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U j � c i e  t r a n s c e n d e n t a l n e. Przyroda jest badana nie jako przedmiot sam 
w sobie, ahistoryczny, bez uwzgl�dnienia interwencji człowieka, ale jako „przyroda 
dla nas”, przedmiot historyczny, społecznie konstytuowany. Pojawiaj� si� wi�c py-
tania, co dla człowieka znacz� ro�liny, drzewa, zwierz�ta, krajobrazy1. Odmiennie, 
ni� w klasycznie zorientowanej filozofii przyrody (nurt arystotelesowski) oraz filo-
zofii nauk przyrodniczych temat przyrody i nauk przyrodniczych stawiany jest w kon-
tek�cie kryzysu �rodowiska naturalnego. Na czoło docieka� wysuwaj� si� zagadnienia 
etycznych, praktycznych, estetycznych postaw człowieka zwi�zanych z historycznie 
zmiennymi poj�ciami przyrody. Ten punkt widzenia mo�e by� traktowany jako do-
pełniaj�cy klasyczne uj�cia przyrody, chocia�by z tych powodów, �e historycznie 
zmienne schematy ujmowania przyrody samej w sobie i tak zwi�zane s� z przyj�ciem 
odpowiedniego stosunku człowieka do przyrody (por. cz�sto podawany przykład nowo-
�ytnego przyrodoznawstwa i filozofii przyrody). Ponadto przyroda jako �rodowisko 
�ycia człowieka jest aktualnie do�wiadczana jako miejsce kryzysu, który w nowym 
�wietle stawia problem przyrody. 

P e r s p e k t y w a  p r a g m a t y c z n a. Poszukiwana jest wiedza o przyrodzie ze 
wzgl�du na działanie („to, co powinno by�”), co nale�y czyni� z przyrod� ze wzgl�du 
na wiedz�, jak� posiadamy o przyrodzie i człowieku2. Badania filozoficzne koncen-
truj� si� zatem nie na opisach i eksplikacjach ontologicznych ró�nych klas bytów 
i procesów z obr�bu �wiata materialnego, ale uwzgl�dniaj�c teoretyczn� wiedz� o przy-
rodzie, poszukiwane s� praktyczne rozwi�zania dla działa� człowieka w �wiecie przy-
rody, np. jak mo�na humanizowa� zniszczone krajobrazy, projektowa� otoczenia (�ro-
dowiska) przyjazne dla człowieka i przyrody (ogrody, parki, miasta). Moment teo-
retyczny docieka� jest tutaj wyra�nie sprz��ony z praktycznym, np. uzasadnieniem 
teoretycznym okre�lonych wskaza� normatywnych dla działa� człowieka w �rodowi-
sku przyrodniczym s� teleologiczne koncepcje przyrody.  

K o n c e n t r a c j a  n a  m e z o k o s m o s i e, a wi�c na tej cz��ci przyrody, z któr�
człowiek wchodzi w relacje wymiany fizjologicznej oraz społecznie konstytuuje. In-
nymi słowy, przedmiotem uj�cia transcedentalnego i pragmatycznego PFP jest �ro-
dowisko przyrodnicze człowieka, jego nisza ekologiczna. Przyroda ujmowana z tego 
punktu widzenia jest produktem historycznym i społecznym. Pole docieka� nad przy-
rod� zaw��one jest zatem do przyrody „na Ziemi”, do rz�dów wielko�ci, które po-
równywalne s� z ludzkimi, do przyrody, która jest wa�na dla człowieka3. Kryzys 

1 G. B ö h m e, Die Natur vor uns. Naturphilosophie in pragmatischer Hinsicht, Kusterdin-
gen: Die Graue Edition 2002, s. 113-170. 

2 T e n � e, Antropologia filozoficzna. Uj�cie pragmatyczne, Warszawa: IFiS PAN 1998; t e n � e, 
Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu �rodowiska naturalnego, tł. J. Marecki, Warszawa: Ofi-
cyna Naukowa 2002; t e n � e, Die Natur; K. M. M e y e r - A b i c h, Wege zum Frieden mit der 

Natur. Praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik, München: DTV 1984. 
3 B ö h m e, Filozofia i estetyka przyrody, s. 148 
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ekologiczny, techniczna reprodukcja przyrody, sztuczna natura, ciało człowieka – to 
niektóre problemy przyrody „�rednich wymiarów” 

Pobie�na prezentacja ram programowych PFP sugeruje odpowied� na pytanie 
o nowe funkcje filozofii przyrody4. Do funkcji wewn�trznych (wewn�trz systemu 
wiedzy filozoficznej) mo�na zaliczy�: 

– Nowe kierunki integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej: PFP jest stowarzy-
szona z antropologi�, etyk� ekologiczn� (bioetyk�) i estetyk�.  

– PFP jest powrotem do filozofii przyrody jako filozofii pierwszej (przedsokratej-
skiej filozofii przyrody): przyroda społecznie przetworzona jest cz��ci� kultury, 
człowiek jest cz��ci� przyrody poprzez ciało. Przyroda uj�ta z tego punktu widzenia 
staje si� cało�ci�, której ju� nie umieszcza si� w kontrastuj�cych opozycjach z kul-
tur�, technik�, cywilizacj�. 

Funkcje zewn�trzne PFP (na zewn�trz systemy wiedzy filozoficznej, np. wiedzy na-
ukowej, teologicznej, �wiatopogl�du, ideologii) to przede wszystkim funkcje usługowe: 

– PFP jako filozofia praktyczna (skoncentrowana na warto�ciach, powinno�ciach) 
mo�e inspirowa� do podj�cia okre�lonych działa�. Wida� to chocia�by w tym, �e 
w niektórych programach studiów z zakresu ochrony �rodowiska umieszcza si� wy-
kłady z filozofii przyrody. 

– Gwałtowny rozwój naukowego i technicznego komponentu cywilizacji domaga 
si� równoległego rozwoju wiedzy aksjologicznie zaanga�owanej, która mo�e pełni�
funkcje oceniaj�co-normatywne. Praktyczn� realizacj� tego postulatu jest udział filo-
zofów przyrody w komisjach eksperckich (etycznych, bioetycznych).  

– Interioryzacja wiedzy przyrodniczej i filozoficznej do ogólnych schematów 
poj�ciowych, takich jak �wiatopogl�d, obraz �wiata, z uwzgl�dnieniem centralnego, 
pragmatycznego punktu widzenia – „czym powinna by� przyroda dla nas?” Eduka-
cyjny walor PFP widoczny jest chocia�by w edukacji ekologicznej, zdrowotnej. 

Komu jest potrzebna taka wiedza? Najogólniej rzecz ujmuj�c, tak uj�ta PFP jest 
przydatna tym wszystkim, którzy bior� udział w debacie na temat rozwoju systemu 
naukowo-technicznego w kontek�cie otoczenie przyrodniczo-kulturowego. W tym za-
kresie funkcji PFP nie ró�ni si� od filozofii (jako pewnego typu poznania i wiedzy), 
która podejmowała aktualne problemy człowieka. 

Słowa kluczowe: praktyczna filozofia przyrody, ekofilozofia. 

Key words: practical philosophy of nature, ecophilosophy. 

4 Na marginesie warto wspomnie�, �e filozofia rozwija si� tak�e poprzez stawianie nowych 
problemów. T� banaln� uwag� warto przytoczy� w kontek�cie dyskusji nad statusem metodo-
logicznym i epistemologicznym filozofii przyrody. Nowe problemy, np. te, na które wskazuje 
PFP, w innym �wietle stawiaj� kwestie pozornego rozparcelowania problematyki FP przez nauki 
przyrodnicze i metafizyk�. Pojawiaj� si� nowe problemy filozoficzne, rozwijaj� si� nowe „po-
granicza” FP (np. etyka ekologiczna, estetyka ekologiczna), co mo�e zapewni� �ywotno�� i nie 
jałowo�� FP.  


