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OPARTYM NA WIEDZY

Wiesław M. Macek
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Streszczenie
Zdolność kierowania sie˛ rozumem należy do istotnych swoistych cech bycia człowiekiem. Niestety, zdarzenia polityczne i społeczne zapisane w historii moga˛ budzić wat˛
pliwości co do tych zdolności naczelnego przedstawiciela gatunku Homo sapiens. Na
szcz˛eście w obszarach nauki, kultury, sztuki i filozofii ta specyficzna nazwa jest chyba
nieco bardziej zasadna. Dlatego od Sokratesa przez Kartezjusza i Karla Poppera aż
do Michała Hellera, wielcy filozofowie podkreślaja˛ potrzebe˛ racjonalności, która winna
też być podstawa˛ moralności. Zdrada rozumu może cz˛esto prowadzić do wielu tragedii
w skali społecznej. Natomiast, zgodnie z krytycznym racjonalizmem Poppera sensowna
wiedza intersubiektywna stanowi jakby osobny nowy świat informacji zdobytej przez cała˛
ludzkość. Nauka jest bowiem jedna˛ z najwiekszych
˛
wartości jakie ta ludzkość wypracowała. W szczególności, powstałe przede wszystkim dzieki
˛ osiagni
˛ eciom
˛
współczesnych
nauk ścisłych, społeczeństwo informacyjne wymaga rozwoju usług zwiazanych
˛
z przesyłaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem tych informacji. Niewatpliwie,
˛
społeczeństwo
oparte na wiedzy winno cenić informacje dostarczane przez nauk˛e jako szczególne dobro. Wymaga to niewatpliwie
˛
poszanowania wartości rozumu. Jest to potrzeba ważna
także w fazie transformacji ostatniego ćwierćwiecza. Nauka bowiem może sie˛ rozwijać
jedynie w społeczeństwie wolnym otwartym na wartości.
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Chociaż niewielu może zamierzać i przeprowadzać projekty polityczne i społeczne, przecież wszyscy jesteśmy w stanie je osadzać.
˛
Perykles (495–429 przed Chr.), cyt. wg Karla Poppera
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Plan prezentacji
1. Wstep
˛
• Miejsce człowieka w społeczności
• Postulat racjonalności w filozofii
2. Poglady
˛ filozoficzne
• Sokrates
• Kartezjusz
• Krytyczny racjonalizm Poppera
– wiedza intersubiektywna
– zasada falsyfikowalności nauki
– społeczeństwo otwarte
3. Przesłanie racjonalności Michała Hellera
• Moralność myślenia
• Granice racjonalności
• Racjonalizm w życiu społecznym
4. Społecześtwo informacyjne oparte na wiedzy
(przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji)
5. Podsumowanie
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• P OSTULAT RACJONALNO ŚCI
Człowiek współczesny jest istota˛ społeczna.
˛ Jak sama nazwa gatunku
(Homo sapiens sapiens) wskazuje, powinien być madry.
˛
Zastanówmy
sie˛ zatem: czy tak jest w istocie?
• Ważność rozumu
Paradoksalnie, wszystko, co istnieje w świecie, z wyjatkiem
˛
ludzkich myśli, musi podlegać prawom logiki. Gdyby brać pod uwage˛ tylko zdarzenia polityczne i społeczne zapisane w historii, można by mieć poważne
watpliwości,
˛
co do tego, czy nazwa naszego gatunku została dobrana
właściwie [Heller (1993)].
Na szcz˛eście w obszarach nauki, filozofii, sztuki i kultury ambicje na usprawiedliwienie tej nazwy maja˛ wieksze
˛
szanse powodzenia.
Od Sokratesa, przez Kartezjusza i Karla Poppera aż do Michała Hellera, wielcy filozofowie nieustannie podkreślaja˛ potrzebe˛ racjonalności, która, ich zdaniem, stanowi o SWOISTO ŚCI CZŁOWIEKA.
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Poglady
˛ filozoficzne o myśleniu
• Filozofia grecka Sokratesa (469–399 przed Chr.)
(poczatki
˛ myślenia o moralności, intelektualizm etyczny)
– metoda elenktyczna
– metoda maieutyczna
• Watpienie
˛
metodyczne Kartezjusza (1596–1650)
Cogito ergo sum:
Teoria poznania (wiedza subiektywna), wnioskowanie, ontologia
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Descartes Discours de la Methode

Kartezjusza Traktat o metodzie (1619–1620)
Rozsadek
˛
jest rzecza˛ najsprawiedliwiej rozdzielona˛ na świecie: każdy bowiem
mniema, iż jest weń tak dobrze zaopatrzony, że nawet ci, których najtrudniej zadowolić w innych sprawach, nie zwykli pożadać
˛
go wiecej,
˛
niż go posiadaja.
˛
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Krytyczny racjonalizm
Karl R. Popper (1902–1994)

Jezyk
˛
nauki:
intersubiektywnie sensowny
Teoria wiedzy naukowej
(logika badań naukowych)
Interdyscyplinarny tzw. ’trzeci’
świat informacji zdobytych przez
cała˛ ludzkość (’bez wiedzacego
˛
podmiotu’)
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Falsyfikowalność

Zasada empirycznej falsyfikacji nauki [Popper (1977)]
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Społeczeństwo otwarte

• Popper wskazuje na wartość społeczeństwa otwartego [Popper (1987)].
• Demokracja zapewnia równocześnie pewność i wolność.
• Zagrażaja˛ jej tendencje totalitarne (fałszywi prorocy: Hegel i Marks).
• Nauka może sie˛ rozwijać jedynie w społeczeństwie wolnym otwartym
na wartości.
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Moralność myślenia wg Hellera
Tak jak Popper, ks. prof. Michał Heller uważa, iż decyzja kierowania sie˛
racjonalnościa˛ w życiu człowieka jest wyborem. A ponieważ racjonalność
jest wartościa,
˛ jest to wybór moralny. Racjonalność jest zatem moralnościa˛
myślenia [Heller (1993)].
Duchowa ewolucja człowieka zależy też od niego samego.
• G RANICE RACJNALNO ŚCI
Co prawda, Heller przyznaje, że istotna˛ cz˛eścia˛ racjonalności jest świadomość jej ograniczeń. Nie każde bowiem ludzkie doświadczenie życiowe poddaje sie˛ całkowitej penetracji rozumu. Jednakże cz˛esto najwiek˛
sze ludzkie tragedie zaczynaja˛ sie˛ w momencie, w którym racja rozumu
zostaje zdławiona przez ’racje’ serca.
• R OZUM A POLITYKA SPOŁECZNA
Zdrada rozumu może cz˛esto prowadzić do wielu tragedii w skali społecznej.
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Reguły myślenia według Michała Hellera
1. Dażność
˛
do ścisłości i informatywności w formułowaniu sadów
˛
i wypowiedzi w granicach jezyka;
˛
2. Otwartość na dyskusje˛ z innymi;
3. Samokrytycyzm;
4. Krytyczne rozpatrywanie innych możliwości;
5. Wewnetrzna
˛
spójność pogladów;
˛
6. Poczucie konsekwencji;
7. Świadomość ograniczeń jezykowych
˛
i innych uwarunkowań własnych
pogladów.
˛
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Społeczeństwo informacyjne
Powstałe, przede wszystkim, dzieki
˛ osiagni
˛ eciom
˛
współczesnych nauk
ścisłych i techniki, społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy może
stać sie˛ przykładem realizacji popperowskiej idei (3. świata) nauki jako
wiedzy intersubiektywnie sprawdzalnej.
Społeczeństwo oparte na wiedzy jest składowa˛ gospodarki informacyjnej (ang. new
economy lub information economy ). Gospodarka informacyjna to rozwinieta
˛ forma gospodarki rynkowej, w której dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Wymaga to rozwoju usług zwiazanych
˛
z:
• przesyłaniem,
• przetwarzaniem i
• przechowywaniem
tych informacji (3P).
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Podsumowanie

• P OSTULAT RACJONALNO ŚCI
Dlatego wiec
˛ trzeba zawsze, o ile to możliwe, kierować sie˛ rozumem.
• Społeczeństwo oparte na wiedzy winno cenić informacje dostarczane
przez nauk˛e jako szczególne dobro niematerialne.
• Warunkiem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest realizacja koncepcji kształcenia przez całe życie.
• Wymaga to niewatpliwie
˛
poszanowania wartości rozumu.
• Jest to potrzeba ważna także w fazie transformacji ostatniego ćwierćwiecza.
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Logos

Rozum organizujacy
˛ świat, który
jest zasada˛ nauki, Grecy nazwali
Logosem.
Od Greków termin ten przejał˛
Nowy Testament.
Dziekuj
˛ e˛ za uwage!
˛
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