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 Do istotnych zagadnie  filozofii przyrody, podejmowanych w ww. pracach, nale :
problematyka materialno ci, czasu i przestrzeni, przyczyny i przypadku, determinizmu 
i indeterminizmu. Celem tych prac by a z jednej strony analiza wymienionych i pokrewnych 
problemów z punktu widzenia wspó czesnej wiedzy przyrodniczej, a w szczególno ci
wskazanie na implikacje, jakie rozwój tej wiedzy wnosi w klasyczn  problematyk  filozofii 
przyrody, w tym na konieczne modyfikacje utrwalonych przekona  filozoficznych. Z drugiej 
strony, dostrze enie u yteczno ci proponowanych w filozofii przyrody rozwi za  dla 
w a ciwego okre lenia relacji mi dzy nauk  a teologi  przynios o prób  nowego spojrzenia 
na pewne kontrowersyjne aspekty tej relacji, zarówno w odniesieniu do problemów 
merytorycznych (m.in. kosmologia wspó czesna versus dogmat o stworzeniu wiata, czy tzw. 
sprawa Galileusza), jak i metateoretycznych (typologia mo liwych b dów w rozwi zywaniu 
interdyscyplinarnych problemów w dziedzinie nauka a teologia, kwestia tezy o rozdzielno ci
p aszczyzn poznawczych, u yteczno  idei „ontologii postulowanej” teorii naukowych). 

 Badania w zakresie filozofii przyrody podj em na etapie przygotowywania pracy 
magisterskiej nt. Przyczynowo  w mechanice kwantowej w uj ciu Davida Bohma
i kontynuowa em je – w pe niejszym wymiarze – od momentu zatrudnienia mnie 
w charakterze asystenta-sta ysty (1995), a potem asystenta (pa dziernik 1996 r.) 
w Katedrze Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych ATK. Do czasu obrony pracy 
doktorskiej w czerwcu 1999 r. opublikowa em, w wydawnictwach recenzowanych (periodyki 
i prace zbiorowe), 4 artyku y naukowe, 3 recenzje i 2 sprawozdania z konferencji naukowych 
i wyst pi em z referatami na 3 konferencjach, w tym jednej zagranicznej (Durham, Wielka 
Brytania 1998). Dalsza cz  niniejszego autoreferatu dotyczy publikacji i innych form 
dzia alno ci naukowej podejmowanych po doktoracie. 
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 Jedn  z podstawowych kategorii filozofii przyrody jest „materia”. Kwestia 
adekwatnego uj cia „materialno ci” staje si  bowiem jednym z g ównych zagadnie  tej 
dyscypliny, skoro jej przedmiot nazywa si  cz sto „ wiatem materialnym”. Utworzenie 
adekwatnego poj cia materii, czyli poj cia obejmuj cego to wszystko – i tylko to – co jest 
materialne, wydaje si  wi c konieczne dla w a ciwego okre lenia punktu wyj cia filozofii 
przyrody. Analizie tej kategorii po wi ci em obszern  (ponad 2 arkusze wydawnicze) prac
monograficzn , przygotowan  dla wydawnictwa pod roboczym tytu em „Encyklopedia 
Filozofii Przyrody” (jej wydanie jest inicjatyw  Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych 
PTF; tre  poszczególnych „hase ” – w sumie zawiera ona 24 has a-tematy – jest obecnie 
dost pna na zasadzie preprintu w postaci elektronicznej na stronach Sekcji). Analizuj  w niej 
substratow  koncepcj  materii (materia traktowana jako „tworzywo wiata”) w jej ró nych 
odmianach, koncepcj  atrybutywn  (okre lanie materialno ci przez cechy obiektów 
materialnych), a tak e odnosz  si  do sporów o materi  w filozofii wspó czesnej, toczonych 
mi dzy innymi w minionych dziesi cioleciach w Polsce w ramach materializmu 
dialektycznego (i w polemice z tym kierunkiem filozoficznym). Praca ta przynosi, jak si
wydaje, w miar  pe ny obraz problematyki „materialno ci”; mo e przyczyni  si  tak e do 
uporz dkowania, widocznego w literaturze, zam tu poj ciowego zwi zanego z t  kategori .

 W ramach analizowanej substratowej koncepcji materii wyró ni em dwa podej cia:
fizykalne, kiedy „tworzywo wiata” daje si  pozna  zmys owo i metafizyczne, w którym do 
przekonania o istnieniu „budulca rzeczy” dochodzi si  drog  analizy intelektualnej – jego 
istnienie i postulowane w asno ci mog  s u y  wyja nieniu obserwowanych w wiecie
zjawisk. O ile mo na uzna , e pierwsze z nich jest realizowane wspó cze nie w naukach 
przyrodniczych, zw aszcza w fizyce, o tyle drugie jest widoczne w niektórych nurtach filozofii. 
Ze wzgl dów historycznych na szczególn  uwag  zas uguje tutaj poj cie materii pierwszej, 
wyst puj ce w filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, a uwa ane przez wielu filozofów 
(zarówno zwolenników jak i przeciwników tej szko y) za jeden z g osów w dyskusji o istocie 
materii. Jak wskaza em, rozumienie materii pierwszej od staro ytno ci budzi o kontrowersje. 
Jednak nawet niezale nie od wewn trznych problemów hylemorfizmu mo na wykaza , co 
uczyni em, e poj cie to musi oznacza  co  zupe nie innego ni  to, co dzi  okre la si
s owem „materia”: ca  rzeczywisto  fizyczn , lub jaki  jej wycinek – „materia ”, który 
konstytuuje poszczególne rzeczy. Filozofia przyrody bada materi , czy wiat materialny, 
w takim w a nie znaczeniu, co prowadzi do wniosku, e idea materii pierwszej jest dla tej 
dyscypliny bez znaczenia, a w ka dym razie, e jej charakterystyki (o ile w ogóle mo liwe do 
niesprzecznego sformu owania) nie sk adaj  si  na adn  filozoficzn  teori  materii, je li to 
poj cie rozumie  we wspó czesnych kontekstach refleksji nad rzeczywisto ci  fizyczn .

 Atrybutywna koncepcja materii, obecna równie  w rozmaitych szko ach filozoficznych, 
polega na okre laniu materialno ci przez wskazanie cech obiektów uznawanych za 
materialnie. Listy takich cech by y historycznie zmienne, rozmaicie te  hierarchizowano je 
w ró nych systemach filozoficznych. Niemniej, cechy materii uznawane wspó cze nie za 
podstawowe s  w du ej mierze niezale ne od podzielanych ogólnych pogl dów
filozoficznych i formu owane podobnie tak przez filozofów ró nych tradycji, jak i przez fizyków 
wyprowadzaj cych ogólniejsze wnioski o swojej dziedzinie bada . Na takiej inter-systemowej 
li cie cech obiektów materialnych znajduj  si : rozci g o , bezw adno  (posiadanie masy), 
przestrzenno  i czasowo , podleganie prawid owo ciom, ruch (i szerzej: zmienno ),
poznawalno  zmys owa (obserwowalno ). Poddaj c te cechy analizie wykaza em, e
adna z nich nie jest – w wietle wspó czesnej wiedzy przyrodniczej – bezdyskusyjna. 
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Przyk adowo, rozci g o  staje pod znakiem zapytania w wietle cech takich obiektów 
fizycznych – a wi c materialnych – jak elektrony czy kwarki, a posiadanie masy – wobec 
w asno ci niektórych bozonów po rednicz cych w oddzia ywaniach fizycznych. 
Jednocze nie, w asno ci wspomnianych obiektów fizycznych równie  nie s  ostatnim 
s owem w sporze o to, czy materii przys uguj  takie cechy jak rozci g o  i posiadanie masy, 
poniewa  pewne cz stki jedynie efektywnie traktuje si  jako bezmasowe lub nierozci g e; ze 
wzgl dów metodologicznych absolutne wykluczenie posiadania masy czy rozci g o ci przez 
wskazane cz stki jest niemo liwe.

 Szczególnie interesuj c  cech  obiektów materialnych jest obserwowalno .
W obiektywizuj cym rozumieniu tej cechy (czyli takim, które uniezale nia j  od istnienia 
i zdolno ci obserwatorów, ale funduje j  na takich w asno ciach rzeczy, które sprawiaj , e
rzecz jest zdolna do jakiego  oddzia ywania) wyró ni em jej trzy typy, które nazwa em
obserwowalno ci  bezpo redni , po redni  i – nieco paradoksalnie – teoretyczn . Kwestia 
obserwowalno ci wi e si  przy tym ci le z zagadnieniem istnienia obiektów teoretycznych 
przyrodoznawstwa. Relacj  mi dzy materialno ci  a obserwowalno ci  mo na bowiem 
traktowa  albo jako problem konceptualny – wówczas obserwowalno  jest jednym 
z kryteriów zaliczania czego  do zbioru obiektów materialnych, albo jako problem faktualny, 
gdy obserwowalno  traktuje si  jako dowód istnienia. W tym drugim podej ciu, wyró nione
typy obserwowalno ci umo liwi y sformu owanie „manipulacyjnego kryterium istnienia”: za 
istniej ce mo na uzna  takie obiekty, które mog  by  przedmiotem fizycznych operacji. 
Istnienie obiektów obserwowalnych w s abszym sensie pozostaje pod znakiem zapytania. 

 Swoje rozwa ania problemu materii zako czy em nast puj cym wnioskiem: „Poj cie
materii jest jednym z centralnych poj  filozofii przyrody, poniewa  wchodzi w definicj  tej 
dyscypliny, a z uchwyconych w nim wspólnych, istotnych cech obiektów materialnych wynika 
du a cz  jej problematyki: kwestia czasu i przestrzeni, pytanie o zmian , dynamizm 
rzeczywisto ci, problem przyczynowo ci i determinizmu czy szerzej – prawid owo ci
przyrodniczych, wreszcie zagadnienie racjonalno ci wiata jako pochodna przekonania 
o podleganiu poznawalnym prawom. Jednak e trudno ci dotycz ce zarówno ka dej ze 
wskazanych cech z osobna, jak i generalnie - z samym za o eniem, e próba uchwycenia 
takich cech jest w a ciwym rozwi zaniem problemu definicji materii sprawiaj , e okre lenie
takie ma charakter hipotetyczny. St d za  ju  tylko krok do stwierdzenia, e samo istnienie 
materii jest jedynie hipotez  filozoficzn ”.

 Do klasycznej problematyki filozofii przyrody nale  te  zagadnienia przestrzeni 
i czasu. Podj em je we wspó autorskiej monografii Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody
(UKSW, Warszawa 2009). Monografia ta jest pomy lana jako podr cznik akademicki, 
niemniej warto podkre li , e jest to podr cznik autorski. Potrzeby dydaktyczne wyznaczaj
jego problematyk  (w a nie klasyczne – jak czas i przestrze  – zagadnienia), lecz 
podejmowana jest ona w sposób twórczy. Omawiaj c klasyczne koncepcje przestrzeni 
oceniam je w wietle wspó czesnej wiedzy przyrodniczej, a zestawiaj c tzw. koncepcj
subiektywistyczn  z ewolucyjn  teori  poznania dochodz  do wniosków przeciwnych 
obiegowym interpretacjom, uznaj cych t  ostatni  za uwspó cze nion  i sprowadzon  na 
grunt bli szy przyrodoznawstwu wersj  pogl dów Kanta. Je li bowiem na pytanie o ród o
kantowskich kategorii poznawczych próbuje si  odpowiada  w duchu epistemologii 
ewolucyjnej, to trzeba je uzna  za form  przystosowania do szeroko rozumianego 
rodowiska, za wynik „nacisku selekcyjnego”. Nacisk taki za  wywierany jest przez czynniki 

faktycznie istniej ce w wiecie. Zatem dlatego w aparacie poznawczym Homo sapiens
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pojawi y si  takie kategorie jak czas i przestrze , e odpowiada im co  istniej cego realnie. 
Tym samym ewolucyjna teoria poznania nie jest naturalizacj  kantowskiego subiektywizmu, 
lecz przeciwnie – dostarcza argumentów za jak  form  realistycznej koncepcji czasu 
i przestrzeni. 

 Podobnie, omawiaj c geometrie nieeuklidesowe, wskazuj  na wnioski o charakterze 
ogólniejszym, dotycz ce kryteriów uznawalno ci teorii naukowych (wskazanie na 
fundamentaln  w tym wzgl dzie ró nic  mi dzy naukami realnymi a formalnymi, do których 
nale y zaliczy  geometri ), czy problemów z experimentum crucis: pewne kwestie mog
okaza  si  nierozstrzygalne z uwagi na t  cech  pomiarów, jak  jest nieusuwalna 
sko czono  ich dok adno ci. Dotyczy  to mo e nie tylko problematyki przestrzeni (w 
kontek cie omawiania której wprowadzam rozwa ania dotycz ce b du pomiaru), ale i wielu 
innych zagadnie , interesuj cych z punktu widzenia filozofii przyrody. Ponadto, jako e owa 
niemo no  dokonywania pomiarów niesko czenie dok adnych jest fundamentalna, cecha ta 
jest w pewnej mierze cech  samego wiata materialnego. Jest wi c nie tylko ograniczeniem 
poznawczym, ale nale y do struktury ontycznej wiata.

 Z kolei przywo ywane koncepcje czasu staj  si  pretekstem do komentarza 
dotycz cego operacjonizmu i filozoficznych za o e  operacyjnej definicji czasu. Jednym 
z nich jest ontologiczne za o enie „jednostajno ci przyrody”: poniewa  operacyjna definicja 
czasu („czas jest tym, co mierz  zegary”) przenosi ci ar problemu z definicji czasu na 
„definicj  zegara”, trzeba za o y  (gdy  nie sposób tego niezale nie udowodni ), e
w przyrodzie wyst puj  zjawiska prawdziwie periodyczne (cykliczne), i e zachodz  one 
w sposób sta y, tj. e na bieg tych zjawisk nie maj  wp ywu adne czynniki, których nie 
mo na by kontrolowa . Drugie za o enie ma charakter poznawczy: trzeba uzna , e
zjawiska prawdziwie periodyczne mo na poprawnie zidentyfikowa . Krytycznie te
prezentuj  problematyk  strza ki czasu, zw aszcza tzw. termodynamiczn  strza k  czasu. To 
– najbardziej popularne – rozwi zanie problemu obiektywnej ró nicy mi dzy przesz o ci
a przysz o ci  okazuje si  w tpliwe z trzech zasadniczych wzgl dów: 1) Poj cia uk adu 
zamkni tego nie sposób poprawnie odnie  do Wszech wiata, który – z definicji – nie ma 
„otoczenia”. Za  tylko do takich uk adów ma zastosowanie II zasada termodynamiki, która 
jest podstaw  termodynamicznego rozwi zania problemu strza ki czasu. 2) Wspomniana 
zasada ma charakter fenomenologiczny, co oznacza, e nie jest znane adne bardziej 
fundamentalne prawo fizyki, z którego zasada ta by dedukcyjnie wynika a (jak np. ma to 
miejsce w relacji mi dzy fenomenologicznymi – w momencie ich sformu owania – prawami 
Keplera ruchu planet, a mechanik  Newtona). Podstawa do jej przyj cia ma charakter 
indukcyjny, a wi c zawodny. 3) Zasada ta ma równie  charakter statystyczny, co oznacza 
mi dzy innymi, e istnieje niezerowe prawdopodobie stwo jej z amania. Gdyby 
prawdopodobie stwo to si  zrealizowa o, zwi zanie strza ki czasu z omawian  zasad
zmusza oby do wniosku o „cofni ciu si ” czasu w takich procesach, co jest konsekwencj
trudn  do przyj cia.

 Omawiane opracowanie zamyka prezentacja filozoficznych aspektów szczególnej 
teorii wzgl dno ci. Na typowe w tym wzgl dzie zagadnienia: transformacji Lorentza, dylatacji 
czasu, skrócenia d ugo ci cia a w ruchu, patrz  z punktu widzenia sporu realizm – 
antyrealizm (zw . instrumentalizm) w filozofii nauki, dotykam tak e i tu kwestii operacjonizmu. 
Przyk adowo, porównuj c transformacje Galileusza i Lorenza, stawiam pytanie 
o prawdziwo  zawartego w nich obrazu rzeczywisto ci. Okazuje si , e z punktu widzenia 
realizmu „bli sze prawdy” s  transformacje Lorentza a relatywistyka „bardziej prawdziwa” od 
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teorii klasycznej, ta ostatnia jest bowiem przybli eniem szczególnej teorii wzgl dno ci,
obowi zuj cym przy ma ych pr dko ciach. Jednak e w wietle instrumentalizmu trzeba 
uzna , e teoria klasyczna wraz z transformacjami Galileusza jest w wiecie ma ych 
pr dko ci lepsza, jest bowiem narz dziem, którym o wiele atwiej si  pos u y . Innymi s owy, 
obie teorie, i oba rodzaje transformacji, s  równie dobre, bo stanowi  równie u yteczne 
narz dzia – ka da w swoim zakresie zastosowa .

 Z kolei pytanie o realno  efektów relatywistycznych wiedzie z jednej strony do 
uznania, e szczególna teoria wzgl dno ci opisuje jak zjawiska wygl daj  w ró nych 
uk adach odniesienia, a nie to, jak „faktycznie” zachodz . Z drugiej strony, znakomita 
dok adno  przewidywa  tej teorii zmusza do przemy lenia w tym kontek cie znaczenia 
takich s ów jak „realny” czy „faktyczny”. Je li uzna , e w fizyce „realne” jest to, co daje si
zmierzy , to omawiane efekty s  jak najbardziej faktyczne. Pytaniem otwartym jednak 
pozostaje, czy takie – operacyjne – podej cie do czasu i przestrzeni – z punktu widzenia 
fizyki, jak si  wydaje, jedynie w a ciwe – przynosi satysfakcjonuj ce rozstrzygni cia tych 
tradycyjnych zagadnie  filozoficznych. Innymi s owy, czy operacyjnie zdefiniowane poj cia
czasu i przestrzeni wskazuj  na t  sam  rzeczywisto , o któr  filozofia pyta od 
staro ytno ci.

 Jeszcze innym przyk adem szerszych filozoficznych konsekwencji wynikaj cych ze 
szczególnej teorii wzgl dno ci jest zakwestionowanie niektórych klasycznych okre le
zwi zku przyczynowego. Ze sta o ci pr dko ci wiat a (co jest za o eniem tej teorii) wynika 
m.in. wzgl dno  równoczesno ci: zdarzenia w jednym uk adzie odniesienia równoczesne 
mog  by  oddzielone interwa em czasowym w innym uk adzie odniesienia. Zatem tradycyjne 
okre lenie przyczyny, jako poprzedzaj cej w czasie swój skutek, okazuje si  nieadekwatne. 

 Omawiana publikacja zawiera te  krytyczn  prezentacj  tradycyjnego w filozofii 
przyrody zagadnienia, jakim s  w asno ci bytu materialnego. Tutaj nawi zuj  m.in. do 
sporów o sposoby istnienia jako ci i wykazuj , e w wietle wspó czesnej wiedzy s  one 
o tyle bezprzedmiotowe, e ich rozwi zanie ma charakter wyboru konwencji j zykowej. Dla 
przyk adu, twierdzeniom o przyczynowym (w opozycji do fundamentalnego) istnieniu barw, 
opartym na obserwacji, e wra enie koloru jest reakcj  zmys u wzroku na odpowiedni 
bodziec (a zatem, e przedmiotom „jako takim”, poza kontekstem obserwacji zmys owej, 
w asno  „bycia koloru takiego-a-takiego” nie przys uguje) mo na przeciwstawi
zobiektywizowan  „definicj  koloru”: dany przedmiot jest koloru takiego-a-takiego, je li odbija 
fal  elektromagnetyczn  o d ugo ci x. Podobnie, w wietle wiedzy przyrodniczej, ca a
klasyczna teoria ilo ci i jako ci wydaje si  przestarza a. To tradycyjne rozró nienie zaciera 
si  bowiem nie tylko w odniesieniu do typowego przyk adu barwy, jako w a ciwo ci
jako ciowej, któr  mo na przecie  precyzyjnie opisa  ilo ciowo, ale równie  w odniesieniu 
do takich cech jak smak i zapach. W asno ci te – równie  tradycyjnie uwa ane za 
jako ciowe – mo na opisa  ilo ciowo pos uguj c si  poj ciem progu reaktywno ci (zmys u)
na bodziec. Cho  okre lenie takie b dzie konwencjonalne, to jednak jego ilo ciowy charakter 
nie budzi w tpliwo ci. Z kolei, omawiaj c problematyk  zmienno ci bytu materialnego 
wskazuj  na to, e o ile fizyka lepiej ni  dawna filozofia rozwi za a problem tzw. ruchu 
lokalnego, to jednak wspó czesna nauka nie rozstrzyga – wbrew pozorom – pytania o ruch 
w znaczeniu szerszym: o to, czy fundamentaln  cech wiata s  nieustanne zmiany, czy 
jednak niezmienno , za  ruch obiektom materialnym musi by  „nadany”.
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 Rekapitulacj  moich pogl dów na temat innych podstawowych kategorii filozofii 
przyrody: przyczynowo ci, determinizmu i indeterminizmu zawiera artyku Causality and 
Determinism in Modern Physics (w: Knowledge and Values, red. Adam wie y ski, Wyd. 
UKSW, Warszawa 2011), w którym wykazuj  m.in., e indeterminizm mechaniki kwantowej 
(b d cej – jak wiadomo – teori  budz c  ju  od blisko stu lat nieustanne spory 
interpretacyjne) jest ograniczony w tym sensie, e zale y od rozumienia – bynajmniej nie 
jednoznacznego – zasad nieoznaczono ci Heisenberga i tego, co reprezentuje funkcja 
falowa b d ca rozwi zaniem równania Schrödingera (odwo uj  si  tutaj do jej pi ciu ró nych 
interpretacji). Konsekwentnie te  wskazuj , e cho  charakter teorii u ywanej do opisu 
pewnej sfery zjawisk z pewno ci  „co ” o tej sferze mówi, to jednak nie ma prostego 
przej cia od cech opisu rzeczywisto ci do twierdze  o ontycznych w asno ciach wiata. 
W szczególno ci, nawet uznanie, e indeterminizm jest nieusuwaln  cech  teorii 
mikro wiata, nie musi prowadzi  do wniosku, e w wiecie zachodz  zdarzenia „absolutnie” 
przypadkowe.

 Bli sz  analiz  tej w a nie kategorii – przypadku – podj em w artykule Poj cie 
przypadku i jego zastosowanie w analizach teorii naukowych (w: Filozofia przyrody 
wspó cze nie, red. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej ukasik, Wyd. Universitas, Kraków 
2010; jest to skrót wi kszej, nieopublikowanej dot d ca o ci). Wyró niam tam dwana cie
ró nych znacze  terminu „przypadek” i wskazuj , w którym z tych znacze  omawiana 
kategoria mo e by  zasadnie stosowana w interpretacjach zjawisk opisywanych przez takie 
teorie naukowe, jak wspominana mechanika kwantowa, czy teorie ewolucji. Zaproponowana 
przeze mnie typologia (obecna jej wersja nie jest ostateczna) przedstawia si  nast puj co:

absolutny
wykluczenie istnienia 
przyczyny w ka dym
porz dku 

wzgl dny
niezale ne a cuchy 
przyczynowe „zbiegaj ce
si ” w jednym skutku 

absolutny
nieznajomo
nieusuwalna 

wzgl dny
nieznajomo
zrelatywizowana do 
aktualnego stanu wiedzy 

sens ontologiczny 
nieistnienie przyczyny 

sens epistemologiczny 
nieznajomo  przyczyny 

brak przyczyny 

PRZYPADEK

brak celu 
przedmiotowy

„naturalne nakierowanie” – prawa przyrody 
podmiotowy

wiadomy podmiot 
sens ontologiczny 

nieistnienie w a ciwych 
praw przyrody 

sens epistemologiczny 
nieznajomo  w a ciwych 
praw przyrody 

sens ontologiczny 
podmiot dzia aj cy 

sens epistemologiczny 
podmiot poznaj cy 
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absolutny
brak 
odpowiednich 
praw 
przyrody

wzgl dny
„naturalne 
nakierowanie” 
na cele inne 
ni  faktycznie 
osi gni te

absolutny
nieusuwalna 
nieznajomo
praw

wzgl dny
nieznajo-
mo  praw 
zrelatywizo-
wana do 
aktualnego 
stanu
wiedzy

absolutny
nieistnienie 
dzia aj cego
podmiotu

wzgl dny
brak 
identyfikacji 
dzia aj cego
podmiotu
lub cele 
dzia ania
inne ni
faktycznie 
osi gni te

absolutny
fundamental-
na
niemo no
zdobycia 
wiedzy 
o celowych 
uwarunkowa-
niach
zdarzenia

wzgl dny
usuwalna 
niemo no
zdobycia 
wiedzy 
o celowych 
uwarunko-
waniach 
zdarzenia

 Dla przyk adu, zjawiska opisywane w teoriach kwantowych cz sto nazywane s
przypadkowymi w znaczeniu absolutnego braku przyczyny w sensie ontologicznym.
Uznawanie istnienia tego rodzaju przypadku jest siln  tez  o zachodzeniu w wiecie zdarze
pozbawionych jakichkolwiek przyczyn. Spór o to, czy nie jest to kategoria pusta nie jest 
w filozofii nowy. Mo na twierdzi , e zarówno do wiadczenie potoczne, jak i filozoficzna 
zasada racji dostatecznej wskazuj , i  zachodzenie zdarze  podpadaj cych pod t  kategori
nie jest mo liwe. Co wi cej, przyj cie takiej mo liwo ci wydaje si  prowadzi  do 
zanegowania wiedzy teoretycznej, poniewa  poznanie sprowadza oby si  wówczas jedynie 
do rejestracji zdarze , nie umo liwiaj c ich rozumienia. Pojawia si  tu interesuj ce pytanie, 
czy spór ten mo na rozstrzygn  inaczej, ni  przez odwo anie si  do – zwykle z natury 
niemo liwych do uzasadnienia – za o e  filozoficznych (zwi zanych cho by ze wspomniana 
zasad  racji dostatecznej, czy z poj ciem „rozumienia” czego ), a zw aszcza, czy mo na go 
rozstrzygn  naukowo (w sensie argumentów czerpanych z nauk przyrodniczych). Wydaje 
si , e odpowied  na to pytanie musi by  negatywna, gdy  nawet je li „czysto” przypadkowe 
zdarzenia zachodz  w rzeczywisto ci, to nauka nie jest w stanie ich rozpozna  jako takich. 
Jest to spowodowane sam  natur  wiedzy w naukach przyrodniczych, których tezy mo na 
uprawdopodobni , ale nie dowie . Zatem, je li jakie  zdarzenie jawi si  jako pozbawione 
przyczyn, nie musi to oznacza , e takim istotnie jest. Mówi c ogólniej, adne absolutne
stwierdzenie nie mo e by  sformu owane na gruncie nauk przyrodniczych, co wynika 
zarówno z metateoretycznych ustale  dotycz cych wiedzy naukowej, jak i z historycznej 
praktyki nauki. Z tych powodów spór o kategori  przypadku jako absolutnego braku 
przyczyny w sensie ontologicznym pozostanie sporem czysto filozoficznym, a jego 
rozstrzygni cie nie zale y od w asnych dokona  nauki. 

 W a ciwe usytuowanie sporu o przypadkowo  zjawisk opisywanych w teoriach 
kwantowych wydaje si  wi za  z kategori  przypadku jako braku przyczyny w sensie 
epistemologicznym. Wówczas pytanie nie dotyczy istnienia przyczyny jakiego  zdarzenia, 
lecz (nie)wiedzy o tej przyczynie, a spór ogniskuje si  wokó  mo liwo ci usuni cia tej 
niewiedzy. W my l, jak si  wydaje, najszerzej podzielanej opinii – co jest do pewnego 
stopnia uwarunkowane historycznie – kwantowomechaniczny indeterminizm jest 
nieusuwalny. Jest on tak fundamentaln  cech  opisu mikro wiata, e nie mo na sobie nawet 
wyobrazi  innej (nie-indeterministycznej) teorii tego obszaru rzeczywisto ci. W przyj tej
przeze mnie terminologii, przypadkowo  (opisu) zjawisk kwantowych jest absolutna.
Zwolennicy tego pogl du odwo uj  si  zwykle do znanego dowodu von Neumanna na 
zupe no  mechaniki kwantowej. Jednak e, jak wykazano ju  w latach 30. XX wieku, dowód 
ten zosta  b dnie skonstruowany, co umyka uwadze wielu uczestników stuletniej ju  dyskusji 
nad interpretacj  mechaniki kwantowej. Oczywi cie, obalenie dowodu von Neumanna nie 
oznacza wykazania tezy przeciwnej, jest jednak rzecz  zastanawiaj c , e do dzi  wielu 
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utrzymuje, i  fundamentalny charakter kwantowomechanicznego indeterminizmu zosta
dowiedziony i nie podlega dyskusji. Istniej  natomiast próby „uratowania” determinizmu 
w wiecie kwantowym, z dobrze znan  teori  „ukrytych parametrów” Davida Bohma. Warto 
zauwa y , e ta interpretacja zosta a do  powszechnie odrzucona nie ze wzgl du na jej 
b dno , lecz z uwagi na swoisty konserwatyzm spo eczno ci naukowej, nie uznaj cej
takich pomys ów teoretycznych, które nie daj  nowych przewidywa , innych ni  te, mo liwe
do osi gni cia na gruncie uznanych ju  teorii. W my l podobnych interpretacji, 
przypadkowo  (opisu) zjawisk kwantowych nie jest absolutna, lecz wzgl dna – by u y
proponowanej tu terminologii. 

 Procesy ewolucyjne, z kolei, bywaj  opisywane jako przypadkowe w znaczeniu 
przypadku jako braku przyczyny we wzgl dnym sensie ontologicznym: pewne skutki (np. 
okre lone przystosowanie organizmu do warunków rodowiska) uwa a si  za efekt uboczny 
na o enia si  rozmaitych autonomicznych przyczyn sprawczych. Nie jest to wi c
zaprzeczeniem wyst powania zwi zków przyczynowych, a przeciwnie – zdarzenia 
podpadaj ce pod t  kategori  s  uprzyczynowane, a zatem nie reprezentuj  „czystego” 
przypadku rozumianego jako kontrkategoria przyczyny. Zdarzenia takie bywaj  jednak 
nazywane przypadkowymi, poniewa  poszukuj c ich przyczyn nie dostrzega si  najcz ciej
szczegó ów wszystkich a cuchów poprzedzaj cych je zdarze . Dzieje si  tak dlatego, e
wiele przyczyn sprawczych, nie podporz dkowanych sobie wzajemnie, dzia a tu niezale nie.
Przypadek w tym sensie jest wi c zdarzeniem nie maj cym „w asnej” przyczyny, której 
by oby bezpo rednim skutkiem, lecz zak ada wyst pienie wielu przyczyn, nie powi zanych
wzajemnie w ich dzia aniu. 

 Inne czynniki ewolucyjne, takie jak np. mutacje, s  natomiast przyk adem przypadku 
rozumianego jako brak celu. Jest to doj cie do skutku takiego zdarzenia, „na które nie by y
nakierowane czynniki sprawcze ani ze swej natury, ani przez wiadomy zamys ”. Odniesienie 
w tym okre leniu do „ wiadomego zamys u” wiedzie do podmiotowej formy tej kategorii 
przypadku, za  w kontek cie „naturalnych czynników sprawczych” – do formy 
przedmiotowej. Uto samiaj c „naturalne nakierowanie” z prawami przyrody mo na
powiedzie , e przypadek jako przedmiotowy brak celu w sensie ontologicznym to takie 
zdarzenie, którego zaj cie nie podlega adnemu prawu przyrody (forma absolutna; z definicji 
ten typ przypadku jest naukowo niestwierdzalny), lub takie, które jest rz dzone okre lonymi
prawami przyrody, wyznaczaj cymi jednak nakierowanie na cele inne ni  faktycznie 
osi gni te (forma wzgl dna: tutaj w a nie mieszcz  si  mutacje i inne czynniki ewolucyjne). 
Wyró nienie tego typu przypadku jest szczególnie dyskusyjne, ze wzgl du na proponowane 
uto samienie praw przyrody z „naturalnym nakierowaniem” zdarze . Zak ada
w szczególno ci mocn  tez  ontologiczn  o istnieniu praw przyrody jako elementów 
ontycznej struktury wiata. Wydaje si  jednak, e idea ta wskazuje interesuj cy kierunek 
refleksji i dalszych bada .

 Analizy filozoficznych aspektów wspó czesnej kosmologii przyrodniczej, które 
stanowi y tre  mojej pracy doktorskiej (opublikowanej – po zmianach i uzupe nieniach – 
w 17 tomie Z zagadnie  filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, red. A. Lema ska,
M. Luba ski, Warszawa 2004) kontynuowa em w publikacjach krajowych i zagranicznych. 
Wykazywa em w nich istnienie pozanaukowych (filozoficznych a niekiedy tak e
wiatopogl dowych) czynników, dochodz cych do g osu zarówno w wyborze za o e , na 

jakich opiera si  konstrukcja modeli kosmologicznych, jak i w ich interpretacjach (Non-
scientific Sources of the Big Bang Model and its Interpretations, Studies in Science and 
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Theology, vol. 7(1999–2000), ed. N. H. Gregersen, U. Görman, W. B. Drees, Aarhus 2000). 
Wskazywa em przy tym na nierzadkie nadu ycia, pope niane przez zawodowych 
kosmologów, popularyzatorów nauki a niekiedy filozofów, w a nie w warstwie interpretacji 
naukowych dokona : traktowanie aktualnego stanu kosmologii jako „ostatniego s owa”
w wielowiekowych dyskusjach dotycz cych czasowego pocz tku i przyczyny wiata, 
nieuprawnion  ekstrapolacj  trudnej filozoficznej kategorii „nico ci” do interpretacji tzw. 
fluktuacji pró ni kwantowej, czy kategorii przypadku, mieszcz cej si  w porz dku ontycznym 
do interpretacji zjawisk opisywanych w teoriach indeterministycznych, co dotyczy porz dku 
epistemologicznego (Pró nia – pustka – nico . Czy wszech wiat jest fluktuacj  pró ni?, w: 
Cz owiek i pustka, red. Z. Hull, W. Tulibacki, Olsztyn 2000; zob. te  [rec.] J. Gribbin, In 
Search of the Big Bang. The Life and Death of the Universe, London 1998, Studia 
Philosophiae Christianae 35(1999)1; [rec.] Roger G. Newton, Thinking about Physics,
Princeton UP, Princeton, New Jersey 2000, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)2). 

 Co jaki  czas powraca w kr gach filozofów przyrody dyskusja na tematy 
metateoretyczne tej dyscypliny: o jej metodologicznych i epistemologicznych podstawach, 
czy nawet o samej mo liwo ci jej istnienia. Zabieraj c g os w tej debacie, w kilku 
publikacjach i wyst pieniach konferencyjnych, z jednej strony broni em jej prawomocno ci
wobec zarzutów zwi zanych z rozwojem nauk przyrodniczych, maj cym prowadzi  do 
ca kowitego przej cia przez te nauki zagadnie  niegdy  rozwa anych w filozofii przyrody, 
czy jej znaczenia teoretycznego wobec pogl dów przyznaj cych jej wspó cze nie walor 
jedynie – w szerokim sensie – praktyczny (np. filozofia medycyny czy ekofilozofia jako 
wy cznie uprawnione wspó cze nie formy filozofii przyrody; O luksusie filozofowania [g os
w dyskusji], Roczniki Filozoficzne 54(2006)1). Wskazywa em wi c, e znaczenie filozofii 
przyrody, jej „u yteczno ”, mo e mie ci  si  jedynie w próbach formu owania teoretycznych 
odpowiedzi na pytania o podstawowe „rzeczywisto ci” wiata materialnego (np. czas, 
przestrze , ycie), a taka jej rola b dzie doceniona przez wszystkich, którzy wychodz
ponad pragmatyczne scire propter uti i uznaj  – za Arystotelesem – e przedsi wzi ciem 
poznawczym o wi kszej warto ci jest próba formu owania koncepcji teoretycznych, wiedza 
dla wiedzy: scire propter scire. Przy tym, rozwój nauk przyrodniczych nie sprawia bynajmniej, 
e próby formu owania takich filozoficznych koncepcji s  przedsi wzi ciem ja owym. 

Przyk adowo, fizykalne poj cie czasu (definiowanego – o czym wy ej – operacyjnie) jest 
ubo sze od analogicznej kategorii filozoficznej i mo na niemal z pewno ci  stwierdzi , e
fizyka nie daje odpowiedzi na czcigodne filozoficzne pytanie „czym jest czas?” Podobnie, 
odpowiedzi na pytanie o filozoficzn  zasad  przyczynowo ci nie wyczerpuj  si  w analizach 
tzw. schematu przewidywania (do którego zasada ta jest sprowadzana w fizyce), cho by
przez pomijanie dynamicznego, „sprawczego” aspektu zwi zku przyczyny ze skutkiem. 

 Z drugiej strony, dostrzega em wyzwania jakie przynosi dla tej dyscypliny zarówno 
post p przyrodoznawstwa, jak i dokonywanej nad nim – w ramach filozofii nauki – 
metarefleksji, zwi zane m.in. z paradoksalnymi konsekwencjami zaj cia okre lonego 
stanowiska w sporze o realizm teorii naukowych (Filozofia przyrody a spór o status 
poznawczy teorii naukowych: Czy filozof przyrody mo e by  realist ?, w: Filozoficzne
i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu wiata 7, red. G. Bugajak, A. Latawiec, UKSW, 
Warszawa 2008). Chodzi o to, e przyj cie tzw. empiriologicznej teorii nauk przyrodniczych 
(terminologia K. K ósaka), g osz cej, e w wynikach naukowych nie mog  bezpo rednio 
mie ci  si adne wnioski o charakterze filozoficznym, jest równoznaczne z opowiedzeniem 
si  po stronie antyrealizmu w sporze o status poznawczy teorii naukowych. Kierunki 
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antyrealistyczne bowiem podobnie twierdz , e naukowe teorie nie dostarczaj  wiedzy 
o wiecie, s  jedynie mniej lub bardziej u ytecznymi narz dziami porz dkowania wyników 
empirycznych, czy prognozowania. Alternatyw  jest przyj cie tzw. teorii ontologizuj cej 
poznania naukowego, w my l której wiedza przyrodnicza albo bezpo rednio zawiera tezy 
o charakterze ontologicznym, albo umo liwia ich dedukcyjne wyprowadzenie. W pierwszym 
przypadku filozofia przyrody, uprawiana nie spekulatywnie (taki sposób jej uprawiania 
skompromitowa  si  ostatecznie w XIX-wiecznej filozofii niemieckiej), lecz w oparciu o wyniki 
nauk przyrodniczych staje si  niemo liwa, poniewa  traci swój punkt wyj cia, „materia ”
(dane naukowe), w oparciu o który mog aby formu owa  swoje rozwi zania. W drugim 
przypadku za  staje si  zb dna, gdy  jej zadania pe ni z powodzeniem przyrodoznawstwo. 

Rozwa ania tego rodzaju zagadnie  metateoretycznych filozofii przyrody wymagaj ,
jak wida , pos ugiwania si  narz dziami wypracowanymi w filozofii nauki, co ujawnia bliskie 
zwi zki tych dwu dyscyplin. Badaj c bli ej te zwi zki, wskaza em na Quine’owskie poj cie 
„ontologii postulowanej”, jako mo liwy punkt wyj cia obrony prawomocno ci filozofii 
przyrody. Mo liwo  zrekonstruowania owej postulowanej ontologii teorii naukowych ( ci lej: 
danej teorii) wynika ze znanych tez o niedookre lono ci i o niewspó mierno ci, i to wynika – 
jak wykaza em – niezale nie od ró nych form, czy interpretacji tych znanych tez, mimo e s
to formy wzajemnie nierównowa ne. Próbowa em przy tym bli ej wyja ni , jak mo na 
rozumie  ow  ontologi  postulowan , czyli doprecyzowa  tre  tego, w oryginalnych 
kontekstach do  mglistego, poj cia (Kilka uwag o „postulowanej ontologii” teorii naukowych,
Studia Philosophiae Christianae 40(2004)2; Philosophy of Nature, Realism, and the 
Postulated Ontology of Scientific Theories, w: Philosophy of Nature Today, red. 
A. wie y ski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009). W pierwszym przybli eniu, do 
twierdze  ontologicznych „postulowanych” w teoriach naukowych mo na zaliczy
podstawowe, a jednocze nie najogólniejsze odpowiedzi na pytania dotycz ce natury wiata,
jak na przyk ad pytanie o podstawowe kategorie ontyczne. W tym wzgl dzie, pewne teorie 
naukowe wydaj  si  dostarcza  np. argumentów w sporze mi dzy reizmem a ewentyzmem. 
Inn  – a przy tym bardziej skonkretyzowan  – propozycj  rozumienia „ontologii 
postulowanej” jest ontologiczna interpretacja pewnych cech teorii matematycznych, na jakich 
opieraj  si  podstawowe teorie przyrodoznawstwa. Za przyk ad mo e s u y  klasyczna 
mechanika punktu materialnego, pos uguj ca si  standardow  analiz  matematyczn , która 
z kolei oparta jest na klasycznej teorii mnogo ci. Ci g y charakter tej ostatniej mo na 
interpretowa  – w a nie ontologicznie – formu uj c tez  o ci g ym charakterze rzeczywistej 
czasoprzestrzeni (a wi c o nieistnieniu kresu podzia u interwa ów czasoprzestrzennych). 
Przyk ad ten dostarcza jednocze nie ilustracji ontologicznej formy tezy o niedookre lono ci:
mo na zbudowa  nieklasyczn  mechanik  punktu materialnego, korzystaj c  z narz dzi
niestandardowej analizy matematycznej, opartej z kolei na alternatywnej – nieci g ej – teorii 
mnogo ci. Teoria taka jest empirycznie równowa na standardowej mechanice, lecz ontologia 
w niej postulowana implikuje tez  o istnieniu w rzeczywistej czasoprzestrzeni minimalnych 
interwa ów („atomów”) czasu i przestrzeni. Uto samienie ontologii postulowanej 
z matematycznymi w asno ciami teorii naukowych jest wszak e dyskusyjne – na co 
wskazywa em równie  – m.in. z uwagi na konieczno  przyj cia wówczas kontrowersyjnej 
tezy o tzw. matematyczno ci przyrody, a tak e ze wzgl du na beztre ciowo  modeli 
matematycznych: przy u yciu tego samego narz dzia matematycznego mo na modelowa
uk ady fizycznie bardzo ró ne (np. oscylator harmoniczny jako narz dzie opisu zjawisk 
zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych), co wskazuje na to, e wnioski, jakie mo na
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poprawnie wyprowadzi  z cech matematycznych narz dzi, odnosz ce si  do uk adów
fizycznych, opisowi których s u , musz  by  ograniczone. 

 Odwo anie si  do idei ontologii postulowanej teorii naukowych umo liwia te
wskazanie na wa n  cech  rozwi za  osi ganych w filozofii przyrody przez próby 
dokonywania takich ontologicznych rekonstrukcji tre ci teorii przyrodoznawstwa: rozwi zania 
te nigdy nie b d  ostatecznie ugruntowane i nie realizuj  idea u philosophia perennis (co 
wynika bezpo rednio z ontologicznej formy tezy o niedookre lono ci). Jednocze nie jednak 
nie mog  by  zupe nie dowolne, poniewa  nie zale  jedynie od filozoficznych przedza o e
(które s  – ze wzgl du na ow  niedookre lono  – konieczne), lecz s  w du ej mierze, mimo 
wszystko, wyznaczone przez tre  naukowych koncepcji, jakie stoj  u ich podstaw. Postulat 
uprawiania filozofii przyrody poprzez próby dokonywania takich rekonstrukcji mo e spotka
si  z zarzutem, e proponowane rozwi zania dziedziczy  b d  zmienno  i niepewno
wiedzy przyrodniczej. Jest to jednak cena, któr  trzeba – i warto – zap aci  za adekwatno
(oczywi cie: jedynie wzgl dn ) wspó czesnych rozwi za  filozoficznych. 

 Wyniki moich bada  w zakresie wybranych zagadnie  filozofii przyrody og osi em
równie  na 8 krajowych i 10 mi dzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. na kilku 
kolejnych Mi dzynarodowych Kongresach Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki). 
Wspó organizowa em tak e wi kszo  ods on cyklicznej konferencji Filozoficzne i naukowo-
przyrodnicze elementy obrazu wiata i wspó redagowa em 8 prac zbiorowych, dotycz cych 
tej problematyki. Z kolei popularna prezentacja filozoficznej problematyki czasu i przestrzeni 
zawiera a si  w dwu programach telewizyjnych (TVN24 i TVP1), w których bra em udzia .

 Wybrane metateoretyczne i merytoryczne rozwi zania uzyskiwane w filozofii przyrody 
znajduj  swoje interesuj ce zastosowania w interdyscyplinarnej dziedzinie bada , okre lanej
najcz ciej jako „nauka a teologia”, „nauka a wiara”, czy „Science and Religion”. Moje 
zainteresowanie t  problematyk  datuje si  od roku 1996, kiedy to w Krakowie odbywa a si
„Szósta Europejska Konferencja nt. Nauki i Teologii”. W tym okresie przygotowywa em 
rozpraw  doktorsk  nt. filozoficznych aspektów modelu Wielkiego Wybuchu, co – 
w po czeniu z inspiracjami p yn cymi z tej konferencji – zaowocowa o prób  porównania 
naukowego opisu hipotetycznego pocz tku Wszech wiata z religijn  i teologiczn  ide
stworzenia. Analizy dotycz ce z jednej strony metodologicznych, epistemologicznych, 
teoretycznych i interpretacyjnych problemów kosmologii, a z drugiej – istoty teologicznego 
znaczenia prawdy o stworzeniu zamie ci em w mojej pierwszej publikacji zagranicznej, która 
ukaza a si  w 1999 r. (The Beginning of the World in Science and Religion. A Possibility of 
Synthesis?, Studies in Science and Theology, vol. 5(1997): The Interplay Between Scientific 
and Theological Worldwiews, part I, ed. N. H. Gregersen, U. Görman, Ch. Wassermann, 
Geneva 1999). Wskazywa em tam mi dzy innymi, e hipotetyczno  wiedzy nie dotyczy 
tylko koncepcji naukowych, ale tak e propozycji teologicznych, co z jednej strony sprawia, e
ewentualny, koherentny obraz wiata nigdy nie b dzie ostateczny, ale z drugiej – w ogóle 
umo liwia poszukiwanie takiego obrazu, gdy adna ze stron dialogu nie formu uje 
rozwi za  „dogmatycznych”, co wbrew pozorom dotyczy równie  teologii (niewielka cz
wypowiedzi teologicznych ma charakter ci le, „technicznie” dogmatyczny, a te, które maj
tak  sankcj  podlegaj  reinterpretacji). Gdy chodzi o w a ciw  p aszczyzn  poszukiwania 
ewentualnej koherencji, wskazywa em, e ani teologia sama w sobie, ani nauka tej roli pe ni
nie mo e bez nara ania si  na zarzut przekraczania swoich kompetencji poznawczych, albo 
popadania w b d „God of the gaps”. Natomiast w a ciwym terenem spotkania ró nych
elementów obrazu wiata wydaje si  by wiatopogl d, rozumiany jako zespó
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indywidualnych przekona  ka dego cz owieka. wiatopogl d tym si  charakteryzuje, e
tworzy go zbiór elementów logicznie ze sob  nie powi zanych, pochodz cych z wielu 
niezale nych róde . Umo liwia to poszukiwanie w a nie na jego terenie mo liwo ci
pogodzenia danych naukowych z przekonaniami religijnymi. Ten mozaikowy charakter 
wiatopogl du, jego wewn trzna niespójno  nie wyklucza jednak racjonalno ci. Dlatego 

wskaza em, e buduj c wiatopogl d, który móg by zas u y  na miano racjonalnego, nale y:
1) strzec si  przekonania, e ca a warto ciowa wiedza zamyka si  w jednym tylko rodzaju 
poznania – np. w poznaniu empirycznym; 2) nie ulega  z udzeniu, e wszystkie rodzaje 
poznania maj  tak  sam  warto , to jest, e poznanie potoczne jest tak samo warto ciowe
jak nauka, twierdzenia naukowe tak samo pewne jak astrologiczne horoskopy itp.; 3) ka d
tez , czy przekonanie, które przyjmuje si  jako element wiatopogl du, przyjmowa  wraz 
z obiektywn  ocen  jego wiarygodno ci. Nie wszystkie tezy maj  bowiem tak  sam
warto , a adna z nich nie jest absolutn  prawd . Poniewa  nie jest to rozwi zanie ca kiem 
satysfakcjonuj ce, przede wszystkim ze wzgl du na ow  niezale no  poszczególnych 
elementów wchodz cych w sk ad wiatopogl du, zadanie skonstruowania spójnej wizji 
wiata pozostaje otwarte. Wskaza em przy tym na pewne wymagania, jakie podobna próba 

musi spe ni  oraz na ograniczenia, jakim z pewno ci  b dzie podlega : 1) Starannego 
rozwa enia wymaga charakter obrazów wiata, jakiego dostarczaj  – i o ile dostarczaj  – 
nauka i teologia. Nale a oby zbada , jakie s  charakterystyczne cechy tych obrazów (pewne 
z nich zosta y wskazane w artykule) i czy obrazy te s  w ogóle porównywalne?; 2) Wszelkie 
rozwa ania „na styku” nauki i teologii musz  opiera  si  na za o eniu, które mo na nazwa
za o eniem „uczciwo ci Boga”. Oznacza to, e tezy w rodzaju: „ wiat zosta  stworzony 15 
minut temu”, nie sposób odrzuci  w oparciu o jak kolwiek ewidencj  empiryczn . Bóg móg
stworzy wiat wraz ze wszystkimi skamienia o ciami, przesuni ciem ku czerwieni, 
promieniowaniem t a itp. W takim przypadku, uprawianie nauki by oby jedynie bezsensown
zabaw . Dlatego podobne twierdzenia musz  by  odrzucone a priori, b d  te  nale y
znale  jaki  rodzaj teologicznego dowodu na to, e taki stan rzeczy jest niemo liwy;
3) Nale y przypuszcza , e spór o odwieczno  czy pocz tek wiata nie zostanie 
rozstrzygni ty. Pozostanie w szczególno ci poza domen  nauki. Bowiem nawet, je eli nauka 
sformu uje swoj  „teori  pocz tku”, teoria taka b dzie zak ada a dzia anie jakich  praw 
przyrody. Wówczas pytanie o pochodzenie lub odwieczno wiata zostanie zast pione 
pytaniem o pochodzenie lub odwieczno  tych praw.  

 Próba poszukiwania podstaw koherentnego spojrzenia na dane naukowe i prawdy 
religijne przynios a te  krytyk  uproszcze  zwi zanych m.in. z niew a ciwym rozumieniem 
idei creatio ex nihilo i propozycjami zbyt atwego uto samiania tej idei z hipotezami tzw. 
kwantowej fluktuacji pró ni (Nauka i religia – spotkanie na Pocz tku?, Advances in Clinical 
and Experimental Medicine 10(2001)2, suppl. 1). Creatio ex nihilo jest szczególn  koncepcj
teologiczn , która w zapisie biblijnym pojawia si  pó no: w 2 Ksi dze Machabejskiej, jednej 
z najm odszych ksi g Starego Testamentu, która ponadto nie jest uwa ana za kanoniczn
przez wiele wyzna  chrze cija skich. Dlatego jest ona szczególnie podatna na mo liwe,
niejednoznaczne reinterpretacje. Ponadto wykorzystuje ona poj cie nico ci, poj cie 
o wyra nie filozoficznej proweniencji, a przy tym niejasne. Natomiast „pró nia kwantowa” jest 
poj ciem nale cym do zupe nie innego s ownika i w szczególno ci zak ada dzia anie praw 
przyrody, które warunkuj  jej istnienie i postulowane fluktuacje. Te za  – niezale nie od 
trudno ci ze sprecyzowaniem poj cia nico ci – z pewno ci  nie s  „niczym”. Poj cia takie 
jak „nic” (podobnie jak „kreacja”) s  nader cz sto u ywane w sposób filozoficznie myl cy. 
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 Omawiana tutaj dziedzina bada  interdyscyplinarnych staje si  nierzadko 
przedmiotem krytyki jako nienaukowa. Istotnie, w twórczo ci niektórych autorów (a tak e
w rozmaitych wyst pieniach konferencyjnych) mo na niekiedy dostrzec pos ugiwanie si
lu n  metafor , czy odwo ywanie do niejasnych intuicji w miejsce racjonalnego dyskursu. 
Dlatego cz  moich analiz w tym nurcie po wi ci em metateoretycznym problemom 
„dialogu” nauki i teologii. Znana teza o odr bno ci p aszczyzn poznawczych (tutaj: teologii 
i nauk przyrodniczych) bywa wspó cze nie podwa ana, zarówno przez zwolenników pogl du 
o nieusuwalnym konflikcie mi dzy nauk  a religi , jak i nadmiernie optymistycznych 
propagatorów integruj cego spojrzenia na tre ci tych dyscyplin. Wykazywa em wi c, e jest 
to teza dobrze uzasadniona i konieczna do przyj cia w punkcie wyj cia racjonalnych 
rozwa a  w omawianej dziedzinie. Wskazywa em jednocze nie na mo liwo  jej swoistego 
przekroczenia, jak  wi  z poj ciem – analizowanym w innych pracach, o czym wy ej –  
„postulowanej ontologii” teorii naukowych (Rozum a wiara – rola filozofii, w: Igor Hrušowsky. 
Osobnos  slovenskiej filozofie, red. Z. Plašienková, E. Laliková, Bratislava 2007; wersja 
poprawiona i rozszerzona: „Rozum a wiara”. Problem separacji dyscyplin, Studia 
Philosophiae Christianae 43(2007)2). 

 Wiele nieporozumie  wi e si  te  z kwesti  naturalizmu. Dlatego wyró ni em
i przeanalizowa em jego cztery g ówne typy („filozoficzny”, semantyczny, metodologiczny 
i ontologiczny) i kilka nierównowa nych pod-typów. Analiza ta pozwoli a pokaza  jaki rodzaj 
pogl dów nazywanych naturalizmem jest, a jaki nie jest uzasadniony w odniesieniu do nauk 
przyrodniczych, a tak e jaki typ naturalizmu jest, a jaki nie jest sprzeczny z religi  (Problem 
naturalizmu w dialogu nauki i religii, w: Globalizácia ako platforma prieniku prírodných 
a humanitných vied. Nové formy komunikácie, red. J. Ti o, Wyd: Ústredie Slovenskej 
Kres anskej Inteligencie, Bratislava 2009; zob. te  [rec.] The evolution of rationality. Essays 
in honor of J. Wentzel van Huyssteen, ed. F. LeRon Shults, Wyd. W.B. Eerdmans, Grand 
Rapids MI 2006, Esssat News 17(2007)3). Jedn  z form naturalizmu „filozoficznego” (który 
generalnie jest stanowiskiem dotycz cym relacji filozofii i nauki, a w swojej skrajnej postaci 
sprowadza si  do pozytywizmu) jest tzw. „naturalizm naukowy”. Pogl d okre lany tym 
mianem mo na uzna  za wewn trzn  konsekwencj  wyros ej z pozytywizmu filozofii 
analitycznej, na gruncie której, po skutecznej krytyce rozró nienia zda  na analityczne 
i syntetyczne, badaniom filozoficznym trzeba odmówi  wszelkiej autonomii. W tej 
perspektywie, filozofii pozostaje jedynie rola „ancilla scientiae” – podsuwanie naukom 
problemów badawczych (jak twierdz  niektórzy – filozoficzne pozosta y ju  tylko pytania, 
odpowiedzi musz  by  naukowe), dokonywanie syntezy naukowych ustale , czy próba 
doprecyzowania poj  naukowych. Znaczenie tej formy naturalizmu dla problematyki 
„dialogu” nauki i teologii polega na tym, e staje si  on argumentem za odrzuceniem zasady 
„rozdzia u p aszczyzn poznawczych”, na któr  cz sto powo uj  si  ci, którzy chc  broni
wiatopogl du religijnego wobec „ataków” nauki. Argument ten broni si  jednak jedynie na 

gruncie filozofii analitycznej i nikt, kto nie jest dogmatycznym post-pozytywist  nie musi tezy 
o rozdziale p aszczyzn poznawczych uzna  za obalon . Z kolei umiarkowany naturalizm 
naukowy, cho  uznaje pierwsze stwo nauki w badaniu wiata, to jednak – jak pisa em – 
„unika zarówno skrajno ci polegaj cej na odmawianiu filozofii wszelkiej autonomii (…), jak 
i skrajno ci drugiej – prowadzenia docieka  filozoficznych w zupe nym oderwaniu od wiedzy, 
jakiej dostarcza nauka. atwo zauwa y , e postrzeganie wzajemnych zwi zków mi dzy
nauk  a filozofi  w perspektywie naturalizmu umiarkowanego nie przekre la sensowno ci
dialogu nauka – religia, a przeciwnie – temu dialogowi sprzyja. Umo liwia bowiem 
w szczególno ci formu owanie takich propozycji filozoficznych, które s  z osi gni ciami 
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naukowymi zgodne, a które mog  mie  równie  inne, pozanaukowe (w tym teologiczne) 
ród a”.

 Naturalizm semantyczny, który polega na próbie okre lenia jakie poj cia u ywane 
w nauce s  sensowne i autentyczne (genuine) i sformu owania zasad redukcji poj
niereferencyjnych, nie ma wi kszego znaczenia dla dialogu nauki i religii, „poniewa  próby 
harmonizowania naukowego obrazu wiata ze wiatopogl dem religijnym mo na 
podejmowa  niezale nie od cech jakie przypisuje si  poj ciom u ywanym po naukowej 
stronie dialogu. Z drugiej strony, je li postulat naturalizacji poj  potraktowa
»absolutystycznie«, tj. jako odnosz cy si  do ka dego rodzaju dyskursu, to musia by on 
oznacza  eliminacj  religijnej strony dialogu. Poj  religijnych i teologicznych nie mo na
bowiem traktowa  jedynie jako u ytecznych fikcji, czy te  odmawia  im charakteru 
referencyjnego, bez zanegowania istotnej tre ci religijnego przes ania. (…) W tym uj ciu,
»absolutny« naturalizm semantyczny by by nie tyle przeszkod  w dialogu nauki i religii, ile 
uniemo liwia by taki dialog u samych podstaw”. 

 Skrajny naturalizm metodologiczny, który sprowadza si  do metodologicznego 
redukcjonizmu, jest stanowiskiem rodz cym powa ne trudno ci, nawet w odniesieniu do 
samych nauk przyrodniczych (przede wszystkim: nie istnieje jedna naukowa metoda, 
a nawet zbiór metod, które by yby w a ciwe we wszystkich obszarach przyrodoznawstwa). 
W ród stanowisk opozycyjnych zwróci em uwag  na pluralizm konceptualistyczny Hilarego 
Putnama, który w moim przekonaniu otwiera przestrze  do „wspó pracy” nauki i teologii. 
Putnam s usznie zauwa a, e „ró ne rodzaje twierdze , zwykle klasyfikowane przez 
naturalistów jako »gorsze«, nie w pe ni racjonalne, s  jednak »dobrymi« twierdzeniami 
(‘bona fide’ statements), poniewa  podobnie jak twierdzenia uwa ane za wzorzec 
racjonalno ci, »w pe ni podlegaj  normom prawdziwo ci i wa no ci (validity)«”. Cho
intencj  twórcy tego stanowiska jest obrona wewn trznego pluralizmu nauki, nie za
dopuszczenie w wyja nieniach czynników pozanaturalnych, to jednak jego koncepcj  mo na 
rozszerzy  na poza-przyrodnicze dziedziny wiedzy i wykorzysta  do uzasadnienia 
mo liwo ci „dialogu” nauki i teologii. Dialog ten bowiem nie jest zwi zany z daniem
wprowadzenia „nadnaturalnych czynników do naukowego wyja niania zjawisk naturalnych. 
Chodzi natomiast o uznanie, e nauki przyrodnicze i teologia, szanuj c wzajemn
odr bno , mog  dostarcza  komplementarnych elementów wiedzy o wiecie [w wietle
pluralizmu konceptualistycznego – elementów równie „dobrych”], dzi ki czemu nasze 
rozumienie rzeczywisto ci – w ramach próby filozoficznych syntez – mo e sta  si
pe niejsze”. Innym rodzajem omawianej formy naturalizmu jest wewn trzny naturalizm 
metodologiczny nauki, który oznacza wymaganie, by w naukowym wyja nianiu odwo ywa
si  wy cznie do czynników naturalnych. Wg niektórych autorów ta forma naturalizmu 
zaprzecza prawdziwo ci pewnych pogl dów religijnych, poniewa  wyklucza na przyk ad 
mo liwo  zachodzenia zdarze  cudownych. Jak wykaza em, wniosek taki nie wynika ze – 
s usznego moim zdaniem – stanowiska wewn trznego naturalizmu metodologicznego, o ile 
nie do czy si  do  du o mocniejszego (i raczej trudnego do utrzymania) wymagania, by 
nauka wyja nia a wszystkie zjawiska. Co wi cej, nauka ze swojej natury nie jest w stanie 
wyja ni  zdarze  jednostkowych i wyj tkowych, poniewa  odwo uje si  w swoich 
wyja nieniach do regularno ci praw przyrody i wyja nia zjawiska powtarzalne. Ten 
metodologiczny fakt trudno jednak uzna  za argument przeciwko mo liwo ci zachodzenia 
takich zdarze .
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 Stanowiska okre lane mianem naturalizmu ontologicznego (albo metafizycznego) nie 
s  jednolite. Wyró ni em w ród nich (proponuj c adekwatne nazewnictwo): fizykalistyczny 
redukcjonizm ontologiczny (b d cy form  monizmu materialistycznego), redukcjonizm 
przyrodniczy, naturalizm scjentystyczny, naturalizm przyrodniczy. Wszystkie one czy mniej 
lub bardziej otwarte odrzucenie czynników, które „pozostaj  poza znanym wiatem przyrody, 
i których dzia a  nie mo na zrozumie  jako jego cz ”. S  to wi c formy 
antysupernaturalizmu, którego przyj cie stawia nauki przyrodnicze w nieusuwalnym 
konflikcie z religi  i teologi . Jak wykaza em, stanowiska te s  jednak albo lepiej lub gorzej 
maskowanym wyrazem wiatopogl du, albo s  nie do utrzymania ze wzgl du na ich 
wewn trzne problemy, albo te  przekonanie o ich s uszno ci ma charakter filozoficznego 
wyboru, nie za  implikacji wynikaj cej z istnienia i praktyki nauk przyrodniczych.  

 Rozwa aj c problematyk  naturalizmu wskaza em równie  na propozycj  Huw 
Price’a rozró nienia naturalizmu przedmiotowego i podmiotowego, dostrzegaj c w niej 
kolejn  mo liwo  otwarcia przestrzeni dialogu nauki i teologii. Naturalizm podmiotowy, 
bardziej wg Price’a fundamentalny od przedmiotowego (który jest „klasycznym” 
naturalizmem ontologicznym), jest wymaganiem, by „punktem wyj cia refleksji filozoficznej 
czyni  nie to, co nauki przyrodnicze mówi  o wiecie, lecz to, co nauka (w sensie szerszym) 
mówi o cz owieku. (…) Podstawowym dla Price’a »faktem o cz owieku« jest u ywanie j zyka 
przez naturalne istoty ludzkie. Za  w j zyku tym zawieraj  si  nie tylko wypowiedzi 
o atomach, ale te  na przyk ad o warto ciach. Zatem naturalizm podmiotowy czyni dyskurs 
pozaprzyrodniczy, na przyk ad – etyczny, równie prawomocnym co rozwa ania nauk 
przyrodniczych”. Oryginalna propozycja Price’a zmierza do obrony prawomocno ci dyskursu 
np. etycznego przed skrajno ciami naturalizmu przyrodniczego. Mo na j  jednak rozszerzy
na kwestie interdyscyplinarnej problematyki nauki i teologii zauwa aj c, e „w »j zyku 
u ywanym przez naturalne istoty ludzkie« znajduj  si  nie tylko wypowiedzi o atomach 
i warto ciach, ale równie  o anio ach i bóstwach. Oczywi cie fakt ten nie nadaje 
przedmiotom ludzkich wypowiedzi realnego istnienia – ani bóstwom, ani warto ciom, ani 
atomom. Niemniej przyj cie perspektywy naturalizmu podmiotowego czyni wszystkie te 
wypowiedzi równie racjonalnymi, otwieraj c perspektyw  dialogu mi dzy tymi, którzy mówi
o atomach i tymi, którzy mówi  o Bogu”. 

 Innym podejmowanym przeze mnie zagadnieniem w dziedzinie „nauka a teologia” 
by a kwestia wielokrotnie przywo ywanej w kontek cie tezy o konflikcie nauki i religii „sprawy 
Galileusza”. Analizuj c j  od strony historycznej i merytorycznej, polemizowa em m.in. z jej 
nader cz sto uproszczonym widzeniem i nies usznymi ekstrapolacjami wniosków, jakie z niej 
wynikaj  (Theology and Genetic Engineering: New incarnation of the old conflict?, Studies in 
Science and Theology, vol. 9(2003–2004), ed. Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert 
Meisinger, Lund 2004). Wskazywa em wi c, e sprawa ta by a wielop aszczyznowa (obok 
problemów merytorycznych by y w niej w tki polityczne, psychologiczne, socjologiczne, 
etyczne) i e by  to raczej konflikt Galileusza z Ko cio em jego czasów ni  przyk ad
sprzeczno ci nauki i teologii. Dowodzi em te , e w wietle merytorycznych aspektów tego 
konfliktu, wniosek – nierzadko dzi  wyprowadzany – e sprawa ta dowodzi, i  ka de 
zabieranie g osu przez teologów w sprawie bada  naukowych jest nieuprawnione i mo e
przynie  tylko szkod  nauce, nie jest uzasadniony. Przede wszystkim za  wyprowadzi em,
istotne tak e wspó cze nie, implikacje tego przypadku, w postaci typów b dów, jakie 
wówczas pope niono, co wp ywa na w a ciwe widzenie relacji nauka – teologia i dzisiaj. Do 
b dów tych nale y (1) merytoryczny b d naukowy, którego – co wykaza em – nie pope nili 
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teolodzy, lecz sam Galileusz, twierdz c niezgodnie z faktami, e dysponuje dowodami 
heliocentryzmu. Podobnie (2) metodologiczny b d naukowy równie  obci a Galileusza: 
traktowanie heliocentryzmu nie tylko jako wygodnego narz dzia oblicze  i przewidywa  (jak 
system ten móg  by  i by  traktowany przez wielu astronomów tamtego czasu), lecz jako 
prawdy o wiecie (jest interesuj ce, e dokumenty ko cielne zezwala y na przyjmowanie 
heliocentryzmu ex suppositione i docenia y jego walory praktyczne, w czym mo na si
doszuka  zr bów stanowiska nazywanego dzisiaj instrumentalizmem w filozofii nauki). 
Paradoksalnie, (3) merytoryczny b d teologiczny – b dna identyfikacja przedmiotu 
Objawienia i (4) metodologiczny b d teologiczny dotycz cy kwestii interpretacji Biblii 
obci aj  autorytety ko cielne tamtego czasu, nie zwracaj ce uwagi na – trafne w tym 
wzgl dzie – argumenty Galileusza. Wreszcie (5) b d „w badaniach interdyscyplinarnych”, 
który w czasach Galileusza „musia ” by  pope niony, staje si  przestrog  w dzisiejszych 
dyskusjach, zarówno dla zwolenników zbyt atwego „godzenia” nauki i teologii jak i dla 
przeciwników religijnego obrazu wiata, zbyt atwo przekraczaj cych granice kompetencji 
poszczególnych dziedzin wiedzy. Dysponuj c t  ‘typologi  b dów’ wykazywa em równie ,
e we wspó czesnych sporach wokó  niektórych nauk stosowanych (np. biotechnologia) 
aden z tego rodzaju b dów nie jest raczej pope niany, a wi c, e sprawa Galileusza nie 

dostarcza rzetelnych argumentów w tych dyskusjach. 

 Wyniki moich bada  w zakresie Nauka i teologia przedstawia em równie  na 13 
mi dzynarodowych i 5 krajowych konferencjach i innych spotkaniach naukowych. Cz
z tych wyst pie  odbywa a si  na imienne zaproszenie organizatorów. Kilkakrotnie równie
prowadzi em sesje konferencyjne, zarówno sekcyjne, jak i plenarne1. Mój wk ad w t
dziedzin  akademickiej refleksji zosta  dostrze ony przez cz onków European Society for the 
Study of Science and Theology i zaowocowa  wyborem na cz onka Zarz du tego 
Towarzystwa w 2006 r., ponowionym (druga kadencja) w 2010 r. Jestem równie  cz onkiem 
Rad Naukowych dwóch serii wydawniczych: Studies in Science and Theology (SSTh) 
i Issues in Science and Theology (IST). Trzykrotnie by em tak e zapraszany do udzia u
w dyskusjach (bez odr bnego referatu) podczas mi dzynarodowych spotka  naukowych 
(Pary  2006, Cancun 2007, Madryt 2007). 

 Popularyzacje omawianej tu problematyki podejmowa em w kilku wyst pieniach, 
o jakie by em proszony w ró nych rodowiskach, a tak e w wywiadach i krótkich artyku ach
publikowanych na amach prasy katolickiej („Pos aniec” i „Niedziela”). Bra em równie  udzia
w czterech programach radiowych i telewizyjnych (m.in. „Naukowy wieczór z jedynk ”
w I programie PR). 

2. Inne osi gni cia naukowo-badawcze 

 W 2005 r. sta em si  wspó -beneficjentem grantu w ramach programu „Global 
Perspectives on Science and Spirituality“, przeznaczonego na realizacj  projektu „Current 
controversies about human origins: Between anthropology and the Bible” (by  to jeden 
z trzech uzyskanych przeze mnie grantów mi dzynarodowych). Projekt ten by  jednym 
z sze ciu w Europie rodkowowschodniej i jedynym w Polsce zwyci zc  konkursu 
(pozosta e grupy jego laureatów pochodzi y z krajów Dalekiego Wschodu). Jedn  z form 
                                                
1 Szczegó owe dane dotycz ce tych wyst pie  i innych form mojego udzia u w konferencjach naukowych znajduj
si  w Wykazie dorobku naukowego.
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podj tych wówczas bada  by y ankiety, jakie przeprowadzili my (wraz ze 
wspó pracownikiem – Jackiem Tomczykiem, kierownikiem Zak adu Antropologii 
Przyrodniczej UKSW) w ród studentów i nauczycieli biologii, teologii i filozofii, a tak e w ród
specjalistów (samodzielnych pracowników naukowych) z tych dyscyplin, które mia y m.in. 
odpowiedzie  na pytanie jakie s  prawdziwe ród a konfliktu ewolucjonizm – kreacjonizm 
(w sensie religijnego przekonania o stworzeniu). Analiza tych ankiet wykaza a istotn
zale no  mi dzy generalnym stosunkiem do religii a pogl dem w kwestii tej relacji. Okaza o
si , na przyk ad, e zale no  mi dzy wiatopogl dem a stosunkiem do kwestii badanego 
konfliktu jest statystycznie znacz ca, w przeciwie stwie do zale no ci mi dzy opini
o konflikcie a dziedzin  specjalizacji respondenta, co w szczególno ci wydaje si  zaprzecza
rozpowszechnionym pogl dom, e przedstawiciele nauk przyrodniczych dostrzegaj  ów 
konflikt z racji swego zawodowego przygotowania i do wiadczenia. Wykazali my równie , e
niema a cz  twierdze  o sprzeczno ci mi dzy ewolucyjn  wizj  powstania gatunku 
ludzkiego a teologiczn  prawd  o stworzeniu mo e bra  si  z uprzedze  i niedostatecznej 
wiedzy w odno nych dziedzinach. ród o konfliktu jest te  nader cz sto „przed-
merytoryczne”, tzn. wynika np. z podzielanych przedza o e  o charakterze semantycznym, 
epistemologicznym, czy pragmatycznym, a nie z analizy prawdziwie problematycznych 
kwestii merytorycznych (Wokó  ewolucji i kreacji – wst pna analiza ankiet nauczycieli 
i studentów, Studia Ecologiae et Bioethicae 4(2006); Kontrowersje wokó  powstania 
cz owieka – wst pna analiza ankiet studentów, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007); 
Professionals’ views on the evolution – creation controversy. A survey report, History and 
Philosophy of the Life Sciences [artyku  jest obecnie na etapie poprawek po recenzjach]. 
Wybrane wyniki ankiet, wraz z sugesti  ich innej, w pewnym obszarze, interpretacji zosta y
równie  opublikowane w: On Evolution and Creation. Problem solved? – The Polish 
example, Zygon. Journal of Religion & Science 44(2009)4).  

 Omawiane badania prowadzone by y na tle analiz historii konfliktu ewolucja – 
stworzenie (Between Evolution and Creation: A Forgotten Lesson, Omega. Indian Journal of 
Science and Religion 7(2008)2). Wskazywali my równie  i analizowali my merytoryczne 
powody „napi cia” mi dzy twierdzeniami teologicznymi a wiedz  naukow  odno nie do 
powstania i istoty cz owieka, do których nale  np. rozumienie „duchowego pierwiastka” 
w cz owieku, czy te  tezy o wyj tkowo ci gatunku ludzkiego w wiecie przyrody (Human 
Origins: Continuous Evolution Versus Punctual Creation, in: Global Perspectives on Science 
and Spirituality, ed. P. Das, Templeton Press 2009). 

 Pytanie o t  wyj tkowo , o swoisto  cz owieka, sta o si  przedmiotem 
wspó organizowanego przeze mnie cyklu warsztatów naukowych, gromadz cych 
przedstawicieli rozmaitych dyscyplin biologicznych, a tak e ró nych szkó  filozoficznych. 
Udzia  w tych warsztatach brali zarówno m odzi adepci nauki, jak i uznane w swoich 
dziedzinach autorytety (m.in. prof. Jerzy Dzik – paleontologia, prof. Jerzy Chmurzy ski – 
etologia, prof. Piotr St pie  – genetyka, prof. Andrzej Grzegorczyk – filozofia). Nik y odzew 
ze strony teologów spowodowa  przy tym, e inicjatywa ta w du ej mierze utraci a charakter 
bada  z dziedziny „nauka a religia”, a sta a si  forum dyskusji w ramach interdyscyplinarnie 
rozumianej antropologii (antropologia przyrodnicza, kulturowa, filozoficzna, 
paleoantropologia). Spotkania te zaowocowa y seri  wspó redagowanych przeze mnie 
publikacji zbiorowych (dot d ukaza  si  tom „wst pny” pt. Kontrowersje wokó  pocz tków
cz owieka [Ksi garnia w. Jacka, Katowice 2007] i trzy tomy po wi cone bezpo rednio
swoisto ci cz owieka: W poszukiwaniu swoisto ci cz owieka, UKSW, Warszawa 2008; 
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Swoisto  cz owieka? J zyk, UKSW, Warszawa 2008; Swoisto  cz owieka? Rozumno ,
UKSW, Warszawa 2009). Warto doda , e prace te nie s  zbiorami konferencyjnych 
referatów, lecz monografiami zawieraj cymi artyku y starannie wyselekcjonowane 
i poprawione. Ta wst pna selekcja i – nierzadko daleko id ce – sugestie poprawek, 
podobnie jak konieczne uzupe nienia, dodawane niekiedy w postaci przypisów 
odredakcyjnych, pochodzi y ode mnie i wspó pracownika, jako od redaktorów naukowych 
poszczególnych tomów. 

 Za swoist  form  popularyzacji tej problematyki mo na uzna  ksi k Mi dzy
ewolucj  a stworzeniem (Instytut Papie a Jana Paw a II, Warszawa 2010), której jestem 
wspó autorem. Warto przy tym zauwa y , e cho  jest to zbiór materia ów dla nauczycieli 
szkó  ponadgimnazjalnych, maj cy charakter propozycji lekcyjnych – a wi c podr cznikowy, 
to jednak tre  poszczególnych rozdzia ów (przygotowana przez autorów a nast pnie
opracowana metodycznie przez innych specjalistów), a tak e – maj cego swoisty charakter 
– „Zako czenia”, jest w du ej mierze twórcza. 

 W swoich pracach podejmowa em równie  polemik  z uproszczeniami polegaj cymi 
na zestawianiu rzekomo pewnej wiedzy naukowej z pozornie dowolnymi ideami 
filozoficznymi i teologicznymi i z wyci ganymi st d niekiedy wnioskami o szkodliwo ci
rozwa a  w teologii i w filozofii dla tzw. naukowego obrazu wiata (Nauka, filozofia i religia 
a obraz wiata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata 2, red. 
A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak, Warszawa 2000; wspó autorka: A. Latawiec). 
Wskazywali my m.in., e wymóg cis o ci i jednoznaczno ci rozwa a  pozostaje w filozofii 
(przynajmniej: w filozofii pewnego typu) tak samo istotny jak w naukach przyrodniczych, cho
jest nieco inaczej realizowany. Dlatego, „je li dociekania podejmowane w ramach filozofii 
respektuj  okre lone regu y metodologiczne, tak uprawiana filozofia zas uguje w pe ni na 
miano nauki, poj tej jako intersubiektywne badanie rzeczywisto ci, w którym cis o
i jednoznaczno  rozumowa  s  warunkiem sine qua non sensowno ci badawczych 
wysi ków. Je li wi c filozofia jest racjonaln  dzia alno ci  naukow  wiod c  do prawdziwego 
poznania wiata, to ramy filozoficznego obrazu wiata s  wyznaczone kryteriami 
racjonalno ci i prawdy, a tym samym dalekie od quasi-filozoficznych lu nych dywagacji”, jak 
niekiedy bywaj  b dnie rozumiane. Równie  teologia, je li jest uprawiana krytycznie, 
a zw aszcza je li otwiera si  na wiedz  o wiecie, jakiej dostarczaj  nauki przyrodnicze, nie 
mo e by  oskar ana o dowolne deformowanie obrazu wiata. Poniewa  krytyka prób 
poszukiwania zwi zków mi dzy nauk  a teologi  wymierzona jest cz sto w Ko ció  katolicki 
i jego histori  (cho by wspomniana „sprawa Galileusza”), wskazywali my równie  – 
odwo uj c si  do kilku oficjalnych, wysokiej rangi dokumentów – e teza o „naturalnej 
wrogo ci” Ko cio a w stosunku do nauki nie ma uzasadnienia. 

 W nurcie rozwa a  z pogranicza filozofii przyrody i filozofii nauki mieszcz  si  analizy 
dotycz ce podnoszonych niekiedy obaw zwi zanych z post pem naukowym. Omawiaj c
najbardziej znane przyk ady takich obaw (m.in. tzw. „syndrom Frankensteina” w odniesieniu 
do do wiadczalnych nauk biologicznych, czy wizje „globalnej katastrofy” spowodowanej 
eksperymentami w fizyce wysokich energii), stara em si  odpowiedzie  na pytanie, czy 
istniej  racjonalne powody do l ku przed nauk , czy post p naukowy jest niebezpieczny ze 
swej natury, i uzasadni  odpowied  negatywn  (L k przed nauk . Czy post p naukowy 
mo e by  niebezpieczny?, w: Bezpiecze stwo cz owieka wobec wspó czesnych i przysz ych 
wyzwa . Monografia nr 1, red. J. D bowski, E. Jarmoch, A. W. widerski, Siedlce 2005; 
rozszerzona wersja angielska: Fears of Science. Nature and Human Actions, in: Knowledge 
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and Values, ed. Adam wie y ski, Wyd. UKSW, Warszawa 2011). Relacjonuj c kilka 
ró nych historycznych ods on tych l ków (np. obawy zwi zane z testami broni j drowej, czy 
z uruchamianiem nowych narz dzi fizyki wysokich energii) sformu owa em argument, który 
mo na stre ci  nast puj co: cho  jest prawd , e tego rodzaju eksperymenty co raz bardziej 
przesuwaj  granice ludzkich mo liwo ci poznawczych, i z tego powodu mo na je uzna  za 
ekstremalne, to jednak w przyrodzie znane s  podobne, a przy tym daleko bardziej pot ne
zjawiska, które zachodz  nieustannie, niekiedy w odleg ych rejonach kosmosu, ale nierzadko 
tak e na Ziemi i w jej pobli u. Zatem, je li „katastrofa w laboratorium” mog aby si  zdarzy ,
to scenariusz taki spe ni by si  ju  dawno w naturze. Podobny argument mo na podnie
w odniesieniu do obaw zwi zanych z biologi  eksperymentaln , zw aszcza z genetycznymi 
modyfikacjami organizmów. Natura wprowadza a takie modyfikacje od wieków i nie ma 
jako ciowej ró nicy mi dzy tymi naturalnymi procesami, a próbami sztucznego dokonywania 
podobnych modyfikacji. Co wi cej, obawy zwi zane z in ynieri  genetyczn  po cz ci
wydaj  si  tak e opiera  na pewnym nieporozumieniu j zykowym. Podnosi si  na przyk ad 
kwesti  niebezpiecze stwa zwi zanego z przypadkowym wprowadzeniem genetycznie 
zmodyfikowanych organizmów do niezamierzonego rodowiska, czy wywo ania 
nieoczekiwanych rezultatów nawet w rodowisku zamierzonym. Tymczasem – jak pisa em – 
„cokolwiek, co jest niezamierzone, jest takie z punktu widzenia kogo , kto ma jakie  zamiary, 
a cokolwiek, co jest nieoczekiwane, jest zaskoczeniem dla tych, którzy maj  jakie
oczekiwania. Zatem cokolwiek, co jest nieoczekiwane lub niezamierzone, jest takim 
z ludzkiego, wiadomego punktu widzenia. Przyroda natomiast zawsze wprowadza a do 
rodowiska nowe organizmy, »nieoczekiwane« z punktu widzenia jego poprzedniego stanu”. 

3. Uzupe nienie: dydaktyka i praca organizacyjna 

 W okresie mojego kilkunastoletniego zatrudnienia w Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, a nast pnie w Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie 
podejmowa em zaj cia dydaktyczne zwi zane z moim wykszta ceniem i badaniami. By y to 
m.in. wyk ady kursoryczne kosmofilozofii (filozofii przyrody nieo ywionej), podstaw filozofii 
nauki, filozoficznych aspektów fizyki wspó czesnej, ogólnej filozofii przyrody (na Wydziale 
Biologii), a tak e wyk ady monograficzne z filozofii kosmologii i z zagadnie  relacji nauka – 
teologia, prowadzone równie  w kilku semestrach w j zyku angielskim (Philosophical 
aspects of cosmology, Philosophical aspects of evolution-creation controversy). B d c
w latach 2006-2010 adiunktem w Zak adzie Filozofii Uniwersytetu Medycznego w odzi, 
wyk ada em filozofi  przyrody (z wiczeniami) dla studentów licencjackich studiów filozofii, 
a tak e prowadzi em wyk ady z podstaw filozofii na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz wiczenia 
z historii filozofii i innych dyscyplin filozoficznych na Wydziale Lekarskim, Stomatologicznym 
i Wojskowo-Lekarskim. Ponadto, nieprzerwanie od 1999 r., jestem wyk adowc  filozofii 
przyrody w Wy szym Seminarium Duchownym w odzi; prowadzi em równie  zaj cia z tego 
przedmiotu w kilku innych wy szych uczelniach teologicznych. 

 Ze wzgl du na zasady przyj te w Sekcji Filozofii Przyrody UKSW nie by em dot d
promotorem prac magisterskich (funkcj  t  pe ni  – w ramach Sekcji – wy cznie 
samodzielni pracownicy naukowi). Recenzowa em natomiast kilka prac magisterskich 
(UKSW) i kilka licencjackich (UM w odzi). Od kilku lat prowadz  te  w UKSW seminarium 
licencjackie z filozofii przyrody, na którym kieruj  przygotowaniem prac seminaryjnych (nie 



s¹ to - ze wzglêdu na tryb postêpowania przyjêty na Wydziale - formalne prace licencjackie,

niemniej stanowi¹ one g³ówny sk³ad dorobku studenta ubiegaj¹cego siê o licencjat z filozofii).

Do podejmowanych przeze mnie zadañ o charakterze naukowo-organizacyjnym
nale¿y pe³nienie funkcji sekretarza redakcji "Studia Philosophiae Christianae" (od 1997 r.),
pó³rocznika, a od niedawna - kwartalnika filozoficznego o zasiêgu ogólnopolskim, w którym
publikuj¹ równie¿ autorzy zagraniczni, a wysoki odsetek artyku³ów stanowi¹ teksty w jêzyku
angielskim. Moja praca w redakcji SPCh przyczyni³a siê m.in. do przyznania, w ramach
ostatniej oceny czasopism naukowych (wrzesieñ 2012 r.), 8p. za artyku³ publikowany w tym
periodyku. Wspominaj¹c o innych pracach o podobnym charakterze: dwukrotnie (w 2012 r.)
recenzowa³em artyku³y naukowe na potrzeby czasopisma "Logos i Ethos".
Wspó³organizowa³em równie¿ kilkanaœcie konferencji naukowych, w tym miêdzynarodowych:
"And the Truth Will Make You Free": Theology and Science in Conversation in the Changing
Contexts ot Central and Eastern Europe (Bratislava 2003) i - jako cz³onek zarz¹du ESSSA T

- kilka kolejnych ods³on European Conterence on Science and Theology (Sigtuna 2008,

Edinburgh 2010, Tartu 2012).

Uzupe³nieniem obrazu moich prac organizacyjnych jest czynny udzia³ w wieloletnich
pracach miêdzyuczelnianych gremiów2 zajmuj¹cych siê projektowaniem i wdra¿aniem
Uniwersyteckiego Systemu Obs³ugi Studiów (USOS). Ponadto, przez 7 lat (2001 - 2007)

by³em administratorem tego systemu w UKSW, co wi¹za³o siê z testowaniem i wdra¿aniem

(a niekiedy tak¿e wprowadzanymi przeze mnie modyfikacjami) jego kolejnych wersji,
przygotowywaniem lokalnych instrukcji dla u¿ytkowników, przeprowadzaniem szkoleñ,
a tak¿e jego bie¿¹c¹ obs³ug¹ na potrzeby Wydzia³u Filozofii Chrzeœcijañskiej.

dane na ten temat znajduj¹ siê w moim CV.

~~-(-\ ,c AD. 'Wt'Z,
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