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PRZYCZYNEK DO KRYTYKI
TENDENCJI NAUKOCENTRYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ
OCHRONIE PRZYRODY*

1. UWAGI WSTĉPNE

Celem niniejszej pracy jest krytyka naukocentrycznego1 podejĞcia do
ochrony przyrody. Próbując okreĞliü moĪliwy teoretyczny status (rangĊ)
nauki ze wzglĊdu na warunkowanie przez nią teorii i praktyki ochrony przyrody (dalej skrót: OP), wyróĪniam cztery pozycje nauki:
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i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; adres do korespondencji: Dom Studenta
Zaocznego UMCS, pokój 208, ul. SowiĔskiego 17, 20-040 Lublin; email: apk83@interia.pl
*
Serdeczne podziĊkowania za uwagi wniesione w trakcie powstawania artykułu składam drowi
hab. Zbigniewowi Wróblewskiemu, Jego Ekscelencji ks. prof. Józefowi ĩyciĔskiemu i prof.
Pawłowi Kawalcowi. PodziĊkowania składam takĪe drowi hab. Bogdanowi Lorensowi za Īyczliwe
umoĪliwienie pisania artykułu.
1
Narzucaü siĊ moĪe pytanie, dlaczego uĪyłem takiego właĞnie okreĞlenia, kiedy moĪna by
wykorzystaü wyraĪenie bliskoznaczne powszechnie wystĊpujące w pracach filozoficznych, które
byłoby bardziej zrozumiałe, mianowicie „scjentyzm”. Scjentyzm w OP znaczyłby jednak traktowanie nauki jako jedynego warunku OP, „naukocentryzm” zaĞ ma byü pojĊciem szerszym i oznaczaü skłonnoĞü do traktowania nauki jako warunku koniecznego i wystarczającego, ale takĪe
słabsze wersje przekonaĔ, wyszczególnione w uwagach wstĊpnych jako punkty II i III. Jeszcze
ogólniej: naukocentryzm to przekonanie, Īe nauka odgrywa w OP rolĊ uprzywilejowaną. Nie
oznacza to jednak, Īe w pewnym zakresie moĪliwoĞci definiowania scjentyzmu te dwa okreĞlenia
nie mogą mieü podobnych znaczeĔ (przy odpowiednim kontekĞcie) jako pojĊcia o zakresach
krzyĪujących siĊ w istotnym stopniu, tym bardziej Īe scjentystyczne przekonania od czasów
Pearsona przeszły ewolucjĊ do wersji bardziej łagodnych. Pełniejsze wyjaĞnienie tego, co rozumiem pod terminem „naukocentryzm”, w punkcie 2.
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I.
II.
III.
IV.

konieczna i wystarczająca
konieczna (ale niewystarczająca)
wystarczająca (ale niekonieczna)
niekonieczna i niewystarczająca (ale moĪliwa)

Argumentacja bĊdzie polegaü na wskazaniu racji za przyjĊciem pozycji
najsłabszej – IV.
Celem niniejszego dyskursu nie jest okreĞlenie natĊĪenia tendencji naukocentrycznej. PrzyjmujĊ, Īe tendencja ta jest aktualnie najsilniejsza w historii
praktyki OP i jej teorii i Īe prawdopodobne jest nasilenie tej tendencji
w przyszłoĞci. Moim celem nie jest teĪ bronienie postulatów programu skrajnej socjologizacji nauki czy teĪ tezy emotywistycznej, Īe nauki nie mówią
o samym przedmiocie, ale o swoim nastawieniu do przedmiotu. Moim zamierzeniem nie jest w koĔcu negowanie moĪliwoĞci wykorzystywania nauki
do realizacji i uzasadniania celów OP2. NaukĊ jako taką uwaĪamy za potĊĪne
i potencjalnie cenne narzĊdzie w ochronie przyrody, a argumentacja ma na
celu jedynie osłabienie nadawanego jej uprzywilejowanego charakteru i deprecjonowania przez to pozanaukowych Ğrodków i paradygmatów obecnych
w teorii i praktyce OP, które uznajĊ za narzĊdzia mogące byü równie skuteczne co nauka.
Wskazanie podstawowych moĪliwoĞci i ograniczeĔ nauk przyrodniczych
jest racją dla stwierdzenia, Īe dla faktycznej OP nauka nie wystarcza, głównie dlatego, Īe nie dostarcza aksjologicznych podstaw dla OP i jako taka nie
implikuje skutecznej realizacji celów OP3. PrzyjmujĊ zatem, Īe warunek wystarczalnoĞci nauki jako narzĊdzia OP jest zasadnie zanegowany (tym samym odrzucam pozycje I i III). Z tego powodu w niniejszym dyskursie koncentrujĊ siĊ na zanegowaniu warunku koniecznoĞci. Nastąpi to poprzez analizĊ odwołującą siĊ do wybranych stanowisk filozoficznych pojawiających
siĊ w róĪnych kontekstach współczesnej problematyki OP i filozofii przyrody. PrzedstawiĊ 10 krytycznych argumentów o układzie horyzontalnym
w stosunku do roboczo sformułowanej „tezy naukocentrycznej” (dalej skrót:
TN). Mimo Īe krytyka dotyczyü bĊdzie głównie koniecznoĞci nauki (pozycja
II), chciałem jednak zachowaü w TN takĪe moĪliwoĞci I i III, gdyĪ zbiór
2
Adresatami krytyki nie bĊdą zatem pracownicy naukowi korzystający skutecznie z osiągniĊü
nauk przyrodniczych przy realizacji celów OP, o ile uznają moĪliwoĞciowy (a nie koniecznoĞciowy) charakter uprawianej przez siebie nauki oraz jej niewystarczalnoĞü.
3
Zob. A.P. K u b i a k, Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowoĞci w ochronie przyrody, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7 (2010), z. 2, s. 147-162.
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tych trzech tez (poz. I, II i III) pełniej wyraĪa to, co nazywam naukocentryzmem. Za TN przyjąłem tu nastĊpujące zdanie: „Nauka jest koniecznym
lub wystarczającym narzĊdziem ochrony przyrody”. Pomimo jej metaforycznego i ogólnikowego charakteru uznajĊ, Īe w moĪliwie wiernym (choü ograniczonym) stopniu reprezentuje przekonania, postulaty i aktywnoĞü w duchu
scjentyzmu4 obecne w OP 5.
UwaĪam, Īe krytyka naukocentryzmu w OP moĪe przebiegaü na trzy
sposoby:
– Krytyka filozoficznych obrazów Ğwiata i Ğwiatopoglądów mogących przyczyniü siĊ do degradacji Ğrodowiska (np. krytyka kartezjaĔskiego rozumienia materii).
– Krytyka pozytywistycznego modelu nauki, wskazanie błĊdów w wykorzystywaniu osiągniĊü nauki i propozycja alternatywnych modeli nauki
i zarządzania nią (np. Henryka Skolimowskiego krytyka nauki XX w.).
– Wskazanie na niekoniecznoĞü obecnoĞci nauki w formułowaniu i realizacji celów OP i podniesienie przez to rangi (czĊsto deprecjonowanych
poprzez dominacjĊ nauki) rozwiązaĔ alternatywnych, niezwiązanych ĞciĞle z naukami przyrodniczymi.
Pierwsze dwa sposoby uznajĊ za bogato opracowane, dlatego niniejszy
dyskurs skupia siĊ na sposobie trzecim, który dotychczas był słabo (jeĞli
w ogóle) eksplorowany przez akademickich ekofilozofów, a bĊdący cennym
uzupełnieniem dla dwóch pozostałych sposobów.

4

Por. przypis 1.
Tendencja do gloryfikowania nauki wystĊpuje w szerszym niĪ problematyka OP zakresie
uprawiania nauk. Wymownym przykładem metaforycznej werbalizacji przekonaĔ scjentystycznych
wĞród naukowców (spoza obszaru OP) jest metafora umieszczona w tytule serii szkoleĔ organizowanych w 2010 r. przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku NaukowoTechnologicznego, mianowicie „Nauka fundamentem przyszłoĞci” (http://www.lpnt.lublin.pl/
p_nfp.html [01.05.2010]). Podobne nazwy projektów, szkoleĔ nie są niczym nadzwyczajnym w
Ğrodowisku naukowym. Skłaniają one do przyjĊcia przekonania, Īe nauka jest podstawą lepszej
przyszłoĞü ludzkoĞci, fundamentem kultury, wiedzy, zdrowia, szczĊĞcia, etc. Interesujące jest tu to,
Īe za jeden z głównych celów podano przygotowanie uczestników szkolenia do komercjalizacji badaĔ, co paradoksalnie przenosi naukĊ z pozycji fundamentu na pozycjĊ narzĊdzia biznesu na
usługach polityki i wolnorynkowych gier.
5
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2. DEFINICJE
2.1. Nauka, definiowana ogólnie, jest to czynnoĞü i wytwór wyspecjali-

zowanego, planowego poznania6. Elementy, do których termin ten siĊ odnosi,
to np. jĊzyk formalny systemu, metoda, instytucja (forma organizacyjna),
poznanie o charakterze odkrywczym, poznawcza działalnoĞü, system prawd
naukowych (teorie)7. ZawĊĪając na potrzeby dyskursu zakres definiowanego
terminu, uwzglĊdniam tylko nauki sklasyfikowane przez UNESCO8 jako
„przyrodoznawstwo i technologia”, np. ekologiĊ, nauki fizyczno-chemiczne,
inĪynieriĊ. Nie biorĊ pod uwagĊ nauk humanistycznych (w tym psychologii,
socjologii i filozofii) oraz logiki i matematyki, stosowanych inaczej niĪ jako
narzĊdzia w obrĊbie nauk przyrodniczych.
2.2. Konieczne narzĊdzie OP oznacza, Īe jego uĪycie stanowi warunek
konieczny rozpoznania przyrody i przyczyn jej degradacji, a nastĊpnie zaprojektowania działaĔ OP lub warunek konieczny realizacji (wdraĪania)
projektu działaĔ OP. UwaĪam, Īe warunku koniecznoĞci nie powinno siĊ
rozumieü jako jakiejĞ formy determinizmu, gdyĪ warunek ten nie mówi
o stałym nastĊpstwie jednej klasy zjawisk po drugiej w sensie pozytywnym.
Ponadto determinizm (w sensie Ğcisłym) przysługuje teoriom naukowym9.
Mniej ryzykowne byłoby rozpatrywanie warunku koniecznoĞci w kategoriach jakiegoĞ rodzaju przyczynowania w sensie filozoficznym.
2.3. Przyroda to jedna z dwóch nazw (druga to „natura”) stosowana w jĊzyku polskim dla wyodrĊbnienia dwóch podstawowych znaczeĔ greckiego
terminu [ºg^j (physis) i łaciĔskiego natura. „Przyroda” oznacza zespół
naturalnych widzialnych rzeczy („natura” – zasadĊ, istotĊ tych rzeczy)10.
W kontekĞcie tej dychotomii skłonni jesteĞmy definiowaü przyrodĊ głównie
jako zbiór rzeczy bĊdących w relacjach, włączając jednak do referencji
terminu „przyroda” takĪe zasadĊ(-y) tych rzeczy. WaĪniejszym od podziału
rzecz/jej istota jest to, aby za przyrodĊ uznaü byty i zjawiska podobne do
idealnego typu „naturalnego” (cecha – w jak najmniejszym stopniu bĊdą to
ludzkie artefakty) i tą cechĊ uznajĊ za swoistą dla desygnatów terminu
„przyroda” w moim rozumieniu. W ujĊciu biologicznym przyroda to Ğwiat
Zob. S. K a m i Ĕ s k i, Nauka i metoda. PojĊcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998 s. 13.
TamĪe, s. 14-15.
8
TamĪe (za: Thesaurus, wyd. J. Aitchison, Paris 1977), s. 270.
9
M. H e l l e r, T. P a b j a n, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007, s. 105.
10
Z. W r ó b l e w s k i, Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony
przyrody, Lublin 2010 s. 17.
6
7
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materialny otaczający człowieka, podlegający nieustającej przemianie wskutek działania procesów chemicznych, fizycznych, krąĪenia materii i energii11. TakĪe w tym ujĊciu zawĊĪa siĊ zakres definiowanego terminu wyłączając z niego wytwory powstałe jako efekt Ğwiadomej działalnoĞci człowieka12.
2.4. OchronĊ przyrody utoĪsamiam tu z ochroną Ğrodowiska, choü w sozologii Ğrodowisko jest pojĊciem szerszym (jednoczeĞnie bardziej uwikłanym
w kontekst nauk pozabiologicznych) niĪ pojĊcie przyrody – termin „ochrona
przyrody” uĪywany jest szczególnie w przypadku mówienia o ochronie siedlisk, gatunków, o formach ochrony (parki narodowe, rezerwaty etc.), a terminu „ochrona Ğrodowiska” uĪywa siĊ w kontekstach technologicznym, ekonomicznym, prawnym.
2.5. Naukocentryzm w OP to (charakterystyczne dla niektórych pracowników naukowych i aktywistów zajmujących siĊ OP) przekonania gloryfikujące naukĊ (nadające jej status co najmniej uprzywilejowany), najczĊĞciej
niezwerbalizowane i przyjmowane jako oczywistoĞü, dające siĊ wydedukowaü na podstawie obserwacji praktyk OP13 oraz niektórych nieformalnych
wypowiedzi naukowców zajmujących siĊ OP 14. W myĞl tych przekonaĔ,
11

C. J u r a, Przyroda, [w:] Encyklopedia biologiczna, t. 8, Kraków 1999, s. 467.
Zob. tenĪe, Przyroda, [w:] Leksykon biologiczny, red. C. Jura, H. Krzanowska, Warszawa
1992, s. 411
13
Natura 2000, czyli europejski system tworzenia obszarów prawnie chronionych, które są
wyznaczane w Polsce od 2004 r., opiera siĊ na podstawach naukowych (Polityka Ekologiczna
PaĔstwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008, rozdz. 3, s. 24).
Ramowa umowa miĊdzynarodowa, okreĞlająca podstawowe zasady i wizjĊ globalnej OP, oparta
jest na podstawowych terminach, które są terminami zaczerpniĊtymi z leksykonu nauk
przyrodniczych, a naukowo-techniczne zwroty wysycają wszystkie artykuły konwencji. Są to
terminy i zwroty takie jak: róĪnorodnoĞü biologiczna, zasoby genetyczne, technologia, monitoring
za pomocą technik (zob. Konwencja o RóĪnorodnoĞci Biologicznej. http://www.mos.gov.pl/artykul/
2498_konwencja_o_roznorodnosci_biologicznej/317_konwencja_o_roznorodnosci_biologicznej.html
[02.05.2010]). MoĪna powiedzieü zatem, Īe w jednym z najwaĪniejszych Ğwiatowych dokumentów dotyczących OP jĊzyk naukowo-techniczny przyjĊto za najlepszy standard tworzenia
paradygmatu OP.
14
Przykładami mogą byü wypowiedzi prasowe dwojga naukowców zasłuĪonych dla współczesnej polskiej teorii OP. Prof. L. Tomiałojü (O potrzebie rozwagi i umiarkowania, „Dzikie
ĩycie” 2009, nr 3, s. 18) stwierdza: „[…] poza radykalnymi społeczno-politycznymi «ekoizmami» staü powinna dąĪąca do empirycznego sprawdzania wyników nauka (właĞciwa ekologia)” – mamy tu do czynienia z załoĪeniem, Īe metodologia nauk przyrodniczych jest (najlepszą lub jedyną kompetentną) podstawą wszelkich teorii OP. W dalszej czĊĞci artykułu autor
stwierdza: „Kiedy mamy do czynienia z decyzjami w sprawach opartych na zjawiskach fizykoprzyrodniczych, […] prawda nie koniecznie leĪy poĞrodku. Bywa w posiadaniu tylko jednej ze
stron, tej lepiej poinformowanej”. Z dalszego kontekstu dowiadujemy siĊ jednoznacznie, Īe
chodzi o sprawĊ konfliktu nad Rospudą, a lepiej poinformowaną stroną są ci, którzy posiadają
12
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nauki przyrodnicze traktuje siĊ jako konieczne lub wystarczające narzĊdzie
OP, normatywnie uznając je za „filar” OP. Innymi słowy, nauka jest najbardziej kompetentnym (lub wrĊcz jedynym) Ĩródłem wiedzy o rzeczywistoĞci
„natury”, a tezy naukowe winny byü rozstrzygające (koĔczące dyskusjĊ)
przy wszelkich pytaniach dotyczących problematyki OP. Jak twierdzi B. Latour, problem gloryfikowania nauki w dyskusjach dotyczących problematyki
OP ma swoje Ĩródło w narzucanym przez naukowców przekonaniu, Īe tezy
naukowe są bezdyskusyjnymi faktami, które „mówią same za siebie”15. Autor ten proponuje nauki przyrodnicze traktowaü nie jako proces zdobywania
wiedzy, ale jako negocjacje polityczne16. Naukocentryzmowi towarzyszy
równoczeĞnie traktowanie pozanaukowych metod poznania i działania obecnych w OP jako mniej znaczących dodatków lub nawet fanaberii. Naukocentryzm jest bliski scjentyzmowi, który za jedyny paradygmat naukowoĞci
i racjonalnoĞci uznaje nauki przyrodnicze (nie traktuje siĊ jako Ĩródeł
wiedzy np. teologii, metafizyki). Scjentyzm obecny jest szczególnie w okolicznoĞciach, gdy powołanie siĊ na naukĊ bywa ostatecznym i decydującym
argumentem przy podejmowaniu wyborów i dokonywaniu ocen17; jako
pogląd filozoficzny scjentyzm głosi, Īe nauka jest jedynym sposobem usuwiedzĊ o faktach ekonomicznych i naukowych (zob. tamĪe, s. 19-20). Drugi cytat obrazuje załoĪenie, Īe w dyskusji na temat problemów OP naturalistyczna interpretacja „fizyko-przyrodnicza”
jest najbardziej uprzywilejowaną (kompetentną) formą konceptualizacji przyrody (najbardziej
adekwatnie wyraĪa „prawdĊ”, informacjĊ o przyrodzie). Pani prof. E. Symonides stwierdza
w jednym z wywiadów (zob. E. M i z e r s k i, Przyroda nie nadąĪa, „NiezbĊdnik inteligenta.
Bezpłatny dodatek tygodnika Polityka” 2007 wyd. 13 s. 22): „Staram siĊ powĞciągaü emocje, bo
ochrona przyrody wymaga przede wszystkim wiedzy”. Zaraz po tym dowiadujemy siĊ, Īe chodzi
o wiedzĊ czysto naukową, która tym sposobem uznana jest za najwaĪniejszy warunek OP.
15
B. L a t o u r, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa 2009, passim.
Oto kilka interesujących cytatów obrazujących sprzeciw Latoura wobec naukowo definiowanej
natury jako obiektywnej rzeczywistoĞci zmuszającej nas do podporządkowania siĊ reprezentującym ją faktom: „[…] natura stanowi powaĪną przeszkodĊ, która zawsze powstrzymuje rozwój
debaty publicznej” (tamĪe, s. 27); „[…] nie mamy juĪ do czynienia ze społecznoĞcią «zagroĪoną»
przez odwołanie do jakiejĞ obiektywnej natury” (tamĪe, s. 65); „[…] mając w zanadrzu naturĊ,
chciano uciec siĊ do uĪycia siły, to znaczy rozumu” (tamĪe, s. 97); o naukowcach – „[…] którzy
dyskutują sporo, ale potajemnie, i którzy in fine produkują jedynie niepodwaĪalne fakty” (tamĪe,
s. 110); „producenci dowodów” (tamĪe, s. 110).
16
Według mnie Latour chciałby, aby wiedza naukowa była niezobowiązująca, pozbawiona
obiektywnej prawdziwoĞci. Ja natomiast chciałbym, aby zdąĪała do coraz wiĊkszej obiektywnoĞci (i zgodnoĞci ze stanami rzeczy) i przez to stawała siĊ zobowiązująca. ZaleĪy mi natomiast
na wskazaniu ograniczeĔ w kwestii jej przedmiotu poznania, kompetencji i wpływów. Wiedzy
naukowej nie traktujĊ jako jedynej kompetentnej i najbardziej praktycznej.
17
P. J a r o s z y Ĕ s k i, Scjentyzm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007
s. 982.
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niĊcia wszelkich bolączek człowieka i społeczeĔstwa18. TN moĪe mieü swoje
Ĩródła w podawanych przez H. Skolimowskiego scjentystycznych tezach
racjonalnoĞci pozytywistycznej, takich jak: (i) jednym z najwaĪniejszych
powodów podejmowania działalnoĞci poznawczej jest chĊü osiągniĊcia
postĊpu materialnego19; (ii) wszelką autentyczną wiedzĊ moĪna zdobyü za
pomocą metod nauk wzorowanych na naukach Ğcisłych (najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest ograniczenie siĊ do badania); (iii) akceptowalne są tylko Ğwiadectwa, które dają siĊ wyraziü w terminach nauk Ğcisłych20. Osnową poglądu pozytywistycznego było całkowite zaufanie do
nauki21 i tĊ cechĊ naleĪy przypisaü takĪe naukocentryzmowi jako przyczynĊ
dyskredytującej nieufnoĞci wobec alternatywnych (nienaukowych) propozycji podejmowania problemów Ğrodowiskowych.

3. ARGUMENTY
3.1. ARGUMENT METODOLOGICZNY

WyobraĨmy sobie, Īe TN jest twierdzeniem naukowo dobrze uzasadnionym. Aby tak było, teza ta musiałaby byü wpierw potraktowana jako hipoteza
naukowa, która nastĊpnie zostałaby przyjĊta jako prawdziwa na mocy odpowiednich procedur badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach przyrodniczych. Hipoteza (bĊdąca alternatywą dwóch zdaĔ) brzmiałaby
nastĊpująco: (i) „dla kaĪdego przypadku wystąpienia faktycznej OP jest
prawdą, Īe jeĪeli mamy do czynienia z faktem OP, to mamy do czynienia
z zastosowaniem w nim nauki stosowanej w celach OP” (warunek koniecznoĞci) lub (ii) „Dla kaĪdego przypadku zastosowania nauki w celach OP jest
prawdą, Īe jeĪeli mamy do czynienia z nauką jako narzĊdziem OP, to mamy
do czynienia z faktyczną OP” (warunek wystarczalnoĞci)22.

K a m i Ĕ s k i, Nauka i metoda, s. 110.
PrzyjmujĊ, Īe TN jest mocno związana z uznawaniem za priorytetowe postĊpu materialnego i rozwoju technologii (kojarzonych z oczekiwanym polepszeniem jakoĞci Īycia), gdzie OP
wystĊpuje w roli Ğrodka niezbĊdnego dla zapewnienia przyszłym pokoleniom trwałego i zrównowaĪonego rozwoju cywilizacyjnego.
20
Zob. Z. W r ó b l e w s k i, Kulturowy kontekst krytyki nauki w XX wieku na przykładzie ekofilozofii Henryka Skolimowskiego, „Jarbücher der Antropologischen Wissenschaft” 2004, nr 1, s. 125.
21
W. T a t a r k i e w i c z, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 19888, s. 81.
22
Typy warunków – zob. J.M. B o c h e Ĕ s k i, Współczesne metody myĞlenia, PoznaĔ 1993,
s. 114.
18
19
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( ~NAUKAOP ĺ ~OP ) ∨ ( NAUKAOP ĺ OP )23
Stawiając TN w postaci hipotezy naukowej, napotykamy na szereg problemów:
– Zarówno wyraĪenie „nauka”, jak i „ochrona przyrody” są to nazwy abstrakcyjne, aby poddaü hipotezĊ procedurze badaĔ empirycznych powinny byü to nazwy raczej konkretne.
– Formalnie wystarczyłoby wskazaü jeden przypadek OP o charakterze
nienaukowym, aby odrzuciü hipotezĊ. W naukach przyrodniczych bazuje
siĊ jednak na ocenie istotnoĞci statystycznej, stąd przypadki sprzeczne
z hipotezą nie musiałyby Ğwiadczyü o jej obaleniu – jak jednak stworzyü
teoriĊ przyrodniczego badania korelacji nauki i OP? Co konkretnie badaü,
gdzie i kiedy, ile pobraü prób, czy próby bĊdą losowe, czy zachowana
bĊdzie zasada jednej róĪnicy etc. – okreĞlenie warunków badania jest
w tym przypadku niemoĪliwe.
– Potraktowanie TN jako naukowej oznaczałoby Īe „nauka stwierdza coĞ
o samej sobie” – nierozróĪnienie poziomów semantycznych moĪe prowadziü do paradoksu.
– Stwierdzanie czegoĞ o roli nauki w ochronie przyrody w formie zdania
apodyktycznego (z uĪyciem funktora „musi”, „jest konieczne”) nie odpowiada formalnemu wzorcowi hipotez naukowych (nie uĪywamy w nich
funktorów modalnych).
Pytanie o wizjĊ OP i rolĊ, jaką odgrywa w niej nauka, jest pytaniem o charakterze ogólnym i metaprzedmiotowym. Nasuwają siĊ wątpliwoĞci, czy tak
postawione pytanie w Ğwietle postulatów logicznego empiryzmu ma sens
teoretyczno-poznawczy. Ze wzglĊdu na jego metafizyczny charakter moĪna
by je przekształciü na pytanie pragmatyczno-praktyczne24, np. takie: „Dlaczego traktujemy naukĊ jako konieczne narzĊdzie OP?”. MoĪna by wiĊc
traktowaü TN jako postulat, badaü najwyĪej przyczyny, zakres i okolicznoĞci
jej stwierdzania, analizowaü kiedy i dlaczego jest wyraĪana jako rzekoma
wypowiedĨ o funkcji informatywnej. To jednak oznaczałoby bezsensownoĞü
prowadzenia dyskusji na temat racji przemawiających za przyjĊciem lub
odrzuceniem tej tezy, a tego nie chcemy. Skoro TN nie moĪe byü taktowana
23
Gdyby zamiast alternatywy TN postawiü w postaci koniunkcji, mielibyĞmy do czynienia
z najmocniejszą postacią naukocentryzmu, mianowicie ze scjentyzmem, gdzie nauka byłaby
jedynym warunkiem i Ğrodkiem realizacji OP.
24
Por. Z. H a j d u k, Nowsze tendencje w filozofii nauki oraz filozofii przyrody, „Roczniki
Filozoficzne” 39-40 (1991-1992), z. 1, s. 285
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jako hipoteza w obrĊbie nauk przyrodniczych (z powodu niespełniania
metodologicznego rygoru) o jej prawdziwoĞci lub fałszywoĞci bĊdą rozstrzygaü racje filozoficzno-logiczne.
Z logicznego punktu widzenia wydaje siĊ, Īe TN jest podatna na obalenie, gdyĪ uĪyto w niej kwantyfikatora duĪego, stąd nasuwa siĊ pytanie, czy
postawienie jej w inny sposób (bez uĪycia tego kwantyfikatora) nie byłoby
właĞciwsze. PrzyjĊto jednak tutaj, Īe TN jest wĞród scjentystycznie zorientowanych naukowców przekonaniem uznawanym za prawdziwe, niezaleĪnie
od jego wartoĞci logicznej. PrzyjĊliĞmy, Īe moĪe teĪ wystĊpowaü przekonanie w złagodzonej wersji – przyjĊcie TN jako twierdzenia prawdziwego
w istotnej wiĊkszoĞci przypadków teorii/praktyki OP. WychodzĊ tu z załoĪenia (którego szczegółowe uzasadnienie nie jest celem tego dyskursu), Īe
niektórzy naukowcy (lub decydenci Ğrodowiskowi) praktycznie postĊpują
i myĞlą tak, jakby TN była prawdziwa, nawet kiedy są skłonni przyznaü jej
logiczną fałszywoĞü i metaforycznoĞü. Dlatego w dalszym czĊĞci postaram
siĊ zaprezentowaü zbiór przekonywujących racji nie tyle logicznych czy
naukowych, co filozoficznych, ujĊtych z róĪnych perspektyw.
3.2. ARGUMENT „ Z FAKTÓW”

Po drugiej rewolucji przemysłowej przejawiały siĊ w Polsce, obok naukowych, mniej „specjalistyczne” motywy i metody ochraniarskie. W XX wieku
J.G. Pawlikowski wyróĪniał motywy estetyczny i historyczno-pamiątkowy
oraz – mniej popularny od dwóch wymienionych – przyrodniczo-naukowy 25.
Za współczesnym bogactwem pozanaukowych motywów OP Ğwiadczy teĪ
fakt, Īe w niektórych społecznoĞciach motywy religijne (np. obecne w buddyzmie) są wystarczające dla istnienia skutecznej OP na poziomie lokalnym.
W historii pojawiły siĊ jeszcze (obecne po dziĞ dzieĔ) motywy ideowe,
estetyczne, patriotyczne i społeczne26. Naukowy obraz przyrody i wiedza
o procesach nie była wiĊc warunkiem koniecznym aktywnoĞci ochraniarskiej
na poziomie heurystyczno-motywacyjnym27. Dyskusyjna pozostaje ekstrapolacja stanu historycznego na aktualny, gdzie mamy do czynienia z od25

E. S y m o n i d e s, Ochrona przyrody, Warszawa 2008, s. 67.
Por. tamĪe, s. 68-75.
27
Przykładem metody „nienaukowej” moĪe byü aktywnoĞü wybitnego botanika prof. W. Szafera, który ze swoimi studentami rozwieszał na starych drzewach kapliczki, zamiast niezbyt
skutecznych tabliczek „Pomnik przyrody prawem chroniony” (w zasadzie ta druga takĪe nie jest
metodą naukową, ale prawną).
26
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miennymi od tych sprzed kilkudziesiĊciu lat warunkami gospodarczymi,
społecznymi, technologicznymi i kulturowymi. Wydaje siĊ, Īe obecnie
jesteĞmy postawieni przed odmiennym faktem – „nauka jest prawdziwym
filarem ochrony przyrody, a motywy i scenariusze działania abstrahujące od
nauki są niszowe i archaiczne”. Nawet jeĞli jest to stwierdzenie prawdziwe,
nie wynika z niego, Īe taki stan jest koniecznoĞcią. Nauka moĪe byü postrzegana jako konieczna do utrzymania równowagi miĊdzy globalną konsumpcją a wydolnoĞcią biosfery, jeĞli podtrzymamy głĊboko zakorzenione
w nas załoĪenie, Īe konieczne jest utrzymanie konsumpcji (np. na poziomie
społeczeĔstwa) na aktualnym poziomie. Pozornym zniesieniem załoĪeniowego charakteru tezy o koniecznoĞci nauki jest wskazanie, Īe do aktualnego
poziomu konsumpcji zmusza nas struktura organizacji Īycia, którą sami
stworzyliĞmy, a która stała siĊ naturalnym Ğrodowiskiem, bezwzglĊdnie konstytuującym nasze Īycie. Powraca tu pytanie o ludzką wolnoĞü i jej zakres.
Innymi słowy, o to, który poziom – całoĞci czy czĊĞci – ma wiĊkszą niezaleĪnoĞü i moc przyczynowania. Dominacja nauki postrzegana jako przytłaczająca koniecznoĞü moĪe byü rozumiana jako realizującą siĊ funkcja
Ğwiatopoglądów. Bardziej racjonalnym wyjaĞnieniem przyczyny tego, Īe
nauka jest „filarem” OP, bĊdzie wskazanie na uĞredniony Ğwiatopogląd scjentystyczny, wybory technokratycznej kultury czy sposób zdefiniowania
Ğwiatowego paradygmatu rozwoju niĪ wskazywanie na jakąĞ niezaleĪną od
nas koniecznoĞü dziejów, przypominającą metafizykĊ Hegla. ZałoĪenia
o przejĊciu przez kulturĊ i strukturĊ cywilizacji władzy nad ich wytwórcą nie
musi potwierdzaü przynajmniej wyobraĨnia i przypadki mniejszoĞci wyłamujących siĊ z konsumpcyjnego schematu. KoniecznoĞü utrzymania globalnej
konsumpcji jako ogólny wniosek z obserwacji dotychczasowego kierunku, w
jakim podąĪa ludzkoĞü, jest na pewno niezgodna ze spojrzeniem
ewolucyjnym, w którym przyszłe kierunki zmian iloĞciowych i jakoĞciowych
jawią siĊ jako w ogromnej mierze nieprzewidywalne, gdzie wielkie gałĊzie
rozwojowe nagle siĊ urywają, a małe gałązki filogenetyczne urastają do rangi
pnia. Nadzieje na rozkwit kultury ekologicznej nie muszą byü uznane za
nieprawdopodobne, gdyĪ „tak jak za posĊpnym pejzaĪem póĨnej jesieni kryją
siĊ głĊbsze prawa przyrody, które przyniosą znowu wiosnĊ, podobnie za
niepokojącymi przejawami ludzkich zachowaĔ, uznawanych hic et nunc za
naturalne, ukrywają siĊ potencjalnoĞci dopuszczające ewolucjĊ wartoĞciowaĔ
i postaw w kierunku wyraĪającym pełniej ideały humanizmu”28.
28

J. ĩ y c i Ĕ s k i, WszechĞwiat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody, Lublin 2009, s. 85.
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Innym faktem podwaĪającym wyłącznoĞü naukowej metody jest opisane
przez H.-D. Mutschlera29 zjawisko „koła hermeneutycznego”, z którego – jak
wskazuje – Īaden współtwórca wiedzy naukowej nie jest w stanie siĊ wyzwoliü. „Spojrzenie znikąd” (obiektywny, abstrahujący od człowieka obraz
przyrody takiej, jaką byłaby, gdyby nikt jej nie widział) jest metodologicznie
moĪliwe tylko jako spojrzenie laboratoryjne (choü takĪe to jest dyskusyjne).
Do takiego spojrzenia praktyczna OP z istoty nie moĪe siĊ ograniczaü.
3.3. ARGUMENT „ Z POTRZEBY PANOWANIA”

Rozpocznijmy od obrazowego cytatu: „CzĊsto teĪ głoszono, Īe opanowywanie przyrody za pomocą ekonomii przemysłu, rozumu i nauki, oznacza
«zniewalanie» jej i formĊ dominacji, analogiczną do sposobu, w jaki mĊĪczyĨni zniewalają kobiety [...]. W pewnych wiĊc pojĊciach przyrody tkwią
implicite mĊskie seksualne koncepty gwałtu na przyrodzie i ograbiania jej,
pokrewne traktowaniu kobiet przez mĊĪczyzn”30. Podobny powyĪszemu
schemat, bez feministycznego wydĨwiĊku, moĪna opisaü poprzez odwołanie
siĊ do myĞli H. Bergsona, który twierdził, Īe naturalną tendencją intelektu
jest zawĊĪanie spektrum postrzegania do tego, nad czym jesteĞmy w stanie
zawładnąü31. Nauka, jako twór intelektualny, przedstawia modele tego niewielkiego fragmentu rzeczywistoĞci, który jest skłonny poddaü siĊ naszej
kontroli. Naukowe poznanie przyrody ma na celu władzĊ nad materią. To, co
intelektualnie nieznane, jest nieokiełznane i nieprzewidywalne. Poznanie
intuicyjne, towarzyszące Bergsonowskiej religii dynamicznej, jest poznaniem szerszym – widzenie przyrody moĪe obfitowaü w postawy fascynacji,
szacunku, pokory, ostroĪnoĞci, posłuszeĔstwa etc. Zaistnienie aktywnoĞci
ochraniarskiej przy tego typu poznaniu wydaje siĊ bardziej niĪ moĪliwe.
TN wyraĪona w nastĊpującej wariacji: „Īeby coĞ chroniü, trzeba to naukowo
poznaü” w Ğwietle wyjaĞnieĔ Bergsona wybrzmiewa inaczej: „Īeby coĞ chroniü, trzeba nad tym dominowaü”. Scjentyzm nie dopuszcza moĪliwoĞci ochraniarskiego podejĞcia o odmiennej tezie: Īeby chroniü Īycie, trzeba siĊ przed
nim uniĪyü i je szanowaü. Ryzyko przyjĊcia koncepcji Bergsona polega na
tym, Īe jego intuicjonistyczny antyscjentyzm nie jest zgodny z zasadami
29
H.-D. M u t s c h l e r, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, Kraków
2005, s. 203-211.
30
P. M a c n a g h e t e n, J. U r r y, Alternatywne przyrody. Nowe myĞlenie o przyrodzie i społeczeĔstwie, Warszawa 2005, s. 26.
31
H. B e r g s o n, Dwa Ĩródła moralnoĞci i religii, Kraków 20072, s. 312.
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intersubiektywnoĞci32, ale niewątpliwie wzmacnia postulat wieloĞci perspektyw spojrzenia na przyrodĊ, o ile nie przyjmiemy radykalnego przeciwstawienia konceptualizacji naukowej innym konceptualizacjom.
3.4. ARGUMENT „ Z CELU OCHRONY RÓĩNORODNOĝCI BIOLOGICZNEJ ”

Celem współczesnej OP jest ochrona róĪnorodnoĞci biologicznej33. RóĪnorodnoĞü biologiczna odnosi siĊ do swoistego dla biologii aspektu sfery
zjawiskowej, wyabstrahowanego dziĊki teoretycznym narzĊdziom i konwencji jĊzykowej nauk biologicznych. PoniewaĪ terminy teoretyczne są
okreĞlone tylko w obrĊbie teorii, do której naleĪą, naukowa definicja róĪnorodnoĞci biologicznej moĪe traciü sens w systemach przekonaĔ i wiedzy
potocznej, religijnej, etycznej czy filozoficznej. Zwolennicy TN mogliby
stąd argumentowaü za koniecznoĞcią stosowania nauki, skoro warunkuje ona
kompetentne poznanie tego, co jest przedmiotem OP, i dokonywanie na
przyrodzie zachowawczych operacji. Taki wniosek byłby jednak twierdzeniem metasystemowym, wyprowadzonym w systemie naukowym, ale pretendującym do orzekania o innych systemach i w nich obowiązywania bez zwaĪania na jego w nich sensownoĞü, a wiĊc byłby błĊdem kategorialnym. Dlatego konieczne jest zastrzec, Īe ochrona róĪnorodnoĞci interpretowanej na
sposób biologiczny jest celem tylko w aspekcie biologicznym (przez pryzmat konkretnego systemu metod i jĊzyka biologii). Nie potrzebujemy jednak
pojĊcia róĪnorodnoĞci biologicznej, aby chroniü przyrodĊ – ochrona była
moĪliwa, zanim zdefiniowano to pojĊcie i zdecydowano siĊ uczyniü je podstawą formułowania fundamentalnego celu OP. Zespół problemów związanych z bogactwem form Īycia jest dostrzegany w perspektywie potocznej od
wieków i jest moĪliwe zdefiniowanie celu OP za pomocą alternatywnych
(nienaukowych) pojĊü. Rezygnacja z pojĊcia róĪnorodnoĞci biologicznej nie
oznacza oczywiĞcie, Īe chroniąc przyrodĊ przy inaczej sformułowanym celu
nadrzĊdnym, nie chronilibyĞmy przy okazji tego, do czego to pojĊcie siĊ
odnosi. Taki paralelizm wydaje siĊ wrĊcz niezbywalny. RóĪne cele w punkcie wyjĞcia nie oznaczają braku choüby czĊĞciowej zbieĪnoĞci skutków
w punkcie dojĞcia. Zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej zdaje siĊ byü
przykładem takiego skutku, dla celów OP sformułowanych w jĊzykach
odmiennych od naukowego: religijnym, etycznym, filozoficznym, poetyc32
33

Zob. M u t s c h l e r, Wprowadzenie do filozofii przyrody, s. 59-61.
S y m o n i d e s, Ochrona przyrody, s. 78.
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kim, politycznym czy potocznym. Przewidywalny zarzut wobec tak sformułowanego argumentu moĪe byü nastĊpujący. Wskazuje siĊ, Īe konkretne gatunki charakterystyczne dla siedlisk antropogenicznych mogą trwaü tylko
dziĊki odpowiednim zabiegom podtrzymującym warunki siedliska (np. utrzymywanie łąk koĞnych). NastĊpnie powołuje siĊ na truizm, Īe dla czynnej
ochrony tych gatunków konieczne jest naukowe rozpoznanie ich preferencji
siedliskowych i przyczyn ich zanikania. Oprócz wskazania na metodologiczną kłopotliwoĞü przy takiej próbie indukcji czy – ogólniej – na problematycznoĞü naukowego uzasadniania tez metanaukowych34, odpowiemy na taki
zarzut jeszcze w inny sposób: zachowawcze podtrzymywanie istnienia wybranych gatunków poprzez przeciwdziałanie naturalnym procesom przyrodniczym (i) nie jest konieczne, poniewaĪ zaniechanie ochrony czynnej moĪe,
ale nie musi, powodowaü spadku róĪnorodnoĞci biologicznej, zanikające gatunki i zbiorowiska mogą „zastĊpowaü” takie, które jeszcze bardziej zwiĊkszą bogactwo gatunkowe, róĪnorodnoĞü i stabilnoĞü ekosystemów w wiĊkszej skali; (ii) nie jest kluczowe – dla ochrony Ğrodowiska w sensie globalnym kluczowe jest zachowanie jak najwiĊkszej czĊĞci maksymalnie naturalnych tworów przyrody, to samo tyczy siĊ procesów naturalnych w stosunku
do stymulowanych antropogenicznie. Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody w Europie wskazują, Īe celem programu Natura
2000 w kontekĞcie ochrony ekosystemów jest zachowanie rzadkich lub reprezentatywnych dla wyĪszych regionów biogeograficznych biotopów we
wspólnocie35. ZauwaĪamy przy tym, Īe niemal 90% typów siedlisk Natura
2000 o znaczeniu tzw. priorytetowym to zbiorowiska naturalne (nie utrzymujące siĊ dziĊki aktywnoĞci człowieka)36. Tak wiĊc z rezygnacji z uznania
ochrony wybranych gatunków za cel OP nie wynika, Īe zaprzepaszczamy
tym samym moĪliwoĞü ochrony róĪnorodnoĞci biologicznej. Jest ona moĪliwa do osiągniĊcia innymi drogami, np. przez polityczno-prawne zmiany
paradygmatu rozwoju, reformĊ kulturową (w kierunku zmniejszenia konsumpcji) lub stymulowane przemiany moralne – proste nienaukowe teorie

34

Por. argument metodologiczny (3.1).
Zob. Rada Wspólnot Europejskich, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, Zał. 1, Dz.U. L 206 z 22.
7.1992, s. 7.
36
Zob. Rada Wspólnot Europejskich, Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r.
dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie Ğrodowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, Zał. 1, passim, [w:] Dzienniki Unii
Europejskiej Seria L Nr 363 z 20 grudnia 2006, s. 368-408.
35
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„powrotu do tradycyjnej gospodarki” czy „niebudowania dróg” wcielone
w praktykĊ mogłyby doprowadziü do tych samych efektów ochrony, do
których dąĪy ochrona gatunków in situ, bazująca na wiedzy o ich ekologii.
3.5. ARGUMENT „ Z CELU OCHRONY PROCESÓW”

Tworzone współczeĞnie systemy OP mają charakter sieci, które mają
umoĪliwiü zachowanie zasiĊgów gatunków, struktury i funkcji siedlisk
w skali krajowej 37 i miĊdzynarodowej38. Szczególną rolĊ w ochronie systemowej odgrywa ekologia, dostarczająca informacji o własnoĞciach ekosystemów: strukturze, krąĪeniu pierwiastków i przepływie energii. Poza
koncentrowaniem siĊ na poziomie róĪnorodnoĞci gatunkowej (czy genetycznej) bierze siĊ pod uwagĊ wyĪsze poziomy organizacji przyrody, których
ochrona polega m.in. na podtrzymywaniu swoistych dla nich procesów. Cel
ochrony procesów naturalnych wyraĪają dwie nastĊpujące tezy: (i) procesy
te są przygodne (nie są konieczne – w przeciwnym wypadku nie miałaby
sensu ochrona/podtrzymywanie czegoĞ, co i tak musi trwaü z koniecznoĞci,
(ii) trwanie (istnienie) tych procesów jest poĪądane. Teza (ii) ma charakter
normatywny – jej uzasadnienie jest natury aksjologicznej39 i nie daje siĊ
wyprowadziü z poziomu naukowego z powodów formalnych (niewynikanie
zdaĔ normatywnych ze zdaĔ opisowych) i metodologicznych (wymóg aksjologicznej neutralnoĞci w nauce). Przy uzasadnianiu celów OP nauka nie jest
wiĊc konieczna (choü moĪe uzasadniaü i wyjaĞniaü uĪycie wybranych Ğrodków realizacji celów ochraniarskich).
W odniesieniu do przedmiotów ochrony nauka spełnia m.in. funkcjĊ
deskryptywną, którą moĪe przejmowaü jĊzyk z dziedziny pozanaukowej, bez
odbierania moĪliwoĞci podjĊcia ochrony przy uĪyciu sformułowanych w tym
jĊzyku Ğrodków. W przypadku naturalnych procesów moĪna przedstawiü to
nastĊpująco: dla zaistnienia praktycznej OP nie jest konieczne posiadanie
wiedzy Ğcisłej, wyjaĞniającej naturĊ procesów (np. na poziomie fizyki cząstek elementarnych albo biochemii), skoro procesy te sublimują siĊ w przejawach potocznie dostrzegalnych i skonceptualizowanych na poziomie mezoskali. Przejawy te są wystarczające dla podjĊcia ochrony, poniewaĪ są
37
Zob. A. L i r o, Strategia wdraĪania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, Warszawa 1998, passim.
38
Zob. Rada Wspólnot Europejskich, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992,
art. 1-3.
39
Zob A.S. P u l l i n, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa 2004, s. 155-156.
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dobrym odbiciem stanu antropogenicznych przemian we wspomnianych
procesach. Zjawiska (przejawy) na poziomach wyĪszych (od naukowej
mikroskali) nie są tylko skutkiem mikroprocesów (czyli nie pełnią tylko
funkcji znaków naturalnych), ale w duĪej mierze mogą byü sposobem, w jaki
procesy jawią siĊ naszym zmysłom (np. ewolucja róĪnorodnoĞci gatunkowej
odzwierciedla ewolucjĊ róĪnicowania siĊ genów) – nie jest to relacja podobna do relacji dym-ogieĔ, gdzie rozwianie dymu nie powoduje zgaszenia
ognia. Koncentrując siĊ na zachowawczej ingerencji w zdroworozsądkowo
postrzegane byty przyrodnicze, powodujemy równoczeĞnie zachowanie procesów z niĪszych poziomów, postrzeganych tylko poprzez aparat naukowy.
3.6. ARGUMENT „ Z OGRANICZEē OCENY RYZYKA I ROLI EKSPERTYZ ”

Jako argument za koniecznoĞcią wykorzystania narzĊdzi naukowych w OP
wysuwa siĊ niezbĊdnoĞü oceny współczesnego ryzyka ekologicznego, które
ma wymiar globalny i jest ujawniane dopiero w ramach odpowiedniej wiedzy naukowej – tym róĪni siĊ od tradycyjnego, historycznego ryzyka o charakterze cząstkowym, które jest widoczne dla laika40. Ryzyko tradycyjne nie
jest jednak tylko historyczne, ale wystĊpuje współczeĞnie równolegle do
ryzyka globalnego. Brak rozpoznania struktury i związków miĊdzy ostatnimi
(globalnymi) ogniwami łaĔcucha przyczynowego antropogenicznych przekształceĔ nie wyklucza moĪliwoĞci poznania i przeciwdziałania ich przyczynom, które są poznawalne zdroworozsądkowo na lokalnym poziomie. Po
drugie, szacowanie ryzyka ekologicznego jest obarczone istotną niepewnoĞcią, gdyĪ mamy do czynienia z tzw. tyranią skutków ubocznych – niewyliczalnych, nieuchwytnych, nieograniczonych, nie do zrekompensowania41. Skutki cząstkowe natomiast narzucają siĊ obserwatorowi i są łatwe do
interpretacji, a przy załoĪeniu, Īe indukują skutki globalne, stanową alternatywny przedmiot działaĔ ochraniarskich, wyraĪonych przez popularne
hasło: „MyĞl globalnie, działaj lokalnie”. Po trzecie, ekspertyzom nie moĪna
nadaü miana warunku podejmowania proekologicznych decyzji i ich realizacji, poniewaĪ nie wystarczają do podejmowania korzystnych decyzji – pomimo informacji eksperckiej dana osoba moĪe jednak z wielu powodów
takiej decyzji nie podjąü lub podjąü, ale nie zrealizowaü jej w praktyce,

Zob. Z. W r ó b l e w s k i, SpołeczeĔstwo ryzyka a ochrona Ğrodowiska, [w:] Człowiek i paĔstwo, red. P. JaroszyĔski, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2006, s. 371-372.
41
Zob. tamĪe, s. 374.
40
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a z tego, Īe ekspertyza rzeczywiĞcie (i czĊsto) jest jedną z przyczyn danej
decyzji, nie wynika, Īe nie moĪna podejmowaü proekologicznych decyzji
bez ĞwiadomoĞci wiedzy eksperckiej – decyzje mogą byü motywowane np.
Ğwiatopoglądem stoickim, bez udziału wiedzy o „zagroĪeniach” czy problemach Ğrodowiskowych.
3.7. ARGUMENT „ Z ODRZUCENIA PRYMATU MATERII”

Nauka zajmuje siĊ badaniem oddziaływaĔ, struktury i własnoĞci bytów
materialnych. Jednym z warunków podtrzymania TN bĊdzie uznanie materii
za podstawowy ontyczny poziom rzeczywistoĞci. Skoro materia ma byü tworzywem autonomicznym i pierwotnym, materialnie ujĊta przyroda nie bĊdzie
ani strukturalnie, ani temporalnie uzaleĪniona od innych poziomów/warstw/
Ğwiatów, czy to zachodzących na jej konstytucjĊ, czy poza nią. PodjĊcie
zatem ochrony na innym polu niĪ naukowe przekształcanie własnoĞci materialnych nie bĊdzie mogło mieü Īadnego wpływu na te własnoĞci. Przekonanie, Īe budulcem Ğwiata jest materia, nie ma jednak – jak wykazuje
M. Heller – podstaw empirycznych: nie jest to termin ani teoretycznie, ani
obserwacyjnie, ani operacyjnie definiowalny. Nasuwa siĊ myĞl, Īe tworzywem Ğwiata jest raczej informacja 42. Takie tworzywo nie ogranicza moĪliwoĞci jego badania i przekształcania jedynie do narzĊdzi nauki – fizyki,
chemii czy biologii.
3.8. ARGUMENT „ Z ZARZĄDZANIA PRZYRODĄ BEZ NAUKI”

Broniąc TN, moĪna stwierdziü, Īe w teorii pozanaukowe wizje ochrony są
moĪliwe, ale w praktyce nauka jest konieczna, choüby do zarządzania,
wypracowywania norm gospodarczych, technologicznych etc. Nie jest tak
jednak dlatego, Īe praktyczna OP przede wszystkim jest kwestią odpowiedniego prawa i odpowiednio ukierunkowanych przekształceĔ kulturowych,
a zaistnienie tychĪe, choü korzysta z faktów i teorii naukowych, nie jest nimi
bezwzglĊdnie warunkowane. Co wiĊcej, jak za Shackleyem i Wynnem potwierdzają P. Macnagheten i J. Urry, w problematyce globalnej OP to zjawiska bĊdące domeną nauk humanistycznych warunkują modele nauk przyrodniczych: „Modele zmiany klimatu na całej planecie, centralne dla reakcji

42

Zob. M. H e l l e r, Ewolucja pojĊcia masy, [w:] Filozofowaü w kontekĞcie nauki, red. M. Heller, A. Michalik, J. ĩyciĔski, Kraków 1987, s. 162-163.
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narodowej polityki na zagroĪenia efektem cieplarnianym, opierają siĊ milcząco na wątpliwych przesłankach dotyczących zachowania człowieka, instytucji i rynku”43. Cytowani autorzy dodają, Īe róĪne postacie lokalnej wiedzy stanowią wyzwanie dla mocy wyjaĞniającej nauk technicznych i przyrodniczych, które kryjąc w sobie proces standaryzacji sprzyjają ignorowaniu
lokalnej wiedzy o uwarunkowaniach44. Innym przykładem naukowej niemocy jest zmiana perspektywy w postrzeganiu niektórych „dzieł” człowieka,
które ulegają „naturalizacji”, np. szeregowce w Wielkiej Brytanii jawią siĊ
dziĞ jako tradycyjne malownicze wzorce ludzkiej aktywnoĞci, a dym z maszyny parowej powszechnie uchodzi za naturalny, za niemal czĊĞü Ğrodowiska45. Wynika z tego, Īe rozumienie naturalnoĞci i związane z tym definiowanie ryzyka i jego ocena oparte są w pewnej mierze na przekonaniach
pozanaukowych. Dyskurs naukowy pełni w takich przypadkach funkcjĊ nie
poznawczą czy uzasadniającą, ale funkcjĊ werbalizacji przekonaĔ w konwencjonalnym jĊzyku o potĊĪnej mocy erystycznej. OczywiĞcie nie moĪna
zanegowaü faktu, Īe naukowa waloryzacja przyrody, monitoring, ocena
zagroĪeĔ etc. mogą sprawiaü, Īe przyroda bĊdzie negatywnie przekształcana
w bardziej ekonomiczny sposób. Nie moĪna jednak tych narzĊdzi traktowaü
jako jedynego moĪliwego czynnika warunkującego zmniejszenie natĊĪenia
przekształceĔ. Polityczno-ekonomiczne rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych jest moĪliwe przy wypracowaniu odpowiednich postaw
i wartoĞci ludzkich, których nie da siĊ „wyprodukowaü naukowo”. Poza tym
postawa scjentystyczna implikuje technologiczny optymizm46 – tym bardziej
trudno byłoby ją postrzegaü jako konieczny warunek podejmowania prób
przeciwdziałania skutkom przekształceĔ spowodowanych w duĪej mierze
właĞnie przez technologiczne naduĪycia.

43

M a c n a g h e t e n, U r r y, Alternatywne przyrody, s. 32.
TamĪe, s. 32-33. Nie jest to jednak zasadą, bo w przypadku takich dziedzin nauki, w których mają miejsce badania terenowe (a nie laboratoryjne) obecny jest rekonesans wykraczający
poza metodĊ naukową.
45
Zob. tamĪe, s. 33.
46
Por. Z. W r ó b l e w s k i, Przyroda i technika w kontekĞcie kryzysu ekologicznego. Uwagi
o utraconych oczywistoĞciach, [w:] Kultura wobec techniki. Materiały z sympozjum z cyklu
„PrzyszłoĞü cywilizacji Zachodu” zorganizowanego przez KatedrĊ Filozofii Kultury KUL, Lublin
2004, s. 181-184.
44
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3.9. ARGUMENT „ Z MOĩLIWYCH SCENARIUSZY DZIAŁAē PROEKOLOGICZNYCH”

Próbując dokonaü ogólnego podziału moĪliwych scenariuszy działaĔ proekologicznych, moĪemy wyróĪniü trzy ich rodzaje47: (i) konserwacjonizm
(klasyczny, tradycyjny nurt), (ii) enwironmentalizm (mocno antropocentryczny; idea ekorozwoju, połączenie nauki z polityką i gospodarką) i (iii) ekologizm (holistyczna wizja alternatywnego społeczeĔstwa; kultura, styl Īycia,
religia i moralnoĞü). WyróĪniü warto jeszcze scenariusz G. Bohmego, zdający
siĊ byü przekrojem trzech powyĪszych, proponujący strategiĊ kształtowania
przyrody jako pewnego wzorca kulturowego, rozumianej jako społecznie
konstytuowanej w politycznej debacie, przy traktowaniu jej jako podstawowego toposu kultury, a nie skoĔczonego materiału chronionego ze wzglĊdu na
strategiĊ postĊpu48 – okreĞliłem go tu jako „przekrojowy”. TN jest najbliĪsza
enwironmentalizmowi, natomiast pozostałe trzy scenariusze przynajmniej
czĊĞciowo wyklucza. Konserwacjonizm – przysłaniając motywy estetycznoideowo-religijne i alternatywne metody poznania i działania, ekologizm –
bĊdąc w bezpoĞredniej sprzecznoĞci z prezentowanymi w nim wartoĞciami
i przekrojowy – oddając głos w debacie wyłącznie naukowym ekspertom.
Przeciwnicy konserwacjonizmu i ekologizmu mogą podnieĞü głos, Īe odwoływanie siĊ do natury jako zastanego porządku jest iluzją z powodu zbyt
daleko idących interwencji w naturalne procesy, modyfikacji i sterowania ich
przebiegiem. Mogą stwierdziü, Īe hasło powrotu do natury jest niemoĪliwe do
zrealizowania w takiej skali, w jakiej wystĊpuje kryzys Ğrodowiska naturalnego, głównie z braku „naturalnej natury”49. MoĪliwoĞü znaczącej realizacji
tych scenariuszy jednak istnieje, choü w stopniu niepełnym. OP opiera siĊ na
typologizacji, w której naturalne (zastane) procesy i struktury stanowią jednak
pewien idealny wzorzec. Choü ich poznanie jest cząstkowe i w duĪej mierze
teoretyczne, to daje siĊ zasadnie stopniowaü naturalnoĞü jednych fragmentów
przyrodniczych w odniesieniu do idealnych modeli, a przede wszystkim stopnia naturalnoĞci innych fragmentów. PrzyjĊcie TN wiąĪe siĊ wiĊc z normatywnym zdefiniowaniem mocno zawĊĪonego (w zasadzie do jednego scenariusza) paradygmatu OP. NiechĊü do przyznania realnych moĪliwoĞci innym
scenariuszom (i konceptualizacjom przyrody) sprawia, Īe ochrona oparta na
TN staje siĊ praktyką irracjonalną i zideologizowaną.
47

Przedstawiając tĊ typologizacjĊ, korzystam z niepublikowanego opracowania Stanisława
Jaromiego OFMConv.
48
Por. W r ó b l e w s k i, Przyroda i technika w kontekĞcie kryzysu ekologicznego, s. 186-187.
49
Zob. tamĪe, s. 180.
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3.10. ARGUMENT „ Z NAPĉDZANIA KONSUMPCJI ”

Coraz bardziej wyszukane i skomplikowane wizje, programy, projekty
i metody ochraniarskie, oparte na wierze w nieograniczone moĪliwoĞci narzĊdzi technicznych i wrĊcz zbawczą moc naukowej wiedzy, okazują siĊ
tylko spowalniaü (osłabiaü) degradacjĊ przyrody, u której podstaw leĪą
rosnące potrzeby konsumpcyjne, ukierunkowane na zbĊdne „dobra” i pozbawioną głĊbszej refleksji ideĊ postĊpu dla samego postĊpu50, którego miarą,
paradoksalnie, zdaje siĊ byü stopieĔ opanowywania natury. MoĪna teĪ w narzĊdziach naukowych odnaleĨü pewną przewrotnoĞü, polegającą na dewaluacji ekoodpowiedzialnoĞci wskutek przenoszenia jej ze sfery aktywnoĞci
indywidualnej w przestrzeĔ odpowiedzialnoĞci zbiorowej bądĨ – postrzeganych jako skutecznych samych przez siĊ – planów ochrony, przepisów prawnych, procedur, technologii, edukacji, materiałów i maszyn. J.J. Rousseau,
waĪna postaü w historii rozwoju nowoĪytnej ochrony przyrody, choü krytyczny wobec osiągniĊü nauki, dostarczał zbyt łatwych usprawiedliwieĔ,
twierdząc, Īe z natury jesteĞmy dobrzy, a przyczyną deprawacji są społeczeĔstwo i cywilizacja. Obarczanie odpowiedzialnoĞcią społeczeĔstwa
tam, gdzie wchodzi w grĊ potrzeba osobistego wysiłku, stanowi rozwiązanie
równie wygodne, co nieuzasadnione51. Podobne rozwiązanie problemów, na
poziomach ponadjednostkowych (w tym globalnym), proponuje europejski
Program DziałaĔ na Rzecz ĝrodowiska52, z tą tylko róĪnicą, Īe zamiast
zrzucania na naukĊ stosowaną (w tym technologiĊ) odpowiedzialnoĞci za
niszczenie naturalnego bogactwa przyrody proponuje on obarczenie jej
odpowiedzialnoĞcią za tegoĪ ocalenie53.

Por. O. D i l i s, ZrównowaĪony rozwój czy zrównowaĪony regres?, „Dzikie ĩycie” 2009,
nr 4, s. 28-29.
51
ĩ y c i Ĕ s k i, WszechĞwiat emergentny, s. 86.
52
Zob. Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The
European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions on the Mid-term
review of the Sixth Community Environment Action Programme, Bruksela 2007, passim.
53
Przykładowe zapisy w tymĪe dokumencie, podsumowującym etap wdraĪania szóstego
Programu DziałaĔ na Rzecz ĝrodowiska (EAP): „Environment policy has helped the development
of the booming sector of environmental technologies. The annual turnover of European ecoindustries is € 227 billion wchich represents approximately 2.2% of EU GDP” (tamĪe, s. 5);
„Meeting environmental challenges also requires co-ordinated interdisciplinary research and innovation. This consideration is one of the main reasons for the Commission’s proposal to
establish the European Institute of Technology which aims to pull together the best resources and
expertise to deliver technological solutions to environmental problems” (tamĪe, s. 5).
50
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4. WNIOSKI

– NiemoĪliwe jest uzasadnienie tezy naukocentrycznej poprzez odwołanie
siĊ do metod i wiedzy naukowej (3.1) 54.
– MoĪliwe jest istnienie i globalna ekspansja szerokiego spektrum pozanaukowych aktywnoĞci realizujących cele OP (3.2; 3.9).
– MoĪliwe jest istnienie w istocie działalnoĞci naukowej ukrytego motywu
niesprzyjającego OP i jednoczesne istnienie postawy przeciwnej TN bardziej sprzyjającej OP (3.3).
– Aparat naukowy nie uzasadnia celów OP i nie jest warunkiem koniecznym kompetentnego poznania przyrody oraz formułowania i realizowania
celów OP (3.4; 3.5).
– Globalny monitoring i ekspertyzy nie implikują OP i są bardzo ograniczone w ewaluacji zagroĪeĔ, ponadto mogą byü silnie zsubiektywizowane i zmanipulowane (3.6; 3.8).
– Naukocentryzm w OP oparty jest na niekonkluzywnym materialistycznym
załoĪeniu (3.7).
– Nauka nie jest niezbĊdna dla istnienia bezpoĞrednich Ğrodków skutecznej
OP i jest wobec nich wtórna, a TN wynika z nieuzasadnionej przeceny
moĪliwoĞci nauki (3.8).
– PostĊpowanie oparte na TN, wykluczającej a priori inne moĪliwoĞci scenariuszy proekologicznych, skutkuje zideologizowaniem OP (zamkniĊciem jej na krytyczną rewizjĊ) (3.9).
– Nauka jest nieskuteczna w walce z fundamentalną (ĞwiadomoĞciową)
przyczyną problemów Ğrodowiskowych, a naukocentryzm w OP moĪe
w efekcie demobilizowaü społeczeĔstwo i sprzyjaü wzrostowi (niesprzyjającej OP) konsumpcji (3.10).

5 . ZAKOēCZENIE

Mimo szczerych chĊci po dziĞ dzieĔ nie udało siĊ odebraü pĊdu zjawisku
globalnej degradacji przyrody. Z tego powodu stawiana jest pesymistyczna
teza (pomimo jej spekulatywnego charakteru) – Īe postĊpu i coraz wiĊk54

W nawiasach podajĊ odnoĞniki do argumentów, które uznałem za wspierające w istotny
sposób daną tezĊ, co nie znaczy, Īe nie da siĊ o danej tezie wnioskowaü z innych przedstawionych argumentów.
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szych zmian nie da siĊ juĪ powstrzymaü. Choü moĪemy proces ten spowolniü, ostateczny zanik dzikich fragmentów przyrody psychologicznie jawi siĊ
niektórym jako nieuchronny skutek naszej ekspansywnej obecnoĞci na ziemi.
JeĞli tak siĊ rzeczy mają, to w ochronie przyrody, w której kluczową rolĊ
odgrywałaby nauka, coraz trudniej dostrzec głĊboki i niezachwiany sens. Jak
starałem siĊ wykazaü, przypisywanie nauce takiej fundamentalnej funkcji
w OP jest nieuzasadnione, a wrĊcz moĪe prowadziü do efektów sprzecznych
z celami OP. OczywiĞcie przyznanie nauce statusu warunku niekoniecznego
i niewystarczającego dla OP nie wyklucza moĪliwoĞci wykorzystywania jej
ogromnego potencjału do skuteczniejszego rozwiązywania problemów Ğrodowiskowych. Efektem przyznania naukowym narzĊdziom OP wzglĊdnego
charakteru jest zdystansowana krytyczna rewizja, umoĪliwiająca doskonalsze wykorzystanie nauki. Taka krytyczna postawa jest cenna szczególnie
w przypadku osób zawodowo posługujących siĊ metodą nauk przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów OP.
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CONTRIBUTION TO THE CRITIQUE OF THE SCIENCE-CENTRISM
IN CONTEMPORARY ENVIRONMENTAL PROTECTION
Summary
This paper is an attempt to meta-subjective revision of contemporary “ecological” issues
concerning glorification of science (called by the Author „science-centrism) present in paradigm
and practice of nature protection. Assuming that science can be often treated as conditio sine qua
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non of effective pro-ecological activity, and that such approach isn’t in fact appropriate, the
Author led diverse arguments supporting the thesis that the presence of science isn’t necessary in
theoretical and applied protection of nature. Within the discourse he tried to defend the
possibilities of the wide spectrum of environmental-friendly approaches and appreciate alterscientific paradigms and tools of nature protection. The Author attempted to emphasize that
science-based tools of nature protection aren’t of absolute type. He tried to present a relativized
scientific approach (possibility against necessity) as an opportunity to create wiser and more
rational vision of nature protection, not based on idolatry of science.
Translated by Adam P. Kubiak

Słowa kluczowe: filozofia ekologiczna, scjentyzm, ochrona przyrody, ochrona Ğrodowiska,
sozologia.
Key words: ecophilosophy, scientism, protection of nature, environmental protection, sozology.
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