieliby neopozytywiści.

�� 2. Istoty rzeczy nie tkwią ukryte pod powierzchnią tego wszystkiego, do czego da się 2. Istoty rzeczy nie tkwią ukryte pod powierzchnią tego wszystkiego, do czego da się 
sięgnąć poznaniem zmysłowym. Istota to nie hipostaza czy ukryta jakość. sięgnąć poznaniem zmysłowym. Istota to nie hipostaza czy ukryta jakość. 

�� 3. Przyroda, którą próbują „chwytać” teorie naukowe, jest pewną strukturą formalną. 3. Przyroda, którą próbują „chwytać” teorie naukowe, jest pewną strukturą formalną. 
Istotą struktury formalnej jest to, Ŝe składa się ona z całej hierarchii związków Istotą struktury formalnej jest to, Ŝe składa się ona z całej hierarchii związków 
istotnych i nieistotnych.istotnych i nieistotnych.
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�� 4. Związki istotne nie są traktowane jako podłoŜe dla związków nieistotnych (jak 4. Związki istotne nie są traktowane jako podłoŜe dla związków nieistotnych (jak 
enteleheia dla przypadłości). Związek ten składa z równouprawnionych enteleheia dla przypadłości). Związek ten składa z równouprawnionych 
partnerów.partnerów.

�� 5. Istotność związku formalnego jest względna. Istotne związki formalne pojawiają 5. Istotność związku formalnego jest względna. Istotne związki formalne pojawiają 
się z względu na pewne związki formalne, ale te same związki formalne mogą się z względu na pewne związki formalne, ale te same związki formalne mogą 
juŜ nie być istotne ze względu na inne związki formalne.  juŜ nie być istotne ze względu na inne związki formalne.  

�� M. Heller: „Do istotowego poznania przyrody dochodzi się nie M. Heller: „Do istotowego poznania przyrody dochodzi się nie 
wmyśliwaniem się w naturę bytu, lecz matematycznym wmyśliwaniem się w naturę bytu, lecz matematycznym 
modelowaniem tego, co da się zmierzyć”.modelowaniem tego, co da się zmierzyć”.


