
    

Falsyfikowalność jako Falsyfikowalność jako 
kryterium demarkacjikryterium demarkacji

                                                    



    

Po co nam  Po co nam  kryterium demarkacji kryterium demarkacji ??

„„Z dwu problemów- które są źródłem prawie wszystkich pozostałych Z dwu problemów- które są źródłem prawie wszystkich pozostałych 
problemów w teorii poznania-bardziej fundamentalny jest problem problem problemów w teorii poznania-bardziej fundamentalny jest problem problem 

demarkacjidemarkacji.” .” (1934)(1934)
Karl PopperKarl Popper, , Logika odkrycia naukowegoLogika odkrycia naukowego, , tłum. U. Niklas, Warszawa 1977, s. 34tłum. U. Niklas, Warszawa 1977, s. 34

„…„…organizacje rządowe Zachodu […]korzystają z  prawa do odmowy organizacje rządowe Zachodu […]korzystają z  prawa do odmowy 
wolności słowa temu, co uważają za pseudonaukę…problem odróżniania wolności słowa temu, co uważają za pseudonaukę…problem odróżniania 
nauki od pseudonauki nie jest pseudoproblemem gabinetowych filozofów: nauki od pseudonauki nie jest pseudoproblemem gabinetowych filozofów: 

ma on poważne konsekwencje politycznema on poważne konsekwencje polityczne”(1973) ”(1973) 
  Imre LakatosImre Lakatos, , Pisma z filozofii nauk empirycznychPisma z filozofii nauk empirycznych,  ,  tłum. W. Sady, W-wa 1995s. 362tłum. W. Sady, W-wa 1995s. 362

Jeśli uprzemy się i zawierzymy zdrowemu rozsądkowi, to wyrzucimy z naszych Jeśli uprzemy się i zawierzymy zdrowemu rozsądkowi, to wyrzucimy z naszych 
słowników  słowa takie jak pseudonauka czy nienaukowy; terminy te są jedynie słowników  słowa takie jak pseudonauka czy nienaukowy; terminy te są jedynie 

pustymi wyrażeniami, mogącymi wyrażać tylko uczuciapustymi wyrażeniami, mogącymi wyrażać tylko uczucia. . Jeśli tak to bardziej niż Jeśli tak to bardziej niż 
uczonym- empirykom przydadzą się w retoryce polityków i szkockich uczonym- empirykom przydadzą się w retoryce polityków i szkockich 

socjologów wiedzysocjologów wiedzy(1983)(1983)
Larry LaudanLarry Laudan, Zgon problemu demarkacji,przeł. A. Koterski w: RRR 31(1998), Zgon problemu demarkacji,przeł. A. Koterski w: RRR 31(1998)



    

Jakie warunki powinno spełniać kryterium demarkacji?Jakie warunki powinno spełniać kryterium demarkacji?

(1)Adekwatność(1)Adekwatność
Kryterium demarkacji nie powinno znacząco naruszać przyjętego sposobu Kryterium demarkacji nie powinno znacząco naruszać przyjętego sposobu 

użycia terminu „nauka”użycia terminu „nauka”

(2)Formalna poprawność(2)Formalna poprawność
KD powinno formułować warunki konieczne i wystarczające naukowościKD powinno formułować warunki konieczne i wystarczające naukowości

(3)Skuteczność(3)Skuteczność
KD powinno mieć akceptowalne konsekwencje praktyczneKD powinno mieć akceptowalne konsekwencje praktyczne



    

Falsyfikacyjne kryterium demarkacji(FKD) a Falsyfikacyjne kryterium demarkacji(FKD) a 
kryterium weryfikacyjnekryterium weryfikacyjne(WKD)(WKD)  

FKD pozwala zdefiniować FKD pozwala zdefiniować normatywnienormatywnie pewien metodologiczny  pewien metodologiczny 
ideał badania empirycznego. Co przesuwa akcent z odróżnienia ideał badania empirycznego. Co przesuwa akcent z odróżnienia 
empiryczne/metafizyczne na naukowe/pseudonaukoweempiryczne/metafizyczne na naukowe/pseudonaukowe

  FKD nFKD nie wyklucza z obszaru nauki ie wyklucza z obszaru nauki zdań ściśle uniwersalnychzdań ściśle uniwersalnych

Oznacza zmianę perspektywy epistemologicznej. Problem znaczenia Oznacza zmianę perspektywy epistemologicznej. Problem znaczenia 
empirycznego zastępuje problemem (kantowskim) empirycznego zastępuje problemem (kantowskim) możliwości możliwości 
doświadczenia. doświadczenia. 

FKD lepiej niż WKD radzi sobie z paradoksami konfirmacji(np.paradoks FKD lepiej niż WKD radzi sobie z paradoksami konfirmacji(np.paradoks 
Hempla, Goodmana)Hempla, Goodmana)

FKD FKD ddostarcza uzasadnienia ostarcza uzasadnienia niektórym powszechnie niektórym powszechnie 
stosowanymstosowanym  w nauce w nauce normom metodologicznym(np. zalecenia normom metodologicznym(np. zalecenia 
różnorodności świadectwróżnorodności świadectw))  



    

Popperowskie sformułowaniaPopperowskie sformułowania  FKD  FKD  

(1)T jest falsyfikowalna(1)T jest falsyfikowalna11 w sensie logicznym jeśli  zbiór jej potencjalnych  w sensie logicznym jeśli  zbiór jej potencjalnych 
falsyfikatorów nie jest pusty. falsyfikatorów nie jest pusty. 

    w „ujęciu realnym”:w „ujęciu realnym”:  
      T jest falsyfikowalnaT jest falsyfikowalna11 w sensie logicznym wyklucza przynajmniej jedno  w sensie logicznym wyklucza przynajmniej jedno 

zajściezajście

(2)T jest falsyfikowalna(2)T jest falsyfikowalna2 2 w sensie metodologicznym jeśli wykluczono w sensie metodologicznym jeśli wykluczono 
stosowanie wobec niej niedozwolonych chwytów stosowanie wobec niej niedozwolonych chwytów 
konwencjonalistycznych (przyjmowanie hipotez konwencjonalistycznych (przyjmowanie hipotez ad hocad hoc, , 
kwestionowanie rzetelności eksperymentatora, interpretowanie kwestionowanie rzetelności eksperymentatora, interpretowanie 
terminów niezdefiniowanych jako zdefiniowanych w uwikłaniu)terminów niezdefiniowanych jako zdefiniowanych w uwikłaniu)

  
Czy (1) i (2) powinny być łączone?(Bartley, Czy (1) i (2) powinny być łączone?(Bartley, Theories of Demarcation…)Theories of Demarcation…)



    

Kiedy twierdzenie „wszystkie kruki są Kiedy twierdzenie „wszystkie kruki są 
czarne” jest falsyfikowalne?czarne” jest falsyfikowalne?

    1.„Zdania o wszystkich” czy twierdzenia o rodzajach 1.„Zdania o wszystkich” czy twierdzenia o rodzajach 
naturalnych?(Hempel –von Wright)naturalnych?(Hempel –von Wright)

    2. Sformułowanie Lakatosa2. Sformułowanie Lakatosa
              Twierdzenie wszystkie łabędzie są białe można interpretować albo jako Twierdzenie wszystkie łabędzie są białe można interpretować albo jako 

ciekawostkę przyrodniczą albo twierdzenie wyrażające istotny związek ciekawostkę przyrodniczą albo twierdzenie wyrażające istotny związek 
między byciem łabędziem a białością, tj. to, że bycie łabędziem jest między byciem łabędziem a białością, tj. to, że bycie łabędziem jest 
przyczyną białości. W tym drugim przypadku jest ono twierdzeniem przyczyną białości. W tym drugim przypadku jest ono twierdzeniem 
„nieobalalnym bo zawierającym klauzulę ceteris paribus„nieobalalnym bo zawierającym klauzulę ceteris paribus”(”(Lakatos, Lakatos, 
Pisma, Pisma, s. 22)s. 22)

3.Uniwersalistyczny charakter d3.Uniwersalistyczny charakter doświadczenioświadczeniaa w naukach empirycznych  w naukach empirycznych 
                Doświadczenie naukowe polega na sprawdzaniuDoświadczenie naukowe polega na sprawdzaniu zależności  zależności 

obowiązujących w sposób konieczny i uniwersalny. obowiązujących w sposób konieczny i uniwersalny. TeTe o charakterze  o charakterze 
przypadkowymprzypadkowym, historycznie zmiennym , historycznie zmiennym nie są uchwytne w tak nie są uchwytne w tak 
rozumianym doświadczeniurozumianym doświadczeniu..    

--



    

Ulepszone kryterium demarkacjiUlepszone kryterium demarkacji
LakatosaLakatosa

Falsyfikowalność (empiryczność) nie może być orzekana o pojedynczych teoriach w Falsyfikowalność (empiryczność) nie może być orzekana o pojedynczych teoriach w 
oderwaniu od kontekstu teorii konkurencyjnych (toderwaniu od kontekstu teorii konkurencyjnych (teza Duhema-Quine’aeza Duhema-Quine’a))  

„„Teorie nie przeczą zdaniu bazowemu ale koniunkcji zdań bazowych i ogólnego zdania o Teorie nie przeczą zdaniu bazowemu ale koniunkcji zdań bazowych i ogólnego zdania o 
nieistnieniu powiadającego, że żadna inna stosowna przyczyna nie działanieistnieniu powiadającego, że żadna inna stosowna przyczyna nie działa”(”(LakatoLakatoss, , 
Pisma… s.Pisma… s. 20)  20) 

… … teorie naukowe nie zakazują żadnych obserwowalnych stanów rzeczy (tamże s. 18)teorie naukowe nie zakazują żadnych obserwowalnych stanów rzeczy (tamże s. 18)

KD stanowi postępowość( zarówno teoretyczna jak  empiryczna)naukowych KD stanowi postępowość( zarówno teoretyczna jak  empiryczna)naukowych 
programów badawczychprogramów badawczych

Metakryterium dla KD jest zgodność z historią nauki.Metakryterium dla KD jest zgodność z historią nauki.

Deflacja Deflacja epistemologicznego problemu doświadczeniaepistemologicznego problemu doświadczenia  
„…„…głównym problemem filozofii jest krytyczne zbadanie autorytetu „doświadczenia”głównym problemem filozofii jest krytyczne zbadanie autorytetu „doświadczenia”
-tego właśnie doświadczenia, które każdy ze świeżych odkrywców pozytywizmu bierze -tego właśnie doświadczenia, które każdy ze świeżych odkrywców pozytywizmu bierze 

nieopatrznie za dobrą monetę”. Popper, Logikanieopatrznie za dobrą monetę”. Popper, Logika…, …, s. 48s. 48



    

Forma logiczna zdań bazowych i problem doświadczeniaForma logiczna zdań bazowych i problem doświadczenia  
(1) (1) Ujęcie empirystyczne   Ujęcie empirystyczne   
Zdanie elementarne nie zawiera terminów teoretycznych a jedynie stałe logiczne oraz terminy Zdanie elementarne nie zawiera terminów teoretycznych a jedynie stałe logiczne oraz terminy 

obserwacyjne tj. odnoszące się do bezpośredniego doświadczenia.obserwacyjne tj. odnoszące się do bezpośredniego doświadczenia.
Punktem wyjścia ontologia Punktem wyjścia ontologia TraktatuTraktatu

(2) Popper  (2) Popper  
  
Odrzuca odróżnienie terminów teoretycznych i obserwacyjnych, posługuje się natomiast podziałem Odrzuca odróżnienie terminów teoretycznych i obserwacyjnych, posługuje się natomiast podziałem 

nazw na nazw na generalne i indywidualnegeneralne i indywidualne. . 
  Jedynie znaczenie nazw indywidualnych daje się empirycznie „ukonstytuować”(przez definicje Jedynie znaczenie nazw indywidualnych daje się empirycznie „ukonstytuować”(przez definicje 

ostensywne)ostensywne)
  Każde zdanie syntetyczne a więc także Każde zdanie syntetyczne a więc także zdanie bazowezdanie bazowe  musi zawierać terminy  uniwersalne („słów o musi zawierać terminy  uniwersalne („słów o 

nieskończonej ekstensji ale o rozsądnie określonym znaczeniu intensjonalnym”DW s.441)nieskończonej ekstensji ale o rozsądnie określonym znaczeniu intensjonalnym”DW s.441)
..
Warunek materialny:Warunek materialny:
„„Zdanie bazowe dotyczy zachowania przedmiotów obserwowalnych”Zdanie bazowe dotyczy zachowania przedmiotów obserwowalnych”
„„Zdanie reprezentujące zajście Pk stwierdza zachodzenie zdarzenia P w punkcie Zdanie reprezentujące zajście Pk stwierdza zachodzenie zdarzenia P w punkcie 

czasoprzestrzennym k”czasoprzestrzennym k”
Rozpoznanie prawdziwości zdania bazowego polega na rozpoznaniu konkretnej Rozpoznanie prawdziwości zdania bazowego polega na rozpoznaniu konkretnej 

obserwowanej sytuacji(zajścia) jako obserwowanej sytuacji(zajścia) jako egzemplifikacji egzemplifikacji uniwersalnego zdarzenia.uniwersalnego zdarzenia.

Ontologia zajść i zdarzeń zamiast ontologii stanów rzeczy? Ontologia zajść i zdarzeń zamiast ontologii stanów rzeczy? 



    

Zajścia i zdarzenia jako przedmioty zdań Zajścia i zdarzenia jako przedmioty zdań 
obserwacyjnychobserwacyjnych  

Def. 1Def. 1
Stwierdzenie s jest prawdziwe wtw zajście wskazywane przez to Stwierdzenie s jest prawdziwe wtw zajście wskazywane przez to 
stwierdzenie jest egzemplifikacjąstwierdzenie jest egzemplifikacją  opisanego w tym stwierdzeniu zdarzenia. opisanego w tym stwierdzeniu zdarzenia. 

Percepcyjne rozpoznawanie prawdziwości można wówczas zdefiniować Percepcyjne rozpoznawanie prawdziwości można wówczas zdefiniować 
następująco:następująco:

Def. 2Def. 2  
  Stwierdzenie PStwierdzenie Pkk jest poprawnie rozpoznane jako prawdziwe jest poprawnie rozpoznane jako prawdziwe  (uznane) przez (uznane) przez 
osobę A obserwującą zajście Posobę A obserwującą zajście Pkk wtw   wtw  
(1) zajście  P(1) zajście  P    w miejscu i czasie k  jest  percepcyjnie podobne do innych  w miejscu i czasie k  jest  percepcyjnie podobne do innych 
znanych A, percepcyjnie podobnych zajść zdarzenia P (A poprawnie używa znanych A, percepcyjnie podobnych zajść zdarzenia P (A poprawnie używa 
konwencji  wskazywania)konwencji  wskazywania)
(2) P(2) Pkk  jest trafnie rozpoznane jako egzemplifikacja zdarzenia P  jest trafnie rozpoznane jako egzemplifikacja zdarzenia P 
(A poprawnie używa konwencji opisu)(A poprawnie używa konwencji opisu)
(3)  nie zachodzi żaden (znany A) konflikt pomiędzy konsekwencjami (3)  nie zachodzi żaden (znany A) konflikt pomiędzy konsekwencjami 
poprawnego zastosowania tych konwencji. poprawnego zastosowania tych konwencji. 

[[.  .  



    

Stosowalność FKD na przykładzie Freudowskiej Stosowalność FKD na przykładzie Freudowskiej 
psychoanalizypsychoanalizy

Popper:Popper:
Jakie zachowania psychoanalityk zgodziłby się uznać nie tylko za obalenie swej Jakie zachowania psychoanalityk zgodziłby się uznać nie tylko za obalenie swej 
konkretnej diagnozy, lecz teorii psychoanalitycznej w ogóle? …istnieje szereg pojęć konkretnej diagnozy, lecz teorii psychoanalitycznej w ogóle? …istnieje szereg pojęć 
takich jak „ambiwalencja”[…]które utrudniają, a nawet  uniemożliwiają ustalenie takich takich jak „ambiwalencja”[…]które utrudniają, a nawet  uniemożliwiają ustalenie takich 
warunkówwarunków, , Droga…Droga…s. 68 s. 68 

GrünbaumGrünbaum::
1.Dla tezy(1895): zaburzenia życia seksualnego są źródłem zachowań neurotycznych 1.Dla tezy(1895): zaburzenia życia seksualnego są źródłem zachowań neurotycznych 

wskazuje warunki obalalnościwskazuje warunki obalalności
2. W tekście 2. W tekście Komunikat o przypadku paranoi sprzecznym z teorią psychoanalitycznąKomunikat o przypadku paranoi sprzecznym z teorią psychoanalityczną  

Freud analizuje przykład kobiety w której paranoja nie daje się uzgodnić z etiologią Freud analizuje przykład kobiety w której paranoja nie daje się uzgodnić z etiologią 
postulowaną przez Freudapostulowaną przez Freuda

3. Niektóre tezy Freuda zostały wprost obalone3. Niektóre tezy Freuda zostały wprost obalone



    

WnioskiWnioski

Aspekt logiczny i metodologiczny FKD są wzajemnie powiązaneAspekt logiczny i metodologiczny FKD są wzajemnie powiązane

FKD wyznacza jedynie pewien (ideał) model badania empirycznego FKD wyznacza jedynie pewien (ideał) model badania empirycznego 

Racjonalność FKD nie ma charakteru „algorytmicznego”Racjonalność FKD nie ma charakteru „algorytmicznego”

Idea falsyfikowalności ma pierwotnie charakter teoriopoznawczy (ma swoje Idea falsyfikowalności ma pierwotnie charakter teoriopoznawczy (ma swoje 
źródło w klasycznym problemie doświadczenia) źródło w klasycznym problemie doświadczenia) 

FKD ma być realizacją regulatywnej idei prawdy  intersubiektywnejFKD ma być realizacją regulatywnej idei prawdy  intersubiektywnej


