
People say “think outside the box,”
as if the box wasn’t a fucking great idea. 

— Sean Thomason

THINKING INSIDE THE BOX



”Finally, a study that backs up everything I’ve always said about 
confirmation bias” — Kslane, Twitter

”He uses statistics as a drunkard uses a lamppost: for support, not for 
illumination” — Gilbert Keith Chesterton

O CZYM TO



• Laureat nobla w dziedzinie ekonomii, 
w swoim podręczniku akademickim 
prognozował, że Związek Radziecki 
dogoni dochód per capita USA w 
1990, a niemal na pewno wyprzedzi 
Stany Zjednoczone przed 2015. Jak to 
jest z prognozami ekspertów i ich 
wiarygodnością?

• Zmieszaj 99% głupoty z 1% mądrości, 
a otrzymasz czystą, 100-procentową 
mądrość: udokumentował wiele 
przypadków, kiedy cud agregacji lub 
coś w jego rodzaju działało, ale czy 
ma on zastosowanie w przypadku 
demokracji?

Niektóre tematy



• Samoodwołujące się przepowiednie, 
samospełniające korelacje i kwestia 
przyczynowości

• O osobach kilkukrotnie 
wygrywających na loterii 
i wielokrotnie rażonych przez pioruny

• Astrologii, proroctwach

• Faktach, których nie można dowieść

• Błedach poznawczych

• Prawdopodobieństwie

• Tym gdzie kończy się nauka i bycie 
naukowcem, co jest nauką a co 
pseudo-

• Życiu, wszechświecie

...i całej reszcie



”A scholar is just a library’s way of making another library”

— Daniel Dennett

KSIĄŻKI I O ICH POLECANIU



O nauce jako takiej

• Heller, Filozofia nauki

• Heller, Krajewski, Czy fizyka 
i matematyka to nauki 
humanistyczne?

• Życiński, Struktura rewolucji 
metanaukowej

• Kuhn, Struktura rewolucji naukowych

• Popper, Logika odkrycia naukowego



O przewidywaniu
i tym co się dzieje

• Silver, Sygnał i szum. Sztuka 
prognozowania w erze technologii

• Taleb, Czarny łabędź. O skutkach 
nieprzewidywalnych zdarzeń

• Hand, Zasada nieprawdopodobieństwa. 
Dlaczego codziennie zdarzają się 
cuda, zbiegi okoliczności i rzadkie 
zdarzenia



O (nie)myśleniu

• Kahneman, Pułapki myślenia. 
O myśleniu szybkim i wolnym

• Kurzban, Dlaczego wszyscy (inni) 
są hipokrytami. Ewolucja i umysł 
modułowy

• Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne 
narzędzia do myślenia



O (nie)rozumieniu

• Sokal, Bricmont, Modne bzdury: o 
nadużywaniu pojęć z zakresu nauk 
ścisłych przez postmodernistycznych 
intelektualistów

• Sowell, Intelektualiści mądrzy 
i niemądrzy

• W co wierzymy, choć nie potrafimy 
tego dowieść?, pod red. Brockmana



”I sometimes try to imagine what would have happened if we’d known the 
bonobo first and the chimpanzee only later—or not at all. The discussion 

about human evolution might not revolve as much around violence, warfare 
and male dominance, but rather around sexuality, empathy, caring and 
cooperation. What a different intellectual landscape we would occupy!”

— Frans de Waal

WRÓĆMY DO BONOBO



Dlaczego szympansy
nie stworzyły cywilizacji?

Wytwarzanie narzędzi?
Znajomość matematyki?
Współpraca? Język?



Rewolucja informacyjna

Przed wynalezieniem druku wraz 
z niszczejącymi książkami ginęła 
wiedza.

Po – trzystukrotnie obniżył się 
koszt produkcji książek, ale nie 
spowodowało to samego tylko rozwoju 
nauki i sztuki.

Na listach bestsellerów dominowały 
pozycje heretyckie i pseudonaukowe, 
masowo kopiowano błędy, zalew 
nowych idei wywołał zamęt.



Czy nauka rozwija się przez doskonalenie swoich metod
i gromadzenie (kumulowanie) wyników?

Czy liczy się propaganda i względy pozamerytoryczne?

JAK ROZWIJA(ŁA) SIĘ NAUKA



Kryteria prawdy
w naukach
humanistycznych

Jak odróżnić prawdę od fałszu?

W jaki sposób robią to językoznawcy?

Mańczak w „Problemach językoznawstwa 
ogólnego” rozważa ten problem i 
proponuje rozwiązanie. 

Wspierające je wyobrażenie
o  naukach ścisłych jest jednak mylne
i nieco naiwne.



Parapsychologia
na salonach

Szanowany psycholog opublikował 
w Journal of Personality and Social 
Psychology badanie, gdzie utrzymuje, 
że wykazane zostało zjawisko 
paranormalne oznaczające wiedzę
o zdarzeniach z przyszłości.

Redaktorzy wyjaśniali, że artykuł 
został zaakceptowany ponieważ 
był napisany jasno i spełniał 
zwykle stosowane standardy 
projektowania eksperymentu i metod 
statystycznych.



Problem z większością
publikacji medycznych

Ioannidis przeanalizował pozytywne 
wyniki badań udokumentowane
w uznanych czasopismach naukowych.

Jego wnioski potwierdzili później 
badacze z Bayer Laboratories, 
którzy przy próbie samodzielnego 
przeprowadzenia eksprymentów 
opisanych w czasopismach 
medycznych nie uzyskało 
pozytywnych wyników w dwóch 
trzecich przypadków.



Disclaimer:
Filozofowie nauki (i nie
tylko) kochają fizykę

Jest interesująca metodologicznie
i filozoficznie.

Ma najbardziej rozwiniętą metodologię 
i jest często uważana za wzorzec dla 
innych nauk.



Zasada korespondencji

Nowa teoria musi „uszanować” 
osiągnięcia swojej poprzedniczki.

Stara teoria nie jest przekreślana przez 
nową, ale przez nią wchłaniana.

Przykład: ogólna teoria względności
ma „przejście graniczne”
do Newtonowskiej teorii grawitacji.



Teoria flogistonu

Substancje palne są bogate
we flogiston, który tracą w procesie 
spalania.

W przypadku spalania utrata flogistonu 
jest gwałtowna, a w przypadku 
rdzewienia powolna, przez co płomień 
jest niewidoczny.

Całkowicie odrzucona i zastąpiona przez 
termodynamikę klasyczną w XIX wieku.



Pogląd na naturę światła

Do XVII wieku nie było powszechnie 
przyjętych poglądów na naturę światła.

W wieku XVIII dominował paradygmat 
„Optyki” Newtona, głoszący, że światło 
to materialne korpuskuły.

W XIX wieku powszechnie uznawano 
koncepcję Younga i Fresnela, że światło 
to poruszające się fale poprzeczne.

Dziś uważa się, że światło to strumień 
fotonów, tj. obiektów mających 
właściwości falowe i korpuskularne.



Na wielu płaszczyznach, najlepsza nauka uprawiana dzisiaj jest lepsza 
niż kiedykolwiek przedtem, ale wciąż ma trudności.

”Ninety percent of everything is crap” — Sturgeon’s law

NIEKTÓRE POMYSŁY NA NAUKĘ



Czy nauka jest
popsuta?

To co nazywamy w tej chwili
„nauką” nie jest najlepszym 
możliwym sposobem odkrywania 
sekretów natury.

W miarę upływu czasu uczymy się 
nowych rzeczy na temat tego jak 
udoskonalić metodę naukową. 



Efekt szuflady

Ze złudzeniem publikacyjnym 
mamy do czynienia, kiedy badanie, 
z którego wynikami można się 
zapoznać ma inne wyniki, niż 
wszystkie badania, które wykonano 
w jego przedmiocie, pojawia się 
niebezpieczeństwo, że czytelnicy i 
recenzenci wyciągną błędne wnioski. 
W niektórych przypadkach ma to 
dramatyczne konsekwencje, np. kiedy 
nieskuteczne lub niebezpieczne 
leczenie jest mylnie postrzegane jako 
bezpieczne i efektywne.



Błąd eksperymentatora

Naukowcy są ludźmi, a ludzie ulegają 
heurystykom i błędom poznawczym 
oraz reagują na motywacje, które 
mogą nie sprzyjać optymalnemu 
dążeniu do prawdy.

Powinniśmy się więc spodziewać 
błędów eksperymentatora w praktyce 
naukowej.



borchmann.pl             borch@amu.edu.pl

Tyle.


