
DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA 326

DANUTA ŁUGOWSKA*

KOMU I PO CO POTRZEBNA JEST DZI�
FILOZOFIA PRZYRODY?

Na pytanie o sensowno�� uprawiania filozofii przyrody trudno odpowiedzie� bez 

odwołania si� zarówno do jej rozumienia, jak i do odniesienia tej dyscypliny filo-

zoficznej do kultury. 

Krótk� refleksj� na temat tego, czym jest filozofia przyrody, rozpoczn� fragmen-

tem ze wst�pu do ksi��ki ks. prof. dra hab. K. Kłósaka Z teorii i metodologii filozofii 

przyrody: „...zarzuciłem koncepcj� oparcia filozofii przyrody na faktach «nauko-

wych», by opowiedzie� si� za postulatem Maritaina o konieczno�ci wyj�cia w wy-

mienionej dyscyplinie z faktów «filozoficznych». Zostało to uwarunkowane spostrze-

�eniem, �e w bazie wyj�ciowej filozofii przyrody chodzi o co� wi�cej ni� o ustalenie 

istoty czy natury zjawisk i o ostateczne wyja�nienie rzeczywisto�ci fizycznych, które 

były rozumiane tak, jak si� je pojmuje w naukach przyrodniczych, a dla których te 

nauki poszukiwałyby bli�szych wyja�nie�. To co� wi�cej jest to inne o�wietlenie 

poj�ciowe zjawisk i faktów ni� to, które ma miejsce w naukach przyrodniczych, a tak-

�e nowe wymiary rzeczywisto�ci materialnej, wymiary z zakresu struktury ontycznej, 

nie uwzgl�dniane w wymienionych naukach. Jest bowiem tak, �e charakterystyczne 

dla filozofii przyrody poznanie nie zaczyna si� dopiero z poszukiwaniem istoty lub 

natury oraz z ostatecznym wyja�nianiem danych do�wiadczenia, ale pojawia si� ju�
przy samym «odczytaniu» zjawisk i danych empirycznych, przy ich pierwszej nawet 

konceptualizacji”
1
.  

Jak z powy�szego fragmentu wynika, punktem wyj�cia nie s� informacje o fak-

tach, które s� przedmiotem zainteresowania przyrodników, ale fakty filozoficzne. 

Oznacza to, moim zdaniem, �e nale�y przyj�� jako punkt wyj�cia konkretny system 

filozoficzny, jego j�zyk (z okre�lonymi znaczeniami poj��) lub jego rozwi�zania 

(konkretny obraz rzeczywisto�ci, który dany system ze sob� niesie). Je�li przyjmiemy 

obraz rzeczywisto�ci, jaki ów system niesie, to wówczas zadaniem filozofa przyrody 

jest jedynie konfrontacja tez zaczerpni�tych z tego systemu (macierzystego) z tezami 

nauk przyrodniczych. Cho� i tu powstaje problem, na ile mo�emy tezy z zakresu filo-

zofii (wyra�one j�zykiem filozoficznym) konfrontowa� z tezami zaczerpni�tymi z nauk 
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przyrodniczych. Prób� takiej konfrontacji podejmuje m.in. T. Rutowski w artykule pt. 

Hylemorfizm wobec budowy j�dra atomowego
2
. Wydaje si� jednak, �e je�li do uj�cia 

tre�ci wyłaniaj�cych si� z tez przyrodniczych zastosujemy j�zyk konkretnego, zasta-

nego systemu filozoficznego, to te poj�cia tak b�d� wskazywa� na rozwi�zania za-

warte w systemie macierzystym (czyli „nowy” obraz byłby w rzeczywisto�ci obrazem 

starym. Jedynie mogłoby doj�� do konfrontacji tego obrazu z wynikami współczes-

nego przyrodoznastwa). Gdyby nie doszło do odwołania si� do aparatu poj�ciowego 

systemu macierzystego, wówczas wydaje mi si� nie wykluczone, �e poj�cia u�yte do 

opisu, a zaczerpni�te ze starego systemu de facto straciłyby swój sens, jaki miały 

w systemie macierzystym.  

Ten drugi wariant wydaje mi si� rozwojowy dla współczesnych filozofów przy-

rody. Przy tym posun�łabym si� jeszcze dalej i postulowała stworzenie by� mo�e 

zupełnie nowego j�zyka opisu rzeczywisto�ci na poziomie ontycznym na bazie wyni-

ków współczesnych nauk szczegółowych. Tak� prób�, jak si� wydaje, podj�ła A. La-

tawiec, wskazuj�c na wyłaniaj�c� si� z nauk szczegółowych now� kategori� ontyczn�
– „informacje” w sensie filozoficznym

3
. 

Chodzi tu zatem o takie przeformułowanie tre�ci zawartych w tezach nauk szczegó-

łowych, aby opisa� je w kategoriach filozoficznych. I wówczas wydaje mi si�, �e ów 

postulat K. Kłósaka, aby poszukiwa� nowego o�wietlenia poj�ciowego, zostanie speł-

niony. Jak w praktyce przedstawia si� ów proces „nowego poj�ciowego o�wietlania? 

Z nauk przyrodniczych otrzymujemy pewne tre�ci, reflektujemy nad tymi tre�ciami tak, 

aby wydoby� z nich istotne tre�ci w sensie filozoficznym. Tak jak na przykład re-

flektuj�c nad tre�ci� praw przyrody, np. przyczynowych, mo�emy doj�� do wniosku, �e 

ujmuj� one zmienno�� wyst�puj�c� w niej. A zatem, �e otrzymujemy obraz rzeczywi-

sto�ci, którego cech� jest zmienno��. Dokonuj�c dalszej analizy, mo�emy wskazywa�
na rodzaje tej zmienno�ci, na jej �ródło itd. (jest to oczywi�cie przykład trywialny, ale 

zale�ało mi na tym, aby przedstawi� mo�liwie najpro�ciej mechanizm opisywania tre�ci 

zawartych w tezach przyrodniczych na poziomie filozoficznym). Na przykład roz-

wa�ania na temat matematyczno�ci przyrody, jak mi si� wydaje, s� wła�nie przykładem 

tego typu bada�. Mamy tezy z zakresu fizyki zapisane j�zykiem matematyki, z których 

to tez, je�li zostan� wyprowadzone wnioski, np. prognozuj�ce ewolucj� jakiego� układu 

w przyszło�ci, to wnioski te po pewnym czasie mog� zosta� potwierdzone przez rzeczy-

wisto��. Powstaje zatem pytanie, jakie musi by� do�wiadczenie, które mo�na w sposób 

pozwalaj�cy na prognozowanie opisa� w j�zyku matematycznym
4
.  
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Je�li przyjmiemy, �e j�zyk opisu wskazuje na pewien obraz �wiata na poziomie 

ontycznym
5
, to aby opis ten był adekwatny do wyników współczesnych nauk przyrod-

niczych, trzeba odwoła� si� powtórnie do rzeczywisto�ci
6
. W tym przypadku oznacza to, 

�e trzeba oprze� si� ju� nie na wynikach poznania potocznego (jak to robili Arystoteles 

czy Tomasz z Akwinu), ale na wynikach współczesnych nauk szczegółowych. To jest ta 

rzeczywisto��, do której trzeba „zej��”, której trzeba „dotkn��”, aby niejako na nowo 

spojrze� na �wiat materialny w aspekcie ontycznym i spróbowa� opisa� go w nowy 

sposób. Nie jest oczywi�cie wykluczone, �e intuicje starych systemów i nowego w 

pewnym zakresie si� pokryj�. Wa�ne jest to, aby w nowy jako�ciowo sposób opisa� �wiat 

w jego najgł�bszych strukturach – nowym j�zykiem, bo tylko uj�cie w nowych 

kategoriach mo�e ujawni� nowe tre�ci w obrazie rzeczywisto�ci. Opis w ramach j�zyka 

ju� istniej�cych systemów zawsze b�dzie wskazywał na obraz �wiata w nich zawarty. 

W ten sposób, wydaje mi si�, mo�na d��y� do otrzymania zupełnie nowego sys-

temu filozoficznego, odnosz�cego si� do faktów zaczerpni�tych z nauk przyrodni-

czych, opisuj�cego przyrod� na poziomie najgł�bszym – ontycznym. 

Czy taki opis jest dzi� komukolwiek potrzebny? Je�li nie chcemy zubo�enia naszej 

tradycji kulturowej, wydaje si�, �e odpowied� jest prosta: tak. Tego typu opis jest 

potrzebny. Jest on potrzebny, je�li nie chcemy, aby nasz j�zyk został zredukowany do 

j�zyka techniki, ekonomii, a zatem je�li nie chcemy, aby nasza refleksja została 

sprowadzona do problemów istotnych jedynie w perspektywie przetrwania. Jak za-

uwa�a A. Zwoli�ski: „J�zyk jest instrumentem identyfikacji...[...]. Niesie z sob� tak�e 

okre�lon� wizj� �wiata. Dlatego te� warunkuje podstawow� posta� �ycia społecz-

nego...”
7
 Je�li jest to prawd�, to ograniczenie j�zyka do kategorii zwi�zanych z tech-

nik� czy ekonomi� prowadzi do zubo�enia bogactwa kulturowego, do zubo�enia 

obrazu �wiata współczesnego człowieka. 
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