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(przynajm niej n ie  w szystk ie) poprzez badania eksperym entalne.
W strukturze m etod eksperym entalnych, których zasadnicza funkcja  

m etodologiczna sprow adza się do w eryfik acji hipotez, w yróżnia się  
następujce elem enty:

1. w yciągn ięcie  z hipotezy w niosków  logicznych i opracow anie p la
nu eksperym entu,

2. przeprow adzenie badań eksperym entalnych,
3. interpretacja w yn ików  badań eksperym entalnych i ocena ich sto

sunku do spraw dzanych hipotez.
Zasadnicza funkcja eksperym entu jako jednego z e lem entów  m etody  

eksperym entalnej sprow adza się w ięc do udzielenia odpow iedzi na 
pew ne konkretne pytania zw iązane z w eryfik ow anym i hipotezam i, 
a odnoszące się do sam ego przedm iotu badanego i jego w łaściw ości.
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O bserw ow any obecnie szybki rozwój badań naukow ych, now e odkry
c ia  w  dziedzinie nauk przyrodniczych i hum anistycznych, proces róż
n icow ania się nauk pociąga za sobą w zbogacanie się m etod naukow ych, 
tw orzenie now ych hipotez, analogii i m odeli cybernetycznych, a co 
za tym  idzie, także now ych uogólnień filozoficznych. K onieczność filo 
zoficznego opracow ania m etod poznania w ynika z potrzeb sam ego  
przyrodoznaw stw a. N ic w ięc dziw nego, że przy analizie specyfik i m e
tod 'poznania naukow ego szczególną uw agę zwraca się na eksperym ent 
przyrodniczy — podstaw ę w szelk iego badania naukow ego przyrody  
m artw ej i żyw ej. P odkreśla się i analizuje te m om enty m etodologicznej 
i ep istem ologicznej problem atyki w spółczesnego przyrodoznaw stw a, 
które m ają istotne znaczenie dla przedstaw icieli tak filozofii, jak i ba
daczy eksperym entatorów  ciągle jeszcze nie doceniających w ażności 
teoretycznych, logiczno-m etodologiCznych i filozoficznych założeń sw ej 
pracy dośw iadczalnej.

Takim  w łaśn ie  celom  służyć ma książka Siw okonia pt. „M etodolo
giczne problem y eksperym entu przyrodniczego”, pośw ięcona analizie  
podstaw  i treści m etodologicznej eksperym entu  i procesu eksperym en
tow an ia  w  naukach przyrodniczych.

Zasadniczym  celem  om aw ianej pracy jest określenie pojęcia ekspe
rym entu  przyrodniczego, w skazanie na jego rozwój historyczny, próba 
w ykazania relacji pom iędzy eksperym entem  i teorią w  różnych dzie
dzinach przyrodoznaw stw a.

Całość pracy Siw okonia, zaopatrzona w  indeks osobow y, podzielona



została na trzy części. W części I, złożonej z 2 rozdziałów , a p ośw ię
conej istocie  eksperym entu przyrodniczego, dokonano szeregu ustaleń  
term inologicznych, w  szczególności podano ogólne określenia pojęcia  
eksperym entu, sform ułow ano zadania, problem y i podstaw ow e tenden
cje rozw ojow e eksperym entow ania, podkreślając relacje zachodzące  
pom iędzy eksperym entem  w  naukach przyrodniczych a gnoseologią  
m arksistow ską. W ram ach tej ostatniej podkreśla się, że w szelk ie  po
znanie naukow e, a w  tym  także eksperym ent, m a na celu  określenie  
praw dziw ego obrazu św iata i istotnych  w łaściw ości bytu. Jako takie, 
a m ianow icie, o ile  odpow iada określonym  w ew nętrznym  kryteriom  
filozoficznym , jest n ierozerw aln ie zw iązane z praktyką, która z kolei 
stanow i podstaw ow e kryterium  praw dziw ości poznania.

Sam  eksperym ent w  naukach przyrodniczych określony został opi
sow o poprzez w yliczen ie czynności, od w ydzielen ia  przedm iotu „w  czy
stej postaci” aż do pomiaru, u stalen ia  uzyskanych w yników  i ich in ter
pretacji. Zdaniem  autora, ogólnego pojęcia eksperym entu n ie  m ożna  
defin iow ać w  sposób jednoznaczny, poprzez genus proxim um  i d iffe
rentiam  specificam , m ożna natom iast podać jego określen ie opisow e, 
z uw zględnieniem  m om entów  subiek tyw nych  i obiektyw nych. O dnośnie 
tych  ostatn ich  podkreśla się, że przedm iotem  eksperym entu przyrodni
czego jest rzeczyw istość m aterialna, istn iejąca n iezależn ie od podm iotu  
poznającego. Eksperym ent m ożliw y jest tylko przy istn ien iu  odpo
w iednich  w arunków , które w  dośw iadczeniu trzeba odtw arzać sztucz
n ie  przez stosow anie odpow iedniej technik i i przyrządów , aby dane  
zjaw isko lub proces, badany w  oderw aniu  od całości, m ógł przebiegać  
w  sposób m ożliw ie najbardziej naturalny. M imo, że eksperym ent, 
przedstaw iający ob iektyw ne procesy przyrody, różni się w yraźn ie od  
prostej obserw acji, dającej w  dalszej konsekw encji sub iek tyw ny obraz 
św iata , to jednak i w  eksperym encie ujaw niają się m om enty sub iek
tyw ne. A w ięc  w ybór tak w arunków  do przeprow adzenia eksperym entu  
jak i celów  i zadań uzależniony jest od czynnika subiektyw nego. P o
dobnie rzecz się ma przy uogólnianiu i interpretacji uzyskanych w yn i
ków. W pływ  czynnika sub iektyw nego na badane procesy i przedm ioty  
choćby zredukow any do m inim um , jest jednak nieunikniony; ekspery
m ent daje ostatecznie, zgodnie z celem  i program em , odpow iedź n a  
pytan ia  staw iane przez człow ieka.

Druga część książki S iw okonia pośw ięcona została analizie sp ecyfik i 
i m ożliw ości poznaw czych eksperym entu w  podstaw ow ych dziedzinach  
przyrodoznaw stw a w spółczesnego. W rozdziale p ierw szym  tej części 
autor rozpatruje eksperym ent w  fizyce, jego cechy  specyficzne, rozwój 
historyczny i naczelne m iejsce w śród innych sposobów  badania, s to 
sow anych obecnie w  naukach przyrodniczych. Om ówiono tu podstaw o
w e sposoby eksperym entow ania fizycznego z uw zględnieniem  roli na



rzędzi now ej fizyk i w  poznaw aniu przedm iotu badanego. R ozdział 
drugi zaw iera analizę eksperym entu  i teorii chem icznej. Poruszono tu  
problem y: przedm iotu i m etody badań eksperym entalnych w  chem ii, 
ich pow stan ie i rozw ój historyczny; teorii chem icznej i jej zw iązku  
z eksperym entem  i praktyką produkcji przem ysłow ej; ro li eksperym en
tu w  w alce z idealistycznym i koncepcjam i w  chem ii. B iorąc rzecz tak  
z historycznego jak i logicznego punktu w idzenia , chem ia przez sw e  
m etody jest najbardziej spokrew niona z fizyką, stanow i jednak sam o
dzielną dziedzinę przyrodoznaw stw a, rozw ijającą się tak  w  aspekcie  
teoretycznym , jak i praktycznym . Chemia najw cześniej po fizyce udo
skonaliła  sw ój eksperym ent i złączyła się z przem ysłem . W śród prze
słanek i założeń teoretycznych chem ii w spółczesnej w ażne m iejsce  
zajm uje spraw a m odeli, struktury substancji i m echanizm u reakcji, 
oraz problem  kierow ania procesam i chem icznym i. W teoriach chem i
cznych m odele teoretyczne m ają, w  porów naniu z fizyką, charakter  
bardziej konkretny i oglądow y (m odele przestrzenne). Teoria chem i
czna, jak inne, pojaw ia się w  m iarę nagrom adzenia m ateriału  fak ty 
cznego, uzyskanego w  eksperym encie. Dodać należy, że eksperym ent 
chem iczny wkracza w  coraz szerszym  zakresie do innych dziedzin  
nauki, w  szczególności zaś do biologii.

N astępnie, w  trzecim  rozdziale tej części, poddano analizie strukturę  
eksperym entu b iologicznego, jego przedm iot i m iejsce szczególne w  nau
kow ym  poznaniu św iata  oraz rolę w  fizjo logii, m edycynie i psycho
logii. Odrębny od innych rodzaj eksperym entow ania biologicznego  
uw arunkow any jest n ie ty le  sw ym  charakterem  hipotetycznym  i teore
tycznym , co w  pierw szym  rzędzie specyfiką m ateriału  badanego, a w ięc  
sam ym  życiem  organicznym . W b iologii stosow ane są różnorodne m e
tody eksperym entow ania, także fizykochem iczne i m atem atyczne, w  za
leżności od stopnia i poziom u organizacyjnego m aterii żyw ej. Celem  
eksperym entu biologicznego jest badanie zjaw isk  życiow ych  poprzez 
potw ierdzen ie praw dziw ości określonych założeń teoretycznych, analo
gii, m odeli, hipotez, przy sta łym  uw zględnianiu specyficznego charak
teru  istot żyw ych. Eksperym ent w  b iologii n ie  m oże pow odow ać  
naruszenia naturalnych funkcji organizm u, w in ien  w  m aksym alny  
sposób odpow iadać norm alnem u sposobow i spełn iania tych funkcji. 
W ażne tu jest całościow e poznanie istotnych struktur i funkcji życio 
w ych. Stąd n ie  w ystarcza ograniczyć się do sam ej obserw acji (do 
skrajnego em piryzm u) w  ujm ow aniu natury zjaw isk  życiow ych.

W procesie poznaw czym , na teren ie nauk przyrodniczych, uw idacz
nia się w ie le  elem entarnych  operacji teoretycznych, jak opis, k la sy fi
kacja, form ułow anie pew nych zasad itd. Obok nich jednak, biorąc 
pod uw agę podstaw ow e zadania i cele teoretyczne, istotną rolę odgry
w a tłum aczenie, w yjaśn ian ie, uogólnianie danych faktycznych, w yn i



k ów  eksperym entu  i tw orzenie teorii. A nalizie w spółzależności pom ię
dzy eksperym entem  i teorią pośw ięcona została trzecia część książki 
Siw okonia . Zwrócono tu szczególną uw agę na m iejsce eksperym entu  
przyrodniczego w  całokształcie poznania naukow ego, oraz na rolę 
abstrakcji m atem atycznej i teoretycznych założeń w  eksperym encie. 
W skazano, że eksperym ent zaw sze służy tw orzeniu  pojęć teoretycznych, 
w yjaśn ian iu  istoty  zjaw isk  przyrody, ujm ow aniu ich w  postaci teorii. 
Z drugiej strony praw idłow e ujęcie eksperym entu, jego popraw ności 
i e fek tyw n ości zakłada przyjęcie pew nych  ogólnych zasad teoretycz
nych, założeń m yślow ych. Do takich  należy  m. in. hipoteza, analogia, 
m odele, eksperym ent m yślow y, paradoks teoretyczny. Inaczej m ów iąc, 
w edług autora, istn ieje  ścisła  w spółzależność eksperym entu i teorii, 
sam  zaś eksperym ent uw arunkow any jest założeniam i teoretycznym i 
i zasadam i logicznym i. H ipoteza np. w yprzedza eksperym ent a jedno
cześn ie w yjaśn ia  w  pew nym  stopniu jego rezultaty.

Praca P aw ła  E. S iw okonia  w  sw ej konstrukcji jest przejrzystą  
i logicznie zw artą całością. A utor od dłuższego czasu zajm uje się f ilo 
zofią przyrodoznaw stw a, m etodam i nauk przyrodniczych, teorią ek sp e
rym entu i w  tym  przedm iocie opublikow ał w ie le  artykułów.

O m aw iana praca nie m iała na celu  w yczerpującego om ów ienia pro
blem atyki zw iązanej z eksperym entem , jego techniką i szczegółow ym i 
zastosow aniam i, lecz w skazanie — na przykładzie kilku  nauk przyrod
niczych, uznaw anych za typow e pod w zględem  m etodologicznym  
(fizyka, chem ia, biologia) — na naturę eksperym entu, na odrębność 
badań eksperym entalnych w  poszczególnych dziedzinach, w ynikającą  
z charakteru przedm iotu, zadań i celów  badania w  ram ach danego  
typu nauki, oraz na w spółw ystępow an ie elem entu  em pirycznego i ra
cjonalnego (abstrakcyjnego) w  badaniach dośw iadczalnych.

Całość problem atyki analizow ana jest z pozycji filozofii d ia lek tycz
nej. U jaw nia się to m. in. w  podkreślaniu faktu, że „w  dialektyce po
znania naukow ego praw idłow o pojaw iają się specyficzne sprzeczności 
m iędzy eksperym entem  i hipotezą, w skutek  których częstokroć jakby  
zam ieniają się m iejscam i, h ipoteza w yprzedza eksperym ent i w arun
kuje go” (s. 239). Jednocześnie hipoteza pełni rolę w yjaśn iającą w zg lę
dem w yn ik ów  eksperym entu. Związek hipotezy z eksperym entem  ma 
charakter d ialektycznej w ięzi (s. 247). A utor bardzo często i słusznie  
przestrzega przed niebezpieczeństw em  absolutyzow ania określonego  
sposobu eksperym entow ania (s. 97, 100, 215) i stosow ania go w  innych  
naukach szczegółow ych w  taki sam  sposób i w  tym  .sam ym  .zakresie, 
jak w  dziedzinie jem u w łaściw ej. I tak np. stosow anie „na s iłę” fizycz
nych m etod badania do biologii grozi fizykalizm em . Słuszna, jak się 
zdaje, jest uw aga autora, że „najdoskonalsze m etody fizyczne w cale  
nie pretendują... do jedynej i absolutnej praw dy” (s. 100). Ekspery-



m ent jest bodźcem  do m yślen ia  teoretycznego, do now ych poszukiwań, 
dla których dostarcza danych faktycznych. Żaden eksperym ent nie da 
ostateczn ie sam  now ej teorii, n ie  ukaże istoty  przedm iotu badanego. 
Z aw sze służy teorii.

W alory dydaktyczne pracy, jasność i przejrzystość w  sposobie przed
staw ian ia  m ateriału  n ie  zaw sze jednak idą w  parze ze ścisłością. Odnosi 
się  to g łów nie do zam iennego sposobu używ ania term inów  „m etodo
log iczny” i „filozoficzny”. Ten ostatni stosow any jest na oznaczenie 
nie ty lko analizy  czy problem atyki m etodologicznej, ale i logicznej, 
gnoseologicznej, a naw et ontologicznej. Dość częste są także pow tórze
nia, np. przy om aw ianiu eksperym entu w  fizyce czy chem ii jest m ow a
0 teoriach fizykalnych  i chem icznych, to sam o potem  jest nieco szerzej 
pow tórzone w  rozdziale pośw ięconym  specjaln ie stosunkow i ekspery
m entu do teorii.

N ie um niejsza to jednak w artości pracy Siw okonia, jednej z n ie 
licznych tego typu i w ręcz nieodzow nej dla ludzi pośw ięcających się  
badaniom  dośw iadczalnym  w  danej dziedzinie nauk przyrodniczych. 
M etodolog nauk przyrodniczych znajdzie w  niej w ie le  m ateriału
1 now ych pom ysłów  do dalszej analizy poruszanej problem atyki.
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