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1. Wprowadzenie

• Wystąpienie i prezentacja nie są sprawozdaniem z przeprowadzonych 
badań, lecz szkicem projektu, czekającym na szczegółową realizację. 

• Projekt inspirowany jest przekonaniem, że istnieją racje i środki, aby na 
nowo podjąć próbę rozważenia historycznych i współczesnych związków 
łączących rozwój naukowych koncepcji przyrodniczych z ewolucją 
rozwiązań technologicznych (>> relacje nauka - technika).

• W szczególności związki te dotyczą aktywnej obecności w kontekście 
rozwoju nauk przyrodniczych rozmaitych przyrządów badawczych lub 
technologii laboratoryjnych.

• Dotyczy to również protonaukowej fazy wyłaniania się niektórych 
dyscyplin przyrodniczych.



 

Prezentacja składa się z trzech części:

1/ Krótkie ukazanie XX-wiecznej „ewolucji” czterech dyscyplin 
metanaukowych pod kątem ich zaangażowania się w kwestię 
obecności czynników technologicznych w rozwój nauk 
przyrodniczych.

2/ Prezentacja przykładów wybranych instrumentów naukowych lub 
urządzeń technicznych, które w ciągu ostatnich czterech wieków 
przyczyniły się do znaczącego rozwoju lub powstania nowych 
dyscyplin przyrodniczych.

3/ Omówienie nowszych propozycji objęcia techniki, w tym 
przyrządów naukowych kategoriami epistemologicznymi. 
Propozycjom tym towarzyszy przeświadczenie o możliwości 
wypracowania nowego, bardziej adekwatnego ujęcia relacji nauki 
przyrodnicze - technika.



 

2. Między historią a filozofią przyrządów naukowych
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Historia nauki o technice i przyrządach naukowych

• W XX w. historia nauk przyrodniczych w zasadzie koncentrowała się 
na rozwoju idei, koncepcji teoretycznych (tradycja A. Koyrégo); 
wymiar techniki był traktowany jako drugorzędny.

• Ale zrodziła się także inna tradycja (wkład E. Zilsela), 
dowartościowująca uwarunkowania społeczno-kulturowe rozwoju 
nauki, w tym czynnik techniki (>> teza Zilsela-Rossiego : mariaż 
filozofii przyrody z umiejętnościami rzemieślników w XVI XVII w.).

• W latach 70- i 80-tych wyłoniło się ekskluzywne grono historyków, 
wywodzących się głównie ze środowisk muzeów nauki i techniki, 
którzy opracowują szczegółowe historie poszczególnych typów lub 
nawet egzemplarzy instrumentów badawczych (m.in.: J. A. Bennett, 
G. L’E. Turner, P. Brenni, A. Van Helden).



 

Filozofia nauki a technologiczny wymiar nauki

• Dla empiryzmu logicznego, zainteresowanego formalno-logiczną 
rekonstrukcją języka i metod naukowych, wymiar technologiczny nauki 
i jej praktyka laboratoryjna były zupełnie przeźroczyste.

• Tzw. uhistoryczniona filozofia nauki (m.in. T. Kuhn), aczkolwiek 
zwróciła uwagę na rolę czynników pozateoretycznych w rozwoju 
nauki, pozostała jednak w paradygmacie teoretystycznym.

• Powstały w latach 70-tych nurt badań zwany science studies, co 
prawda zwrócił głownie uwagę na uwarunkowania społeczne nauki, 
odszedł jednak od tradycyjnych kategorii poznawczych (aczkolwiek 
pozostawił pewne interesujące analizy technologii laboratoryjnych).

• Pojawienie się w latach 80-tych tzw. nowego eksperymentalizmu 
(I. Hacking et al.) wzbudziło nadzieję na nową epistemologię 
przyrządów badawczych, ale w wielu przypadkach na przeszkodzie 
stanął przesadny antyteoretyzm (np. u Hackinga).



 

Historia techniki o przyrządach naukowych

• Radykalny rozdział zainteresowań historyków nauki i historyków 
techniki w latach 50-tych (w związku z powstaniem w USA 
Towarzystwa Historii Techniki [SHOT]) związany z przeciwstawieniem 
się tezie o technice jako nauce stosowanej:                                           
1/ naukowcy i inżynierowie tworzą dwie różne wspólnoty,                     
2/ wiedza techniczna jest różna od wiedzy naukowej [E. Layton].

• Dostrzeżone różnice nie sprzyjały podejmowaniu przez historyków 
techniki kwestii przyrządów naukowych.

• W ostatnich latach na dorocznych konferencjach SHOT zauważa się 
wzrost liczby referatów poświęconym technologiom laboratoryjnym, 
również od strony epistemologicznej.



 

Filozofia techniki o przyrządach naukowych

• Do lat 70-tych filozoficzna refleksja nad techniką koncentrowała się 
głownie na jej znaczeniu w i wpływowi na kulturę oraz społeczeństwo.

• Od połowy lat 70-tych szerzej podejmowane są kwestie 
epistemologiczne, m.in. związane z odróżnieniem wiedzy technicznej 
(inżynierskiej) od naukowej (przyrodniczej) [E. Layton, W. G. Vincenti] 
(>> historia techniki).

• W ostatnich latach przyrządy naukowe stają się coraz częściej 
przedmiotem zainteresowania również filozofii techniki (np. jako 
technologiczna infrastruktura dająca nowe możliwości dla badań 
naukowych, eksperymentów [J. C. Pitt])

• Wciąż brakuje jednak analitycznych filozoficznych opracowań 
przyrządów naukowych jako artefaktów technologicznych. 



 

Wnioski

• Nawet powyższe pobieżne omówienie pokazuje, że we wszystkich 
czterech dyscyplinach w XX w. następował i nadal następuje wzrost 
zainteresowania kwestię różnorakiej obecności techniki w praktyce 
badawczej nauk przyrodniczych.

• Poczynione w wymienionych czterech dyscyplinach 
metanaukowych (może również innych!) analizy, dystynkcje i 
opracowania mogłyby przyczynić się do komplementarnego ujęcia 
wkładu czynników epistemicznych i społeczno-kulturowych w rozwój 
przyrządów naukowych.

• Uwzględnienie wyników badań metanaukowych mogłoby pełniej 
ukazać praktykę naukową jako przedsięwzięcie teoretyczno-
eksperymentalno-technologiczne. 



 

3. Technika, instrumenty naukowe i rozwój dyscyplin 
przyrodniczych

• Po zarysowaniu stanu zainteresowania się problematyką udziału, 
wkładu i inspiracji techniki w rozwój nauk przyrodniczych, czymś 
interesującym może okazać się, równie szkicowa, prezentacja kilku 
historycznych i współczesnych instrumentów badawczych bądź 
technologii laboratoryjnych.

• Wybór został dokonany tak, aby uzyskać obraz do pewnego stopnia 
charakterystyczny dla danego okresu rozwoju nauki i panujących w 
nim relacji nauki przyrodnicze - technika.

• Dlatego wybór obejmuje:                                                                     
1/ czas tzw. klasycznej rewolucji naukowej na przełomie XVI i XVII w. 
2/ burzliwy okres rozwoju techniki i rewolucji przemysłowej pod koniec 
XVIII i w XIX w.                                                                                          
       3/ bliską nam współczesność.



 

Przyrządy rewolucji 
naukowej - luneta

Jedna z zachowanych 
lunet zbudowanych 
przez Galileusza

Galileo Galilei

• XVI w.: prymitywne lunety 
wykorzystywane do celów 
praktycznych

• między lipcem a sierpniem 1609 r. 
Galileusz udoskonalił lunetę (celem 
nie obserwacje astronomiczne, lecz 
względy prestiżowe i finansowe)

• Galileusz miał przygotowanie 
inżynierskie; miał w Padwie 
warsztat rzemieślniczy

• stworzył dziesiątki lunet metodą 
prób i błędów - nie było adekwatnej 
teorii działania soczewek

• luneta jako urządzenie techniczne miała doniosłe znaczenie w 
protonaukowej fazie rozwoju nowożytnej astronomii i optyki



 

Przyrządy rewolucji 
naukowej - barometr

Evangelista Torricelli

Szkic doświadczenia z 
ciśnieniem 
atmosferycznym i 
pierwszy protobarometr 
rtęciowy z 1644 r.

• problemy z zakresu praktycznej 
hydrostatyki (pompowanie wody)

• wyjaśnienia filozofów przyrody - 
tzw. obawa natury przed próżnią 

• V. Viviani na polecenie E. 
Torricellego wykonuje w 1644 r. 
doświadczenie z rurką wypełnioną 
rtęcią - odkrycie ciśnienia 
atmosferycznego i próby 
wyjaśnienia wytworzonej próżni

• przyrząd Torricellego nie był 
jeszcze barometrem, bardziej 
przyrządem pokazowym niż 
pomiarowym

• bodziec do rozwoju nauki o gazach, teorii budowy materii, meteorologii



 

„Wiek pary... 
(XVIII/XIX w.)

Szkic indykatora 
mechanicznego Watta-
Southerna z 1796 r.

James Watt

• w 1796 r. J. Watt i J. 
Southern dokonują 
wynalazku urządzenia 
służącego do pomiaru 
zmian ciśnienia wewnątrz 
silnika parowego, 
zwanego indykatorem

• z powstałego w trakcie pomiaru wykresu, 
tzw. diagramu indykatorowego, można było 
także odczytać wielkość pracy w trakcie 
jednego cyklu silnika

• indykator odegrał znaczącą rolę zarówno 
w ulepszaniu działania silnika parowego, jak 
również w rozwoju termodynamiki

• w 1834 r. E. Clapeyron przedstawił wykres idealnego cyklu silnika - był 
on bardzo podobny do nieteoretycznych diagramów Watta-Southerna



 

... i elektryczności”

Michael Faraday

Szkic budowy dwóch wersji (z 
lewej i prawej strony) 
pierwszego silnika 
elektromagnetycznego 
Faradaya z 1821 r.            
(Fot. „Quarterly Journal of 
Science”, XII, 1831)

• w 1821r. M. Faraday 
konstruuje pierwszy silnik 
elektromagnetyczny 

• w jednej jego wersji (>> 
zob. rys. obok) podłączony 
do prądu i zanurzony w rtęci 
przewód obracał się wokół 
nieruchomego magnesu 
sztabkowego
• silnik działał nie opierając się jeszcze na 
jakichkolwiek podstawach teoretycznych

• był przyrządem „wytwarzającym” pewien 
widzialny efekt, który domagał się wyjaśnienia

•  pełne jego wyjaśnienie (jak również innych fenomenów związanych z 
elektrycznością i magnetyzmem) nadeszło wraz z powstaniem teorii 
elektromagnetyzmu J. C. Maxwella



 

Wiek elektroniki (i fotoniki)... (XX i XXI w.)

Aparatura do badania 
właściwości układów 
plazmonowych                  
(Fot. Wydział Inżynierii 
Elektrycznej Uniwersytetu 
Waszyngtońskiego)

• w latach 80-tych fizycy zaobserwowali 
nieznany dotąd efekt polegający na 
wymuszaniu rezonansowego oddziaływania 
pomiędzy falami świetlnymi a swobodnymi 
elektronami na powierzchni metalu - tzw. 
efekt plazmonowy

• odkrycie efektu nie byłoby możliwe bez 
złożonego zaplecza technologicznego  

• efekt plazmonowy może się okazać 
nieoceniony przy projektowaniu szybkich 
połączeń w chipach komputerowych; 
elementy plazmonowe mogą poprawić 
wydajność diod świecących oraz czułość 
detektorów chemicznych i biologicznych

• w 2000 r. grupa naukowców z CalTechu 
ogłosiła powstanie nowej dyscypliny 
przyrodniczej - plazmoniki



 

... i inżynierii genetycznej

Automatyczny sekwencer 

DNA                        
(Fot. Science & Society Picture 
Library)

• w lutym 2001 r. dwa zespoły badawcze 
ogłosiły niemal zupełną sekwencję 
podstawowych cegiełek genomu ludzkiego

• choć zakończenie prac przewidziano na 
2005, dzięki zautomatyzowanym metodom 
sekwencjonowania, dokonano tego 4 lata 
wcześniej

• urządzenia o nazwie sekwencery 
wykonywały identyfikację najmniejszych 
części genomu z szybkością rzędu miliona 
par nukleotydów na godzinę

• zaprojektowanie takiej aparatury 
wymagało interdyscyplinarnego 
wykorzystania wiedzy z wielu nauk 
przyrodniczych i technicznych



 

Wnioski

• zaprezentowane przykłady ukazują udział i wkład urządzeń 
technicznych w rozwój określonych dyscyplin przyrodniczych

• w okresie rewolucji naukowej: wiele z późniejszych przyrządów 
naukowych wywodziło się z obszaru praktyczno-technicznego (m.in. 
luneta, pompa wodna); zjawiska fizyczne zaobserwowane z ich udziałem 
przyczyniły się do rozwinięcia nowych idei przyrodniczych

• silnik Faradaya i indykator Watta-Southerna pokazują uprzedniość 
pewnych rozwiązań technologicznych wobec idei naukowych 
(elektromagnetyzm, termodynamika)

• przykłady dwóch XX-wiecznych technologii wydają się ilustrować pewną 
prawidłowość związaną z aktualnymi relacjami między naukami 
przyrodniczymi a techniką - w odróżnieniu od poprzednich okresów 
historii uwagę zwraca bardzo silne skorelowanie tworzenia aparatury 
technologicznej z badaniami teoretycznymi:                                   
sekwencery DNA - technology-based science,                               
powstanie plazmoniki - science-based technology



 

4. Epistemizacja techniki w kategoriach „wiedzy 
ucieleśnionej”

• w dwóch poprzednich częściach ukazane zostały:                                         
                        1/ tendencja do wzrostu zainteresowania się szeroko pojętym 
wymiarem epistemologicznym techniki i przyrządów naukowych,                     
              2/ doniosłość udziału wytworów techniki w rozwoju wiedzy 
przyrodniczej - konieczność odejścia od „czarnoskrzynkowego” traktowania 
zwłaszcza historycznych przyrządów naukowych na rzecz ujęcia 
poznawczego

• w trzeciej i ostatniej części w odniesieniu do technologicznego wymiaru 
przyrządów bądź aparatury naukowej warto wspomnieć o trzech 
próbach objęcia techniki kategoriami epistemologicznymi:                         
                                     1/ pojawienie się na gruncie najnowszej filozofii 
techniki idei techniki jako wiedzy,                                                                
                                       2/ sugestia R. N. Giere’go co do traktowania 
technologii laboratoryjnych jako „wiedzy ucieleśnionej” i rozwiniecie 
przez niego koncepcji nauki jako pozn(aw)ania rozproszonego,                
                                                       3/ koncepcja D. Bairda „wiedzy 
urzeczowionej” i traktowanie techniki oraz instrumentów naukowych jako 
nośników wiedzy.



 

Idea techniki jako formy wiedzy

• idę tej najdobitniej wyraził w 1974 r. amerykański historyk nauki E. Layton; 
wg niego technika to coś więcej niż jedynie artefakty, a technologie nie są 
prostymi konsekwencjami wiedzy z nauk przyrodniczych

• idea ta zdobyła zwolenników (m.in. W. G. Vincenti, G. Ropohl, M. de Vries) 
w kolejnych latach, którzy rozwinęli zorientowany teoriopoznawczo nurt w 
najnowszej filozofii techniki

• koncepcja techniki jako wiedzy nawiązuje m.in. do rozróżnienia G. Ryle’a 
między wiedzą-że (pojęciową) i wiedzą-jak (umiejętnością) oraz koncepcji 
wiedzy niewyartykułowanej M. Polanyi’a (tacit knowledge)

• pewnym mankamentem tej koncepcji pozostaje nadal brak opracowań z jej 
punktu widzenia analizujących udział technologii w kontekście zdobywania 
wiedzy przyrodniczej



 

Idea „wiedzy ucieleśnionej” a ujęcie nauki 
jako poznania rozproszonego

• ideę techniki jako „wiedzy ucieleśnionej” (embodied knowledge) 
wyeksponował w swojej pracy „Explaining Science...” w 1988 r.; jego 
zdaniem nie cała naukowa wiedza zastana (bacground knowledge) zawarta 
jest w formie pojęciowej (propositional knowledge), przynajmniej jej część 
„jest ucieleśniona w technologii wykorzystywanej w wykonywanych 
eksperymentach” [Giere 1988, 140]; ale tej idei nie rozwinął

• po 2000 r. Giere powrócił do tej idei, głownie jednak ukazując bardziej 
całościowe ujęcie czynności poznawczych spotykanych w praktyce badań 
naukowych; odwołując się m.in. do nauk kognitywnych postawił tezę o 
nauce jako pozna(wa)niu rozproszonym (distributed knowledge)

• w myśl tej koncepcji czynności poznawcze przebiegają nie tylko w 
umysłach naukowców, lecz także w technologicznej infrastrukturze 
eksperymentalnej (np. praca na akceleratorach, obserwacje przy pomocy 
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, itp.)



 

Technologie i instrumenty naukowe jako nośniki wiedzy

• przeciwstawiając się teoriocentrycznej orientacji w XX-wiecznej filozofii 
nauki D. Baird opracował koncepcję „wiedzy urzeczowionej” (thing 
knowledge) w przyrządach naukowych; jego zdaniem powinniśmy rozumieć 
je jako nośniki wiedzy na równie z teoriami

• Baird rozróżnia trzy typy przyrządów naukowych i odpowiadające im 
rodzaje wiedzy:                                                                                                 
1/ modele (np. planetaria, model DNA Watsona-Cricka) stanowiące 
materialne reprezentacje struktur przyrody,                                                     
2/ urządzenia lub maszyny (np. silnik Faradaya, luneta) działające regularnie 
i niezawodnie - są nośnikami wiedzy aktywnej (working knowledge),             
3/ przyrządy łączące atrybuty modeli i urządzeń z wiedzą aktywną (np. 
indykator Watta-Southerna, barometr, sekwencer DNA) - są to urządzenia 
pomiarowe; są nośnikami „wiedzy skapsułowanej” (encapsulated knowledge)

• wydaje się, że koncepcja Bairda jest bliska uwagom Giere’go i może 
uchodzić za rozwinięcie tych ostatnich 



 

Wnioski

• wprowadzone przez Giere’go i Bairda nowe kategorie metanaukowe 
można uznać za obiecujące, ale zarazem kontrowersyjne (np. stosunek do 
tradycyjnych językocentrycznych kategorii epistemologicznych); 
niewątpliwym novum tych ujęć jest podjęcie się zadania swoistej 
epistemizacji instrumentów naukowych w zakresie nieznanym XX-wiecznej 
filozofii nauki i techniki

• szczególnym zadaniem dla kontynuatorów myśli Giere’go i Bairda będzie 
analiza porównawcza rozmaitych typów wiedzy dotyczących techniki 
postulowanych przez tych i innych autorów (np. Laytona, W. C. 
Vincenti’ego)

• zachęcające są uwagi autorów nowych koncepcji dotyczące możliwości 
przezwyciężania opozycji poznawcze-społeczne, internalizm-eksternalizm, 
również przy rekonstrukcjach wydarzeń z zakresu historii nauki i techniki; 
kwestie te wymagają szerszego i bardziej szczegółowego opracowania



 

5. Kilka wniosków końcowych

• jedną z „zasług” Arystotelesa było oddzielenie wiedzy teoretycznej 
(episteme) od sfery umiejętności technicznych (techne); przez długie wieki 
wiedzę zdobywaną dla niej samej przedkładano nad wiedzę praktyczną 
(domenę niewolników, rzemieślników, robotników) i jej ucieleśnienie w 
postaci rozmaitych technologii

• od czasów co najmniej rewolucji naukowej XVI/XVII w. technika, choć 
sytuowana jeszcze na „pograniczach nauki”, coraz bardziej i wyraźniej 
przyczyniała się do poszerzania wiedzy przyrodniczej; współcześnie 
myśląc o nauce, najczęściej spontanicznie nasuwają się nam sukcesy 
techniki - często mówimy o unaukowieniu techniki i technologizacji nauki

• niniejsza prezentacja miała w jakimś niedoskonałym stopniu uświadomić 
nam możliwość (a być może konieczność?) przekraczania granic 
dzielących wyobrażenia historyczne i filozoficzne na temat nauki i techniki; 
czy zwrócenia się w stroną idei techniki jako wiedzy ucieleśnionej okaże się 
drogą we właściwym kierunku, powinna pokazać już najbliższa 
przyszłość...


