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Kategoria natury była od czasów starożytności wyróżnionym toposem kul
tury zachodniej, wokół którego kształtowała się myśl filozoficzna, teologiczna, 
naukowa i techniczna. Służyła ona do wyodrębnienia i wartościowania porząd
ku naturalnego w odniesieniu do wielu obszarów rzeczywistości (do kultury, 
cywilizacji, techniki, łaski, obyczaju itd.). Element normatywny w rozumieniu 
natury był wyraźnym rysem klasycznego jej pojęcia: natura była ujmowana 
jako ideał, miara, norma. Usprawiedliwiało to odniesienie pojęcia natury do 
głównych rodzajów aktywności człowieka: poznawczej, praktycznej, wytwór
czej, a więc także do podstawowych kategorii filozoficznych - prawdy, dobra 
i piękna. 

Funkcje odgraniczające (deskryptywne) i wartościujące (preskryptywne) 
tej kategorii zostały zakwestionowane współcześnie w wyniku głębokich zmian 
teoretycznych (głównie filozoficznych) oraz nowych możliwości projektów cy
wilizacyjnych, głównie w obszarze tego, co techniczne, np.: inżynieria genetycz
na, bionika, nanotechnologia, techniczna reprodukcja przyrody, chemiczne 
syntezy sztucznych pierwiastków, sztuczna natura. Pojawiają się więc postulaty, 
by zrezygnować z kategorii, która straciła swoje wyraźne kontury i posiada już 
tylko wartość historyczną, ewentualnie wartość wygodnego (bo nieokreślonego 
wyraźnie) narzędzia w dyskusjach ideologicznych. Obrońcy klasycznego poję
cia natury będą jednak wskazywać, że istnieją obszary badań teoretycznych, 
w których trudno jest zrezygnować z tej kategorii, np. w metafizyce, antropo
logii, etyce, tłumacząc przy okazji, że tam, gdzie nie ma natury, nie ma też 
i normy. Stan kontrowersji otwiera pole dyskusji, w którym stawiane są po 
raz kolejny pytania: czy można sformułować, a jeżeli tak, to jakie są kryteria 
wyróżniające porządek naturalny i sztuczny? czy kategoria naturalności/sztucz
ności jest wewnętrznie zróżnicowana (np. stopniowalna)? czy natura jest mia
rodajnym porządkiem, który umożliwia człowiekowi zrozumienie siebie w rela-
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cji do niej i swoich wytworów (sztuki, techniki)? czy można „nowocześnie" 
bronić tezy o jedności natura naturans, natura natwatal czy poza naturą po
siadamy instancję, do której moglibyśmy się odwoływać w krytyce manipulacji 
technicznej? czy w każdym projekcie technicznym musimy zakładać, że może
my zdać się na współdziałanie przyrody? Czy ona jest niezawodna? 

To tylko przykładowe pytania, które zostały podjęte w tym tomie, stano
wiącym owoc sympozjum „Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne", które 
odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 13-
14 listopada 2008 r. Organizatorami sympozjum byli Instytut Filozofii i Nauk 
Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 

Książkę otwiera tekst ks. abp. Józefa Życińskiego, przedstawiający aktualny 
kontekst filozoficzno-kulturowy, chrakteryzowany przez odrzucenie racjonal
ności klasycznych ujęć natury i normy z pozycji postmodernizmu i neopragma-
tyzmu. Kwestionowane są w nich możliwości racjonalnego poznania przyrody, 
sensu rzeczywistości (nihilizm), możliwości poznania prawdy i sformułowania 
obiektywnych i absolutnych norm moralnych. Aspektywną eksplikację wyróż
nionych kategorii oraz sformułowania siatki typowych problemów dyskutowa
nych w kontekście określenia relacji między kategoriami natury i normy w prze
strzeni filozofii przyrody i filozofii nauki przedstawia tekst ks. Zygmunata Haj
duka. Rekonstrukcja ta zawiera m.in. problem relacji fakt-norma, problem re
lacji natura-wartość-norma, problemowe rozumienia przyrody, określenie trud
ności w przeciwstawieniu porządku naturalnego i porządku technicznego. 
Stanisław Judycki przedstawił interesujący przykład eksplikacji relacji natury 
i normy, w której uwypuklił zasadniczą opozycję między nimi. Opozycyjność 
ta jest uwyraźniona w dyskusji zagadnienia hierarchii norm, a szczególnie 
tzw. norm najwyższych (moralnych), charakteru uzasadniania norm (obiekty-
wistyczny i subiektywistyczny), obiektywnego istnienia wartości i ufundowanych 
na nich norm, relacji między podmiotem a wartością i normą. Wynik dyskusji 
jest przedstawiony w obrazie różnicy między kosmosem fizycznym a kosmosem 
aksjologicznym (zawierającym obiektywnie istniejące wartości i normy). 

Problem normatywnego charakteru biologicznej natury człowieka w kontekś
cie technicznych możliwości jej modyfikowania ukazuje s. Barbara Chyrowicz. 
W tym celu określa typologię interwencji zmieniających naturę ludzką oraz for
mułuje moralne kryterium dopuszczalności/niedopuszczalności ingerowania w na
turę ludzką, które odwołuje się do zmian natury działania ludzkiego. Pojęcie 
natury odgrywa także kluczową rolę w dyskusjach toczonych w ramach nauk 
społecznych. Agnieszka Salamucha wyodrębnia zasadnicze sensy tego pojęcia 
(natura jako istota człowieka, natura jak wrodzoność, natura jako zachowanie 



spontaniczne), dyskutuje jego podstawowe funkcje (opisującą, wyjaśniającą, war
tościującą i normatywną) oraz zastanawia się nad kryterialnością pojęcia natury. 

Aktualne kontrowersje wokół normatywnej roli kategorii natury w syste
mach teoretycznych (nauce, filozofii) oraz w etyczno-technicznej działalności 
człowieka można potraktować jako problem w rozumieniu natury jako kate
gorii limitacyjnej („natura jako granica"). Wówczas pytaniami ukierunkowu
jącymi dyskusję, odpowiednio do wyróżnionego obszaru, mogą być: 

1) Natura jako granica poznania świata. Czy istnieje naturalna granica 
zdolności poznawczych człowieka? 

2) Natura jako granica rozwoju techniki. Czy istnieje naturalna granica 
działalności technicznej? 

3) Natura jako granica wolności człowieka. Czy istnieje naturalna granica 
przekształcania rzeczywistości przyrodniczej? 

Pytania te zostały podjęte w tekstach Roberta Piłata, Michała Tempczyka, 
Piotra Stępnia i Andrzeja Kiepasa. Robert Piłat negatywnie odpowiada na py
tanie o granice rozwoju wiedzy, wskazując na systematyczny wzrost problemów 
naukowych i przedmiotów badań wraz z przyrostem wiedzy naukowej. Argu
mentuje na rzecz tezy o naturalnych ograniczeniach rozwoju techniki, inspiro
wanej poglądami M. Heideggera i H. Arendt, zgodnie z którą tym naturalnym 
ograniczeniem jest stan, w którym technika zmienia swego twórcę tak, że prze
staje być twórcą techniki, a staje się artefaktem. Michał Tempczyk koncentruje 
się na naturalnych granicach działalności technicznej, identyfikowanych ogólnie 
w prawach i strukturach przyrody, a szczegółowo w aktualnych ograniczeniach 
znaczących projektów technicznych, np. w mikroelektronice, nanotechnologii, 
związanych z własnościami atomowego poziomu budowy materii. Piotr Stępień 
podnosi aktualny problem moralnych granic stosowania technik inżynierii ge
netycznej w obszarze celowych manipulacji w genomie ludzkim. Przeciw takim 
manipulacjom formułuje argument odwołujący się do koncepcji równości ludzi. 
Z kolei Andrzej Kiepas tematyzuje ograniczenia rozwoju techniki w obszarze 
aksjologii i etyki techniki, które przeszły w historii znaczne przeobrażenia: od 
koncepcji moralnej neutralności techniki aż do koncepcji techniki aksjologicznie 
zaangażowanej. W ramach tej ostatniej jest rozwijana kategoria odpowiedzial
ności techniki. Zwrot normatywny i zwrot empiryczny w filozofii techniki jest 
także analizowany przez Jacka Rodzenia. Normatywność techniki jest tutaj eks-
plikowana w ścisłym związku z kategorią natury ujętej w perspektywie histo
rycznych przemian w jej rozumieniu. W obszarze filozoficznych dyskusji różnic 
między bytami naturalnymi a artefaktami lokuje się tekst Pawła Garbacza, w któ
rym podjęta jest dyskusja nad próbą znalezienia takiego pojęcia funkcji, które 
byłoby wspólne dla zjawisk biologicznych i artefaktów. Wynik tej próby jest 



negatywny, pojęcie funkcji bowiem nie może służyć do przerzucenia mostu kon
ceptualnego między światem natury i światem artefaktów. 

Problem natury w kontekście antropologii filozoficznej i przyrodniczej jest 
szczególnie kontrowersyjny ze względu na jego relewantność etyczną i świato
poglądową. Zwraca na to uwagę Katarzyna Adamiak, która rozważa problem 
natury człowieka w kategoriach antropologii H. Plessnera i etyki dekonstrukcji 
J. Derridy. Człowiek jako istota ekscentryczna nie posiada natury w sensie 
kryterialnym; będąc homo absconditus, pozostaje konstytutywnie nieosiągalny 
jak przedmiot wiedzy. Temu stanowi antropologicznemu odpowiada norma-
tywność, nie związana z jakąś metafizyczną naturą człowieka, ale z jego otwar
tością na różne definicje, za które powinien wziąć odpowiedzialność. Z kolei 
Jacek Tomczyk problem natury człowieka przedstawia z punktu widzenia 
współczesnych badań nad filogenezą Homo sapiens, które różnicują się ze 
względu na typ wykorzystywanych metod badawczych (metody genetyczne 
i morfologiczna a afrykański model ekspansji lub model wielomiejscowej ewo
lucji). Przyszłość tych badań antropologicznych w XXI w. będzie determino
wana m.in. komplementarnością wykorzystywanych metod i współpracy róż
nych dyscyplin przyrodniczych. 

Ważnym kontekstem współczesnej dyskusji relacji między naturą i normą 
jest medycyna i filozofia medycyny. Jarosław Sak przedstawia kategorię normy 
(biomedycznej), służącą interpretacji stanów zdrowia i choroby, w ujęciu 
dwóch tradycji: neopozytywistycznej (zmierzającej do uogólnienia wyników 
nauk empirycznych) oraz tradycji uwzględniającej elementy aksjologiczne. 
Pierwsza z nich jest obarczona istotnymi ograniczeniami, które są rozwiązywa
ne po uwzględnieniu świata wartości. Z kolei Jakub Pawlikowski rozważa 
problem relacji natury do nadnatury w kontekście cudów (uzdrowienia) i moż
liwości ich rozpoznawania na bazie współczesnego paradygmatu medycznego 
oraz procedur rozpoznawania cudów w Kościele katolickim. Analiza decyzji 
lekarskich w sprawach niewyjaśnionych uzdrowień prowadzi do wniosku, że 
opierają się one na przesłankach względnych i nie dają absolutnej pewności. 

Prezentowany w niniejszej pracy zestaw problemów stanowi w sumie niewiel
ki wycinek złożonej i bogatej problematyki, jaka narosła wokół kategorii natury 
i normy oraz ich wzajemnych relacji. Problematyka ta nie ma jedynie waloru 
historycznego, ale jest stałym elementem współczesnych systemów teoretycznych, 
systemów kulturowych, światopoglądów i religii. Analizowanie jej w uaktualnio
nych kontekstach jest niezmiennym zadaniem filozofii. Mam nadzieję, że przed
stawiona tutaj próba refleksji choć w niewielkim stopniu wypełnia to zadanie. 
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