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Spekulacja jako teoria naukowa 
i jej związki z praktyką 

 
 

„Rzadko gaduła dobry jest do czynu; 
Ręki tam trzeba, ale nie języka.” 

 
W. Shakespeare, Ryszard III 

 
Niejednokrotnie w naszym nastawieniu potocznym spotykamy się z czymś, co 

swobodnie można by nazwać nadmierną teoretyzacją życia. Zjawisko to zdefiniować chcemy 
jako przesadne dążenie do oparcia wszelkich motywów dla podjęcia działania na rezultatach 
teoretycznych dociekań. Przejawia się ono w naszej kulturze poprzez szereg rozmaitych 
przykładów. Wymieńmy tu chociażby doprowadzone do skrajności posługiwanie się 
aparaturą badawczą w sporcie wyczynowym, od której analiz uzależnia się proces treningu, 
daty startów i wręcz przewiduje się wynik, jaki zawodnik osiągnie na konkretnych zawodach. 
Innym przykładem może być powszechne uleganie autorytetom – nieraz nawet wziętym z 
innej dziedziny niż nas interesująca – które podparte są rezultatami badań naukowych. Często 
używane jest to w reklamach telewizyjnych, gdzie obecność jakichkolwiek danych 
liczbowych czy wykresów, przedstawionych przez udawanych aktorów-badaczy, znacząco 
podnosi wiarygodność i chęć kupienia produktu przez widza. Przykłady takie można by 
mnożyć. Nie one jednak są najważniejsze – obrazują jedynie zjawisko, które jako takie 
dotyczy raczej badań z pogranicza socjologii i kulturoznawstwa, zatem nie znajduje się w 
polu naszych zainteresowań. Istotne jest jednak z uwagi, iż w nim przejawia się o wiele 
głębszy problem, który swymi korzeniami sięga pewnych filozoficznych rozstrzygnięć. 

Innym następstwem owego problemu jest zjawisko paralelne do poprzedniego, lecz 
dotyczące już obszaru nauki. Odpowiednio nazwijmy to nadmierną teoretyzacją nauki. Tutaj 
także chęć ujęcia wszystkiego w teoretyczne ramy doprowadza do patologii widocznych w 
próbach sprowadzenia przedmiotu badań do ilościowego zbioru liczb, jednoznacznych relacji 
i precyzyjnych matematycznych konstrukcji. Oczywiście – nieraz zdaje to egzamin i przynosi 
wspaniałe rezultaty – np. w tak ekstensjonalnie szerokich naukach jak fizyka teoretyczna 
(choć i ona zmusza nas czasem do obserwowania cząstek, których zaobserwować się nie da, 
lub do szukania dodatkowych wymiarów w czterowymiarowym świecie1). Trudności 
pojawiają się jednak w naukach o bogatszym składniku treściowym jak np. biologia, 
etnologia czy psychologia. Tutaj nie sposób bez destrukcyjnych uproszczeń spojrzeć na 
organizm tylko jako na określony łańcuch DNA, zrozumieć kulturę jakiegoś ludu analizując 
to, co ilościowo była ona w stanie wyprodukować, czy wreszcie ująć zachowanie człowieka 
logarytmem, będącym wypadkową jego pragnień, niepokojów, ambicji i czego jeszcze badacz 
sobie zażąda. W naukach takich widać niezbędność składnika, bez którego pozostają one bądź 
to oderwane od faktycznych problemów, bądź roszczą sobie pretensje do obowiązywalności 
poprzez wtórne narzucanie swoich tez i podporządkowywanie im rzeczywistości. 

                                                 
1 Mowa tu o poszukiwaniach śladów tzw. ciemnej materii oraz bozonów przenoszących oddziaływania 
grawitacyjne – grawitonów; a także o rezultatach teorii strun, zakładającej unifikację wszystkich oddziaływań w 
czasoprzestrzeni o większej liczbie wymiarów niż cztery. 
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Składnikiem tym, potrzebnym tak w nauce, jak w potocznym nastawieniu jest 
praktyka. Natomiast problemem, z którego wypływają wyżej naszkicowane zjawiska, jest 
niewłaściwie rozumiany stosunek teoria-praktyka. Twierdzimy, że owo klasyczne 
zagadnienie filozoficzne stoi u podstaw rozumienia fundamentów nauk szczegółowych, a 
jego rozstrzygnięcie determinuje charakter postrzegania roli i umiejscowienia nauk w 
poznaniu. Równocześnie rozstrzygnięcia w tym polu nie pozostają bez wpływu na ściśle z 
teorią związaną dziedzinę spekulatywności, w której to obrębie poruszać się ma filozofia. 

Pragniemy dodatkowo zauważyć, iż trudnością w żadnym wypadku nie jest sama 
teoretyzacja życia czy nauki. Jest to dążenie, które w biegu dziejów zaowocowało nie tylko 
charakteryzującym kulturę zachodnią rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym, ale 
przede wszystkim rozkwitem samej filozofii (a nawet umożliwiło ją2). Zapoczątkowane 
zostało w greckim, nie-potocznym sposobie patrzenia na rzeczywistość, który 
charakteryzował się niepokojem, iż za kurtyną chaosu kształtów i kolorów świata 
obserwowanego zmysłami, znajduje się coś więcej, coś z goła odmiennego od przedmiotów 
naszych naoczności. Niestety, to na ogół pozytywne dążenie nieraz może niepostrzeżenie 
przekształcać się w coś odwrotnego i zamiast dostarczać nam wiedzy, zaczyna ją uszczuplać i 
ograniczać. To coś jest zawarte w słowie „nadmierna”. Poprzez usilne dążenie do 
teoretycznej eksplikacji zastanych trudności często zapominamy o możliwości praktycznego 
ujęcia zagadnienia, tym samym przyzwalając na wkraczanie teorii w obszar należący do 
praktyki. Dziś zdaje się to osiągać apogeum, gdy człowiek wybiera rozmyślanie nad 
zagadnieniem, które ze swej istoty wymaga po prostu praktycznego działania. Doprowadza to 
do takich skrajności, w których bardziej jesteśmy gotowi zaufać naukowcowi 
przekonywującemu w liczbach i twierdzeniach o istnieniu odległej, jeszcze nie odkrytej 
czarnej dziury, niż dać się przekonać koledze, który twierdzi, że dobrze jest dwa razy w 
tygodniu popływać sobie na pływalni, gdyż sam tak robi i świetnie się czuje. Co więcej, 
przesadnie teoretyczne podejście modyfikuje i wypacza także samą teorię, przynosząc 
podwójną niekorzyść: primo, zmusza teorię do angażowania się w problematykę już a priori 
nie należącą do obszaru jej kompetencji; secundo, nieprawomocnie ogranicza zakres praktyki, 
rzutując tym samym na zaostrzenie konfliktu w stosunkach teoria-praktyka. 

Celem niniejszego wystąpienia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na znacznie 
problemu stosunku teoria-praktyka w naukach, przez co a fortiori także w filozofii oraz na 
konsekwencje pewnych jego rozstrzygnięć, ukazane na przykładzie krytyki podejścia zbyt 
mocno akcentującego stronę teoretyczną. Oczywiście naszym zamysłem nie jest próba 
rozwiązania owego problemu, lecz jedynie możliwie dokładne i prawidłowe jego 
sformułowanie. 

 
Po tym przydługim wstępie wypada przedstawić schemat w jakim dalej rozwinięte 

zostaną powyższe intuicje. Otóż zasadnicza teza referatu brzmi: spekulacja nie może 
pozostać czysta, a jej wyniki w pełni wartościowe, bez zrozumienia swoich związków z 
praktyką. Uzasadniona ona zostanie poprzez zbadanie stosunku teoria-praktyka w szeroko 
pojętych naukach szczegółowych3 oraz uzasadniona filozoficznie. Najpierw poczynione 
zostanie krótkie nawiązanie do źródeł problemu i klasyfikacji nauk u Arystotelesa. Dalej 
omówiona będzie relacja nauk teoretycznych do nauk praktycznych, wraz z pytaniem o 
zasadność tych ostatnich. Następnie problem ten będzie rozwinięty poprzez rozróżnienie 
myślenia naturalistycznego i myślenia hermeneutycznego oraz następstw tej dychotomii dla 
różnych nauk. Kolejno wskazane zostaną praktyczne konotacje nauk na przykładzie fizyki – 
                                                 
2 Nawiązuje się tutaj do poglądu, w myśl którego ściśle pojęta filozofia to filozofia europejska (z greckimi 
korzeniami). 
3 Termin „szeroko” wskazuje na rozumienie nauki jako pewnej klasy elementów – którymi tutaj są poszczególne 
nauki szczegółowe – o których można w miarę jednoznacznie orzekać. 



Spekulacja jako teoria naukowa i jej związki z praktyką                              Jakub Dziadkowiec 
 

- 3 - 

nauki w najwyższym stopniu teoretycznej. Na zakończenie zagadnienie stosunku teoria-
praktyka zostanie sformułowane jako problem filozofii systematycznej. 

 
Za pozwoleniem przystępujemy zatem do rozwinięcia naszych kwestii. 
Greckie słowo „θεωρία” w naszym języku tłumaczone bywa jako „ogląd”, 

„wypatrywanie”, „kontemplacja”, czy „badanie”. Wszystkie te przekłady, poza ostatnim, 
akcentują składnik noetyczny tego pojęcia, podobnie jak jego grecka etymologia. Łacinnicy 
natomiast „θεωρία” oddali jako „speculatio”, co wydaje się być bardzo zbliżone do naszego 
przekładu, gdyż oznacza ono również „wypatrywanie”, „rozmyślanie”, bądź „badanie”. 

Dzisiaj spekulację rzadko kojarzy się z teorią. Z jednej strony myślenie spekulatywne 
postrzegane jest jako jałowe i oderwane od rzeczywistych problemów, z drugiej strony 
popularne teorie uznaje się za rzetelne i prawdziwe, w skrajnych przypadkach ich twierdzenia 
nazywając wręcz prawami przyrody. Widzimy dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: 

a) Już XV wiek znacząco przyczynił się do pejoratywnego zabarwienia pojęcia 
„spekulacja”, próbując obnażać za jego pomocą puste dywagacje semiotyczne 
późnego średniowiecza, 

b) „Teoria” przestała być wiązana z poznaniem noetycznym, a stała się służebnicą 
nowożytnej nauki, ograniczającej ją wyłącznie do ujęcia dyskursywnego. 

Obydwa te fakty (czy może lepiej procesy) do dzisiaj powodują, iż trudności sprawia nam 
postawienie równości pomiędzy spekulatywnym namysłem a teoretycznymi dociekaniami. 

Pomimo tego pamiętać należy, iż trudność w zdaniu sobie sprawy z czegoś wcale nie 
musi pociągać niemożności wykonania tego. Ponownie spoglądając na nasze obecne teorie, 
bez trudu dostrzec można ich pierwiastek noetyczny, mimo niejednokrotnie długiej drogi ich 
dyskursywnego uporządkowywania. Tak w nauce, jak w filozofii – gdzie myśliciele typu N. 
Hartmann czy E. Husserl nawołują do powrotu w wyjaśnianiu „teorii” przez „ogląd”. Nieco 
inaczej, szerzej teorię rozumie K.R. Popper, który nie ogranicza jej zakresu tylko do świata 
ludzkiego. Twierdzi, że teorie wykorzystywane są na każdym szczeblu złożoności 
organizmów, dzięki czemu potrafią one podjąć działanie najbardziej adekwatne do 
wyznaczonego zadania. Najistotniejsza różnica polega wszakże na tym, że wszelkie błędne 
teorie (których jest rzecz jasna zdecydowana większość) zastosowane przez niższe organizmy 
prowadzą bezpośrednio do unicestwienia samej jednostki, natomiast nauka ludzka 
„unicestwia nasze teorie zamiast nas samych, eliminując błędne przekonania, zanim one 
doprowadzą nas do zguby”4. Podejście to jest o tyle ciekawe, iż skłania do rozumienia teorii 
w sposób intuicyjny, a jednocześnie akcentuje jej silne konotacje praktyczne. 

 
Stagiryta, jak Państwu wiadomo, na początku księgi E Metafizyki wprowadza podział 

nauk, w którym uwzględnia trzy kategorie: 
 

Nauka 
(επιστήµη) 

 
 

teoretyczna  praktyczna  poietyczna 
(θεωρητική)  (πρακτική)  (ποιητική) 

 
 

     zasada w bycie zasada w działaniu zasada w wytwórcy 
 

                                                 
4 K. R. Popper, Wiedza obiektywna, str. 308. 
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Do tych pierwszych explicite zalicza matematykę, fizykę i teologię, jednocześnie 
twierdząc, iż ich przedmiotem jest byt – lecz nie jako taki, gdyż to rezerwuje dla metafizyki – 
a przez wzgląd na któryś z jego aspektów. Przykładowo fizyka bada „rodzaj bytu, który jest 
zdolny do ruchu, oraz substancję, która według definicji jest przeważnie nieodłączalna od 
materii”5. Nauki praktyczne, wśród których wymaniane są etyka czy ekonomika, odnoszą się 
do działania i woli, „bo przedmiot działania i przedmiot wolnego wyboru jest tym samym”6. I 
wreszcie nauki poietyczne, tj. np. dialektyka, retoryka, ale i rzemiosło artystyczne, zajmować 
się mają zdolnościami i sztuką wytwarzania rzeczy. 

Do pewnego stopnia upraszczając, możemy klasyfikację tą zredukować do dwóch 
kategorii, z których jedna będzie miała dwie podkategorie. Niech nauki teoretyczne będą 
dziedziną tego, co teoretyczne, natomiast pozostałe nauki – dziedziną tego, co praktyczne. W 
tym drugim obszarze praxis pojęte będzie dwojako: najpierw etycznie (dla nauk 
praktycznych), później technicznie (dla nauk poietycznych). Ustaliwszy zatem ów 
podstawowy dla nas podział, zobaczmy jak w jego obrębie funkcjonuje stosunek teoria-
praktyka. 

 
Chcielibyśmy w tym miejscu się nieco usprawiedliwić z naszych wcześniejszych 

założeń ze wstępu. Otóż samo wyrażenie „nadmierna teoretyzacja nauki” może brzmieć 
nieco laicko, a nawet i paradoksalnie. Bo przecież czym jest nauka, jak nie zbiorem czy sumą 
teorii? Zatem jak można mówić o nadmiarze teorii w czymś, co z teorii się składa? Utarte 
rozumienie nauki właśnie jako sumy teorii (N = Σ T) jednoznacznie wskazuje na wyłącznie 
teoretyczny – zatem i spekulatywny – charakter poznania naukowego. I rzeczywiście nie jest 
ono niczym innym, jak stanowiskiem niezaangażowanego obserwatora dokonującego wglądu 
w interesującą go dziedzinę rzeczy. Nauka może więc być tylko teoretyczna, tylko ogląd 
może ją tworzyć. 

Jednakże zgodzą się Państwo, iż ów ogląd musi w jakiś sposób zostać uzyskany, na 
coś być nakierowany oraz w pewien sposób zostać wyrażony. I tutaj odnajdujemy drugi 
obszar, który należy do praktyki. W swych wewnętrznych strukturach teoria obchodzi się bez 
praktycznego balastu, lecz jej granice, problemowy zakres, a także metodę postępowania 
może wytyczać właśnie praktyka. Teoria zatem w wielu miejscach wiąże się z praktyką. 
Nadmierna teoretyzacja nauki jest niczym innym, jak pominięciem lub wręcz zanegowaniem 
tego powiązania. Jest to stan, w którym zapominamy o przedmiocie badań i traktujemy 
konstrukty naszych wglądów jak przedmioty, których te wglądy mają dotyczyć. 

W powyższym kontekście warto jeszcze raz przyjrzeć się klasyfikacji Stagiryty i 
zadać pytanie o zasadność nauk praktycznych. Skoro nauki ograniczamy do zbiorów teorii, to 
wyrażenie „nauka praktyczna” wydaje się być wewnętrznie sprzeczne. Aby to przezwyciężyć 
wyjaśnijmy jeszcze termin „teoria naukowa”. Jest to rzecz jasna ogląd, który jednak 
zdeterminowany jest przez funkcję przedmiotu teorii i jej metody [T = f (PT, MT)]. Pociąga to 
za sobą możliwość różnego rozłożenia akcentów w teorii, bądź to na jej przedmiot, bądź na 
metodę. Okazuje się, że w arystotelesowskim rozumieniu „nauka praktyczna” jest oglądem 
skierowanym na działanie, jako na swój przedmiot. Przedmiotem tym może być wola, 
właśnie z działaniem związana, albo też dziedzina tworów technicznych – wybór, jak wiemy, 
zależy od charakteru tego, co praktyczne. Ogląd pozostaje teoretyczny, lecz jego przedmiot 
uwikłany jest w praktykę. Inaczej w nauce teoretycznej, gdzie przedmiotem jest – jak już 
wspominaliśmy – byt w którymś ze swoich aspektów. 

Zatem u Arystotelesa kluczowym kryterium, decydującym o charakterze 
poszczególnych nauk, jest przedmiot, którego one dotyczą. Dlaczego nie bierze on pod 
uwagę metody? Otóż schodzi ona na dalszy plan przez przyjęcie założenia o obiektywności 
                                                 
5 Arystoteles, Metafizyka E 1, 1025 b. 
6 Ibidem 
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poznawanej rzeczywistości. W konsekwencji twierdzi się, iż jakąkolwiek ścieżką poznawczą 
by nie iść, zawsze odnajdzie się te same przedmioty w świecie niezależnym od podmiotu. 

Takie rozstrzygnięcie rzutuje bezpośrednio na stosunek teoria-praktyka. Założenie, iż 
istnieją odmienne ontycznie strefy, dla których formułować należy niesprowadzalne do siebie 
nauki, zaostrza konflikt teorii z praktyką. Wówczas to mniema się, iż praktyka nijak od teorii 
nie zależy i vice versa, tym samym postulując odizolowanie od siebie dotyczących ich nauk. 
Nie dość, że takie założenia prowadzą do dychotomicznego rozłamu poznawanej 
rzeczywistości, to przy tym wywołują sztuczną potrzebę jednoznacznej klasyfikacji każdej 
dziedziny badań. Sztuczną, gdyż w większości przypadków niezwykle trudno jest określić, do 
której strony (teorii czy praktyki) należy dany obszar i jaką zatem naukę wypada dla niego 
stosować. 

 
Z powyższych powodów przyjmijmy inne kryterium dla wyznaczenia linii 

demarkacyjnej pomiędzy teorią a praktyką; kryterium, które – jak sądzimy – pozwala na 
lepsze uchwycenie ich wzajemnego stosunku, jednocześnie nie prowadząc do konfliktu 
pomiędzy nimi. Co więcej – chcemy twierdzić, że dopiero jego użycie, redukując sztuczne 
dystynkcje, prowadzi do głębszego zrozumienia istoty samej spekulacji (teorii) oraz 
dopełniającego ją przeciwieństwa – praktyki. Kryterium tym jest oczywiście metoda. 

Uznawszy metodę za probierz dla stwierdzenia charakteru danej nauki, od razu znika 
nam problem podziału rzeczywistości na dwie części. Co prawda wciąż te dwa obszary 
możemy wyróżnić, lecz ugruntowując je już nie ontycznie, a metodycznie. Ten sam obiekt 
rozpatrzony zostać może raz pod kątem teoretycznym, a innym razem pod kątem 
praktycznym, przy czym nic nam to nie mówi o sposobie ufundowania samego obiektu. 
Jednocześnie także trudność klasyfikacji danego obszaru badań okazuje się pozorna, bo 
dopóki nie zostanie określony sposób jego badania, dopóty otwarte jest miejsce jego 
problematycznej przynależności. Warto przy okazji zauważyć, że wybór metody pozostaje do 
pewnego stopnia arbitralny7, ale raz dokonany, determinuje sposób ujęcia przedmiotu. 

Rozróżnijmy dwa główne rodzaje metodycznego podejścia w naukach, które 
nazwiemy myśleniem hermeneutycznym i myśleniem naturalistycznym8. Pierwsze z nich 
zorientowane jest na poszukiwanie celowości i sensu. Motywem przewodnim ma być tutaj 
rozumienie zaistniałych sytuacji poprzez akcentowanie przyczyn celowych działającego 
podmiotu oraz ich jakościowej analizy. Skłania to badacza do zajęcia stanowiska pierwszo-
osobowego, które prowadzi do poznawczego zanurzenia się w obszarze badań i 
niejednokrotnego wykorzystania własnych przeświadczeń i poglądów (na przykład hierarchii 
wartości) dla analizy wybranego zagadnienia. Myślenie hermeneutyczne nazwijmy 
podejściem praktycznym. 

Odwrotnie rzecz się ma w myśleniu naturalistycznym. Tutaj świadomie uchylamy się 
od rozpatrywania świata sensów, postulując, iż jest on nieprzydatny dla wyjaśnienia pewnych 
zjawisk, bądź z góry zakładając, że świat ów nie może być w ogóle w nich zawarty. 
Prowadzić to ma do wykształcenia czysto ilościowych analiz, w wielkim stopniu podatnych 
na matematyczną obróbkę. W tym podejściu niezbędne zatem jest stanowisko trzecio-
osobowe, gdyż badacz abstrahuje od własnej pozycji w świecie i spogląda na przedmiot z 
pozycji neutralnego obserwatora, z zewnątrz, niejako znikąd9. Nazwijmy je podejściem 
teoretycznym. 

                                                 
7 Zwrot „do pewnego stopnia” wskazywać ma na to, iż istnieje dowolność w wyborze metod, ale jednak wtórnie 
ograniczana jest przez dziedzinę badań oraz cele i założenia badacza. 
8 Podział ten przejęty jest za M. Heideggerem, zinterpretowanym przez prof. M. Junga; patrz. H. D. Mutschler, 
Wprowadzenie do filozofii przyrody. 
9 Zwrot zapożyczony z książki T. Nagla Widok znikąd. 
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Podkreślmy ponownie, iż powyższe podejścia są metodami, a nawet więcej – są to 
dwie zasadnicze klasy metod, spośród których każda zawiera pomniejsze, charakterystyczne 
dla konkretnych nauk metody. Wszelka metoda naprowadza na przedmiot. Źródłowym i 
tradycyjnym przedmiotem dla myślenia hermeneutycznego jest człowiek oraz wtórne do 
niego – społeczeństwo. Stąd bez przeszkód można mówić o hermeneutyce człowieka, czyli o 
zbiorze nauk odwołujących się do przyczyn i celów działania, procesów poznawczych 
człowieka, jako samoświadomego podmiotu, czy też do społecznych i politycznych 
uwarunkowań rozwoju społeczeństw. Nauki te mają swe oparcie w praktyce, z niej 
wypływają, a w konsekwencji i jej służą. 

Po przeciwnej stronie leży to, co odpowiada myśleniu naturalistycznemu, które tutaj 
chcemy nazwać krótko – przyrodoznawstwem – właśnie poprzez tradycyjnie mu 
przypisywany przedmiot, tj. przyrodę. Zatem przyrodoznawstwo przyrody wskazywałoby na 
nauki nastawione przede wszystkim na badanie świata nieożywionego oraz na te aspekty 
przyrody ożywionej, których nie wiążemy ze specyficznie ludzką sferą dążeń, lub zakładamy, 
iż jesteśmy w stanie zupełnie nie brać ich pod uwagę. Dlatego też metoda owych nauk wiąże 
je z teorią i prowadzi do uzyskiwania aksjologicznie neutralnych oglądów. 

 
Niewątpliwie konsekwencją naszych podziałów jest powrót do sięgającej 

przynajmniej W. Diltheya dychotomii wśród nauk, obejmującej nauki humanistyczne i 
przyrodnicze10. Związki te przedstawmy schematem: 

 
Nauki 

 
 

humanistyczne przyrodnicze 
 (o duchu, o kulturze) (o naturze) 
 
 
 to, co praktyczne to, co teoretyczne 
 hermeneutyka człowieka przyrodoznawstwo przyrody 
 (podejście 1-osobowe) (podejście 3-osobowe) 
 
 np. etyka, socjologia, historia np. fizyka, genetyka, astronomia 

 
Ustaliwszy ów przejrzysty rozdział teorii od praktyki, zapytać można: gdzie tu 

wzajemny stosunek, skoro obie zajmują właściwe sobie obszary? Na jakiej podstawie chcemy 
mówić o ich powiązaniach? Czy nie jest tak, że sfera teoretyczna, z uwagi na własne metody i 
przedmiot jest niezależna od praktyki i nawet nie może w nią ingerować? 

Szukając odpowiedzi na te pytania, a zarazem czyniąc zadość zasadniczej tezie 
naszego referatu, przyjrzyjmy się możliwości metodycznej zamiany w naszych dystynkcjach. 
Jeżeli teraz myślenie naturalistyczne zastosować do człowieka, a myślenie hermeneutyczne 
do przyrody, to otrzymamy znów dwie klasy nauk: przyrodoznawstwo człowieka i 
hermeneutykę przyrody. 

W pierwszej z nich, tj. w przyrodoznawstwie człowieka, stosujemy niewartościujące 
podejście teoretyczne do czegoś, co zawsze uważane było za źródło wszelkich wartości i 
sensów – do człowieka. Postępowanie takie jest już do pewnego stopnia oczywiste dla 
niektórych nauk. Niezwykle dziś zaawansowana medycyna, nowoczesna psychologia i inne 
                                                 
10 Patrz: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych; jednocześnie nie uwzględniamy 
tutaj nauk formalnych – logiki i matematyki, z uwagi na dwojaką trudność: ich zaklasyfikowania oraz samego 
nazwania ich naukami szczegółowymi. 
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nauki o człowieku, dla których niegdyś podstawą było dążenie do rozumnego i celowego 
wyjaśnienia ludzkiego postępowania oraz czynników je determinujących, obecnie wyraźnie 
abstrahują od podmiotowego traktowania człowieka. Dzięki temu mogą nieporównywalnie 
dalej posunąć swoje metody i techniki badawcze, czego oczywistym efektem jest ich aktualny 
poziom rozwoju. Niesie to jednakże i pewne zagrożenia związane z granicą, której 
przekroczenie nie jest dopuszczalne z uwagi na możliwość zupełnej redukcji człowieka do 
biernego przedmiotu badań i oddziaływań. Stąd biorą się np. fundamentalne problemy 
bioetyki czy niektóre absurdy pedagogiki, chcącej czasem zredukować relację nauczyciel-
uczeń tylko do pierwszego jej członu. Tutaj właśnie teoria musi liczyć się z ograniczeniami 
nałożonymi przez praktykę, która zakres jej kompetencji ustala w odniesieniu do badanego 
przez nią przedmiotu. Gdy teoria próbuje wykroczyć ponad ten zakres, wówczas jej ogląd 
staje się niepełny i nakierowany na niewłaściwe sobie obiekty. 

Równoległa sytuacja jest obecna w drugiej naszej klasie – w hermeneutyce przyrody, 
lecz tutaj akcenty rozłożone są odwrotnie. To właśnie praktyczne podejście rości sobie prawo 
do zasadnego ujmowania przedmiotu, który na ogół wystarczająco dobrze wyjaśnia teoria. 
Pod te roszczenia podpadają pytania o celowość i sens przyrody, o zasady organizacji 
dostrzeganego w niej ładu, o jej początki i przyszłość. Jednakże owa wizja przyrody, jako 
czegoś ugruntowanego w poznającym ją podmiocie11, a przynajmniej w jakiś głębszy sposób 
z nim powiązana, została wyparta przez ujęcie mechanicystyczne sięgające początków 
nowożytności. Tak więc dzisiejsze nauki typu kosmologia, czy biologiczny ewolucjonizm 
faktycznie dają pewne odpowiedzi na powyższe pytania, lecz odwołując się wyłącznie do 
badań teoretycznych. Praktyka, pragnąca wejść na to pole zagadnień przyrody, powoduje 
tylko niepotrzebny zamęt i nadwyżkę pojęciową w badaniach, gdyż mechanicystyczny 
paradygmat programowo odmawia jej jakiejkolwiek roli. Istnieje możliwość przywrócenia jej 
miejsca w rozważaniach przyrodniczych12, ale wiązałoby się to ze zmianą głęboko we 
współczesnym myśleniu zakorzenionego sposobu rozumienia przyrody. 

 
W powyższych rozważaniach krótko przedstawiliśmy główne problemy stosunku 

teoria-praktyka w naukach oraz wykazaliśmy, że sam ów stosunek faktycznie zachodzi. Mimo 
tego nie przeanalizowaliśmy jeszcze klasy nauk, która wydaje się najlepiej spełniać wymogi 
naukowej spekulatywności – czyli przyrodoznawstwa przyrody – i nie zapytaliśmy czy ma 
ono jakieś korelacje z praktyką. Tym bardziej wydaje się to być konieczne, iż udowodnione 
jednoznacznie wskazywałoby na zasadność głównej naszej tezy o potrzebie rozumienia i 
ustalenia właściwych związków spekulacji z praktyką. 

Nie posuniemy się tu do analizy wszystkich nauk z klasy przyrodoznawstwa przyrody, 
lecz jedynie przypatrzymy się tej, która uchodzi za par excellence teoretyczną – fizyce. 
Wykażemy, że nawet ona nie pozostaje bez związków z praktyką, jako z czymś, co określa jej 
ramy. Zrobimy to korzystając z ustaleń H.D. Mutschlera, który w książce Wprowadzenie do 
filozofii przyrody wskazuje na trzy główne punkty nieuwzględniania w fizyce obszaru 
praktyki. 

Pierwszym z nich jest brak rozróżnienia na „to, co fizyczne” i „to, co fizykalne”. 
Desygnatem pierwszego z tych pojęć są przedmioty świata realnego i ich cechy – np. planety, 
samochody, książki, drobinki kurzu. Drugie pojęcie natomiast nie wskazuje już na świat 
realny, lecz na konstrukty myślowe zaliczane do nauk fizycznych i obecne w ich teoriach – 
np. molekuły, pola elektro-magnetyczne, ładunki elektronów. Dla każdego z tych poziomów 
istnieje specyficzny język, w którym można wyrazić wiedzę o nim; dla „tego, co fizyczne” – 
                                                 
11 Przykładowo jako fichteańskie Nie-Ja. 
12 Niejednokrotnie na przestrzeni wieków rozumienie przyrody było na tyle odpowiednie, iż pozwoliło wiązać 
problemy praktyczne z przyrodniczymi; od starożytnego „kosmos”, przez św. Augustyna, Leibniza, po 
Whiteheada i Pierce’a. 
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język naturalny, związany z praktycznością i celowością poznawanych przedmiotów, a dla 
„tego, co fizykalne” – język formalny, odwołujący się do relacji pojęciowych między 
elementami konstrukcji teoretycznej. 

Gdy teraz fizyk zdaje sobie sprawę z powyższych różnic i zależności, to uprawiana 
przez niego nauka nie będzie zabierać pola praktyce. W przeciwnym wypadku badacz ów 
postawi znak równości pomiędzy światem przedmiotów realnych, a tym, do czego odnoszą 
się teorie fizyki. Tym samym będzie dopatrywał się w samochodach i książkach jedynie 
zbiorów atomów, całkowicie nie uwzględniając ich najważniejszych jakościowych i 
celowościowych charakterystyk. Co więcej, pomiędzy „tym, co fizyczne” a „tym, co 
fizykalne” znajdować się musi jeszcze jakiś model, umożliwiający ich wzajemne odniesienie. 
Pytanie „Jak ten model wygląda?” wydaje się być jeszcze stosunkowo łatwe w przyrównaniu 
z pytaniem „Czy model taki istnieje dla każdej teorii?”. Jak do tej pory chociażby mechanika 
kwantowa nie doczekała się odpowiedniego modelu, który mógłby ją w zadowalający sposób 
przenieść na grunt odniesień do świata. Słowem brak rozróżnienia na „to, co fizyczne” i „to, 
co fizykalne” prowadzi do narzucania teoretycznych struktur na obszar praktyczności, przez 
co teoria nieprawomocnie zabiera pole praktyce, sama przekształcając się w bezprzedmiotowe 
dywagacje. 

Drugi moment jest związany z pierwszym, a dotyczy kolejnego rozróżnienia – między 
„istotą” a „zjawiskiem”. Terminy te są obarczone długim szeregiem ich tradycyjnych znaczeń, 
o których nie zamierzamy tu mówić. Rozważmy je tylko w kontekście fizykalnym, ustalając, 
iż „zjawisko” oznaczać ma to, co fizyk bada (jest mu dane), a „istota” to, co jego teoria ma 
uchwycić. I tu znowu pretensje fizyków o twierdzenia dotyczące istoty świata zdają się być 
mocno przesadzone, właśnie przez wzgląd na punkt pierwszy. O ile jeszcze zgodzić się 
możemy, iż punktem wyjścia fizyki są zjawiska, które to stara się ona dalej wyjaśniać poprzez 
poszczególne prawa i zbudowane z nich teorie, o tyle karkołomnym zadaniem jest wykazanie, 
nie tylko, że istnieje skrywająca się za zjawiskami istota, ale że w dodatku wyczerpująco 
opisują ją teorie fizyki. Stąd właśnie próby teoretycznego uchwycenia owej „istoty” 
zapominają o możliwości praktycznego jej ugruntowania, przyczyniając się do jałowości 
roszczeń filozofujących fizyków w tym względzie. 

I wreszcie trzecim punktem, gdzie przejawia się owa nadmierna teoretyzacja fizyki, 
jest jedno z jej głównych pojęć – „materia”. Powszechność jego używania jest tak samo duża, 
jak trudność jego wyjaśnienia. Wiele słowników fizykalnych w ogóle nie posiada w swoim 
spisie hasła „materia”, za to słowniki filozoficzne bogato charakteryzują jego wieloznaczność. 
Historycznie z pojęcia „materii” wyprowadzone zostało pojęcie „masy”, które język fizyki 
opisuje już bardzo dobrze. Problem w tym, iż badacze często nie widzą różnicy pomiędzy 
nimi, używając ich jak synonimy. A przecież nie trudno dostrzec, że „materia” (zgodnie z 
punktem pierwszym) podpada pod „to, co fizyczne”, a termin „masa” pod „to, co fizykalne”. 
Dlatego też fizyka nie może być rozumiana jako nauka o materii, gdyż „materia” po prostu 
nie wchodzi w skład jej teoretycznych pojęć. Pojęcie to odwołuje się do całości przedmiotów 
spotykanych w przyrodzie i zdobywamy je abstrahując z wielu doświadczeń praktycznych 
kontaktów z nimi. Zatem „materia” to termin zaciągnięty z codziennej praktyki, który 
bezzasadnie próbujemy uznać za fundamentalny dla teoretycznych oglądów w fizyce. 

 
Trzy powyższe punkty wskazują, iż nawet klasa nauk teoretycznych, a wśród nich 

najbardziej teoretyczna fizyka, u swoich fundamentów posiadają korelacje praktyczne. 
Podkreślmy jeszcze raz, iż nie znaczy to, że teoria zostaje przez to uwikłana w praktykę. 
Przeciwnie – spekulacja dlatego pozostaje czysta, że uświadamia sobie – dzięki praktyce – 
dokąd sięga obszar jej kompetencji. Z tego samego powodu jej wyniki pozostają wartościowe 
– nie próbują one być ekstrapolowane na to, co praktyczne. 
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Twierdzimy, że stosunek teorii do praktyki musi być każdorazowo przemyślany przy 
wszelkiej próbie prowadzenia spekulacji. Zakres ich zainteresowań pozostaje dla każdej 
swoisty i możliwie autonomiczny. Jednakże zastanawiając się nad samą myślą spekulatywną 
nie sposób nie brać pod uwagę jej przeciwieństwa i dopełnienia, jako czegoś, co de facto 
wytycza granice oglądu teoretycznego – tj. praktyki. Spekulacja musi uwzględnić praktykę 
nie dla siebie, lecz obok siebie, dzięki czemu odzyskuje właściwy sobie przedmiot i metody 
badań oraz może konfrontować swoje rezultaty z czymś stojącym do niej w opozycji. 
Problem ustalenia odpowiednich relacji w stosunku teoria-praktyka uznajmy za problemem 
filozofii systematycznej w rozumieniu N. Hartmanna13, z uwagi na konieczność ustawicznego 
rozpatrywania go na nowo, każdorazowo w innych okolicznościach, a także przez 
niemożliwość rozstrzygnięcia go raz i na zawsze. 

Na zakończenie pozwólmy sobie przytoczyć swobodne porównanie. Niemowlak 
posadzony przed lustrem nie dostrzeże w nim nic wyjątkowego. Co najwyżej, spoglądając 
przed siebie, ujrzy – niczym zwierzę – oddalonego na wyciągnięcie ręki towarzysza do 
zabawy, lub konkurenta w walce o pokarm czy matczyne uczucie. Natomiast dziecko nieco 
już starsze nie będzie chciało chwycić kolegi w lustrze, lecz uśmiechnie się z zakłopotaniem, 
rozumiejąc, iż widzi samo siebie. 

Niech zatem namysł spekulatywny nie odcina się od praktyki, jak od wroga, ale niech 
dostrzeże, że sfera praktyczności jest i musi być jego odbiciem. Chyba, że to spekulacja jest 
tylko odbiciem praktyki. Ale to już jest temat na oddzielne wystąpienie. 

                                                 
13 Patrz: Systematyczne przedstawienie własnej filozofii we W. Galewicz: N. Hartmann, str. 207-224. 
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