
DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA 322

tyków. Z tej racji mo�e by� filozofia przyrody przedmiotem zainteresowania w szko-

łach i w uczelniach o profilu technicznym. 

S�dz�, �e powy�sze uwagi mog� przemawia� na rzecz: 

1. Współczesnej filozofii przyrody – jest ona potrzebna w zasadzie wszystkim 

uprawiaj�cym nauk� i technik�, gdy� przybli�a zrozumienie �wiata i procesów w nim 

zachodz�cych, a tak�e inspiruje do jego ochrony 

2. Klasycznej filozofii przyrody – jest ona wzorem do stawiania pyta�, formuło-

wania problemów, natomiast w obszarach naukowo dzi� jeszcze nieznanych nadal jest 

dyscyplin� przybli�aj�c� nas ku istocie przyrody (natury). Warto tu jednak podkre�li�, 
i� w tej ostatniej roli nie chodzi jedynie o oczekiwanie na sformułowanie odpowiedzi 

na wa�kie pytania w ramach nauk przyrodniczych i tym sposobem, z chwil� uzyska-

nia wszystkich rozwi�za�, zako�czenie funkcjonowania filozofii przyrody. W moim 

przekonaniu współczesnej filozofii przyrody przypadła rola nieustannej inspiracji dla 

bada� z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych i techniki.  
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Odpowied� na pytanie: „Komu i po co jest dzi� potrzebna filozofia przyrody?” 

musi by� poprzedzona prób� okre�lenia, czym jest filozofia przyrody, jakie s� jej cele 

i zadania. Obecnie bowiem nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja tej 

dyscypliny filozoficznej. I chocia� przez filozofi� przyrody wi�kszo�� autorów ro-

zumie filozoficzn� refleksj� nad otaczaj�c� nas rzeczywisto�ci� materialn�, to w prak-

tyce bardzo ró�nie realizuje ten typ refleksji. Mo�na mianowicie wyliczy� co naj-
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mniej kilkana�cie rodzajów stanowisk w tym zakresie, w rozmaity sposób ujmuj�cych 

przedmiot i sposób uprawiania tej dyscypliny filozoficznej. Ró�nice łatwo zauwa�y�
na poziomie docieka� metafilozoficznych, a tak�e analizuj�c prace autorów, którzy 

deklaruj�, �e uprawiaj� filozofi� przyrody. Ustalenie, co rozumie si� przez okre�lenie 

„filozofia przyrody”, jest bardzo wa�ne równie� z powodu przypisywania temu sa-

memu terminowi odmiennych znacze�, co prowadzi do nieporozumie�. Co wi�cej, 

łatwo zauwa�y�, �e potencjalny kr�g osób zainteresowanych filozofi� przyrody b�-
dzie �ci�le warunkowany przyj�t� koncepcj� tej dyscypliny filozoficznej.  

Współcze�nie funkcjonuj�ce typy refleksji filozoficznej nad przyrod� mo�na po-

dzieli� na dwie grupy w zale�no�ci od tego, czy uznaje si� filozofi� przyrody za filo-

zofi� praktyczn�, czy za filozofi� teoretyczn�. Głównym celem filozofii o nastawieniu 

praktycznym jest normowanie relacji człowieka do przyrody, natomiast filozofii 

przyrody teoretycznej – poznanie i utworzenie w miar� obiektywnej koncepcji rzeczy-

wisto�ci przyrodniczej. Oba nurty uprawiania filozofii przyrody maj� swoich zwolen-

ników i oba s� potrzebne.  

Głównym zadaniem uprawianej w celach praktycznych filozofii przyrody jest do-

starczenie argumentów na rzecz ochrony przyrody. Rozpatruje si� zatem przede wszyst-

kim relacje człowieka do przyrody oraz dokonuje si� oceny tych jego działa�, które 

ingeruj� w przyrod�. Człowiek jest traktowany jako jeden z elementów �wiata przy-

rody, ale jako element, który ma mo�liwo�ci dokonywania daleko id�cych zmian swe-

go �rodowiska. Tote� w refleksji filozoficznej cz�sto podkre�la si�, �e przyroda sta-

nowi warto�� niezale�nie od tego, czy jest u�yteczna dla człowieka, i �e człowiek 

powinien t� warto�� szanowa�. W tym nurcie filozofii przyrody nie brakuje te� reflek-

sji teoretycznej, gdy� z reguły postulaty normatywne s� poprzedzone nakre�leniem 

pewnej wizji rzeczywisto�ci przyrodniczej. Nale�y jednak doda�, �e koncepcje te 

koncentruj� si� przede wszystkim na opisie biosfery, czasami wł�cza si� te� w nie 

badania nad wytworami człowieka, pomija si� za� w nich szereg interesuj�cych pyta�
dotycz�cych zwłaszcza przyrody nieo�ywionej, a tak�e kosmosu jako cało�ci. W tym 

nurcie filozofii przyrody mieszcz� si� prace m.in. K. M. Meyer-Abicha, G. Böhme, 

M. J. Doł�gi, Z. Hulla, J. Zona.  

Przed filozofi� przyrody o nastawieniu teoretycznym stawia si� natomiast zadanie 

utworzenia koncepcji cało�ci �wiata przyrody b�d� udzielania odpowiedzi na szereg 

szczegółowych pyta� dotycz�cych pewnych aspektów rzeczywisto�ci materialnej, na 

przykład: jaka jest istota bytu materialnego, przestrzeni, czasu, czy przyroda jest 

deterministyczna, jaka jest natura prawidłowo�ci w przyrodzie.  

Ten nurt filozofii przyrody nie jest jednolity od strony metodologicznej i współ-

cze�nie daj� si� w nim wydzieli� dwa nastawienia, odmiennie ujmuj�ce relacje mi�-
dzy filozofi� przyrody a naukami przyrodniczymi. Pierwsze, tradycyjne, uznaje filo-

zofi� przyrody za dyscyplin� niezale�n� od nauk szczegółowych. Od razu podkre�l�, 
�e ta niezale�no�� nie musi oznacza� zupełnego odci�cia filozofii od wyników nauk 

przyrodniczych, chocia� w tym nurcie i takie stanowisko jest równie� reprezento-
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wane. Bez wzgl�du na to, czy filozof dopuszcza, czy odrzuca mo�liwo�� wykorzy-

stywania wyników nauk przyrodniczych w filozofii, traktuje filozofi� przyrody jako 

samodzieln� dyscyplin� filozoficzn� o własnym przedmiocie formalnym i własnych 

metodach badawczych. W tak rozumianej filozofii przyrody podejmuje si� tradycyjne 

zagadnienia filozoficzne dotycz�ce przyrody, cz�sto przy ich rozwi�zywaniu nawi�-
zuje si� te� do koncepcji klasycznych. Tradycyjna filozofia przyrody jest uprawiana, 

w szczególno�ci, przez autorów nurtu neotomistycznego, na przykład przez K. Kłó-

saka, S. Mazierskiego, T. Wojciechowskiego, S. Ziemia�skiego.  

Drugie uj�cie filozofii przyrody �ci�le uzale�nia j� od wyników nauk przyrodni-

czych. Filozofia przyrody staje si� tu swoist� refleksj� nad wynikami nauk przyrodni-

czych, w pewnym sensie zostaje nadbudowana nad tymi wynikami. Nauki przyrod-

nicze nie tylko podsuwaj� problemy do rozwi�zania, ale równie� w istotny sposób 

wpływaj� na odpowiedzi na stawiane pytania. W tym uj�ciu filozofia przyrody staje 

si� b�d� ontologi� teorii przyrodniczych lub filozofi� w nauce czy swoist� syntez�
wyników nauk przyrodniczych. Nadmieni�, �e w�ród polskich filozofów zajmuj�cych 

si� problematyk� przyrodnicz� takie rozumienie filozofii przyrody jest najcz�stsze. 

Równie� dla przyrodników, którzy podejmuj� w swych z reguły popularnonaukowych 

pracach problemy filozoficzne, traktowanie filozofii przyrody jako swoistej analizy 

wyników nauk szczegółowych jest typowe.  

Z tego skrótowego zestawienia wida�, �e to, co jest nazywane filozofi� przyrody, 

jest bardzo ró�nie rozumiane i traktowane. Inna jest bowiem perspektywa badawcza 

filozofa, który uprawia praktyczn� filozofi� przyrody, ni� punkt widzenia filozofa 

uznaj�cego filozofi� przyrody za dyscyplin� teoretyczn�. Powoduje to wyst�powanie 

istotnych ró�nic w głoszonych pogl�dach, odmienne ujmowanie zagadnie�, a tak�e 

ró�norodno�� zada�, które spełnia filozofia przyrody. Nie s�dz�, by warto było wda-

wa� si� w dyskusj� nad najwła�ciwsz�, najlepsz� koncepcj� filozofii przyrody. Poza 

marginalnymi przypadkami wi�kszo�� obecnie funkcjonuj�cych w tym zakresie sta-

nowisk stwarza mo�liwo�ci wnikni�cia w istot� rzeczywisto�ci przyrodniczej, a tak�e 

spełnia wyznaczane sobie funkcje i osi�ga stawiane cele. Wydaje si� te�, �e ka�dy 

z typów refleksji nad przyrod� jest potrzebny, gdy� �wiat materialny jest wielo-

aspektowy i powinno si� bada� go z ró�nych punktów widzenia.  

Trzeba jeszcze doda�, �e filozofii nauki (filozofii nauk przyrodniczych) nie trak-

tuj� jako specyficznie rozumianej filozofii przyrody. Przedmiotem bada� filozofii 

przyrodoznawstwa s� teorie z zakresu nauk szczegółowych (a nie przyroda), anali-

zowane od strony metodologiczno-epistemologicznej. I cho� filozofia przyrody, zwła-

szcza uprawiana w �cisłej ł�czno�ci z wynikami nauk przyrodniczych, mo�e czy 

wr�cz powinna korzysta� z filozofii nauki, to stanowi odr�bn� od niej dyscyplin� filo-

zoficzn�. Cho� warto nadmieni�, �e w niektórych pracach zagadnienia z zakresu filo-

zofii nauki s� przemieszane z problemami bezpo�rednio dotycz�cymi natury �wiata 

przyrodniczego.  
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Jak odmienne s� rozumienia filozofii przyrody, tak ró�ne te� b�d� czerpane z niej 

korzy�ci i ewentualne osoby ni� zainteresowane.  

Praktyczna filozofia przyrody jest adresowana do wszystkich, którzy czuj� si�
odpowiedzialni za �rodowisko naturalne. Co wi�cej, mo�e pomóc zrozumie� współ-

czesnemu człowiekowi jego miejsce w przyrodzie i jego odpowiedzialno�� za otacza-

j�cy go �wiat. Tote� jej ustalenia mog� by� przydatne na przykład nauczycielom 

w ich pracy z młodzie��, czy decydentom, którzy bezpo�rednio odpowiadaj� za �ro-

dowisko naturalne.  

Filozofia przyrody uprawiana jako refleksja nad wynikami nauk przyrodniczych 

mo�e pomóc przyrodnikom zobaczy� badane przez nich problemy w nowym, odmien-

nym o�wietleniu, ukaza� im pewne gł�bsze warstwy rzeczywisto�ci, le��ce poza 

badanymi przez nich obszarami. Jej propozycje rozwi�zywania poszczególnych kwe-

stii b�d� te� przydatne wszystkim, próbuj�cym utworzy� swój własny, zgodny z usta-

leniami nauk przyrodniczych pogl�d na otaczaj�c� rzeczywisto��. 
Równie� tradycyjna filozofia przyrody mo�e stanowi� podstaw� dla zbudowania 

obrazu �wiata. Poniewa� nie pomija si� w niej zagadnie�, które nie s� bezpo�rednio 

zwi�zane z wynikami nauk szczegółowych, jak na przykład: problem przygodno�ci 

Wszech�wiata, pytanie o stworzenie �wiata, czy problem sensu w przyrodzie, zatem 

tradycyjna filozofia przyrody mo�e pomóc dostrzec znaczenie i warto�� dla człowieka 

rzeczywisto�ci materialnej.  

Bez wzgl�du na to, jak jest rozumiana, filozofia przyrody spełnia wa�n� rol�
�wiatopogl�dow�. Mo�na zatem powiedzie�, �e jest potrzebna ka�demu człowiekowi, 

gdy� pomaga zrozumie� otaczaj�c� nas rzeczywisto�� przyrodnicz�.  
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