
The IYI has been wrong, historically, on Stalinism, Maoism, GMOs, Iraq, Libya, 
Syria, lobotomies, urban planning, low carbohydrate diets, gym machines, 

behaviorism, transfats, freudianism, portfolio theory, linear regression, 
Gaussianism, Salafism, dynamic stochastic equilibrium modeling, housing 

projects, selfish gene, Bernie Madoff (pre-blowup) and p-values.
But he is convinced that his current position is right.

— Nassim Nicholas Taleb

CZY JESTEŚ MĄDRZEJSZY OD PANA Z TELEWIZJI?



The New York Times, dwa miesiące 
przed udanym lotem braci Wrigh:

”Hence, if it requires, say, a thousand 
years to fit for easy flight a bird 
which started with rudimentary 
wings, or ten thousand for one 
which started with no wings at all 
and had to sprout them ab initio, it 
might be assumed that the flying 
machine which will really fly might 
be evolved by the combined and 
continuous efforts of mathematicians 
and mechanicians in from one million 
to ten million years – provided, 
of course, we can meanwhile 
eliminate such little drawbacks and 
embarrassments as the existing 
relation between weight and 
strength in inorganic materials”



Nieistniejące już linie lotnicze Pan 
Am zaczęły rezerwować miejsca 
tam i z powrotem między Ziemią a 
księżycem, tuż po lądowaniu na nim 
człowieka i zbankrutowały.



George Bernard Shaw

Irlandzki dramaturg i prozaik, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury.

W liście do The Times z sierpnia 1939 
roku pisał:

„Herr Hitler znajduje się pod 
pantoflem Stalina, który jest 
zainteresowany pokojem w 
niebywałym stopniu. Dlaczego więc 
każdy prócz mnie postradał zmysły 
ze strachu przed nim?”



Al Gore

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla za 
działania na rzecz przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu, uhonorowany 
tytułem doctora honoris causa UAM.

„Dowiedzieliśmy się, na przykład, 
że w niektórych miejscach w Polsce 
dzieci regularnie zabiera się pod 
ziemię do głębokich kopalni, by mogły 
odpocząć od gazów i zanieczyszczeń 
unoszących się w powietrzu. 
Można sobie niemal wyobrazić ich 
nauczycieli, wyprowadzających dzieci 
tymczasowo z kopalni, trzymających 
kanarki by ostrzegały o tym, że dalsze 
przebywanie na powierzchni jest 
niebezpieczne”



Prognozy PKB

Ekonomiści biorący udział
w Survey of Professional
Forecasters sądzilim, że PKB
wzrośnie w 2008 roku o 2,4%.

Prawdopodobieńwtwo choćby
najmniejszego spadku ocenili
na zaleddwie 3%, a ryzyko
skurczenia się gospodarki
o conajmniej 2% (tak jak miało
to miejsce) na 1:500.



Paul Samuelson

Pierwszy amerykanin, który otrzymał 
nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii.

Jeszcze w 1989 roku, w 13. wydaniu 
swojego podręcznika akademickiego 
pisał:

“[T]he Soviet economy is proof that, 
contrary to what many skeptics had 
earlier believed, a socialist command 
economy can function and thrive”



Peter Schiff

Amerykański ekonomista, 
komentator w stacjach telewizyjnych 
CNBC i Fox.

„Schiff znany jest z tego, iż 
przewidział nadejście kryzysu 
finansowego, który rozpoczął się 
w Stanach Zjednoczonych w 2007. 
Schiff przepowiedział kryzys na 
ponad rok przed jego początkiem, 
będąc wtedy w głębokiej opozycji 
do większości amerykańskich 
ekonomistów” – Wikipedia

Problem w tym, że „przewidział 
siedem z ostatnich dwóch kryzysów 
gospodarczych”.



Badania Tetlocka

Tetlock prosił specjalistów o 
formułowanie prognoz dotyczących 
wydarzeń z lat 80. i 90. XX wieku, 
chcąc się dowiedzieć jak radzą sobie
z nimi eksperci.

Wnioski były druzgocące.



    Prediction, not narration, is the real test of our understanding of the 
world.

— Nassim Nicholas Taleb

PROGNOZY



Rola prognozy
w metodzie naukowej

Testy mogą prowadzić do obalenia 
hipotezy lub mogą ją umocnić 
(udowodnienie hipotezy nie jest 
możliwe).

Jeśli wynikające z hipotezy prognozy są 
sprzeczne z  wynikami eksperymentów 
powinna zostać odrzucona.



Statyczny wszechświat

Równanie pola Einsteina zawiera 
parametr zwany stałą kosmologiczną 
Λ, która została wprowadzona przez 
po to, aby Wszechświat pozostał 
statyczny (tzn. nierozszerzający i 
niezapadający się).

Równanie okazało się być jednak 
mądrzejszym od swojego twórcy 
– obserwacje prowadzone przez 
Hubble’a dekadę później pokazały, że 
nasz wszechświat nie jest statyczny, 
lecz się rozszerza.



Warany Goulda

Odporność na toksyczne, 
zatrzymujące pracę serca glikozydy 
nasercowe produkowane przez 
niektóre rośliny i zwierzęta w celu 
obrony, wykształciła się niezależnie 
wśród kilku linii rozwojowych 
owadów, płazów, gadów i ssaków, 
podążając wysoce przewidywalnymi 
drogami.

Zmiany wystąpiły w co najmniej 
czterech niezależnych przypadkach, 
u trzech niezwiązanych ze sobą grup 
wężów i jaszczurek. Czterokrotnie 
ewolucja znalazła dokładnie to samo 
rozwiązanie, opierające się na dwóch 
mutacjach.



Golce

W 1974 r. amerykański entomolog
i ewolucjonista R. Alexander stworzył 
szczegółowy model eusocjalnego 
kręgowca, nie mając pojęcia, że ten 
opis idealnie pasuje do faktycznie 
istniejącego, wówczas jeszcze mało 
znanego zwierzęcia – golca z rodziny 
kretoszczurów.



Pogląd na naturę światła

Poisson (zwolennik korpuskularnej 
natury światła) przeanalizował teorię 
Fresnela (falową) i próbował wykazać 
jej fałszywość. 

Doszedł do wniosku, że prowadzi 
ona do absurdalnego wniosku, że   
pośrodku cienia nieprzeźroczystej, 
kulistej przeszkody powinna 
się pojawić jasna plamka.

Istnienie plamki zostało  jednak 
potwierdzone doświadczalnie,
a Poisson z zagorzałego przeciwnika 
stał się zwolennikiem teorii Fresnela.



Trafna prognoza?

O indukcji, ekstrapolacji i 
innych czynnikach (np. wyższej 
diagnozowalności).



Jak się uczyć od indyka?

Indyk wyciągał wnioski ze swoich 
obserwacji, zaś jego wiara w to, 
że dosypujący mu ziarna ludzie są 
nastawieni przyjaźnie rosła z każdym 
dniem.

Poczucie bezpieczeństwa osiągnęło 
maksymalny poziom w chwili, kiedy 
ryzyko było największe.
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