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WYWIAD Z DREM PAWŁEM BALCERAKIEM (URZ) 
NA TEMAT RELACJI FILOZOFII DO NAUKI 

 

Czym jest i jak można zdefiniować naturalizację? Na 
czym ona polega, zwłaszcza w kontekście uprawiania 
nauki i filozofii? 

Naturalizm jako stanowisko metodologiczne sprowadza 
się do postulatu nakazującego wyjaśniać wszelkie zjawiska jako 
element przyrody. Prowadzi to do negatywnej charakterystyki 
naturalizacji jako opozycji wszelkiego rodzaju supranaturalizmów, 
a więc koncepcji uznających nadnaturalną, czy też duchową sferę 
rzeczywistości. Trudniej jest natomiast naturalizację scharaktery-
zować pozytywnie. W takim kontekście za podejście naturali-
styczne uznaje się podejście nauk szczegółowych, zwłaszcza przy-
rodniczych. W codzienności może się to sprowadzać do traktowa-
nia człowieka wyłącznie jako jednego z wielu elementów świata 
przyrody, co może prowadzić do kontrowersji między przedstawi-
cielami naturalizmu i antynaturalistami. Przykładem takiej kon-
trowersji może być debata dotycząca problemu eutanazji czy 
aborcji. 
 

Czym charakteryzuje się podejście naukowe? 
 
Problem odróżnienia metody właściwej nauce i tej pseu-

donaukowej nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. Istnieje wiele prób 
rozwiązania tzw. problemu demarkacji; w filozofii nauki pod tą 
nazwą występuje kwestia rozróżnienia właśnie nauki od innych 
sfer działalności człowieka. Przykładem próby rozwiązania tego 
zagadnienia może być falsyfikacjonizm. Ta koncepcja, zapropo-
nowana przez Karla Poppera, da się w uproszczeniu sprowadzić 



Amor Fati GRUDZIEŃ 4(4)/2015 – VARIA 

 

26 
 

do następującej tezy: sąd może być traktowany jako naukowy 
tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywista lub przynajmniej wyobra-
żalna obserwacja, która byłaby z tym sądem w konflikcie. Wydaje 
się, że taki warunek naukowości jest pozbawiony sensu. W końcu 
co to za wiedza naukowa, co do której wiemy, że jakieś fakty jej 
zaprzeczają? Wystarczy jednak przytoczyć przykład freudowskiej 
psychoanalizy, aby wykazać, że nie jest to tak oczywista sprawa. 
Psychoanaliza jako teoria z zakresu psychologii jest koncepcją 
naukową, jednakże generowane przez nią tłumaczenia zjawisk nie 
spełniają wyżej wymienionego warunku. Wystarczy sobie uzmy-
słowić, że postulując jakiś nieświadomy konflikt wewnętrzny 
człowieka, można znaleźć tłumaczenie dla każdego z jego zacho-
wań i wszystkie konkurencyjne wyjaśnienia będą równie uzasad-
nione (lub równie nieuzasadnione). Przykładowo, jeśli kogoś nie-
nawidzę, to być może jest tak dlatego, że faktycznie go pożądam, 
ale wiem, że nasz związek jest nierealistyczny, co prowadzi do 
wyparcia mojego nieświadomego uczucia i zastąpienia go niena-
wiścią jako obroną przed zranieniem. Nie można sobie wyobrazić 
obserwacji, która mogłaby jednoznacznie potwierdzić lub zaprze-
czyć temu tłumaczeniu. Z tego powodu naukowość freudowskiej 
psychoanalizy jest przedmiotem debaty.  
 

Interesujące jest natomiast, że mimo braku ostatecznego 
rozstrzygnięcia co do warunków decydujących o naukowości teo-
rii, zachodzi niemalże jednomyślność co do tego, jakie zjawiska 
naukowe nie są. Wymienia się tu astrologię, homeopatię, paleo-
astronautykę itp. Jest to ciekawy paradoks, że w tych kwestiach 
uzyskano powszechne porozumienie, mimo braku zgody co do 
tego czym jest nauka. 
 

Czy w takim razie granica między nauką i filozofią jest 
równie niejasna? 
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Aby odpowiedzieć na to pytanie, można odwołać się do 
naszych oczekiwań względem tych zjawisk. Od nauki oczekuje 
się, że będzie osiągać postęp. Powszechnie uznaje się twierdzenie, 
że współczesna nauka osiągnęła sukces, nie definiując dokładnie, 
czym taki sukces miałby być. Larry Laudan spróbował podać wa-
runki, jakie teoria naukowa musi spełniać, aby tak ją określać. 
Jego zdaniem teoria odnosi sukces, gdy prowadzi do potwierdzo-
nych przewidywań, pozwala ingerować w przebieg zjawisk oraz 
jest skuteczna technologicznie. Pomijając pewne trudności teore-
tyczne ze sposobem oceny spełnienia tych kryteriów, takie posta-
wienie sprawy zdaje się sugerować, że sukces nauki jest faktem 
stwierdzanym empirycznie. Filozofii nie da się oceniać zgodnie 
z tymi kryteriami. To nie oznacza, że koncepcje filozoficzne nie 
mogą osiągać sukcesu. Oczywiście, że mogą, jednak sukces ten 
musi być inaczej rozumiany, co każe sądzić, że zachodzi istotna 
różnica między nauką a filozofią.  
 

Czy nauki są wdzięcznymi czy może raczej krnąbrny-
mi dziećmi filozofii? Czy przypadkiem nie zaszczuły 
swej matki? 

 
Nauki przejmują coraz większą część zagadnień, które 

tradycyjnie były przedmiotem analiz filozoficznych. Obecnie do-
minujący paradygmat każe upatrywać wartości działalności po-
znawczej w jej efektach praktycznych, a filozofia sama nie dostar-
cza takich efektów. Liczy się tylko to, co daje jakieś wymierne 
korzyści i co można szybko zamienić w jakiegoś rodzaju zysk. 
Jednakże nie czyni to w żaden sposób zagadnień filozoficznych 
mniej istotnymi. Choćby podstawowe problemy związane z po-
znaniem – przykładowo: jak możemy stwierdzić, które z naszych 
przekonań są prawdziwe – pozostają dziś tak samo istotne jak 
w starożytnej Grecji. Co więcej, w życiorysie każdej koncepcji 
naukowej można odnaleźć filozoficznych przodków. 
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Skąd wziął się konflikt między nauką a filozofią? 
 
Osobiście uważam, że takiego konfliktu nie ma. To praw-

da, że na poziomie instytucjonalnym zachodzą pewne konflikty 
interesów, ale są one wynikiem sposobu organizacji pracy instytu-
cji naukowych. Każda próba ustanowienia nauki jako wroga filo-
zofii wynika z nieporozumienia. Świetną ilustracją tego nieporo-
zumienia może być przemówienie Leona Kassa, doradcy byłego 
prezydenta USA Georga W. Busha, w kwestiach bioetyki. Jego 
wypowiedź można sparafrazować następująco: idee i odkrycia 
naukowe, z pozoru nieszkodliwe, są zaprzęgane w walce przeciw 
naszym przekonaniom i wierzeniom religijnym. Powstaje w ten 
sposób pseudoreligia próbująca wyjaśnić tajemnice życia. Działa-
nie takie jest w swej istocie szkodliwe, gdyż zagraża moralnemu 
zdrowiu narodu. Mówi on o „bezdusznej nauce”, wpisując się 
w ruch obarczający naukę odpowiedzialnością za największe tra-
gedie XX wieku. Pomijając słuszność argumentów Kassa, do któ-
rych można mieć poważne zastrzeżenia, nie można obarczać nauki 
odpowiedzialnością za sposób, w jaki korzysta się z jej osiągnięć.  
 

Czy konieczne jest naturalizowanie filozofii, by mogła 
przetrwać? Czy może wręcz odwrotnie – trzeba neu-
tralizować wpływ nauk na filozofię? 
 
Jednym z efektów naturalizacji zagadnień filozoficznych 

jest przesunięcie ich z obszaru analiz filozoficznych w zakres 
przedmiotu konkretnych nauk. W tym sensie naturalizacja odbiera 
filozofii kolejne fragmenty jej przedmiotu, co można postrzegać 
negatywnie, ale nie trzeba. Dla filozofii jako poznania teoretycz-
nego miałoby to negatywny wydźwięk, jeśli w możliwej do prze-
widzenia perspektywie oznaczałoby to rozparcelowanie całości jej 
przedmiotu pomiędzy nauki szczegółowe. Jednakże historia nauki 
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pokazuje, że pewne spory naukowe nie mogą być rozstrzygane 
inaczej niż przez spekulację filozoficzną. Przykładem może być 
dyskusja między Linusem Paulingiem a Johnem Ogilvie dotycząca 
natury orbitali atomowych. W tamtym okresie orbitale były obiek-
tami, których nie dało się zaobserwować, ale wielu naukowców 
traktowało je tak, jakby ich istnienie nie budziło wątpliwości. Na-
kazywała im to teoria, która używała tej kategorii do wyjaśniania 
zjawisk fizycznych. Ogilvie opublikował artykuł, podając w nim 
szereg powodów, dla których orbitale nie mogą istnieć jako realne 
byty fizyczne. W odpowiedzi Pauling postulował, że przyjęcie 
tego rozwiązania zależy od sposobu rozumienia terminu „istnieć”. 
Uważał on, że orbitale istnieją podobnie jak wartości (np. spra-
wiedliwość), to znaczy nie mają fizycznej formy, ale stanowią 
element niezbędny do opisu świata. 
 

Jeśli chodzi o przeciwną relację, to znaczy wpływu nauki 
na filozofię, filozofia nie może istnieć w poznawczej próżni. Filo-
zof musi zdawać sobie sprawę z aktualnie obowiązujących kon-
cepcji naukowych, mając na uwadze, że są one same tymczaso-
wymi teoriami. 
 

Jaka czeka nas przyszłość? Czy przeszłość zaważyła 
ostatecznie na kształcie nauk i filozofii? 
 
W najbliższej przyszłości nie sądzę żeby nastąpiły jakieś 

znaczące zmiany. Nauce nie można odmówić olbrzymiego sukce-
su i to podejście najprawdopodobniej pozostanie dominujące. 
Jednak dalecy jesteśmy od wyeliminowania metody nienaturali-
stycznej z obszaru ludzkiego poznania. Po pierwsze, z powodów 
już wspomnianych (cały czas pojawiają się problemy nierozstrzy-
galne inaczej niż przez filozoficzną spekulację). Po drugie, dlate-
go, że to w filozofii rodzą się nowe problemy, koncepcje i idee, 
które następnie przechodzą do nauki. 
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Nauka jest w dużej mierze zjawiskiem społecznym, dlatego do-
świadczenia ludzi zajmujących się nią wpływają na ich postawy 
poznawcze. Bez wątpienia trzeba zatem powiedzieć, że aktualny 
stan nauki jest efektem historii naszej cywilizacji. Wydaje się, że 
nauka i filozofia będą kontynuować swoją koegzystencję i wza-
jemnie wpływać na siebie w przewidywalnej przyszłości. 
 
 

Pytania zadawał 

Bartłomiej K. Krzych 
 


