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Alfredo Marcos – osoba

 A. Marcos (ur. 1961) – hiszpański filozof nauki

 doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Barcelonie

 kierownik katedry filozofii nauki Uniwersytetu w 
Valladolid

 staże badawcze w Cambridge oraz w Rzymie

 Wybrane książki: 

 Pierre Duhem. La filosofía de la ciencia en sus 
orígenes (Barcelona, 1988), 

 Aristóteles y otros animales (Barcelona, 1996),

 Hacia una filosofía de la ciencia amplia (Madrid, 
2000), 

 El Testamento de Aristóteles (León, 2000), 

 Ciencia y acción. Una filosofía práctica de la ciencia 
 (México, 2010).



  

Alfredo Marcos – książka

 Książka Marcosa wydana przez 
Wydawnictwo Naukowe UMK w 
Toruniu (2012), tłum. Piotr Roszak

 Interesująca propozycja nowych dróg 
dla filozofii nauki w obliczu 
ponowoczesnego kryzysu

 Propozycja wyjścia poza klasyczny 
zestaw tematów i włączenia w zakres 
filozofii nauki zarówno problemów 
związanych z przekazem wiedzy, 
ostrożnością i odpowiedzialnością oraz 
metaforyką nauki

 Filozofia informatyki jako część filozofii 
nauki?



  

Alfredo Marcos – ponowoczesność

 Ważne rozróżnienie:
 postmodernizm – „neoromantyczna 

rewolta przeciw nauce” (za 
Holtonem), „styl myślenia 
filozoficznego, zmierzającego do 
tzw. myślenia słabego, 
relatywizmu, estetyzmu” (s. 22)

 ponowoczesność – „czas, który 
przychodzi po czasach 
współczesnych”, okres po upadku 
nowożytnego ideału nauki, różne 
prądy myślowe



  

Filozofia nauki Marcosa – wyzwolenie 
z kontekstu uzasadnienia (1)

 „Legenda” nauki (za Philipem Kitcherem) – „nauka przedstawia się 
wszystkim jako wcielenie racjonalności i najlepsza nadzieja dla 
ludzkości” (s. 33)

 Platońska episteme jako wyraz poszukiwania pewności

 „Idea, iż jest możliwe ustanowienie metody poszukiwania, która byłaby 
jednocześnie wystarczającym uzasadnieniem dokonywanych odkryć, 
przekonanie, że poglądy mogą być uznawane w zależności od swego 
źródła, przetrwała aż do bliskich nam czasów” (s. 39)

 Mechanicyzm i idea mechanicznej (automatycznej) metody 
odkrywania idei

 Krytyka Hume'a i przewrót Kanta → nowa strategia: „obiektywność i 
wiarygodność nauki bazują na weryfikacji czy uzasadnieniu jej 
twierdzeń, praw i teorii, nie zaś na formie, w której zostały odkryte” (s. 
49)  (Herschel, Whewell)



  

Filozofia nauki Marcosa – wyzwolenie 
z kontekstu uzasadnienia (2)

 „Kontekst uzasadnienia rozumie się jako ostatnie schronienie dla 
zagrożonej pewnej formy rozumu naukowego, rozumu 
pojmowanego jako pewność” (s. 52, podkr. PP)

 Metodologia poszukująca mechanicznej pewności, kładąca nacisk na 
wyniki a nie na działanie.

 Niemożliwość uzasadnienia prawdziwości teorii (Popper), trudności 
nawet z uznaniem jej fałszywości (Duhem, Popper)

 Upadek nowoczesnego ideału nauki jako źródła pewności

 Marcos: należy wskazać odmienny ideał racjonalności dla nauki (np. 
Kuhn jako „obrońca odmiennego sposobu racjonalności, typu 
'racjonalności nieautonomicznej i niealgorytmicznej'” (s. 54)

 „Jak przepłynąć bezpiecznie między Scyllą i Charybdą, między 
algorytmem i anarchizmem?” (s. 55, podkr. PP)



  

Filozofia nauki Marcosa – porzucenie 
nowożytnej autonomii

 „Przejście ze średniowiecza do nowożytności charakteryzowało się serią żądań 
autonomii dla różnych przestrzeni intelektualnych i praktycznych” (s. 63)

 Nowożytność autonomii: „w zasadzie autonomia może być interpretowana jako 
niezależność osądu, aby w każdej dziedzinie można było osądzać zgodnie z 
właściwymi dla tej dziedziny kryteriami” (s. 64) →  Autonomia jako 
niekwestionowana wartość nowoczesności

 Wartości promowane sukcesem nauki: kosmopolityzm, obiektywność, rygor, 
wolna krytyka, precyzja, skuteczność, niepodzielność sądu

 Sukces technonauki a „kolonizacja świata życia [Habermas] przez racjonalność 
naukowo-technologiczną” (s. 65)

 Nowożytna autonomia nauki (poznania), moralności i sztuki wobec 
uniwersalistycznych roszczeń nauki (scjentyzm)

 Skrajna autonomia różnych obszarów prowadzić do konfliktów między różnymi 
obszarami ludzkiej egzystencji

 Wizja systemowa: zamiast autonomii współpracujące systemy



  

Filozofia nauki Marcosa – praktyczna 
filozofia nauki (1)

 Modernizm zerwał z tradycyjnymi strukturami (religia, metafizyka), 
które „dawały spójność i jedność światu życia” (s. 86)

 Czy po zerwaniu z dążeniem do pewności i dążeniem do autonomii 
można uprawiać filozofię nauki? „Czy możliwa jest ponowoczesna 
filozofia nauki?” (s. 91).

 Odrzucenie postmodernizmu jako nurtu pesymistycznego, który nie 
rozwiązuje realnych problemów współczesnego człowieka

 Zamiast „obsesyjnego poszukiwania pewności” skupienie na 
praktycznej stronie nauki („nauka jako działanie, jako sztuka 
badania, nauczania, rozpowszechniania czy stosowania”)

 Roztropność (phronesis) jako podstawa nowego modelu 
racjonalności

 Technonauka jako wynik działań roztropnościowych (zamiast 
zbytnio uproszczonego modelu science + applied science)



  

Filozofia nauki Marcosa – praktyczna 
filozofia nauki (2)

 Nie istnieje uniwersalna metoda naukowa (Popper), więc konieczne 
jest zachowanie racjonalne w każdym z przypadków działania 
naukowego

 Roztropność naukowa jako wynik fallibilizmu (Peirce, Popper)

 „Do not block the way of inquiry” 

 „Ostatecznie aktywność racjonalna polega na chronieniu i rozwijaniu 
zdolności twórczych, które pozwolą nam na dopasowanie się w 
przyszłości do warunków, które trudno jest przewidzieć” (s. 118)

 „Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dzisiaj – ponieważ nasze 
działanie jest potężniejsze niż kiedykolwiek – postawy 
roztropnościowej, która oszczędzi nam podróży do bezmyślności, 
zniewolenia lub unicestwienia bez możliwości powrotu” (s. 123-124)

 Celem postawy racjonalnej jest zabezpiecznie otwartości na nowość 
(antydogmatyzm?).



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
Podstawowe pojęcia

 Charakterystyczne podejście: zamiast computer science informatyka 
(= Nauka o Systemach Informacji, NSI [zamiast fatalnego SI])

 Szerokie rozumienie dziedziny, bazuje na pojęciach filozofii 
systemowej oraz na pojęciu informacji

 Marcos wychodzi od intuicyjnego rozumienia terminów

 System Informacyjny (za Khazanchi i Munkvold): „grupa 
powiązanych wzajemnie elementów (hardware, software, procedury, 
osoby, bazy danych), które współpracują ze sobą, aby zbierać 
(szukać), przerabiać, przechowywać i dystrybuować informację w celu 
podejmowania decyzji, kontroli i organizacji” (s. 255-256)

 Informatyka to synonim „dyscypliny systemów infromacji” (za Estay i 
Pastor) 



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
wobec kryzysu tożsamości?

 Aktualność filozoficzna informatyki (źródła):
 Teza o kryzysie NSI – brak uzasadnień, oczywistość
 Skutki NSI niosą ważne implikacje filozoficzne

 Wieloaspektowość kryzysu: 
 kryzys wzrostu informatyki (młoda dyscyplina, gwałtowny rozwój)
 coraz większa liczba linii badawczych
 coraz większy wpływ na życie ludzkie
 coraz większy wpływ kulturowy
 coraz większe znaczenie gospodarcze



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
miejsce dla filozofii

 „Alternatywą dla filozofii nie jest brak filozofii, lecz zła filozofia” (za Ph. 
J. Dobsonem, s. 254)

 Zagadnienia filozofii informatyki: „ontologiczne, epistemologiczne, 
metodologiczne, aksjologiczne oraz inne tradycyjnie filozoficzne”

 Czyżby bliskość „filozofii w nauce”?

 Filozoficzne zagadnienia w informatyce oraz filozofia dla informatyki

 Cele filozofii informatyki
 pomoc w rozwoju
 jasność (precyzacja pojęć)
 wizja całości
 dyskusja metodologiczna

 „Ulokowanie informatyki w kontekście postmodernizmu stanowi bez 
wątpienia znaczący rozdział w naszej refleksji filozoficznej” (s. 259)



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
specyfika dyscypliny

 NSI pochodzi z nauk obliczeniowych i nauk administracyjnych

 Brak neutralności technologii: wszelki rozwój technologiczny 
modyfikuje nasze potrzeby, zatem powstaje sprzężenie zwrotne

 Nowe potrzeby administracyjne zaspokajane są przez nowe narzędzia 
informatyczne, co generuje nowe potrzeby informacyjne

 Współczesna zmiana perspektywy: zamiast „systemów technicznych 
o konsekwencjach społecznych” → „systemy społeczne technicznie 
wprowadzane”

 Zmiana wizerunku: Informatyka jako część nauk społecznych?!

 Cytowani R. Hirschheim, H.K. Klein, K. Lyytinen (1995): „rozwój 
systemów informacji będzie dotyczyć zasadniczo skomplikowania 
społecznego i jedynie drugorzędnie skomplikowania 
technologicznego”



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
czy informatyka jest nauką?

 Empiryczny (co zawiera informatyka?) i pojęciowy (czym jest 
nauka?) składnik pytania o naukowość informatyki

 Miejsce dla filozofii w normatywnym wymiarze pytania o naukowość 
informatyki (związki z epistemologią, etyką i filozofią polityczną)

 Marcos: nie należy używać przestarzałych pojęć nauki (np. 
fizykalistycznych)

 Problem demarkacji jest nieważny (był ważny z perspektywy 
nowożytnej) – „Dzisiaj pytamy już bardziej o łączniki, mosty, 
połączenia i dostrojenia, skomplikowane relacje informatyki z innymi 
działaniami, równie obowiązującymi.

 Metodologia informatyki jako dogodny punkt wyjścia dla refleksji 
filozoficznej



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
z punktu widzenia metodologii (1)

 Ukryte założenia metodologii a status rzeczywistości badanej, 
projektowanej czy konstruowanej (pytania o system informacji, 
informację, program, język programowania, rodzaj rzeczywistości jaką 
jest rzeczyw. wirtualna, rodzaj inteligencji AI, itp.)

 Uwikłanie klasycznych problemów filozoficznych: różnica naturalne-
sztuczne, natura bytów pojęciowych, natura bytów językowych, natura 
bytów matematycznych

 Marcos: „Moim zdaniem nie powinno się w informatyce powielać tegoż 
błędu popełnianego przez inne nauki, tzn. metodologia nie powinna 
warunkować ontologii” (Krytyka: por. teza Poppera o równoważności 
tez ontologicznych i metodologicznych)

 Empiryzm w informatyce: badania stworzonych obiektów („jako 
obiekty 'fizycznie' niezależne”)



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
z punktu widzenia metodologii (2)

 Wątki aksjologiczne: hierarchie wartości, którym odpowiada metoda 
(wartości poznawcze i praktyczne) 

 Przykładowe problemy: jakie wartości realizowane są przy 
projektowaniu danego oprogramowania (np. bezpieczeństwo, 
szybkość, rentowność, darmowość dystrybucji, sprawiedliwość 
wpływu społecznego, zabezpieczenie prywatności)

 „Przekonanie, że najgłębsze decyzje metodologiczne łączą się z 
decyzjami typu roztropnościowego” (s. 263-264)

 Przykład (dobrze trafiony?): znaczenie etyczne, polityczne i społeczne 
wprowadzenia Internetu

 Propozycje Marcosa nie są zbyt dobrze przemyślane, bazują raczej 
na pewnych intuicjach, są bardzo mało szczegółowe (słabo zna 
dziedzinę?), choć autor zwraca uwagę na interesujące problemy



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
informatyka wobec innych nauk

 Konieczna szersza wizja całości – potrzeba właściwego 
umiejscowienia informatyki wobec innych nauk
 Informatyka w dużej mierze jest dziedziną inżynieryjną
 „Tradycyjne powiązanie” z logiką i matematyką
 Powiązania z lingwistyką
 Elementy empiryzmu w badaniach systemów informacji („nauka 

doświadczalna o tym co sztuczne”)
 Podłoże systemów informacyjnych ma różny charakter 

(elektronika, neurofizjologia, kognitywistyka, psychologia)
 Aspekty kreacyjne mają charakter artystyczny

 „Granice dyscypliny są nieostre, a jej natura pluralistyczna” (s. 265) – 
Pluralizm czy anarchia?

 Próba aplikacji Arystotelesowskiego podziału nauk do informatyki



  

„Kuszące tematy dla fil. informatyki”: 
podstawy pojęciowe

 „System” – pojęcie kluczowe determinujące „naturę dyscypliny, jej 
metodologię i rodzaj rozumowania”
 wizja nowożytnej nauki (Kartezjusz, Bacon) vs
 wizja cybernetyczno-systemowa (L. Bertalanffy, N. Wiener)

 Różnice w obrazie świata (mechanicyzm vs systemowość):
 redukcjonizm vs holizm
 odrzucenie teleologii vs akceptacja jej
 analiza vs synteza
 „przyczynowość jednokierunkowa” vs „relacje przyczynowe 

skomplikowane i synergiczne”

 Informacja: pojęcie ontologiczne, strukturalna własność jednostek lub 
systemów, relacja

 Model: pojęcie wieloznaczne (z terminologii matematyki lub fil. nauki)



  

Koniec

Dziękuję za uwagę i

zapraszam do dyskusji!
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