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POTRZEBNA JEST FILOZOFIA PRZYRODY? 

 Dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz techniczno-informatycznych stawia 

na nowo pytanie o miejsce Ziemi w Kosmosie i roli w nim człowieka. Pytanie to 

dochodzi bardziej natarczywie, gdy u�wiadomiony zostaje ogrom zniszczenia �rodowis-

ka naturalnego. Nauka podzielona na dyscypliny, kierunki i specjalizacje oraz osi�g-

ni�ta specjalistyczna wiedza nie jest w stanie zahamowa� tempa degradacji natury. 

Przyjmowany jest podział filozofii przyrody na teoretyczn� i praktyczn�. W pierw-

szym uj�ciu przypisuje si� jej funkcj� opisowo-wyja�niaj�c�. W swej funkcji opisowo-

wyja�niaj�cej jej przedmiotem jest �wiat bez człowieka (przyroda sama w sobie) lub 

przyroda ł�cznie z człowiekiem badaj�cym t� przyrod� (przyroda z antropopresj�). W tym 

drugim przypadku uwzgl�dnia si� oddziaływanie mi�dzy człowiekiem a �rodowiskiem 

naturalnym. Praktyczna filozofia przyrody jest nauk� oceniaj�co-normatywn� i w jej 

ramach wskazuje si� na konieczno�� istnienia norm reguluj�cych stosunek człowieka do 

otoczenia. W jej zakres wł�czone zostaj� zagadnienia z bioetyki, etyki ekologicznej 

(sozologicznej lub �rodowiskowej) czy etyki bada� naukowych.  

Główna problematyka teoretycznej filozofii przyrody generowana jest rozwojem 

nauk przyrodniczych, a praktyczna – rozwojem i wzajemnym odniesieniem nauk przy-

rodniczych i humanistycznych. Najwi�ksze jednak zainteresowanie budz� współcze�nie 

te zagadnienia, które s� konsekwencj� zetkni�cia si� nauk biologicznych z innymi dzie-

dzinami nauki, np. biotechnologii, biomedycyny, biocybernetyki, egzobiologii (astro-

biologii), socjobiologii, neurobiologii, psychologii ewolucyjnej, neuropsychologii, itd.  

Jest prawd�, �e problemy poruszane przez filozofi� przyrody w uj�ciu klasycznym 

zostały przej�te przez nauki przyrodnicze i cz��ciowo przez metodologi� tych nauk. 

Filozofia przyrody jako nauka autonomiczna nie zatrzymuje si� na swych jo�skich 

korzeniach i podlega przemianom, nie trac�c ze swej aktualno�ci filozoficznego opisu 

i tłumaczenia przyrody. 

Podzielona na ró�ne dyscypliny, kierunki i specjalizacje nauka nie mo�e obej�� si�
bez idei filozoficznych zaadoptowanych do teorii empirycznych. W ich ramach gene-

ruje si� pewne koncepcje filozoficzne, ale tworzona filozofia przyrodoznawstwa (filo-

zofia biologii, filozofia fizyki, filozofia kosmosu, itd.) nie wyczerpuje pełnego 
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i wszechstronnego odniesienia do przyrody. Nauka wraz ze swym teoretycznym, po-

j�ciowym i metodologicznym dorobkiem oraz technika ze swym praktycznym na-

stawieniem do natury nie s� jedynym sposobem kontaktu z przyrod�, nie posiadaj�
uprzywilejowanego dost�pu do otoczenia. Suma ich docieka� i osi�gni�� nie stanowi 

pełnej wiedzy o �wiecie. 

Współczesna filozofia przyrody niezmiennie od swego pocz�tku nakierowana jest 

bezpo�rednio na �wiat, przyrod�, natur�. Jednocze�nie odnosi si� do tego, co ju� zostało 

zdobyte w ramach nauk przyrodniczych i do akceptowanej teorii nauki. Korzystaj�c ze 

zdobyczy teorii nauki, filozofia przyrody prowadzi swe badania na poziomie współ-

czesnych metod badawczych. Filozofia przyrody, korzystaj�c z osi�gni�� nauk szcze-

gółowych, nie zatrzymuje si� na płaszczy�nie empirycznej, ale w tłumaczeniu przyrody 

d��y do systemowego, koherentnego, istotowego i ogólnego uj�cia obrazu �wiata.  

Filozofowanie w kontek�cie nauki nie wyczerpuje powinno�ci filozofa przyrody. 

Filozof powinien by� �wiadomy tego, �e nauka czasami traci swój kontakt z przyrod�. 
Tak na przykład poznanie prawidłowo�ci i mechanizmów �ycia nie zawsze słu�y logice 

�ycia (podtrzymania i ewolucji), np. klonowanie, organizmy i �ywno�� genetycznie 

modyfikowana. Podobnie współczesne zaanga�owanie astrobiologów tak bardzo skupia 

si� na obecnych formach �ycia i jego strukturze, �e pomijany jest ewolucyjny charakter 

systemów �ywych, mo�liwo�� wykorzystania odmiennego, w pocz�tkowej fazie swego 

istnienia, podło�a materialnego. W wyniku tego utrudnione jest poznanie istoty �ycia.  

Dla filozofa przyrody �wiat nie jest zredukowany do zagadnie� generowanych 

przez nauki przyrodnicze, widziany tylko jako korelat poznania teoretycznego lub 

empirycznego. �wiat widziany jest szerzej jako zło�ony system, wraz badaj�cym go 

człowiekiem, który jest jego integraln� cz��ci�. W ramach filozofii przyrody d��y si�
do zmiany stosunku człowieka wobec przyrody, do porzucenia praktyki instrumentali-

zacji przyrody na rzecz uwzgl�dnienia jej inherentnej warto�ci.  

Współcze�nie zwi�zek nauki z przyrod� został znacznie nadszarpni�ty, st�d poja-

wia si� potrzeba uwzgl�dnienia oceniaj�co-normatywnego aspektu w badaniach 

naukowych, działalno�ci człowieka w przyrodzie, oddziaływa� techniczno-przemy-

słowych, zasadno�ci podejmowanych decyzji kierunków badawczych, społeczno-

-gospodarczego zaanga�owania nauki itd. 

Filozofia przyrody potrzebna jest przyrodzie i człowiekowi, integralnie i homeo-

statycznie zwi�zanemu z przyrod�. Adekwatna filozofia przyrody potrzebna jest nie 

tylko wszystkim, ale i wszystkiemu. W obecnym stadium rozwoju nauki zachowuje 

swój status „matki wszystkich dziedzin wiedzy”, tzn. obecnie istniej�cych i tych, któ-

re wyłoni� si� w przyszło�ci. 
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