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EKOFILOZOFIA JAKO FILOZOFIA PRZYRODY 
ZORIENTOWANA NA POTRZEBY OCHRONY PRZYRODY

Przedstawiony poni�ej szkic projektu filozofii przyrody w uj�ciu systemowym na 
pewno wymaga dyskusji i uzupełnie�, niemniej mo�e stanowi� interesuj�c� pro-
pozycj� dla optymalnego wyznaczenia zada� filozofii przyrody i filozofii nauk przy-
rodniczych. Cho� ekofilozofi� mo�na rozpatrywa� jako dziedzin� niezale�n� od filo-
zofii przyrody, to jednak nale�y zauwa�y�, �e zarówno przy rozpatrywaniu – w kate-
goriach przestrzennych – czynników bli�szego oraz dalszego �rodowiska jest w grun-
cie rzeczy po�wi�canie uwagi okre�lonym zespołom wchodz�cym w skład przyrody. 
A skoro tak, to prowadzone rozwa�ania doprowadzaj� do podejmowania niektórych 
problemów filozofii przyrody. Tak�e filozofowie przyrody powinni w wi�kszym za-
kresie uwzgl�dnia� perspektyw� ekofilozofii. 

Taka koncepcja filozofii przyrody byłaby dobr� szkoł� dla kandydatów do kap-
ła�stwa, nauczycieli religii, homiletów oraz redaktorów pism podejmuj�cych dialog 
z młodzie�� w obszarze problemów �wiatopogl�dowych i zagadnie� stosunku religii 
i wiary do nauki i kultury. Studenci innych kierunków studiów znale�liby natomiast 
rzetelne zakotwiczenie swoich pogl�dów na �rodowisko, w którym �yj�. 

PROJEKT STRUKTURY FILOZOFII PRZYRODY W UJ�CIU SYSTEMOWYM 

I. EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA FILOZOFII PRZYRODY

1. Nazwy filozofii przyrody 
2. Przedmiot bada� filozofii przyrody 
3. Metoda filozofii przyrody 
4. Koncepcje filozofii przyrody 
5. Filozofia przyrody a inne nauki 

II. KOSMOFILOZOFIA

1. Charakterystyka nauk fizykalnych 
2. Wła�ciwo�ci bytu materialnego 
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3. Teorie bytu materialnego 
4. Determinizm, indeterminizm, przyczynowo��, prawa przyrody 
5. Modele kosmologiczne 

III. BIOFILOZOFIA

1. Charakterystyka nauk biologicznych 
2. Pogranicze �ycia 
3. Geneza �ycia 
4. Istota �ycia 
5. Ewolucja �ycia 

IV. EKOFILOZOFIA

1. Charakterystyka nauk ekologicznych i �rodowiskowych 
2. Filozoficzne zagadnienia w ekofilozofii 
3. Antropologiczne zagadnienia w ekofilozofii 
4. Aksjologiczne zagadnienia w ekofilozofii 
5. Edukacyjne zagadnienia w ekofilozofii 
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PRAKTYCZNE HORYZONTY FILOZOFII PRZYRODY

Tytułowe pytania panelu dotycz� adresatów („komu?”) specjalistycznej wiedzy 
filozoficznej, jak� jest filozofia przyrody, oraz funkcji („po co?”), jakie ta wiedza 
mo�e pełni�. Odpowied� na te pytania jest przeze mnie zaw��ona do propozycji 
praktycznej filozofii przyrody (dalej: PFP), która jest uaktualnion� wersj� docieka�
filozofii przyrody. Uaktualnienie dokonuje si� w co najmniej trzech punktach. 
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