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Pojęcie natury Pojęcie natury 

w naukach społecznych



struktura wystąpienia

1) jak jest rozumiana natura 

w naukach społecznych?

2) czy termin „natura” jest 2) czy termin „natura” jest 
kryterialny?

3) jakie funkcje pełni pojęcie natury 

w naukach społecznych?



wstępne uwagi terminologiczne

• „natura” - „przyroda”  

(gr. physis, łac. natura rerum)

1) źródło (podstawa, zasada), 

według której rzeczy istnieją według której rzeczy istnieją 

i zachowują się w określony sposób 
(znaczenie pokrewne do arche)

2) ogół wszystkich istniejących rzeczy 
(kosmos)



wstępne uwagi terminologiczne

• „natura” – „istota rzeczy”

1) cechy, identyfikowane jako 
konstytutywne dla danej rzeczy

2) prawa i zasady wyjaśniające 

funkcjonowanie świata;

3) norma (zbiór norm)



jak  jest rozumiana natura 

w naukach społecznych?

• w odniesieniu do człowieka:

1) biologiczne uposaŜenie człowieka: te cechy

(właściwości, predyspozycje, procesy, czynności), (właściwości, predyspozycje, procesy, czynności), 

które dzieli on ze światem przyrody

2) istota bycia człowiekiem: te cechy, 

które są wspólne wszystkim ludziom i tylko im, 

i które oddzielają ich od wszelkich innych bytów



1) natura jako istota człowieka

• substancjalistyczne 

i antysubstancjalistyczne pojęcie natury

„pewna konfiguracja rozmaitych – niekiedy 
wzajemnie neutralnych, niekiedy wzajemnie wzajemnie neutralnych, niekiedy wzajemnie 
niezgodnych – predyspozycji, z których kaŜda 

z osobna ma niejako na oku określony, własny cel, 
czyli określoną funkcję przystosowawczą”

(Tadeusz Bielicki o antysubstancjalistycznym
pojęciu natury ludzkiej u socjobiologów)



1) natura jako istota człowieka

• które cechy moŜna uznać 

za konstytutywne dla natury ludzkiej?

• czy istnieją takie cechy konstytutywne • czy istnieją takie cechy konstytutywne 

dla natury ludzkiej, które decydują 

o wyjątkowości i wyŜszości ludzi 

wobec innych bytów?





2) natura jako wrodzoność 

(dziedziczność)

• gr. phya

1) indywidualne lub gatunkowe

cechy fizyczne i psychiczne jednostki, cechy fizyczne i psychiczne jednostki, 

właściwe jej od urodzenia, 

a nie nabyte w trakcie Ŝycia 

ani pod wpływem środowiska

2) uposaŜenie genetyczne



3) natura jako cechy endogenne

„endogenna” jest ta właściwość, 

która swoje pochodzenie zawdzięcza 

określonym czynnikom wewnętrznym 
(„naturalnym”): 

anatomicznym, fizjologicznym, konstytucjonalnym 

lub genetycznymlub genetycznym

„egzogenna” - jest ta właściwość, 

która swoje pochodzenie zawdzięcza 

określonym czynnikom zewnętrznym: 

nabytym w toku wychowania, powstałym w wyniku 
oddziaływań środowiska, spowodowanym danymi 
okolicznościami Ŝyciowymi (losowymi)



4) natura jako zachowania 

spontaniczne

• niezamierzone

• podjęte bez określonej intencji i celu

• nieumyślne

• nie zaplanowane• nie zaplanowane

• w niewielkim stopniu albo wcale 
niekontrolowane

• swobodne

• nienarzucone

• samorzutne



5) natura jako rasa

• arabskie ras - „ród”

• fr. race, wł. razza

• w odniesieniu do Homo sapiens:

„odmiany wydające przy skrzyŜowaniu „odmiany wydające przy skrzyŜowaniu 

potomstwo płodne, 

wskutek czego powstają mieszańcy” 

(Jan Czekanowski)



czy pojęcie natury 

jest kryterialne?

1) odróŜnienie natury 

jako tego, co wrodzone, jako tego, co wrodzone, 

od tego, co nabyte





czy pojęcie natury 

jest kryterialne?

2) „perfidna dialektyka” 

opozycyjnych terminów opozycyjnych terminów 

„natura” i „kultura”





pomimo niekryterialności, 

pojęcie natury jest uŜywane 

w naukach społecznych, 

poniewaŜ pełni w nich waŜne funkcje

1) opis

(?)

2) Wyjaśnianie2) Wyjaśnianie

3) wartościowanie

4) formułowanie norm




