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WPŁYW TEORII CHAOSU NA NIEKTÓRE
TRADYCYJNE STANOWISKA ONTOLOGICZNE
ORAZ NA SPÓR O REDUKCJONIZM
Teoria chaosu stanowi nie tylko nowy paradygmat w nauce, ale także inspirację do badań
filozoficznych nad rzeczywistością. Szczególnie interesujące w tym kontekście wydają się niektóre
konsekwencje teorii chaosu w odniesieniu do tradycyjnych stanowisk ontologicznych, jak monizm,
indeterminizm czy ewolucjonizm. Teoria ta wpływa także znacząco na dwudziestowieczny spór o
redukcjonizm, wypowiadając się po stronie redukcjonizmu ontologicznego i dostarczając nowych
argumentów przeciwko redukcjonizmowi metodologicznemu i epistemologicznemu.
Na tych, którzy wstępują do tej samej rzeki,
napływają coraz to nowe wody.
Heraklit z Efezu

WSTĘP
Redukcjonizm w najbardziej radykalnym ujęciu jest poglądem filozoficznym,
który język teorii fizycznych przyjmuje za horyzont ludzkiej wiedzy o bycie, a
obiekty fizyki uważa za jedynie realnie istniejące. Redukcjonizm taki, zwany
również fizykalizmem, przyjmuje ponadto, że teorie fizyczne można wyrazić
zdaniami obserwacyjnymi o obiektach fizycznych.
Redukcjonizm wypływa z głębokiej fascynacji i wiary w odkrycia nauk
przyrodniczych. Wiary zapominającej jednak o tym, że wiedzy bezwzględnie pewnej
osiągnąć nie można. Dążenie do znalezienia takiej wiedzy prawdopodobnie nie
znajdzie nigdy zaspokojenia, ponieważ znajomość tego, jak się rzeczy mają, oparta
jest na założeniach. „Szlachetne filozoficzne aspiracje do bezzałożeniowości wydają
się na dziś snem pięknym, lecz prześnionym” – jak pisze A. Motycka [9, s. 24]. Fakt
założeniowości nauki nie zwalnia jednak z obowiązku poszukiwania odpowiedzi na
podstawowe pytania [13, s.57] i wysiłki w tym kierunku należy podejmować.
Jedną z takich prób w ostatnim stuleciu było poszukiwanie najmniejszego
elementu rzeczywistości w ramach fizyki cząstek elementarnych. Wbrew wszystkim
paradoksom mechaniki kwantowej, zadaniem nauki było jedynie poznanie
wszystkich typów cząstek i zbudowanie obrazu świata opartego o model
atomistyczny [28, ss. 308-309]. Dążono do znalezienia najmniejszej cząstki
rzeczywistości, która po demokrytejsku byłaby jednorodna i niepodzielna.
W ostatnich dziesięcioleciach na znaczeniu przybiera jednak nowa teoria,
teoria chaosu, która jest silnie zakorzeniona w matematyce i w naukach
przyrodniczych. <40> Na jej gruncie twierdzi się, wbrew atomizmowi i mechanice
kwantowej, że wszechświat u podłoża zjawisk nie jest kwantyfikowalny.

Przybliżeniu głównych twierdzeń tej teorii zostanie poświęcona pierwsza część
artykułu. W drugiej zostanie wskazany wpływ teorii chaosu na niektóre stanowiska
ontologiczne, jak monizm, indeterminizm czy ewolucjonizm. W części trzeciej
zostanie nakreślone stanowisko tej teorii w ciągle aktualnym sporze dotyczącym
redukcjonizmu.
1. MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI W TEORII CHAOSU
Dynamika układów nieliniowych, zwana inaczej termodynamiką procesów
nieodwracalnych czy, szerzej, teorią chaosu, jest odkryciem, które ma wielu ojców,
jak I. Prigogine, E. Lorenz czy B. Mandelbrot oraz wielu innych. Ich postacie i dzieła
opisuje między innymi J.Gleick [4]. Twórcy i zwolennicy teorii chaosu porównują
jej znaczenie do tego, które posiadała od końca XVII w mechanika klasyczna, a od
początku XX w ogólna teoria względności oraz mechanika kwantowa.
Rola, jaką przypisuje się naukom przyrodniczym w powiększaniu wiedzy,
związana jest z matematyzacją języka fizyki oraz odkrywaniem generalizacji
wyjaśniających. Trzysta lat temu w nauce zakończył się, za sprawą Galileusza,
Newtona i Leibniza, ciągnący się przez dwa tysiące lat od Arystotelesa, okres fizyki
uprawianej jakościowo, a rozpoczął okres fizyki ilościowej. Matematyzacja języka
nauki i odkrywanie uniwersalnych praw przyrody są motorami nowożytnej nauki. W
jednym i drugim względzie teoria chaosu poczyniła nieoceniony postęp. Krok ten
jest tak znaczący, że stanowi pewnego rodzaju rewolucję w myśleniu o
rzeczywistości przyrodniczej i dlatego teoria chaosu bywa określana mianem
nowego paradygmatu naukowego [28, ss. 177-189]. Obecnie prowadzone są badania
nad wykorzystaniem jej wyników także na gruncie innych nauk, jak ekonomia,
zarządzanie czy diagnostyka medyczna.
Powstanie teorii chaosu związane jest ze zwiększeniem możliwości
obliczania przebiegu funkcji nieliniowych dzięki zastosowaniu komputerów. Coraz
bardziej zaawansowane formalizmy matematyczne, stanowiące język fizyki
(rachunek różniczkowy, całkowy, wektorowy, tensorowy, teoria przestrzeni
Hilberta), dobrze opisują modele fizyczne, spełniające warunki liniowości i
odwracalności, a przypadki procesów nieodwracalnych, nieprzewidywalnych i
nieliniowych, jak pożar lasu, lot samolotu z papieru czy kapanie wody z kranu,
modeluje się w sposób możliwy do ich liniowego opisania i wyjaśnienia.
Wiele ze zjawisk obserwowanych w świecie wyjaśnia się przy pomocy praw,
które nie budzą większej dyskusji wśród specjalistów. Jednakże testując te prawa
eksperymentalnie naukowcy napotykają pewne odstępstwa od spodziewanych
wyników. Na przykład, badając zależność natężenia prądu od napięcia przy stałym
oporze przewodnika, ujętą w formie koegzystencjalnego prawa Ohma, zwykle nie
otrzymuje się wyników leżących na jednej linii. Tradycyjnie, fakt ten tłumaczony
jest błędem pomiaru.
Inną przyczyną powstawania rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów, a
wynikami sugerowanymi przez prawa wyjaśniające, może być ingerencja w
przedmiot badania, jak na przykład w przypadkach, do których odnosi się zasada
nieoznaczoności Heisenberga. Według tej zasady, chcąc zmierzyć położenie cząstki,
należy użyć promieniowania o wysokiej energii, co z kolei zaburza ruch tej cząstki i
ogranicza możliwości pomiaru jej pędu [25, s. 8]. Z kolei biolog, obserwując ptaki za
pomocą wzroku, może opisać swoje obserwacje jako dane empiryczne. Często
jednak korzysta z pośrednictwa lornetki lub kamery. Cóż się stanie, jeśli na okular
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lub soczewkę upadnie pyłek i zniekształci obraz? Czy to oznacza, że obserwowana
plama jest na ptaku? Oczywiście tak nie jest, zaś artefakt1 tego rodzaju można
szybko zdemaskować.
<41>
We współczesnej nauce, przy wysokim zaawansowaniu technologicznym i
teoretycznym urządzeń badawczych, nie wystarczy usunięcie pyłku z lornetki. W
urządzenia badawcze zawsze jest bowiem zaangażowana przynajmniej jedna teoria
naukowa. Błąd w takiej teorii może rzutować na zafałszowanie wyników pomiarów.
Uteoretyzowanie narzędzi pomiaru staje się więc kolejnym źródłem powstawania
możliwych błędów. Niedoskonałość pomiaru wynika zatem z:
- niedoskonałości narzędzi poznawczych,
- istotnej (niszczącej lub zniekształcającej) ingerencji w przedmiot badania,
- zaangażowaniu teorii w projektowanie urządzeń badawczych.
Teoria chaosu wskazuje na jeszcze jeden, czwarty powód:
- uproszczenie rzeczywistości poprzez stosowanie do obliczeń algebry
równań liniowych (Por. [27, ss. 71n]).
W geometrii Euklidesa przez dowolny punkt płaszczyzny przebiega jedna i
tylko jedna prosta równoległa do danej prostej. Taka geometria służyła do
modelowania rzeczywistości w fizyce od Galileusza i Newtona. Stworzono wahadło
matematyczne, punkt materialny i inne pojęcia i modele pomagające „poukładać”
świat zgodnie z tą geometrią. Efekt „poukładania” świata jest poznawczo
fascynujący, zaś osiągnięcia techniki wykorzystuje się w tak powszechnym stopniu,
że niewiele jest czynności wykonywanych w sposób oderwany od cywilizacji
technicznej. Przy niemal wszystkich czynnościach, jak przemieszczanie się,
zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych czy odpoczynek wykorzystuje się
zdobycze nauki i techniki. Dla przykładu, przy łowieniu ryb wędkujący posługuje się
sprzętem wędkarskim zaawansowanym technologicznie pod względem użytych
materiałów i rozwiązań: specjalnymi włóknami użytymi w wędziskach czy
podręcznym sonarem służącym do wykrywania skupisk ryb pod taflą wody. Dopiero
takie kataklizmy, jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, pożary sprawiają, że
„człowiek techniczny” nabiera pokory wobec natury i zastanawia się: jak to jest
możliwe, że w epoce lotów kosmicznych nie można skutecznie przewidywać
pogody? Nie można przewidzieć dokładnej temperatury, siły i kierunku wiatru,
wilgotności powietrza na konkretną godzinę dowolnego dnia, a ostrzeżenia o
gwałtownych zjawiskach atmosferycznych zwykle są publikowane w chwili, kiedy
stały się już faktem. Przebieg pogody jest niemożliwy do skutecznego
prognozowania w dłuższych odcinkach czasu. Z kolei w krótszych, dotyczących
najbliższych godzin, prognozy są tylko i wyłącznie przybliżone. Teoria chaosu
uzmysławia, że gdyby zaangażowano najlepszych naukowców i wszelką dostępną
specjalistyczną aparaturę do projektu, który za zadanie miałby określenie, jaki będzie
kierunek wiatru z dokładnością do jednego stopnia róży wiatrów oraz jaka będzie
siła wiatru z dokładnością do jednego metra na sekundę w konkretnym miejscu na
globie ziemskim, na jeden dzień naprzód z dokładnością do jednej minuty, to taki
projekt jest z założenia skazany na niepowodzenie.
Właśnie na gruncie meteorologii narodziły się matematyczne podstawy teorii
chaosu. Pogoda na Ziemi zależy od bardzo wielu czynników. Z przeświadczeniem,
że chcąc określić pogodę na następne dni, należy wziąć pod uwagę możliwie wiele
czynników i śledzić je w długim okresie, oraz korzystając z pomocy prostego
1

Ang. artificial fact – sztuczny fakt.
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komputera, dostępnego w 1960 roku w Massachusetts Institute of Technology,
meteorolog Edward Lorenz zdołał skonstruować prosty model. Zawierał on trzy
równania różniczkowe, przy pomocy których chciał opisać przemiany zachodzące w
atmosferze pod wpływem promieniowania słonecznego nagrzewającego
powierzchnię Ziemi. [28, ss. 119n]:
<42>
dX
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Lorenz uruchomił symulację, komputer podawał pogodę dzień za dniem,
gromadzone dane przypominały realne zmiany pogody w pewnym okresie. Któregoś
dnia komputer nie dokończył serii obliczeń i Lorenz postanowił ponowić obliczenia,
ale nie od początku, czyli od danych wyjściowych, lecz jako dane wyjściowe przyjął
jedne z kolejnych wyników obliczeń. Jak rozumował, komputer powtórzy serię
obliczeń do momentu, gdzie ostatnio przerwał i będzie je kontynuował do czasu
wyznaczonego przez badacza. Ku zdziwieniu Lorenza, druga seria obliczeń po
podaniu kilku pierwszych wyników, zamiast pozostawać identyczną z pierwszą serią,
bardzo szybko zaczęła się od niej oddalać w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku.
W celu uświadomienia sobie konsekwencji tego wydarzenia, należy
wyobrazić sobie, że planeta Ziemia posiada wierną kopię w alternatywnym
wszechświecie. Wierną kopię w tym znaczeniu, że wszystkie czynniki
fizykochemiczne zostają dokładnie skopiowane. Po jakimś czasie okazuje się jednak,
że tam gdzie na Ziemi panuje piękna pogoda, na jej kopii szaleje huragan. Czyżby
Lorenz zetknął się ze zjawiskiem matematycznym nie mieszczącym się w granicach
zdrowego rozsądku? Te same dane wejściowe w tym samym układzie równań
matematycznych dają różne wyniki? Otóż komputer Lorenza prowadził obliczenia
zaokrąglając dane do sześciu znaczących liczb, w wydrukach natomiast pokazywał
trzy znaczące liczby. Nieznaczne zatem zaokrąglenie danych wejściowych, rzędu
tysięcznych, powoduje odmienny ciąg rozwiązań równań nieliniowych. Przyczyny
całego wydarzenia uświadamiają bardzo ważną właściwość równań nieliniowych,
mianowicie wrażliwość wyników końcowych na bardzo małe różnice warunków
początkowych
w
wystarczająco
długim
czasie,
zwanym
czasem
2
charakterystycznym . Ta wrażliwość rozwiązań nieliniowych na niewielkie nawet
zmiany danych wejściowych - zdawałoby się nieznaczące, gdyż odbiegające o
tysięczne lub mniej znaczące odchylenia – powoduje, że modele oparte na dynamice
nieliniowej są nieprzewidywalne.
Wzmacnianie niewielkich zmian warunków początkowych w odpowiednio
długim czasie zostało nazwane „efektem motyla”. Nieznaczne zawirowanie
powietrza od trzepotu skrzydeł motyla w Ameryce Południowej może stać się
podmuchem wiatru, który po miesiącu spowoduje burzę śnieżną w Tokio. Nie jest z
oczywistych względów możliwe określenie, który z wszystkich trzepoczących na
świecie motyli i w jakim stopniu, będzie miał wpływ na gwałtowne zjawiska
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Proste wyjaśnienie tej własności układów nieliniowych i pojęcia „czasu charakterystycznego”
można znaleźć w książeczce I. Ekelanda [2, ss. 21-33].
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atmosferyczne na Ziemi. „Efekt motyla” jest metaforą, która raczej służy
zobrazowaniu niestabilności procesów nieliniowych [28, s. 122n; 2, s. 55n].
Uczeni znaleźli rozwiązania równań nieliniowych o bardzo zaskakujących
własnościach. W tym miejscu interesujący jest wniosek wyciągnięty z tych badań.
Zauważono mianowicie, że dopóki brak maszyn liczących nie pozwalał na szukanie
rozwiązań równań nieliniowych, świat sprawiał wrażenie uporządkowanego, zaś
braki w możliwościach generowania ścisłych prognoz, co do przyszłych stanów
badanych układów, wynikał z nie dość bogatego nagromadzenia danych
wyjściowych. Nawet układy dynamiki statystycznej rozwiązywano układami
liniowymi przyjmując, że chaotyczne zbiorowiska np. cząstek wody w szklance,
statystycznie zachowują się jak układ uporządkowany [15, s. 135]. Teoria chaosu
uświadomiła, że operując tylko kilkoma zmiennymi i badając układ równań
nieliniowych można, a nawet <43> w sposób konieczny osiąga się nieprzewidywalne
efekty.
Sedno takiego stanu rzeczy leży w tym, że rzeczywistość jest „niedokładna” i
„niewymierna”. W rzeczywistości nie istnieje „dokładny” kilogram, „dokładny” metr
i zawsze jest „coś” po przecinku, co sprawia, że w odpowiednio długim czasie
zjawiska toczą się w sposób nieprzewidywalny. Świat bowiem nie jest
uporządkowany, a wręcz odwrotnie, obsypywanie się klifu nad morzem,
wypiętrzanie gór, rośnięcie drzewa, krążenie Ziemi wokół Słońca czy rak skóry są
procesami rządzącymi się prawami dynamiki nieliniowej, prawami używanymi w
ramach wyjaśnień budowanych w teorii chaosu. Jak już wspomniano, nawet małe
zmiany warunków początkowych powodują, w odpowiednio długim czasie,
nieprzewidywalne efekty. Jedna z wielu zachodzących w organizmie mutacji w skali
mikro przeradza się w rozrost tkanki nowotworowej widocznej w skali makro.
Nieznaczne odchylenia biegu toru Ziemi wokół Słońca po odpowiednio długim
czasie mogą spowodować katastrofę w postaci ucieczki planety w kosmos lub
zderzenia z inną planetą (Por. [2, s. 80]).
Przed powstaniem teorii chaosu naukowcy unikali liczb niewymiernych,
uważając je za coś wyjątkowego i traktując je marginalnie. Modelowanie
matematyczne opierało się na podstawowym przekonaniu, że „jeden plus jeden
równa się dwa” i to podstawowe założenie algebraiczne stało się podstawą
wyprowadzania innych równań. Nie należy jednak zapominać o tym, że wyrażenie
„jeden plus jeden równa się dwa” jest prawdziwe tylko i wyłącznie w umyśle
ludzkim i na kartce papieru. W rzeczywistości nie istnieją dwa identyczne obiekty,
dwie identyczne rzeczy, którym można nadać tę samą kwalifikację „jeden”. W
świecie realnym liczba „jeden” jest tak naprawdę samotna i chcąc przyporządkować
jej drugą liczbę „jeden” napotyka się niewymierność. T. Ganti mówi wręcz o tym, że
abstrakcja w matematyce jest absurdalna, ponieważ w rzeczywistości nie istnieją
dwie identyczne rzeczy [3, s. 53] Z całą pewnością bez procesu abstrakcji nie
zostałyby wygenerowane pojęcia krowy, domu, dziecka, nie byłoby wnioskowania,
nie powstałaby nauka i technika. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że
funkcjonowanie umysłu i języka ludzkiego odbywa się na wysokim stopniu
uogólnienia i wszelkie poznanie opiera się na konstrukcjach myślowych ujmujących
niewymierną rzeczywistość w teorie [15, s. 111]. W tym ujęciu poszczególne
dyscypliny naukowe nie opisują i nie wyjaśniają wprost zjawisk świata
rzeczywistego, lecz skonstruowane przez siebie modele [Por. 3, s. 53].
Po przeczytaniu powyższych akapitów można odnieść wrażenie, że teoria
chaosu, zgodnie ze swoją nazwą, wprowadza do wiedzy o świecie elementy
relatywizmu i agnostycyzmu. Opis sceptycznej części dynamiki nieliniowej jest
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jednak tylko wstępem do pozytywnego wykładu, opisującego drogi wyłaniania się
porządku z chaosu.
Dzięki zastosowaniu monitora do tworzenia wykresów układów
nieliniowych, zaobserwowano dziwne twory nazwane atraktorami. Wykres tworzony
przez rozwiązania równań różniczkowych Lorenza, po początkowym okresie
nieregularnego i chaotycznego przebiegu, zaczyna wygładzać się i skupiać wokół
dwóch punktów, które jakby przyciągają rozwiązania (atraktor – od ang. attract przyciąganie) i krzywa zaczyna układać się w wyraźny kształt, przypominający dwa
zrośnięte listki, po których trajektoria przebiega wiele razy przeskakując w
nieprzewidywalny sposób z jednego na drugi, nigdy się nie przecinając [Rysunek 1]
(Por. [2, s. 61; 25, s. 129; 27, s. 99; 28, s. 130]).
<44>

Źródło: [2, s. 61].

Rys 1. Atraktor Lorenza

W ten sposób tworzy się porządek z chaosu, gdzie niewymierna i nieliniowa
rzeczywistość wyłania z siebie procesy rozwijającego się wszechświata. Pogoda ma
charakter chaotyczny, lecz jej parametry krążą z pewnym odchyleniem wokół
pewnych średnich, czyli punktów przyciągania atraktora. Gwałtowne skoki
temperatury, czy innych parametrów zdarzają się rzadko, ale jeżeli już się zdarzają to
nie przekraczają pewnych granic, podobnie jak w wykresie atraktora. Co ważniejsze
jednak, nigdy się nie powtarzają, tak jak linia wykresu atraktora nigdzie się nie
przecina i nie powtarza.
Chaos przechodzi w porządek nie tylko w sposób, jaki opisują atraktory
Lorenza, ale także solitony, bifurkacje czy fraktale, które można uznać za
matematyczne modele tworzenia się porządku w przyrodzie. Cechą
charakterystyczną fraktali jest powtarzanie kształtów w nieskończoność, jak w
odkrytym w 1883 r. zbiorze Cantora, w zbudowanej w 1903 r. krzywej von Kocha
czy w stworzonym w 1916 r. dywanie Sierpińskiego.
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Proces tworzenia krzywej Kocha [Rysunek 2] polega na podzieleniu odcinka
na trzy równe części, gdzie część środkową zastępuje się ząbkiem (trójkątem
równobocznym bez podstawy). Powstaje w tym momencie odcinek złożony z
czterech równych odcinków. Postępując tak w nieskończoność, każdemu
uzyskanemu odcinkowi dodając ząbek, uzyskuje się krzywą zbudowaną z samych
ząbków - trójkątów bez podstawy - o nieskończonej długości, lecz mieszczącą się w
niewielkim obszarze. Krzywa w żadnym miejscu nie przecina się ze sobą i w
żadnym punkcie nie jest różniczkowalna. Cechą charakterystyczną tworów znanych
fraktalami jest właśnie powtarzanie kształtu w nieskończoność, niejako „w głąb”, w
pewnej zamkniętej przestrzeni, czego pięknymi ilustracjami są zbiory Mandelbrota
[Rysunek 3] czy zbiory Julii [5; 24, ss. 208-237; 28, ss. 145-160].
<45>

Źródło: [5, s. 12].

Rys. 2. a) Krzywa von Kocha; b) pierwsze cztery wyrazy ciągu łamanych
linii zbieżnych do Krzywej von Kocha.

Bifurkacje, kolejny model matematyczny teorii chaosu, opisują radykalne
zmiany sposobu istnienia układu [15, ss. 175-185; 28, ss. 133-143]. Przykładem
takiej sytuacji jest zapalona zapałka rzucona na ściółkę w lesie. W sytuacji tej nie
wiadomo czy zapałka zgaśnie, czy też wywoła pożar lasu, zmieniając go w
pogorzelisko. Innym przykładem bifurkacji, jest toczenie się kuli po krawędzi równi
pochyłej. „Wybór jednego z dwóch możliwych kierunków toczenia się [kuli] w dół
zależy od niezauważalnych nierówności powierzchni, dlatego robi wrażenie
przypadkowego” [28, s. 134]. Wybór drogi przez toczącą się po krawędzi pochylni
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kulę, jest nie tylko przypadkowy w sensie rachunku prawdopodobieństwa. Gdyby tak
było, przy odpowiednio dokładnym określeniu warunków początkowych i zbadaniu
nierówności tejże krawędzi, naukowcy byliby w stanie przewidzieć drogę, którą owa
kula wybierze. Jednak „zależność między deterministycznym charakterem równań
kinetycznych, które pozwalają obliczyć zbiór możliwych stanów układu i określić
ich stabilność, a przypadkowymi fluktuacjami >>wybierającymi<< między dwoma
lub więcej stanami w pobliżu punktów bifurkacji jest nie do rozwikłania. Owa
mieszanina konieczności i przypadku konstytuuje historię układu” [15, s. 185].
<46>

Źródło: [5, s. 15].

Rys 3. Fragment zbioru Mandelbrota w kolejnych powiększeniach (1-6).

2. TEORIA CHAOSU A NIEKTÓRE STANOWISKA ONTOLOGICZNE

Przez ontologię w ramach tego artykułu rozumie się najogólniejszą naukę o
bycie, obejmującą także zagadnienia filozofii przyrody [7, s. 4] Podejście takie
8

wydaje się możliwe do przyjęcia, gdyż odwołanie się w ontologii do wyników nauk
przyrodniczych jest równie uprawnione jak odwołanie się do doświadczenia
potocznego. Z drugiej strony pytania ontologiczne są tego samego rodzaju, co
pytania nauk przyrodniczych i nie sposób ich nawzajem od siebie odseparować [16,
s. 69]. <47>
Dynamika nieliniowa w swoich wyjaśnieniach wzmacnia ontologiczne
stanowisko monistyczne i to w wersji porównywalnej z pierwotną wersją jońskich
filozofów przyrody. Stanowisko to, nazwane przez Tempczyka „filozofią procesu”,
zostało opisane w kilku publikacjach i książkach tego autora [28, ss. 265, 296; 26;
24, ss. 143-173. Zob. także 31, ss. 184-187; 11, ss. 47-52]. Stanowisko to zakłada, że
nie istnieje najmniejsza cząstka rzeczywistości, ani zbiór niepodzielnych i
jednorodnych cząstek, które można by uważać za pierwotne tworzywo
rzeczywistości, leżące u podłoża zjawisk. Spojrzenie takie jest przeciwne poglądowi
atomistycznemu, typowemu dla ontologicznych założeń nauk przyrodniczych XX
wieku. Twierdzi mianowicie, że pierwotne tworzywo rzeczywistości dzieli się „w
głąb” w nieskończoność, jak w zbiorze Mandelbrota [Rysunek 3]. Powiększając
dowolny obszar tego zbioru uzyskuje się bowiem obraz jakby „nowego świata”, z
którego znowu można wydzielić i powiększyć kolejny obszar i tak w
nieskończoność.
Dzięki odkryciom teorii chaosu, wzmocnieniu podlega zatem stanowisko
ontologiczne twierdzące, że u podłoża zjawisk leży nieokreślone „tworzywo”
rzeczywistości, „arche” milezyjczyków, heraklitejski „ogień”, z którego w sposób
nieliniowy wyłaniają się pewne „zawirowania”, postrzegane następnie jako cząstki
opisywane przez mechanikę kwantową. Te najmniejsze obiekty fizyki mają charakter
wysoce niestabilny, tworzą pewną rozedrganą czasoprzestrzeń, z której, wskutek
dalszego procesu, powstają twory bardziej złożone, łatwiej obserwowalne z
perspektywy ludzkiej. Proces ten ma charakter na wskroś indeterministycznej
ewolucji mikroświata. Obiekty, o których mowa mają charakter dynamiczny,
nietrwały, niepowtarzalny, nieodwracalny, co jest zgodne z potocznym
doświadczeniem zmienności świata. Monizm ten powraca do wariabilistycznego i
relatywistycznego obrazu świata Heraklita: „Do tej samej rzeki [...] nie można wejść
dwa razy i nie można dwa razy dotknąć tej samej zniszczalnej substancji w tym
samym stanie, gdyż wskutek gwałtowności i szybkości jej przemiany rozprasza się i
znowu się łączy, zbliża się i oddala” (Diels-Kranz, 22 B 91. za: [17 s. 94]).
Inną konsekwencją ontologiczną teorii chaosu jest indeterminizm.
Wrażliwości układów chaotycznych na warunki początkowe, wyrażająca się tym, że
bardzo małe zmiany warunków początkowych mogą wywoływać nieprzewidywalne
skutki w przyszłości sprawia, że rzeczywistość jest indeterministyczna. Znaną
opowieść Laplace’a, o demonie, który znając położenie i pędy wszystkich cząstek w
deterministycznym wszechświecie, mógłby w sposób doskonały przewidywać
przyszłość, można sparafrazować słowami: nawet gdyby istniał taki wszechwiedzący
demon, posiadający tę doskonałą wiedzę, to nic by mu to nie dało. W punkcie
bifurkacji nie byłby w stanie określić dalszego toru toczącej się kuli. Demon
Laplace’a musiałby myśleć nieskończonościami, co przekracza ludzki sposób
rozumienia granic możliwości poznawczych i racjonalnego myślenia, zatem wątek
ten niech pozostanie bez kontynuacji.
Konsekwencją teorii chaosu jest także jej wpływ na pojęcie ewolucji.
Ewolucjonizm posiada bogatą literaturę, można nawet mówić o pewnej tradycji i
ewolucyjnym sposobie myślenia w nauce, jeśli nie o ewolucyjnym paradygmacie
uprawiania nauki. W tym artykule zostaną pominięte szczegółowe spory dotyczące
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natury ewolucji. Nie ma w tym momencie istotnego znaczenia to, czy ewolucja ma
charakter emergentny [14, ss. 68-109] czy molekularno-darwinowski [6, ss. 88-95],
poza przyjęciem założenia, że odbywa się na wszystkich poziomach organizacji
materii i ma charakter uniwersalnie ontologiczny, a nie tylko biologiczny [Por. 7, ss.
311-313]. Pominięta zostanie także kwestia czy dobór naturalny jest prawem
przyrody3. Istotne natomiast wydaje się stwierdzenie, że ewolucja odbywa się
spontanicznie <48> i samoistnie. Ta właściwość ewolucji zyskuje w teorii chaosu
silne uzasadnienie. „Świat dynamiki klasycznej czy kwantowej, to świat odwracalny,
nie sposób temu światu przypisać żadnej ewolucji: <<informacja>> wyrażona w
kategoriach jednostek dynamicznych pozostaje stała” [15, s. 316]. W teorii chaosu
odwrotnie: wszelkie byty wyłaniają się z pierwotnego tworzywa rzeczywistości w
procesie nieliniowym. Poszczególne stany układów są dynamiczne, często
niestabilne i nietrwałe. Niektóre z nich trwają dłużej, ale zawsze na sposób
fluktuujący. Wszelkie struktury są niestałe i ewoluują w sposób samoistny dzięki
swojemu niewymiernemu i nieliniowemu charakterowi. Samoistność ewolucji
polega na pewnym „przymusie” do rozwoju wynikającym z nieliniowości.
Przed powstaniem teorii chaosu przyjmowano, że świat dąży do wzrostu
stanu nieuporządkowania. Według teorii chaosu, w realnym świecie porządek rodzi
się w sposób samoistny i ewoluuje ku coraz bardzie złożonym formom. M.
Tempczyk sugeruje nawet, że celowościowe4 traktowanie ewolucji, gdzie przyczyny
finalne wyprzedzają sprawcze, znajduje wsparcie w dynamice nieliniowej. Przyroda
dąży w tym ujęciu do porządku [28, s. 184].
3. TEORIA CHAOSU A SPÓR O REDUKCJONIZM

Redukcjonizm w najmocniejszej wersji został sprecyzowany, jako stanowisko
filozoficzne, w ramach fizykalnego i unifikacyjnego programu badawczego
empiryzmu logicznego Koła Wiedeńskiego (szczególnie R. Carnap). Zgodnie z tym
stanowiskiem, fizyka jest pod względem metod badawczych, oraz wziętego w
najszerszym aspekcie poznawczym przedmiotu, wzorem dla innych nauk, które
powinny być przez nią wyjaśnione w redukcji interteoretycznej (E. Nagel) [10, ss.
294 nn]. Oznacza to, że inne nauki powinny aplikować z fizyki zarówno metody, jak
i sposób ujęcia przedmiotu badawczego w taki sposób, aby zunifikować się w jedną,
fizykalną naukę o świecie. Redukcjonizm zakłada ponadto redukowalność zdań
teorii naukowych do zdań obserwacyjnych.
W odpowiedzi na takie postawienie sprawy przez fizykalistów, w latach
dwudziestych powstała osobna dyscyplina filozoficzna, filozofia biologii, w ramach
której tacy autorzy, jak J.H. Woodger, W. Elsasser, E. Mayr, F. J Ayala, T.
Dobrzanski, E. Sober, A. Rosenberg, M. Ruse, L. von Bertalanffy, M. Beckner, F.
Crick, M. Beckner, R. Sattler, P. Thompson, P. S. Kitcher, M. Polnay i inni
dyskutowali autonomiczność nauk biologicznych i nauk społecznych [1, ss. 178-189;
8, ss. 8-21; 12, ss. 55-66; 18, ss. 17-56; 19, ss. 13-120; 21, ss. 24-26; 23, ss. 28nn].
Pominięte w tym miejscu zostaną szczegóły sporu i argumentacja stron, jak holizm,
3

Problem sam w sobie niezmiernie pasjonujący. Prawa naukowe jako wyjaśniające zdania ściśle
ogólne, potwierdzające kontrafaktyczne okresy warunkowe i przynależące do systemu powinny także
pozwalać prognozować. Prawu doboru naturalnego zarzuca się właśnie (Popper), że nie pozwala
przewidywać i wysnuwać testowalnych konsekwencji [Zob. 7, ss. 362-366]. Na temat
prewidystycznej funkcji nauk przyrodniczych pisałem w [30, ss. 155-158].
4
Na temat wyjaśniania celowościowego w biologii zobacz [32, ss. 33-90]
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emergentyzm, teleonomia, paradygmatyczny (T. S. Kuhn) czy społeczny (P. K.
Fayerabend) charakter teorii naukowych. Z perspektywy dnia dzisiejszego, pogląd
radykalnie redukcjonistyczny wydaje się utopijnym i niemożliwym do zrealizowania
programem badawczym, co potwierdzają zarówno filozofowie (W.V.O. Quine) [16,
ss. 35-70], jak i filozofujący fizycy (E. Schrödinger)5. <49>
Spór o redukcjonizm jest jednak rozległy i trudny, dlatego większość autorów
przyjmuje stanowiska pośrednie pomiędzy różnymi płaszczyznami zachodzenia
redukcji. Stąd wyróżnia się redukcjonizm ontologiczny, epistemologiczny i
metodologiczny6. Najbardziej łagodną postać redukcjonizmu stanowi jego odmiana
ontologiczna, powszechna nie tylko w środowisku fizyków, ale także biologów i
przedstawicieli innych nauk przyrodniczych i społecznych. Jest to pogląd najsłabszy,
jeżeli chodzi o wywierany wpływ na praktykę badawczą, ponieważ nie podważa
autonomii poszczególnych nauk, ale za to najsilniejszy poznawczo. Zgodnie z nim,
wszystko, co istnieje, czyli byt najogólniej pojęty, ma jedną i tę samą naturę
materialną. Nie istnieje, zgodnie z tym poglądem, żaden czynnik działający w
świecie biologicznym czy świecie nauk społecznych, który nie pochodziłby ze świata
nieożywionego. Świat jest materialny w całej swojej rozciągłości, począwszy od
najbardziej podstawowych elementów, do najbardziej skomplikowanych struktur,
jakimi są ludzka świadomość, uczucia i wiedza.
Mocniejszy jest redukcjonizm teoriopoznawczy, który głosi, że prawdziwe
poznanie, głębokie wyjaśnienia i autentyczne zrozumienie świata może nastąpić
tylko i wyłącznie poprzez odwołanie się do najbardziej podstawowych praw,
rządzących rzeczywistością materialną, czyli praw formułowanych w ramach fizyki.
Trzecią odmiana redukcjonizmu jest redukcjonizm metodologiczny. Nie tylko
świat jest materialny, nie tylko możemy go poznawać poprzez prawa rządzące
materią, ale także nie możemy go poznawać inaczej. Nauki społeczne powinny być
zredukowane do nauk biologicznych, nauki biologiczne do nauk chemicznych a te
ostatnie do nauk fizycznych. Poszczególne działy tej ostatniej - do innych, jak na
przykład termodynamika do mechaniki statystycznej [10, s. 295]. Redukcjonizm
metodologiczny polega zatem na wyjaśnianiu7 jednej teorii (wtórnej) w terminach
innej teorii (pierwotnej), która jest bardziej podstawowa. Taki typ wyjaśniania
nazywany jest także redukcją interteoretyczną lub wyjaśnianiem interteoretycznym.
Redukcja metodologiczna może mieć dwie postacie: redukcji
interteoretycznej jednorodnej i niejednorodnej [10, ss. 296-298]. Pierwsza polega na
rozszerzaniu klas przedmiotów A, których dotyczy teoria X, na inne klasy
przedmiotów B, C... przy założeniu, że wśród obiektów należących do klas B, C...
zachodzi jakościowe podobieństwo do przedmiotów należących do klasy A.
Przykładem, jaki podaje Nagel, jest poszerzenie opisów i wyjaśnień mechaniki
odnoszących się do ruchu punktów materialnych na inne klasy obiektów, jak ciała
sztywne oraz sprężyste. Według Nagla, pomiędzy obiektami tych klas (A - punktów
materialnych, B - ciał sztywnych i C - ciał sprężystych) zachodzi jakościowe
podobieństwo.

5

„Z wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się o budowie materii ożywionej, wynika, iż nie powinniśmy
się spodziewać, by jej funkcjonowanie dało się sprowadzić do zwykłych praw fizyki” [20, s.93].
Zobacz także [7, s. 153]
6
E. Mayr nazywa te trzy płaszczyzny redukcji: constytutive reduction, explanatory reduction i theory
reduction [8, ss. 10-11]. Czyżewski wyróżnia tylko dwie płaszczyzny ontologiczną i metodologiczną
[1].
7
Na temat struktury logicznej wyjaśniania pisałem w [30, ss. 145-153].
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Drugi typ redukcji, bardziej kontrowersyjny, dotyczy wyjaśniania cech
obiektów należących do klasy D, wyjaśnianych dotychczas z powodzeniem przez
teorię wtórną Y, w terminach teorii pierwotnej X. Trudność polega w tym wypadku
na tym, że teoria Y może mieć bogatszy słownik niż teoria X i na gruncie teorii X
może nastąpić zubożenie zarówno opisu, jak i wyjaśnień zdarzeń zachodzących w
klasie przedmiotów D. Jako przykład może posłużyć tutaj usiłowanie wyjaśniania
zjawiska zmiany barwy i zapachu odczynników podczas reakcji chemicznej w
języku równań mechaniki kwantowej. Z wiadomych względów, w takim wyjaśnieniu
nie pojawią się w ogóle takie pojęcia jak zapach, czy kolor.
Redukcja niejednorodna budzi najwięcej dyskusji i jest w sensie ścisłym
przedmiotem „sporu o redukcjonizm”. Polemika dotyczy w szczególności nauk
biologicznych, czyli dotyczących przyrody ożywionej, która zdaniem
antyredukcjonistów nie może być <50> opisywana i wyjaśniana językiem fizyki.
Na
terenie
teorii
chaosu
wypracowywane
jest
stanowisko
antyredukcjonistyczne na płaszczyźnie metodologicznej [28, s. 265]. Konsekwencją
dynamiki nieliniowej jest zaprzeczenie, jakoby mechanika kwantowa mogła
wyjaśniać rzeczywistość na dostatecznie głębokim poziomie zjawisk, nie może więc
zgłaszać roszczeń do ostatecznej eksplanacji obiektów przynależących tradycyjnie
do innych nauk. Fizyka powinna najpierw uporać się ze swoimi problemami. Zarzut,
który można sformułować w tej sytuacji w kierunku dynamiki nieliniowej mówi, że
skoro wskazując na paradaksy mechaniki kwantowej (mówiąc językiem T.S. Kuhna:
anomalie), odmawia jej kompetencji w wyjaśnianiu innych teorii naukowych, to być
może sama chce przejąć taką rolę.
Status metodologiczny teorii chaosu wymaga jeszcze analizy. Jawi się ona
bowiem w pracach jednych autorów jako dziedzina matematyki, innych - chemii,
fizyki, czy filozofii. Jej sposób myślenia i aparat matematyczny jest aplikowany w
ekonomii i medycynie. Eksplikacji wymaga także sposób i rodzaj budowanych
wyjaśnień oraz charakter wyprowadzanych praw; analiza taka przekracza jednak
ramy tego artykułu.
Teoria chaosu może być traktowana węziej, jako nauka matematyczna, a
zatem przynależąca do nauk formalnych. W takim ujęciu stanowi język służący do
opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących na wszystkich szczeblach
organizacji materii podobnie. Na gruncie biologii, chemii, ekonomii czy innych nauk
przybiera wtedy rolę formalizmu, przy pomocy którego formułuje się zdania tych
nauk.
Wyjaśnienia dynamiki nieliniowej nie są budowane na terenie jednej nauki,
roszczącej pretensje do bycia nauką pierwotną. Teoria chaosu stanowi raczej nowy
paradygmat prowadzenia badań, niż dyscyplinę naukową z tym zastrzeżeniem, że
paradygmaty nie wykluczają się wzajemnie, jak chcieli klasycy teorii rewolucji
naukowych i można wypracowywać stanowisko wspólne [28, s. 186]. Teoria chaosu
zatem nie wzmacnia redukcjonizmu w jego postaci metodologicznej, ponieważ nie
postuluje redukcji terminów nauk wtórnych do pierwotnych. W tym ujęciu, nauki
wyjaśniają rzeczywistość w sposób komplementarny, na wielu poziomach
organizacji materii.
W
aspekcie
epistemologicznym
dynamika
nieliniowa
wspiera
antyredukcjonizm z wymienionego powyżej względu: komplementaryzmu opisów i
autonomii metod badawczych i eksplanacji poszczególnych nauk. Poznanie naukowe
nie stanie się doskonalsze, a wiedza bardziej dogłębna przy użyciu narzędzi
badawczych wyłącznie fizyki. Jak pokazuje teoria chaosu, dociekanie prawdy o
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zjawiskach może być wręcz zaciemnione i zamazane używaniem tylko aparatu
poznawczego mechaniki kwantowej.
Stanowisko redukcjonizmu ontologicznego wydaje się natomiast w teorii
chaosu zyskiwać nowe wsparcie. Samoporządkowanie się układów chaotycznych i
naturalność wyłaniania się porządku z bezładu wyjaśnia procesy samoorganizacji
materii. Niepotrzebny jest zatem żaden czynnik witalny, mający znaczenie w
procesie powstawania życia z materii nieożywionej (abiogenezy). Wskazanie na
pierwotne tworzywo rzeczywistości, jaką jest dynamiczna, fluktuująca materia,
sugeruje materializm. Trudno jednak w filozofii ostatniego stulecia od materializmu
się uwolnić. Teoria chaosu nie czyni w tym wypadku wyłomu. Materialistycznie
można interpretować sposób, w jaki Prigogine i Stengers mówią o uprawianiu nauki,
jako o dialogu z przyrodą. Człowiek stawia pytania, a nauka na nie odpowiada.
„Dialog z przyrodą, zapoczątkowany przez naukę klasyczną, która widziała w niej
automat, nabrał całkowicie innego charakteru. Czynność egzaminowania przyrody
jest teraz rozumiana jako część jej wewnętrznej aktywności” [15, s. 321].
<51>
PODSUMOWANIE

W artykule podjęto próbę zarysowania głównych założeń teorii chaosu oraz
określenia jej wpływu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz spór o
redukcjonizm. Z punktu widzenia ontologii, w dynamice nieliniowej szczególnie
interesujący jest powrót do ciągłościowego monizmu w opozycji do atomizmu.
Dominuje również zdecydowany indeterminizm oraz wsparcie dla ewolucji i
abiogenezy jako naturalnych procesów wyłaniania się porządku z bezładu. W sporze
o redukcjonizm teoria chaosu lokuje się po stronie stanowiska redukcjonizmu
ontologicznego oraz stanowiska antyredukcjonizmu metodologicznego i
epistemologicznego. Chociaż charakter tego stanowiska nie jest oryginalny, to
argumenty na jego rzecz są nowe i istotne.
Przy całym zaangażowaniu teorii chaosu w wyjaśnianie rzeczywistości i
pomimo chęci uznania dynamiki nieliniowej za model mogący służyć do
adekwatnego opisu realności, należy mieć pełną świadomość, że jest to tylko jeden z
modeli, jedynie przybliżających prawdę na pewnym stopniu abstrakcji. W
następnych dziesięcioleciach badacze mogą wyprowadzić kolejne modele i teorie
wyjaśniające, odkrywające kolejne, nieznane obecnie warstwy rzeczywistości.
Teorie te prawdopodobnie w znaczący sposób będą wpływały także na filozofię.
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SOME ONTOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE THEORY OF CHAOS
AND REDUCTIONISM’S DISPUTE
Theory of Chaos is not only a new paradigm of science but also inspires philosophical
consideration on reality. The most interesting in this context issues are some consequences of theory
of chaos like monism, indeterminism or evolutionism. This theory has also significant influence on
reductionism’s dispute opting for ontological reductionism (materialism) and supplying new
arguments against methodological reductionism and epistemological one.
Recenzenci:

prof. dr hab. Ludwik Kostro, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Gdański
dr hab. Stefan Zabieglik, Zakład Nauk Filozoficznych, Politechnika Gdańska

15

