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wyraźnym wpływem polskiego
mesjanizmu
romantycznego.
A zatem pisarza można nazwać
teozofem, zaś jego propozycję
wniesienia oryginalnego wkła
du słowian w kulturę światową
- teozofią.
Charakterystyczne jest, że
pogląd o teozofii jako koronie
nauk był niewątpliwie, jak
zauważa autor, refleksem myśli
Trentowskiego. Stwierdzenie to
oddania przyczyny podziwu
Adamskiego dla Trentowskiego,
ale jednocześnie jeszcze mocniej
podkreśla fakt, że wszystkie
prace pisarza były inspirowane
przez filozofów polskich epoki
międzypowstaniowej. Kim za
tem był Adamski - tylko epigo
nem tychże filozofów, czy - jak
stara
się
to przedstawić
Cz. Głombik - zapomnianym
katolickim kontynuatorem ich
dziedzictwa?
Takie i inne pytania mogące
pojawić się podczas lektury tej
książki niejako zmuszają czytel
nika do samodzielnych prze
myśleń niezwykle obszernych
materiałów źródłowych, a także
tez i wniosków proponowanych
przez autora. I już chociażby
tylko z tego powodu omawianą
pracę trzeba uznać za pozycję
wartościową i inspirującą do

dalszego poznawania wielu ob
szarów myśli polskiej.
Recenzowana praca ma
znacznie więcej niezaprzeczal
nych walorów, spośród których
trzeba koniecznie wymienić
przejrzystą strukturę całości,
rzeczowość i jasność cechującą
przedstawiane dyskusje i pole
miki, a przede wszystkim perfekcjonizm badawczy, jaki pre
zentuje autor od pierwszej do
ostatniej strony swojej książki.

Ignacy S. Fiut

Krakowska
przyrody

filozofia

Aktualne problemy filozofii
nauk przyrodniczych, pod
red. Zdzisławy Piątek. Kra
ków 1991,132 s.
Z inicjatywy pracowników
Zakładu Filozofii Przyrody
Instytutu Filozofii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, odczuwa
jących potrzebę polskojęzycz
nych tekstów poświęconych
filozofii nauki, ukazała się
praca zbiorowa pod redakcją
prof. Zdzisławy Piątek pt
"Aktualne problemy filozofii
nauk przyrodniczych". Książka

Recenzje
jest tematycznie niejednorodna,
a zamieszczone w mej prace
ukazują aktualne kierunki za
interesowań autorów para
jących się filozofią nauk przy
rodniczych.
Znajdujemy tam w kolej
ności następujące artykuły: Ja
na Czerniawskiego: "Koncepcja
«Zdań Bazowych» na problem
«Bazy Empirycznej»", Krzysz
tofa
Gruby: "Konekcrjonizm
a mind-body problem", Agniesz
ki Kościeli: "XIX-wieczny ewołucjonizm a filozofia Fryderyka
Nietzschego", Józefa Miśka:
"Filozofia a logika", Jana-Kajetana Młynarskiego: "Systema
tyka organizmów i spór o uniwersalia", Zdzisławy Piątek:
"Czy teoria ewolucji jest teorią
naukową?", Jana Wereszowca-Płażowskiego: "Fakty, teorie,
metafizyki", Haliny Rżewskiej:
’Trudności teorii antropogenezy
a problem wiary w nauce" oraz
Marka Suwary: "Fizyczny kon
tekst doktryny determinizmu".
Zagadnienie 'bazy empirycz
nej" - wiedzy o faktach - miało
mieć, wedle uznanych autoryte
tów filozofii nauk empirycz
nych, rozwiązanie w koncepcji
"zdań bazowych", sformuło
wanej przez K.R. Poppera,
która zastępowała poprzednią
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koncepcję "zdań protokolar
nych". Czy faktycznie ta póź
niejsza koncepcja uwalnia "bazę
empiryczną" od zarzutów kiero
wanych przeciwko niej w związ
ku z "koncepcją zdań protoko
larnych", na której się opierała
- to temat analizowany w arty
kule Czerniawskiego. Autor roz
waża ową kwestię, przypomi
nając jednocześnie historyczny
rozwój tej problematyki, po
cząwszy od Bacona i Kartezjusza, poprzez angielski empiryzm, "problem Kanta", po
współczesne spory na ten te
mat w obozie filozofów nauki.
W konkluzji, stara się zważyć
argumentację na rzecz tezy, że
‘Podstawa
intersubiektywnej
wiedzy sama powinna być intersubiektywnie dostępna" (s. 7).
Mąjąc na uwadze zagadnienie
"zdań bazowych" jako tych, na
terenie których chce się ową
intersubiektywną postawę za
dowalająco udostępnić, dochodzi
do wniosku, że jest to niemożli
we. Sądzi bowiem, że tak jak
"zdania protokolarne", tak też
"zdania bazowe" nie są absolut
nie wolne od subiektywizmu,
psychologizmu oraz elementów
konwencjonalizmu naukowego
i nie mogą być do końca,
bez jakichkolwiek założeń,
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intersubiektywnie sprawdzalne
i komunikowalne. "Oczywiście
w świetle wziętych wyżej pod
uwagę okoliczności słowo «osta
tecznej» nie może tu znaczyć zauważa Czerniawski - «nie
podważalnej*. Podobnie jak za
danie bazowe, również zadanie
protokolarne jest hipotezą em
piryczną, która w toku dalszych
badań może zostać zakwes
tionowana i poddana dalszemu
sprawdzaniu. Ta «wywrotność»
jest jednak nieusuwalną cechą
wszelkiej wiedzy empiiycznej,
której uwypuklenie jest nie
kwestionowaną zasługą Poppera" (s. 20). Można bez obawy
przyjąć, iż rozważania Czer
niawskiego umacniają pogląd
na rzecz ewolucyjnego ujmowa
nia bazy empiiycznej nauk
przyrodniczych. Natomiast jego
wywody ukazują, że narzucane
na nią wymogi, rodem z fundamentalistycznych koncepcji
teoriopoznawczych, wikłają roz
wijające się nauki empiryczne
w szereg dogmatów i ogra
niczeń, które mogą hamować
ich twórczy rozwój, choć wia
domo, że w praktyce nauki
naturalną drogą dokonują jej
modyfikacji.
Współczesna teoria formu
łowana w dziedzinie umysłu.

związana z badaniami nad
sztuczną inteligencją i jej
związkami z procesami neuro
fizjologicznymi, dotycząca prob
lematyki mind-body o znamio
nach epifenomenalistycznej pró
by jego rozwiązywania, nazwa
na konekcjonizmem, stanowi
problem dyskutowany w arty
kule Gruby. Autor uważa, że
w świetle otrzymywanych rezul
tatów i analiz badawczych,
konekcjonizm prowadzi do
wniosku, iż "świadomość nie
jest samodzielnym bytem usy
tuowanym ponad systemem
(mózgiem, maszyną), lecz jest
jego produktem, epifenomenem,
efektem ubocznym". Gruba do
chodzi w swych rozważaniach
do ciekawych uwag na temat
możliwości ewolucyjnego, wa
runkowego systematycznie, po
chodzenia ludzkich procesów
mentalnych i behawioralnych
w świetle danych, uzyskiwa
nych z analogicznych porównań
pomiędzy umysłem i sztuczną
inteligencją na gruncie konekcjonizmu, zbieżnych z wnioska
mi, do których dochodzą na in
nej drodze filozofujący etolodzy
i socjobiolodzy.
W
kolejnym
artykule
A. Kościelą dokonuje obszernej
rekonstrukcji wpływu ówczes*

Recense

nej wersji myśli ewolucyjnej na
poglądy filozoficzne F. Nie
tzschego. W podsumowaniu,
autorka dochodzi do wniosku, iż
centralna kategoria nietzscheańskiej filozofii - życie - była
niewątpliwie inspirowana, tak
jak i wszystkie elementy jego
filozofii, przez XDC-wieczny ewolucjonizm, ale równocześnie
przekraczała jego teoretyczne
horyzonty, bowiem transcendowała przyrodę, kierując się
ku samowiedzy, przekraczając
zatem biologiczne determinate
człowieka.
Na przykładzie rozwoju
poglądów filozoficznych Jana
Łukasiewicza, J. Misiek do
konuje wglądu w symbiozę
pomiędzy filozofią analityczną
i logiką. Śledząc zawartość ko
lejnych prac jednego z głównych
przedstawicieli Szkoły Lwow
sko-Warszawskiej, autor ten
dochodzi do wniosku, że: 'Lo
gika, a właściwie logistyka,
wywarła zdecydowanie nega
tywny wpływ na filozofię Jana
Łukasiewicza. Wpływ ten wyra
żał się, między innymi, w przy
jęciu poglądu, że logistyka
dostarcza ludzkości ostatecz
nych kryteriów naukowości,
które zostały, w zasadzie,
utożsamione z syntaktyczną
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ścisłością. Pogląd taki - wyjaś
nia Misiek - jest fundamental
nie błędny, nie tylko dlatego,
że wiąże pojęcie naukowości
i ścisłości z jedną, dość wąską,
dyscypliną matematyczną, tj.
z logiką, ale głównie dlatego,
że opiera się na pomieszaniu
przedmiotu badań logicznych
z logiką pojętą jako nauka, tj.
z metalogiką. Co więcej, logika
wpoiła mu przekonanie, że
wartość poznawcza przysługuje
wyłącznie nauce. Innymi słowy,
nie przysługuje ona żadnej
dyscyplinie,
która
posiada
status dyscypliny przednaukowej" (s. 58).
Można
sądzić,
że
ta
skrupulatna analiza spuścizny
badawczej Łukasiewicza, ze
współczesnego punktu widzenia
metodologa, poszerzy wiedzę
0 miejscu jego myśli w polskiej
kulturze filozoficznej.
Współczesne
zagadnienia
systematyki w kontekście histo
rycznego sporu o uniwersalia
stanowią
obiekt rozważań
w pracy J.K. Młynarskiego.
Autor przypomina historyczne
1 aktualne kryteria syste
matyzacji świata istot żywych,
tzw. taksonów i dyskutuje wa
runki, które winny zawierać za
sady taksonomii, by stosowane
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taksony w klasyfikacyjnej prak
tyce badawczej nabrały realne
go charakteru.
Największe zainteresowanie
w niniejszej książce wzbudza
zapewne polemiczny artykuł
autorstwa Z. Piątek, która poddaje stanowczej krytyce tezę
Poppera, odbierającą teorii ewo
lucji status naukowy. Wymienia
ona cztery główne zarzuty wy
rażone przez austriackiego filo
zofa przeciwko teorii ewolucji,
zamieszczone m in. w książce
’"Wiedza obiektywna" (1992), tj.
że jest ona "niefalsyfikowałna,
tautologiczna, me posiada zdol
ności prognostycznych i posiada
zawartość informacyjną bliską
zera". Autorka konsekwentnie
dokonuje ich osłabienia, przedwstawiąjąc je innym - jej zda
niem - właściwym wyjaśnie
niom tych kwestii, co faktycznie
osłabia krytyczną wizję Popperowską teorii ewolucji, ujmo
waną w kontekście jego para
dygmatu metodologicznego. Od
wołując się do efektywności ba
dawczej i eksplanacyjnej teorii
naukowych, bazującej na teorii
ewolucji,
skutecznie . broni
Piątkowa jej walorów nauko
wych, W zakończeniu swego
artykułu wyjaśnia: "W niniej
szych rozważaniach broniłam

tezy o naukowym statusie teorii
ewolucji podważając argumenty
Poppera na rzecz twierdzeń, że
teoria ta jest jedynie metafi
zycznym programem badaw
czym. Nie oznacza to bynąjmniej, że uważam, iż teoria
ewolucji (podobnie jak inne
teorie fizyczne) nie zawiera
twierdzeń metafizycznych. Za
kłada bowiem na równi z nimi
tzw. zasadę jedności przyrody,
z której wynika między innymi,
że fizyko-chemiczne właściwości
wody 3 miliardy lat temu były
takie same jak obecnie, to samo
dotyczy innych związków i ele
mentarnych praw fizyko-che
micznych. Teoria ewolucji za
kłada także dwie potężne zasa
dy metafizyczne: zasadę realiz
mu ontologicznego i zasadę
realizmu
epistemologicznego.
Jednakże istnienie metafizycz
ne założeń w obrębie teorii rńe
przesądza o metafizycznym, nie
naukowym charakterze teorii"
(s. 83). Wyjaśnienie owo, choć
ważne dla dyskursu wywodów
Piątkowej, pozostawia jednak
pewien niedosyt, gdyż istnieje
jeszcze szereg innych argumen
tów, osłabiających zarzuty Pop
pera, immanentnie zawartych
w jego założeniach o demarkacji
nauki.

Recenzje

Na temat budowy własnej
samoświadomości we współ
czesnej filozofii nauki pisze
J. Wereszowiec-Płażowsłri, któ
ry ukazuje dwa równolegle roz
wijające się w tej kwestii stano
wiska: jedno o proweniencji
neopozytywistycznej, upatrują
ce sens nauki w fakcie, że jest
metodą zdobywania i kumulacji
wiedzy, i drugie, rozwijane
przez badaczy o skłonnościach
autorefłeksyjnycb, którzy uwa
żają, iż filozofia nauki winna
być źródłem heurezy, pozwa
lającej szacować wytwory dzia
łalności naukowej. Opowiadając
się za ewolucyjnym rozumie
niem rozwoju nauki jako
całości, autor przywiązuje wagę
do jej wymiaru filozoficznego,
gdzie następuje wymiana no
wych idei naukowych i gdzie po
dejmuje się próby budowy
cząstkowych metafizyk, bez któ
rych rozwój nauki się nie może
obejść. ’’Konkludując powiedz
my - sądzi krakowski filozof iż nikt rozsądny nie próbuje już
dzisiaj eliminować przesłanek
metafizycznych, i uważać je za
zbędny balast opóźrdąjący nasze
dążenie do prawdy. Pomimo to,
ciągle mało konkretnie mówi się
o ich funkcji w rozwoju nauki"
<s. 99),
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Tworzenie teorii naukowych
i obecność w tym procesie czyn
nika wiary, ze szczególnym
uwzględnieniem współczesnych
teorii antropogenezy, posiłkują
cych się teorią ewolucji, omawia
w swym artykule H. Rżewska.
Zwraca ona uwagę na rolę
wiary w kolejnych segmentach
rozwoju procesu naukowego,
zwieńczonego następnie teorią
naukową. Sądzi, iż obecność
wiary jest ważnym elementem
tylko na etapie poszukiwań
naukowych. "Cechy wiary”
obecne w teoriach naukowych
i światopogLądowo-religijnych zdaniem autorki - nie upo
ważniąją do równoważnego ich
traktowania, choćby wnioski
wynikające z naukowych teorii
były niewygodne dla przekonań
i hipotez o religijnym pocho
dzeniu.
Książkę
zamyka
praca
M. Suw ary rozważająca fizyczne
następstwa przyjmowania na
gruncie filozofii doktryny deter
ministycznej. Autor przypomina
historię rozwoju problematyki
determinizmu w filozofii, jego
aktualne modele opierane na
wizjach świata wymodelowa
nych w oparciu o współczesne
rozstrzygnięcia w teoriach fizyk
nieklasycznych. W konkluzji
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Suwara dochodzi do intere
sujących wniosków, że obecnie
przyjmowane formy ’’determinizmu epistemologicznego"
wydąją się oznaczać "indeterminizm ontologiczny", co jest nie
zgodne ze sferą eksperymentu,
a co - jego zdaniem - może uza
sadniać nawet rezygnację z tej
kategorii filozoficznej.
Książka krakowskich filozo
fów jest ważną i ciekawą
pozycją na ubożejącym rynku
wydawniczym. Już sam fakt, że
autorzy doprowadzili do jej
wydania jest sukcesem. Przed
stawiono w niej artykuły fak
tycznie podejmują aktualną
problematykę filozofii przyrody
i stanowią pozytywny wkład
w jej rozwój. Ich prace cechuje
orientacja ogólnie określana
mianem ewolucyjnej, choć spo
soby rozumienia ewolucji mogą
być różne, co jest zrozumiałe,
bowiem każdy z autorów widzi
tę kwestię z osobistego punktu
widzenia, który określa jego po
zytywna wiedza merytoryczna.
Język, którym się posługują,
jest prosty i zrozumiały, ale nie
trywializują złożonej i abstrak
cyjnej problematyki filozoficz
nej. Dlatego można wierzyć,
ze praca ta spełni również funk
cję edukacyjną i wypełni brak

materiałów dydaktycznych do
nauczania filozofii na kie
runkach przyrodniczych.

Jadwiga Mizińska

Prom eteusz i Anteusz.
Żydzi wobec komu
nizmu
Jakże wszystko staje dę jasne,
kiedy patrzy się z ciemnicy.
U. Eco, "Wahadło Foucaulta"
Adam Schaff: Pora na spo
wiedź. Warszawa 1993. Pol
ska Oficyna Wydawnicza
BGW, 216 s«

"Pora na spowiedź'
Adam Schaff, w latach 50.
"papież" polskiego marksizmu,
w 60. "heretyk" i "rewizjonista",
następnie działacz międzynaro
dowych organizacji badających
perspektywy świata dotkniętego
ekologicznym, społecznym i po
litycznym kryzysem, na swoje
osiemdziesiąte urodziny napisał
książkę zatytułowaną 'Pora na
spowiedź". Ma ona formę listów,
korespondencji z samym sobą między "Adamem" i "Schaffem".

