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PLATONIZM i ARYSTOTELIZM. Pocz¹wszy od czasów odrodzenia, tradycja filozoficzna z upodobaniem przedstawia Platona
i Arystotelesa jako zdecydowanych oponentów. Na fresku Rafaela Szko³a Ateñska Platon trzyma dialog kosmologiczny i wskazuje w niebo,
podczas gdy Arystoteles z dzie³em etycznym w rêku czyni gest wyra¿aj¹cy jego opowiedzenie siê za ¿yciem codziennym. Tymczasem ani
Platon nie by³ tak odleg³y od spraw codziennoœci, ani Arystoteles tak przyziemny, jak sugeruje ów utrwalony przez wieki ich wizerunek.

S³owo wstêpne.
Myœlenie jest w³aœciwoœci¹ gatunku ludzkiego.
Cz³owiek myœl¹ przekracza swoje miejsce i swój czas.
Wybiega w przysz³oœæ i wraca do przesz³oœci. Myœl¹
ogarnia powierzchniê zjawisk i przenika g³êbiê bytu.
Dotyka ognia j¹dra ziemi i siêga do gwiazd nieba. Zrodzony ze S³owa Bo¿ego, jako Król Ziemi poczu³ siê
odpowiedzialny za Œwiat i zaraz myœl¹ przynagli³ ewolucjê, by ukoñczy³a swój bieg. Z myœli cz³owieka m¹drego powsta³a kultura i zrodzi³ siê œwiat ludzkich cywilizacji. Sta³ siê m¹dry, gdy¿ pyta³: o pocz¹tek wszystkiego i o jego sens, o swój los i przeznaczenie. Pyta³
o drogê, gdy zb³¹dzi³. Pyta³ jak dziecko: „co to?” i „po
co?”, „gdzie to jest?” i „sk¹d to jest?”, „z czego to
jest?” i „po co to jest?”. S¹ to pytania zarazem mêdrca, gdy¿ rodz¹ one nowe problemy.
Myœlenie jest trudem i zarazem b³ogos³awieñstwem.
Rodzi ono œwiat emocji i budzi hart ducha. Wyzwala
pasjê i niepokoi serce. Myœlenie jest drog¹ po skalistych wy¿ynach ¿ycia. Jak myœleæ, by rodzi³o ono dobre owoce? Otó¿, myœleæ nale¿y zgodnie z rzeczywistoœci¹, wychodz¹c ci¹gle od bytu i otaczaj¹cych zjawisk i rozumowaæ w kontekœcie prawdy. Owoce aktywnoœci umys³owej odnosiæ do norm prawa naturalnego i Objawionego. Rozwijaæ swój zachwyt nad
otaczaj¹cym œwiatem w kategoriach piêkna, w odniesieniu do Stwórcy. Zdziwienie bowiem zrodzi³o filozofiê.
Pêd do wiedzy jest tak wielki, ze wymusza na cz³owieku przyjêcia postawy badawczej na d³ugie lata jego
¿ycia, nawet za cenê nara¿enia swego bytu. Odkrycia
i wynalazki uczonych s¹ tego dowodem. Z ich bowiem
trudu powstawa³a i rozwija³a siê kultura materialna
i duchowa i tak jest a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Pytanie dziecka to przecie¿ pytanie Anaksymandra
– ucznia Talesa – o arche (o praprzyczynê wszystkiego). Pytanie to zrodzi³o filozofiê. Staro¿ytni fizycy
dawali ró¿ne odpowiedzi na tak postawione pytanie,
czerpi¹c sw¹ wiedzê z obserwacji kosmosu, redukuj¹c
j¹ teoretycznie do pojêcia ¿ywio³ów ziemi (woda,
ogieñ, powietrze, atom – materialnoœæ œwiata, liczba,
logos, ³ad – forma œwiata). Odpowiedzi w prawdzie
pochodzi³y z doœwiadczenia potocznego staro¿ytnych
fizyków, ale samo pytanie o arche by³o i jest motywem filozofowania cz³owieka m¹drego.
W pi¹tym wieku przed Chrystusem ¿ycie kulturalne skupi³o siê w Atenach i tych, których uznano za
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mêdrców, nazywano sofistami. Na jakiœ czas przeakcentowano pytanie typu kosmologicznego na antropologiczne. Sokrates zapyta³ o dobro w postawie cz³owieka. Platon poszed³ dalej i uczyni³ z cnoty dobra najwy¿sz¹ ideê wszystkiego. Œwiat idei (to jedyna obiektywna rzeczywistoœæ), w jego filozofii. Arystoteles ze
Stagiry przyj¹³ od Platona ideê formy, a od Demokryta
koncepcjê materialnego kosmosu, która w refleksji filozoficznej przybra³a postaæ materii pierwszej. Czysta
zaœ forma (bez œladu mo¿noœci – materii pierwszej) sta³a siê, w rozwa¿aniach Arystotelesa, wiecznym absolutem boskim. Wiecznoœæ u Arystotelesa jest postulatem empirycystycznym, zinterpretowanym ontologicznie u podstaw filozofii esencjalnej, gdzie przy procedurze obserwacyjnej dokonuje siê równoczeœnie t³umaczenia potocznych danych spostrze¿eniowych na bazie metafizyki, w ramach przyczyny: materialnej, formalnej, sprawczej i celowej.
Œw. Tomasz, z pytaniem o arche „wyszed³” z kosmosu i postawi³ je wobec ca³ego wszechœwiata, zwa¿ywszy obserwacyjnie, ¿e jest on przygodny. Chc¹c
zaœ wyt³umaczyæ tê przygodnoœæ, by³ bowiem zmuszony przez rzeczywistoœæ dan¹ w codziennym doœwiadczeniu cz³owieka, przyj¹³ Absolut istnienia (do którego istoty nale¿y istnienie). Metafizykê œw. Tomasza
uprawia ks. K³ósak w jednoœci z naukami szczegó³owymi w oparciu o metodê redukcyjn¹ w ramach ustalanych badawczo ontologicznych implikacji redukcyjnych. Narracjê empiriologiczn¹ w ogólnoœci ufundowa³y nastêpuj¹ce pytania: W jaki sposób jest zbudowany kosmos? W jaki sposób funkcjonuje wszechœwiat? W jaki sposób rozwija siê kosmos? Identyczne
pytania stawiamy w stosunku do biosfery lub antroposfery. Filozofia ks. K³ósaka jest dziedzin¹ pluralistyczn¹ i wyró¿nia siê w niej: filozofiê przyrody, filozofiê cz³owieka, filozofiê Boga, metafizykê i ka¿d¹
inn¹ dziedzinê filozoficzn¹ w przysz³oœci, jeœli spe³ni
postulat „bycia czymœ istniej¹cym w jakikolwiek sposób”. Ponadto filozofia w znaczeniu szerszym u ks.
Profesora obejmuje filozofiê nauki i jej dziedziny specjalistyczne, jak filozofiê: kosmologii, fizyki, biologii
i antropologii. Tak pojêta filozofia jest fundamentem
i zarazem wielk¹ syntez¹ dla pluralistycznej kultury naszych czasów.
ks. Henryk Nowik
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I
Paradygmaty filozofii
W europejskiej myœli filozoficznej mo¿emy wyró¿niæ
trzy g³ówne jej nurty ze wzglêdu na dziedzinê: byt, œwiadomoœæ i jêzyk oraz na przedmiot: jestestwo, œwiadomoœæ i zdanie (wypowiedŸ), jak równie¿ na podstawie
pytania wyjœciowego: Co istnieje? Co mogê wiedzieæ?
Co mogê zrozumieæ? Dziedzina, przedmiot i pytanie
wyjœciowe wyró¿niaj¹ trzy g³ówne style europejskiego filozofowania.

1. Paradygmat metafizyczny
Kolebk¹ zachodniej filozofii by³y kolonie greckie
u wybrze¿y Morza Œródziemnego w Jonii (Azja Mniejsza) i w Italii Po³udniowej, zwan¹ Wielk¹ Grecj¹. O¿ywiony handel sprawi³ wymianê dóbr materialnych i kulturowych z ludami oœciennymi. Ponadto l¹d otoczony
otch³ani¹ wód, sprawia³ wra¿enie, zanurzonej Ziemi
w bezkresie kosmosu. Ci, którzy odeszli od bogów, zaczêli poszukiwaæ punktu odniesienia dla w³asnej postawy myœlicielskiej na drodze pytania o podstawê wszystkiego – arche. Joñska fizyka utrzymywa³a pogl¹d, ¿e
wszystko co istnieje, posiada wspóln¹ prazasadê (arche),
która stanowi jednolite pratworzywo wieloœci rzeczy i jako
przyczyna wywo³uje doœwiadczalne zmiany: np. Tales
z Miletu (624-546) ca³y kosmos sprowadza³ do wody, jako
arche. Prazasada by³a o¿ywiona, st¹d hylozoizm. Inni fizycy przyjmowali inne ¿ywio³y (np. ziemia, powietrze,
ogieñ, liczba, apeiron, atom itp.). Heraklit (550-480)
wprowadzi³ ideê stawania siê i zmiany. Parmenides (540470) opowiada³ siê za jednoœci¹ bytu. Wszystkim rz¹dzi
jednak logos. M¹droœæ polega na poznaniu logosu. Jest
on bowiem prawodawc¹, nawet w sensie etycznym. Gorgiasz (485-410) zakwestionowa³ wszelki wysi³ek, twierdz¹c: nic nie istnieje, nic nie mo¿na poznaæ, nic nie mo¿na przekazaæ. Cz³owiek zaœ, bêd¹c wpl¹tany w sieæ s³ów
zosta³ jednak miar¹ wszystkiego. Mimo takiej umys³owoœci sofistycznej, cz³owiek sta³ siê centrum dociekañ
etycznych. Do tej idei nawi¹za³ Sokrates (470-399), rozpoczynaj¹c klasyczny okres filozofii greckiej pytaniem
o dobro i cnotê z zachêt¹: „Poznaj samego siebie”. To ta
w³aœnie idea dobra sta³a siê punktem centralnym filozofii Platona (427-347). „Wiêc to, co nadaje prawdê przedROK XVIII, ANEKS DO NR 1-4 (118-121) 2008

miotom poznania, a poznaj¹cemu daje moc poznawania,
nazywaj Ide¹ Dobra [...] Tak wiêc i przedmiotom poznania nie tylko poznawalnoœæ dziêki Dobru przys³uguje, ale
równie¿ istnienie oraz istota ich od niego pochodzi, chocia¿ Dobro to nie jest istota, tylko coœ ponad wszelk¹ istotê, coœ wy¿szego i mocniejszego o wiele”. U Platona idee
to prawzory tego, co realne; wed³ug nich ukszta³towane
zosta³y przedmioty œwiata widzialnego. Nie zosta³y one
utworzone przez nasz¹ œwiadomoœæ, lecz s¹ przez ni¹
poznawane. St¹d stanowisko Platona uznaje siê za obiektywny idealizm. Albowiem obiektywnie istniej¹ idee, których cieniem jest œwiat materialny. Tê aporiê platoñsk¹,
Arystoteles (384-324) przezwyciê¿y³ w koncepcji materii pierwszej i w formie substancjalnej na kanwie teorii
syntezy stawania siê: na nieokreœlonym pod³o¿u (gr. hypokeimenon) materii, wytwarza siê forma przedmiotu.
Istota zawiera siê w materii tylko jako mo¿liwoœæ (dynamis), zaœ sw¹ aktualnoœæ (energia) zdobywa poprzez formê. Taki rozwój istoty Arystoteles nazwa³ entelechi¹.
Je¿eli pragnie siê bli¿ej okreœliæ platoñskie i arystotelesowskie elementy klasycznej metafizyki, nale¿y przyj¹æ
za punkt wyjœcia (tego porównania) teoriê anamnesis
(przypomnienie). Przekonanie bowiem o prawdziwoœci
czegoœ, spoczywa na dnie duszy ludzkiej, w g³êbi œwiadomoœci cz³owieka, nie w danych doœwiadczenia zewnêtrznego, jak g³osi Arystoteles. Jego filozofia jest bowiem zwrócona ku œwiatu. Dla niej znamienna jest pewnoœæ, ¿e w doœwiadczeniu zmys³owym mo¿na znaleŸæ
prawdê. Jest ona metafizyk¹ aposterioryczn¹ (a posteriori – na podstawie doœwiadczenia), a nie aprioryczn¹
(a priori – niezale¿nie od doœwiadczenia), jak u Platona.
Ca³y póŸniejszy empiryzm (empeiria – doœwiadczenie)
nosi w³aœnie znamiona arystotelesowskie. Analiza tych
ró¿nic jest dobrze widoczna na gruncie teodycealnym.
Platonicy np. œw. Augustyn, Anzelm, Descartes argumentuj¹ za istnieniem Boga na podstawie samej idei Boga
jako najdoskonalszej Istoty. Nie by³aby Ona najdoskonalsza, gdyby nie istnia³a. Z anamnesis powstaje postrzeganie „idei wrodzonej”, bêd¹cej rêkojmi¹ tego, co przedstawia siê w umyœle cz³owieka. Natomiast œw. Tomasz,
jako arystotelik, argumentuje za istnieniem Boga jak Arystoteles, czyli „kosmologicznie”. Czysta forma – bez doEIDOS NR 13
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mieszki mo¿noœci jest absolutnym bytem esencjalnym
u Arystotelesa. Natomiast absolutnym bytem egzystencjalnym, u œw. Tomasza jest Bóg – filozofów. Punktem
wyjœcia jest tu bowiem doœwiadczenie np. z przygodnoœci bytów. Ró¿nice te s¹ równie¿ bardzo widoczne w œredniowiecznym sporze o uniwersalia. Czy to, co ujmujemy w pojêciach ogólnych, samo istnieje realnie, czy tylko jako konstrukcja naszego myœlenia? Okaza³o siê, ¿e
realiœci (w tym wzglêdzie) byli platonikami w pojmowaniu uniwersaliów, a nominaliœci - arystotelikami. Zaistnia³o tu podobieñstwo miêdzy doktryn¹ idei, a realizmem
uniwersaliów. Droga „do wnêtrza” cz³owieka jest szlakiem platoñskim. Natomiast „na zewn¹trz” - drog¹ arystoteliczn¹. Platoñskie s¹ metafizyki „dla ducha” g³ównie, oparte na intuicyjnej bazie poznawczej. Arystotelesowskie zaœ s¹ drogi „na zewn¹trz” w p³aszczyŸnie dyskursywno-operacyjnego poznania empirycznego.

2. Paradygmat mentalistyczny
Jeœli cz³owiek pragnie poznaæ wszystko to, co jest,
wydaje siê to spraw¹ bardzo normaln¹ i zarazem niezwykle atrakcyjn¹. Od zarania bowiem dziejów ludzkich cz³owiek poznawa³ otoczenie swego ¿ycia, by wiedzieæ jak
¿yæ, bada³ przestrzenie œrodowiska w³asnej egzystencji,
by móc siê rozwijaæ, siêga³ myœl¹ do gwiazd, by odczytaæ swój los, wpatrywa³ siê w ³ad kosmosu, by go wprowadziæ do swego wnêtrza. Od czasu Renana Kartezjusza
(1598-1650) filozofia zerwa³a radykalnie z metafizyk¹,
jako filozoficzn¹ teori¹ przedmiotu, i przybra³a formê
mentalistyczn¹, czyli filozoficzn¹ teoriê podmiotu i tym
samym wesz³a do wnêtrza œwiadomoœci. Z tego miejsca
pytanie wyjœciowe nie mo¿e przybraæ kszta³tu: „co istnieje?”, ale „co mo¿emy poznaæ?” lub „co mogê wiedzieæ?” – np. Immanuel Kant (1724-1804) – „Krytyka
czystego rozumu” B 833. Zmiana ta ju¿ wyst¹pi³a u staro¿ytnych sceptyków. Opanowali oni na pewien czas Akademiê Platoñsk¹ (sprzyja³a po temu droga „do wnêtrza”
i teoria anamnesis – przypomnienia). Powstaje tu pytanie dlaczego metoda „w¹tpienia” wymusi³a zmiany paradygmatu metafizycznego na mentalistyczny? Przypomnijmy tu definicjê prawdy, jako zgodnoœæ (adaequatio)
rozpoznaj¹cej œwiadomoœci z rzecz¹. Je¿eli bowiem raz
zakwestionujemy tê „zgodnoœæ”, to tym samym tracimy
ju¿ kontakt z res (rzecz, przedmiot). Mamy wówczas intelekt przed rzecz¹, czyli otwart¹ drogê do sceptycyzmu.
Staro¿ytny sceptycyzm, wi¹¿¹cy siê z Platonem w jego
teorii przypomnienia, prze³ama³ œw. Augustyn (De trinitate X; por. De libero arbitrio, rozdz. 3). „W¹tpiê, wiec
jestem” (dubito, ergo sum). W¹tpi¹cy musi istnieæ. Istnienie w¹tpi¹cego jest faktem niepodwa¿alnym – istnienie przed w¹tpieniem. Augustyñskie dubito, ergo sum wyprzedzi³o kartezjañskie cogito, ergo sum (myœlê, wiêc jestem). Kartezjusz tu nie dorówna³ œw. Augustynowi
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w analizie swego myœlê. Przecie¿ to zdanie obejmuje ca³y
kompleks doznañ, ³¹cz¹cy siê z „myœlê”, a wiêc obserwacja, eksperyment, doznania, prze¿ywanie wra¿eñ,
uczucia itp. Ten kto prze¿ywa swoje istnienie, wed³ug
formu³y „ja jestem”, czyni to przez stan w³asnej egzystencji. W³aœnie t¹ egzystencj¹ podejmuje akt myœlenia.
Œw. Augustyn pojmuje siebie zgo³a teologicznie, jako
dziecko Bo¿e. I jest przekonany, ¿e w tym, co znajduje
w sobie, mo¿e rozpoznaæ œlady Stworzyciela, znaki stwórczej myœli i Jego dzia³ania. Kartezjusz jednak nie uzna³
toku tego rozumowania, aczkolwiek zna³ fakt Jego nawrócenia i punkt wyjœcia Jego filozofii oraz dialogi ze
œwiatem pogañskim, gdzie odrzuca³ platoñsk¹ teoriê
anamnesis (przypomnienia) i na to miejsce wprowadzi³
fakt przebywania Boga i Jego dzia³anie. Zatem nie „przypominanie”, ale s³uchanie Boga, przebywaj¹cego w nas.
Descartes jednak odrzuci³ Boga, twierdz¹c, ¿e On mo¿e
dzia³aæ zwodniczo. I dlatego na takim myœlê bez Boga
opar³ swoje jestem. Odejœcie od paradygmatu metafizycznego, a przy³¹czenie siê do paradygmatu mentalistycznego, poci¹gnê³o za sob¹ odejœcie od filozofii, jako nauki, która zapewni³a swój sukces na bazie realizmu epistemologicznego i metafizycznego.
Jan Pawe³ II, omawiaj¹c zagadnienie: „Ideologia z³a”
(„Pamiêæ i to¿samoœæ”, s. l6n.) napisa³: „Wci¹gu lat zrodzi³o siê we mnie przeœwiadczenie, ¿e ideologie z³a s¹
g³êboko zakorzenione w dziejach europejskiej myœli filozoficznej. [...] Aby lepiej naœwietliæ ten problem, trzeba wróciæ jeszcze do okresu przed Oœwieceniem, a przede
wszystkim do tej rewolucji, jakiej w myœleniu filozoficznym dokona³ Kartezjusz. Cogito, ergo sum – „myœlê wiêc
jestem”, przynios³o odwrócenie porz¹dku w dziedzinie
filozofowania. W okresie przedkartezjañskim, filozofia,
a wiêc cogito (myœlê) czy raczej cognosco (poznajê), by³a
przyporz¹dkowana do esse (byæ), które by³o czymœ pierwotnym. Dla Kartezjusza natomiast esse sta³o siê czymœ
wtórnym, podczas, gdy za pierwotne uwa¿a³ cogito. W ten
sposób dokona³a siê nie tylko zmiana kierunku filozofowania, ale równie¿ radykalne odejœcie od tego, czym dawniej by³a filozofia, czym by³a w szczególnoœci filozofia
œw. Tomasza z Akwinu: filozofia esse. Wczeœniej wszystko by³o interpretowane przez pryzmat istnienia (esse)
wszystko siê przez ten pryzmat t³umaczy³o. Bóg jako samoistne Istnienie (Ens subsistens) stanowi³ nieodzowne
oparcie dla ka¿dego ens non subsistens, ens participatum, czyli dla wszystkich bytów stworzonych, a wiêc tak¿e dla cz³owieka. Cogito, ergo sum przynios³o zerwanie
z tamt¹ tradycj¹ myœli. Pierwotne sta³o siê teraz ens cogitans (istnienie myœl¹ce). Od Kartezjusza filozofia staje
siê nauk¹ czystego myœlenia: wszystko to, co jest bytem
(esse) – zarówno œwiat stworzony, jak i Stwórca – pozostaje w polu cogito jako treœæ ludzkiej œwiadomoœci, a nie
o tyle o ile, istniej¹ poza ni¹” (s. 16n.).
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Kant równie¿ uwa¿a³, ¿e filozofowanie winno siê zaczynaæ nie od badania przedmiotów, ale od ustalenia faktu mo¿liwoœci i granic poznania przedmiotów i w takiej
postawie poznawczej pozostaje kartezjanist¹. Kant dalej
utrzymuje, ¿e „intelekt nie czerpie swych praw (a priori)
z przyrody, lecz je przyrodzie dyktuje” (por. Prolegomena
§ 36). Sprawa ta jest poruszona w toku dalszej analizy.

3. Paradygmat lingwistyczny
Przejœcie od metafizycznego do mentalistycznego paradygmatu filozofii zosta³o podyktowane sceptycyzmem
oœwieceniowym. Tak w staro¿ytnym, jak i kartezjañskim
sceptycyzmie zakwestionowano to, co paradygmat ontologiczny w swych dziejach rozwi¹zywa³, a mianowicie
mo¿liwoœæ poznawania samego bytu. Od Kartezjusza
pocz¹wszy w¹tpienie w filozofii sta³o siê kategori¹ „instytucjonaln¹”. Dynamika Oœwiecenia w modelu mentalistycznym u Kartezjusza i Kanta wywo³a³a rezygnacjê
z poznania przedmiotu na rzecz refleksji nad œwiadomoœci¹, to ju¿ u Ludwika Wittgensteina (1889-1951) dynamika ta wystêpuje w Tractatus logico-philosophicus ju¿
jako krytyka sensu w medium jêzyka: „Wszelka filozofia jest «krytyk¹ sensu»” (Tractatus..., 4.0031). W punkcie wyjœcia u Kanta widnia³o pytanie: „Co mogê wiedzieæ?”; Wittgenstein natomiast u progu filozofowania
upatruje granicê miêdzy tym, co mo¿na wypowiedzieæ
jasno, a co z brakiem sensu (por. Wittgenstein, Przedmowa do Tractatus...).
Jego problemem jest zatem: „co mogê zrozumieæ?"
Mentalizm rozpoczyna³ refleksjê filozoficzn¹ od zw¹tpienia,a koncepcja lingwistyczna od za³amania siê rozumienia. Natomiast problem filozoficzny przybiera³ formê: «Nie mogê siê rozeznaæ» (Wittgenstein, Dociekania
filozoficzne, § 1230. „Celem filozofii jest logiczne rozjaœnienie myœli. Filozofia nie jest teori¹, lecz pewn¹ dzia³alnoœci¹. [...] Myœli sk¹din¹d mêtne i niewyraŸne filozofia winna rozjaœniaæ i ostro odgraniczaæ” (Tractatus..., 4,
112). Dwie tezy charakteryzuj¹ ideê przewodni¹ tego
paradygmatu: a) Nie mo¿e byæ ¿adnych samodzielnych
tez filozoficznych i b) Objaœnienie myœli jest to¿same
z objaœnieniem tez. „Ogó³ zdañ prawdziwych – mówi
Autor – stanowi ca³oœæ przyrodoznawstwa (albo ogó³ nauk
przyrodniczych). Filozofia nie jest jedn¹ z nauk przyrodniczych. S³owo «filozofia» musi oznaczaæ coœ stoj¹cego
ponad naukami przyrodniczymi albo poni¿ej nich, ale nie
obok nich” (Tractatus..., 4.11 i 4.111). Druga teza mówi
o przejœciu od œwiadomoœci do jêzyka jako medium wyjaœniania. O swojej ksi¹¿ce Autor: „Ca³y jej sens [tej ksi¹¿-
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ki] mo¿na by uj¹æ w takie oto s³owa: Co siê w ogóle da
powiedzieæ, da siê jasno powiedzieæ; o czym zaœ nie
mo¿na mówiæ, o tym trzeba milczeæ. Ksi¹¿ka zmierza
wiêc do wytyczania granic myœleniu, albo raczej – nie
myœleniu, lecz wyrazowi myœli” (Tractatus..., Przedmowa). Dalej czytamy: G³ówna idea tej ksi¹¿ki biegnie dalej, ani¿eli mia³o to miejsce w orientacji mentalistycznej,
w przypadku sprzeciwu wzglêdem paradygmatu metafizycznego. Nastêpuje tu bowiem przesuniêcie p³aszczyzny rozumowania ze sfery myœlowej ku obszarowi jêzyka, czyli œrodka wyrazu myœli. Prowadzi to do daleko
id¹cych konsekwencji. Otó¿ gdy Kant t³umaczy³, ¿e problem istnienia Boga jest niemo¿liwy do rozstrzygniêcia
i przekracza nasz¹ mo¿liwoœæ poznawcz¹, to Wittgenstein problem ten nazywa niedorzecznoœci¹. Autor ten podejrzewa ca³¹ filozofiê o brak sensu. Nie musimy nawet
zatrzymywaæ siê przy kwestiach teoriopoznawczych, ale
ju¿ wczeœniej orzekaæ o bezsensownoœci wysuwanych
problemów filozoficznych. Wittgenstein systematycznie
wysuwa krytykê sensu przed krytyk¹ poznania. Krytyka
sensu przecie¿ nie musi odwo³ywaæ siê do rzeczywistoœci lub do w³adz poznawczych cz³owieka. Wystarczy
bowiem odwo³aæ siê do niezrozumienia logiki naszego
jêzyka, aby usun¹æ najwa¿niejsze problemy filozoficzne
naszej kultury europejskiej. Warty odnotowania jest fakt,
¿e gdy przed filozofi¹ jawi siê podejrzenie o bezsensownoœæ jej tez, na podstawie krytyki jêzyka, mamy od razu
problem bardziej radykalnego sceptycyzmu ni¿ w czasach staro¿ytnych i w epoce nowo¿ytnej. A tym samym
z now¹ jakoœci¹ przemian samego Oœwiecenia. Dotychczasowi sceptycy w zasadzie ¿ywili zaufanie do swego
jêzyka. Prawie nikt nie w¹tpi³, ¿e przekazuj¹ swoje w¹tpliwoœci w sposób zrozumia³y, gdy¿ w¹tpienie odnosi³o
siê do poznawalnoœci przedmiotów.
Wittgenstein uchodzi za twórcê nowoczesnej filozofii
analitycznej. Obecnie jednak mówi siê o filozofii lingwistyczno-analitycznej. Filozofia analityczna nie rozwi¹zuje
jednak problemów filozoficznych. Przyczynia siê ona
jedynie do ustalenia sensu terminów, co jest istotne w refleksji filozoficznej.
Podjête tu style filozofowania pokazuj¹ ewolucjê sposobów myœlenia od refleksji m¹droœciowej, opartej na
przedmiotowej analizie kosmosu i cz³owieka, jako osoby w relacji do Boga, a¿ do prób zatracenia ca³ej kultury
klasycznej przez wejœcie na obszary ludzkiej œwiadomoœci, trac¹c tym samym ideê prawdy na rzecz œwiata ludzkich opinii, jak to ma miejsce w paradygmacie mentalistycznym, by wreszcie to wszystko nazwaæ niedorzecznoœci¹ w krytyce sensu jêzyka po linii paradygmatu lingwistycznego.
q
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II
BIOLOGICZNE POJÊCIE PRZYCZYNOWOŒCI
W TEORIACH FILOZOFII I NAUKI.
Wstêp
Pojêcie przyczynowoœci, rozumiane bardzo ogólnie,
jako sta³a relacja miêdzy dwoma cz³onami, zwanymi przyczyn¹ i skutkiem, rozpatrywano w aspekcie:
1) substancjalistycznym, to jest w paradygmacie metafizycznym (np. Arystoteles ze Stagiry, œw. Tomasz
z Akwinu, a¿ po wspó³czesnoœæ np. w Polsce Szko³a
Lubelska, Szko³a Ks. Kazimierza K³ósaka)
2) fenomenalistycznym (np. Dawid Hume, Immanuel
Kant),
3) fenomenologicznym (np. Edmund Husserl, Roman
Ingarden),
4) fenomenistycznym:
a) ontologizuj¹cym (np. P. Teilhard de Chardin),
b) empiriologicznym (np. Boles³aw Gawecki, ks.
K³ósak).
Pierwsza koncepcja powsta³a w obszarze filozofii
przedmiotu, druga i trzecia – w obrêbie podmiotowej refleksji filozoficznej, natomiast czwarty punkt widzenia
wykreowa³ fenomenologiê naukow¹.
Podjête tu zagadnienie: „Biologiczne Pojêcie Przyczynowoœci” bêdzie rozpatrywane w³aœnie w kontekœcie fenomenologii empiriologicznej (4b). Poprzedz¹ go ramowe refleksje nad „przyczynowoœci¹” w relacji do wybranych systemów filozoficznych (1, 2, 3) i przyjêtych koncepcji nauki (4a, 4b). Nale¿y zatem uœwiadomiæ problem,
jakie to postulaty rz¹dz¹ t¹ relacj¹. Otó¿ wydaje siê, ¿e
w sposób roboczy mo¿na sformu³owaæ, postulaty kontroluj¹ce stosunek pojêcia przyczyny do teorii filozoficznych
lub naukowych. A bêd¹ to nastêpuj¹ce dyrektywy:
1. Pojêcie przyczynowoœci winno wyodrêbniaæ taki zakres przedmiotów, aby mo¿na by³o sformu³owaæ, jak
najwiêcej twierdzeñ systemu.
2. Zbiory tych przedmiotów winne byæ wyodrêbniane
w oparciu o cechy konstytutywne.
3. Pojêcie przyczynowoœci wraz z systemem (na gruncie
którego zosta³o sformu³owane) powinno tworzyæ ca³oœæ mo¿liwie najlepiej spe³niaj¹c¹ zadania tego systemu.
4. Koncepcja nauki winna postulowaæ takie pojêcie przyczynowoœci, by ono mog³o najlepiej spe³niaæ zadania
teorii.

VI

Ogólna analiza biologicznego pojêcia przyczynowoœci zostanie poprzedzona schematycznymi ujêciami kauzalnymi, w wybranych teoriach filozoficznych, pos³uguj¹cych siê kategori¹ przyczyny tak w bazie bytowej – substancjalizm, jak i w p³aszczyŸnie zjawiskowej – fenomenalizm oraz fenomenologia w nauce – fenomenizm
w aspekcie ontologizuj¹cym i empiriologicznym. Wieloœæ
tych ujêæ mo¿e pozwoli lepiej zrozumieæ, w jaki to sposób rz¹dz¹ regu³y wprowadzania pojêcia przyczynowoœci do dziedziny kierunków filozoficznych i do systemu
nauk przyrodniczych, a w szczególnoœci biologicznych
i to w kontekœcie fenomenologii naukowej ks. Kazimierza K³ósaka.

1. Substancjalistyczna teoria przyczynowoœci
W przypadku substancjalistycznego punktu widzenia,
jak pisze Tadeusz Cze¿owski1: "Stosunki dzia³ania ludzkiego wydaj¹ siê byæ pierwowzorem wszelkich stosunków przyczynowych [...]. Ktoœ lub coœ jest przyczyn¹.
Ten sposób ujêcia rzeczy nazywamy s u b s t a n c j a l i stycznym pojmowaniem przyczynowoœci”. Fundamentaln¹ kategori¹ teorii przyczyny jest pojêcie bytu. Ono to
bowiem wyznacza treœæ i zakres, omawianego tu pojêcia
w ujêciu arystotelesowskim i tomistycznym.
Stagiryta ca³¹ rzeczywistoœæ bytu dzieli na 10 kategorii, tj. substancjê i 9 przypad³oœci. Substancja jest bytem.
O pozosta³ych kategoriach orzeka siê w sposób bytowy
ze wzglêdu na substancjê. Ona jest przede wszystkim
przedmiotem, pod³o¿em. Substancja dla Arystotelesa jest
form¹ i jej przys³uguje rola czynnika determinuj¹cego,
czyli aktu w stosunku do materii (mo¿noœæ bycia). Forma domaga siê materii, by zaistnieæ w sposób rzeczywisty jako byt. „Przyczyna sprawcza zatem u Arystotelesa
– pisze ks. Marian Jaworski – jest t¹ zasad¹, od której
zale¿y realizacja bytu konkretnego, realnego” („Arystotelesowska i Tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na
tle pojêcia bytu”, Lublin 1958, s. 50). Otó¿ formu³a ta
mówi, ¿e racj¹ przyczynowania sprawczego jest forma,
która jest Ÿród³em pocz¹tku ruchu. Obok wymienionych
tu przyczyn (materialna, formalna i sprawcza) Arystoteles wyró¿ni³ ponadto przyczynê celow¹. Dwie pierwsze
s¹ ontyczn¹ racj¹ stawania siê bytu na nieokreœlonym pod³o¿u (gr. hypokeimenon) materii wytwarza siê forma bytu
(czêœæ po czêœci). Jego istota zawarta jest w materii tylko
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jako mo¿liwoœæ (gr. dynamis, ³ac. potentia), sw¹ rzeczywistoœæ, aktualnoœæ, akt (gr. energeia) zdobywa poprzez
formê. Istota rzeczy nie zawiera siê w jakiejœ transcendentnej wobec niej idei, lecz urzeczywistnia siê poprzez
szereg jej przejawów. Taki rozwój istoty nazywa Stagiryta entelechi¹ (gr. entelecheia). S³owo to wywodzi siê
od terminu gr. telos = cel. Arystoteles utrzymuje, ¿e ka¿dy rozwój dokonuje siê wed³ug za³o¿onego celu. G³ównym celem jest rozwój substancji (gr. uosia) od stanu
mo¿liwego do rzeczywistego – czyli doskona³ego. Kosmos, w ujêciu Arystotelesa, jest w stanie wiecznego rozwoju, uwarunkowanego przez cztery przyczyny. Staro¿ytny Filozof, jako obserwator przyrody, stworzy³ dynamiczn¹ koncepcjê œwiata, opisan¹ w teorii hylemorfizmu.
Nale¿y dodaæ, ¿e sens terminu „hyle” ma genealogiê organiczn¹ (oznacza³ pierwotnie: las, drewno), a sens terminu „morphe” ma charakter gatunkowy, natomiast sens
terminu entelechia przypisany jest powstawaniu bytu,
przez celowo ukierunkowanemu po³¹czeniu materii i formy. Wydaje siê, ¿e dynamizm kosmosu u Arystotelesa
ma znamiona organizmalne. Wystêpuje tu bowiem makroredukcjonizm biotyczny o eksplikacji metafizycznej.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e wizje rozwoju
wszechœwiata: Teilharda de Chardin oraz Boles³awa Gaweckiego w jakimœ stopniu koresponduj¹ z organicystyczn¹ koncepcj¹ kosmosu, jaka wyst¹pi³a u Filozofa ze
Stagiry.
Do arystotelesowskiej teorii przyczyny nawi¹za³ œw.
Tomasz z Akwinu, ale ju¿ w ramach egzystencjalnej koncepcji bytu. Akwinata, wi¹¿¹c za Stagiryt¹ zagadnienie
przyczyny sprawczej z pojêciem ruchu i teori¹ aktu i mo¿noœci, przyj¹³ równoczeœnie przyczyny zewnêtrzne, t³umacz¹ce proces stawania siê, czyli ruch: „cokolwiek porusza siê przez coœ drugiego jest poruszane”2, „poniewa¿
nic nie mo¿e przejœæ z mo¿noœci do aktu, jak tylko przez
to, co jest w akcie”3. U Arystotelesa proces stawania siê
t³umaczy siê w porz¹dku istoty. I dlatego przyczyna ruchu jest racj¹ z³o¿enia bytu z materii i formy w ka¿dym
bycie konkretnym. Natomiast œw. Tomasz, przyj¹³ egzystencjaln¹ koncepcjê bytu. Kategoria przyczyny sprawczej, w bytach konkretnych, wyp³ywa z teorii z³o¿enia
bytu z istoty i istnienia. Wszystko bowiem, co dochodzi
do istoty, to znaczy, co nie da siê wyprowadziæ na drodze
analitycznego rozbioru treœci, jak to mia³o miejsce u Arystotelesa, jest sprawiane przez coœ drugiego, jako przez
przyczynê sprawcz¹4. W porz¹dku bytów przygodnych,
tym, co dochodzi do istoty, jest ich istnienie. Zatem przyczyn¹ sprawcz¹ mo¿e byæ tylko byt ju¿ istniej¹cy5 (Nihil
potest esse causa nisi inquantum est ens). Poniewa¿ nazwa „byt” przys³uguje tylko substancji pierwszej jako tej,
do której nale¿y w³aœciwoœæ „subsistere”, wobec tego
w³aœciwoœæ „przczynowania sprawczego” przys³uguje
bytom indywidualnym, ujêtym ca³oœciowo (a nie formom)
w znaczeniu „hipostasa” „suppositum”. Bytom, którym
przys³uguje w³aœciwoœæ „istnienia”, odnosi siê równie¿
do nich cecha dzia³ania6. Tak jak ka¿dy przedmiot ma
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swoje istnienie, dziêki któremu jest realny, tak samo i
wszelkie dzia³anie czerpie swoje uzasadnienie z aktu istnienia. Akwinata tê myœl wyra¿a nastêpuj¹co: causa est
id ex cuius esse conse¹uitur aliud7. Akt istnienia jest fundamentalnym czynnikiem, któremu zawdziêcza swoje egzystowanie akt niepe³ny, którym jest ruch. W tym kontekœcie œw. Tomasz nawi¹zuje do Arystotelesa i utrzymuje, ¿e: forma est operationis principium8, forma generationis, quae est principium generationis9. Arystotelesowskie te sformu³owania w ujêciu œw. Tomasza maj¹
jednak odmienny sens. Otó¿ forma posiada swój priorytet dlatego, ¿e bêd¹c racj¹ bytu (aspekt przyczyny formalnej) w pewnym sensie warunkuje istnienie, albowiem
forma jest zasad¹, dziêki której byt otrzymuje istnienie10.
Forma bêd¹c zasad¹, przez któr¹ byt otrzymuje istnienie,
stanowi równoczeœnie racjê, od której zale¿y dzia³anie11.
Forma determinuje od wewn¹trz istnienie, które samo w
sobie jest nieograniczone, podobnie zaœ bêd¹c zasad¹
dzia³ania, œciœle wyznacza jego przebieg12. Akwinata za
Stagiryt¹ utrzymuje, ¿e czêsto przyczyna sprawcza i celowa schodz¹ siê z przyczyn¹ formaln¹. Przyczyna formalna i celowa s¹ wówczas jednoœci¹, ale w tym samym
gatunku, a przyczyna zawiera wówczas w sobie doskona³oœæ skutku. Natomiast w przypadku przyczyn niejednoznacznych (skutek nie nale¿y do gatunku przyczyny),
przyczyna sprawcza nie uto¿samia siê z forma jako celem dzia³ania. W przyczynowoœci sprawczej forma jest
zasad¹ dzia³ania. Dziêki niej bowiem ka¿de dzia³anie jest
celowe.
Odmienn¹ koncepcjê filozofii bytu reprezentuje ks.
K³ósak, a tym samym i rozumienie pojêcie przyczyny
bêdzie odmienne. Filozof krakowski uj¹³ koncepcjê bytu
w kategoriach abstrakcyjnych i pluralistycznych. Przyj¹³
ponadto hierarchiczny pluralizm istnienia, wyra¿any
w formu³ach:
1. Bycie czymœ istniej¹cym
a/ realnie,
b/ intencjonalnie lub
c/ w jakikolwiek sposób.
2. Bycie czymœ realnym w dziedzinie:
a/ przyrody nieo¿ywionej i
b/ o¿ywionej,
c/ w dziedzinie antropicznej i
d/ teodycealnej oraz w ogólnoœci.
Dziedziny te generuj¹ poszczególne dyscypliny filozoficzne, takie jak: filozofia przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej, filozofia cz³owieka i filozofa Boga oraz metafizyka, jak równie¿ ka¿da inna nowa dziedzina, ze wzglêdu na tezê o „istnieniu czegoœ w jakikolwiek sposób”.
Na gruncie tych dyscyplin filozoficznych mo¿na formu³owaæ pojêcie przyczynowoœci. Bêdzie ono zró¿nicowane ze wzglêdu na pluralistyczn¹ koncepcjê tomistycznej filozofii bytu. Z tytu³u podjêtego zagadnienia zostanie uwzglêdniona sprawa formu³y pojêcia przyczynowoœci w filozofii przyrody. Otó¿, id¹c w tym wzglêdzie za
ks. K³ósakiem, nale¿y powiedzieæ, ¿e w filozofii przyroEIDOS NR 13
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dy trzeba pojêcie przyczyny zacieœniæ do horyzontów tej
nauki, ograniczaj¹c jego treœæ do porz¹dku fizycznego13.
Horyzontem badañ tej nauki jest aspekt bycia czymœ istniej¹cym realnie w ramach przys³uguj¹cego przyrodzie
typy bytu14. Dalej Autor kontynuuje bardzo ciekaw¹ myœl
odkrywcz¹, a mianowicie, ¿e chodzi tu o: realizowanie
siê istnienia czêœæ po czêœci, o jego rozk³adanie siê w czasie, czego nastêpstwem jest to, ¿e materia przedstawia
siê nam totalnie jako proces15. Warto tu dodaæ, ¿e filozofia cz³owieka przypisuje inny sposób istnienia realnego
naszemu czystemu „ja”, jako bytowi niezmiennemu. Zatem jawi siê tu inna koncepcja przyczynowoœci, ani¿eli
w filozofii przyrody (koncepcja pluralizmu bytowego
generuje pluralizm form przyczynowoœci). W filozofii
przyrody, zdaniem ks. K³usaka, mo¿emy rozumieæ przez
przyczynê jak¹œ konkretn¹ postaæ bytu uzdolnionego do
ruchu fizycznego, która to postaæ prowadzi do zaistnienia jakiejœ innej konkretnej postaci tego bytu16. Formu³a
ta zak³ada filozoficzn¹ teoriê ruchu. Kategoriê „ruchu fizycznego”, w kosmologii filozoficznej odnosimy do pojêcia substancji nieo¿ywionej. Natomiast kategoriê „ruchu wsobnego”, w biokosmologii filozoficznej, przypisujemy substancji o¿ywionej. W myœli tomistycznej ruch
biotyczny nosi nazwê „ruchu wsobnego”. Kategoria ta
wywodzi siê z biologicznych terminów miêdzy innymi z
pojêcia: metabolizmu i autoreprodukcji. Ruch wsobny nie
jest bierny i nie jest przechodni, gdy¿ nie jawi siê on pod
wp³ywem uwarunkowañ zewnêtrznych, jak to ma miejsce w przypadku ruchu fizycznego w œwiecie nieo¿ywionym. Temu bowiem – pisze œw. Tomasz – co do dzia³ania, mo¿e byæ pobudzone tylko przez czynnik zewnêtrzny,
zupe³nie brak [tu – H. N.] ¿ycia17. Zatem, na kanwie pojêcia bytu o¿ywionego, formu³a przyczynowoœci pozwala rozumieæ przez przyczynê jak¹œ konkretn¹ postaæ bytu
o¿ywionego, uzdolnionego do ruchu wsobnego, która to
postaæ prowadzi do zaistnienia jakiejœ innej postaci tego
bytu. Forma bytu o¿ywionego jest Ÿród³em istnienia
i dzia³ania w konkretnej jego postaci, realizuj¹c czêœæ po
czêœci inn¹ jego postaæ18. Postacie tego bytu s¹ cz³onami
zwi¹zku przyczynowego w sensie zale¿noœci w: dzia³aniu (powstawanie nowej formy) oraz w istnieniu (zdeterminowanemu przez now¹ formê). Analiza kauzalna filozoficznej teorii ruchu, w p³aszczyŸnie spartykularyzowanej przyrody nieo¿ywionej oraz o¿ywionej, sugeruje mo¿liwoœæ sformu³owania procesualnej koncepcji œwiata.

2. Fenomenalistyczne pojêcie przyczyny
Substancjalistczn¹ (bytow¹) koncepcjê przyczynowoœci zast¹piono ujêciem fenomenalistycznym (zjawiskowym). Tadeusz Cze¿owki19 pisa³, ¿e nie podmiot, lecz
zmiana jakaœ, która w nim zasz³a jest przyczyn¹ [...] bo
przedtem, choæ istnia³ podmiot [...] nie by³o [...] stosunku przyczynowego. Wobec tego mo¿na jedynie poznawaæ
tylko zjawiska. To jest to, co siê ukazuje zmys³om (sen-
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sualizm teoriopoznawczy) lub œwiadomoœci (psychologizm teoriopoznawczy). Kierunek ten nale¿y ju¿ do paradygmatu mentalistycznego.
Fenomenalizmem (transcendentalnym) jest m. in. krytycyzm Immanuela Kanta (1724-1804). Filozof ten utrzymuje, ¿e zjawiskiem nazywamy to, co jest przedmiotem
mo¿liwego doœwiadczenia, czyli to, co mo¿e byæ dane
zmys³om, to jest fenomen, a nie noumen – rzecz sama
w sobie (ona jest nie poznawalna). Erscheinung jest pojêciem korelatywnym do Ding an sich – to, co jest przedmiotem mo¿liwego doœwiadczenia zmys³owego (fenomen
w przeciwstawieniu do noumenu). Poznawalne s¹ tylko
zjawiska, nie tzw. rzeczy same w sobie. Poznawalnoœæ
zaœ zjawisk przebiega w sposób konstrukcyjny w oparciu o kategorie a priori umys³u. Dokonuje siê to na mocy
odpowiedniego mechanizmu: do tego, co jest dane zmys³owej naocznoœci, do³¹czyæ siê musz¹ specjalne pojêcia, pocz¹tek swój maj¹ce a priori w czystym intelekcie,
pod które najpierw mog¹ byæ podci¹gniête wszelkie spostrze¿enia, a nastêpnie za ich pomoc¹ zamienione w doœwiadczenie. Zatem doœwiadczenie jest syntez¹ pojêæ (zasad) a priori ze spostrze¿eniami zmys³owymi. Bez tych
kategorii a priori spostrze¿enia nasze by³yby nieinformatywne (bez wartoœci poznawczej). Powracaj¹c zaœ do
sprawy poznawalnoœci rzeczy samej w sobie, to nale¿y
dodaæ, ¿e w fenomenalizmie sprawa jej niepoznawalnoœci ma status definitywny; natomiast nie przes¹dza siê
kwestii o jej istnieniu lub nieistnieniu. A niekiedy nawet
jej istnienie siê zak³ada.
Zjawiska maj¹ charakter subiektywny, s¹ one bowiem
konstruktem umys³u. Kantowska teoria poznania, wychodz¹c od podmiotu, nie spotka³a siê ze œwiatem obiektywnie istniej¹cym, podobnie jak ca³y paradygmat mentalistyczny. Taki stan rzeczy – wyznacza swoist¹ koncepcjê
przyczynowoœci. Kant ukazuje w pierwszym rzêdzie ró¿nicê w procesie poznawania zdarzeñ i rzeczy wed³ug narzuconej kolejnoœci spostrze¿eñ. Porz¹dek ten jest uwarunkowany przez otaczaj¹cy nas œwiat i jest uwarunkowany przez nastêpstwo czasowe. Najpierw poznajemy
fenomen „A”, a nastêpnie „B”. Natomiast rzeczy poznajemy w dowolnym porz¹dku w sposób atemporalny.
W ujêciu Filozofa królewieckiego powszechny i konieczny charakter postrzegania zjawisk empirycznych wystêpuje w czystych formach naocznoœci czasu i przestrzeni,
bêd¹cymi apriorycznymi formami zmys³owoœci.
Dziêki nim rozumowi jawi¹ siê fenomeny (zjawiska).
Fenomeny poznania empirycznego s¹ ³¹czone przez syntetyczne s¹dy a priori (s¹dy czyste, obowi¹zuj¹ce na mocy
samej konstrukcji rozumu, nie wymagaj¹ce dla swego
potwierdzenia doœwiadczenia). Dowodu na stosowanie
syntetycznych s¹dów a priori dostarcza czysta matematyka. Dowodu zaœ odnoszenia ich do poznania empirycznego dostarcza czyste przyrodoznawstwo.
W przypadku bezpoœredniego przejœcia w czasie od
przyczyny do skutku zwi¹zek przyczynowy mo¿e byæ
zawsze ustalony, nawet z faktem nieodwracalnoœci zja-
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wisk. Relacja czasowa jest kryterium zale¿noœci przyczynowej. Kant zrozumia³, ¿eby uj¹æ nastêpstwo danych
doœwiadczenia, nale¿y odkryæ coœ sta³ego. Nauka nie
mo¿e obejœæ siê bez niezmienników. Podstawowym niezmiennikiem jest energia. Natomiast entropia wprowadza kierunkowoœæ do biegu zjawisk. Matematyczne po³¹czenie przestrzeni i czasu powstaje z danych doœwiadczenia na drodze tego samego procesu umys³owego. Bez
zjawisk nie ma ani przestrzeni ani czasu. „Przyczynowoœæ”
rozwija siê w czasie, podobnie jak „substancja” w przestrzeni. Czaso-przestrzeñ nie jest czymœ absolutnym (jest
czymœ wzglêdnym). Wszystko bowiem zale¿y od tego,
co siê w niej dzieje, i kto to stawanie siê obserwuje20.
Kolejnym przyk³adem fenomenalistycznego sposobu
filozofowania jest Dawid Hume (1711-1776). Filozof ten
w sprawie teorii przyczynowoœci wysun¹³ nastêpuj¹ce tezy:
1) Nie zachodz¹ w œwiecie zwi¹zki przyczynowe, które
zawiera³yby coœ wiêcej ni¿ nastêpstwo i stycznoœæ czasowo-przestrzenn¹ tak zwanej „przyczyny” i tak zwanego „skutku".
2) Brak w œwiecie zjawisk, które ukazywa³yby nam zwi¹zek przyczynowy wykraczaj¹cy poza podane elementy.
3) Nie istniej¹ takie czynnoœci poznawcze, które umo¿liwi³yby odczytanie tego rodzaju zjawisk i tym samym
ukazanie stosunku przyczynowego, zawieraj¹cego cechê
koniecznoœci i wytwórczoœci skutku przez przyczynê.
Kontynuator angielskiego empiryzmu na poparcie tych
tez odwo³a³ siê do roli formy „percepcji” to znaczy do
impresji oraz idei, jak równie¿ z t¹ form¹ zwi¹zanych
mo¿liwych, miêdzy nimi relacji
Od XVIII wieku nast¹pi³o bowiem ograniczenie naukowego przedmiotu poznania do zjawisk (zw³aszcza fizycznych). Poci¹gnê³o to za sob¹ ukszta³towanie siê nowo¿ytnej filozofii. Ca³a ta twórcza w³adza umys³u obejmuje jedynie zdolnoœæ ³¹czenia, przekszta³cania, powiêkszania lub umniejszania materia³u dostarczonego nam
przez zmys³y i doœwiadczenie. Rola umys³u polega jedynie na kojarzeniu idei, dostarczonych przez dane empiryczne. Kojarzenie to mo¿e przebiegaæ w trojaki sposób:
przez podobieñstwo(np. myœl o dziecku wywo³uje myœl
o rodzicu, przez stycznoœæ w czasie i przestrzeni(np. opis
wydarzeñ historycznych) oraz na zasadzie przyczyny
i skutku(np. nastêpuj¹cych po sobie i wynikaj¹cych z siebie faktów). Na psychologicznej analizie danych spostrze¿eniowych opar³ ten brytyjski empirysta swoj¹ krytykê
przyczynowoœci. Relacja miêdzy przyczyn¹ i skutkiem
nie tkwi w obiektywnym œwiecie, jak twierdzi filozof,
lecz stanowi rezultat pracy umys³u w postaci asocjacji
obserwowanego nastêpstwa po sobie obiektów w œwiecie. Przyzwyczajenie to , traktuje siê jako relacjê i przypisuje siê j¹ przyrodzie. Pojêcie przyczynowoœci ma zatem sw¹ genezê w obserwacji nastêpstwa po sobie obiektów i psychologicznej interpretacji tego nastêpstwa.
A oto definicja Hume'a: Mo¿emy okreœliæ przyczynê
jako przedmiot, po którym nastêpuje inny, przy czym po
wszystkich przedmiotach podobnych do pierwszego naROK XVIII, ANEKS DO NR 1-4 (118-121) 2008

stêpuj¹ przedmioty podobne do drugiego21. Autor stwierdzi³ tu, ¿e stosunek przyczynowy jest prawid³owym nastêpstwem zjawisk. Trudno z tym siê zgodziæ, gdy¿ nie
uznajemy za wiêŸ przyczynow¹ w nastêpstwie dnia po
nocy. Na bazie rozwa¿añ Hume'a nie mo¿na równie¿ zrekonstruowaæ pojêcia realnej przyczynowoœci, a to dlatego, ¿e empirysta brytyjski nie uznaje obiektywnych relacji przestrzennych i czasowych miêdzy indywidualnymi
obiektami przyrody. Relacjom tym bowiem przypisuje
tylko aspekt psychologiczny (skojarzenie, przyzwyczajenie itp. ). Ten psychologizm poznawczy sta³ siê przyczyn¹ agnostycyzmu i sceptycyzmu tego kierunku fenomenalistycznego.
Do tradycji fenomenalistycznej o orientacji pozytywistycznej nale¿¹ równie¿: Compte, Mille, Spencer i in.
Z nurtu zaœ neokantowskiego wywodz¹ siê (Helmholtz,
Fischer, Lange,Liebmann). Tradycjê tê buduj¹: Szko³a
Marburska (Cohen, Natoporp), empiriokrytycy (Avenarius, Mach), empiryczny idealizm (Brodley), metafizycy
doœwiadczalni (Abramowski), analitycy (Moore, Russell,
Broad, Ayer – traktuj¹cy fenomenologiê jako rozwi¹zanie lingwistyczne, a nie rzeczowe), subiektywizuj¹cy kierunek empirycystyczny (Person, Briggman), idea ekstrapolacji na czynniki nieobserwowalne (Reichenbach – interfenomeny, Hempel) stany rzeczy wskazywane przez
tzw. kontrfaktyczne okresy warunkowe lub irracjonalne
zdania warunkowe (Stegmuller). Fenomenalizm tych autorów jest przeciwstawn¹ koncepcj¹ definiowania pojêcia przyczynowoœci w stosunku do substancjalistycznego sposobu jej rozumienia. Jednak ta przeciwstawnoœæ
przebiega w p³aszczyŸnie subiektywistycznej wzglêdnie
subiektywizuj¹cej. Taki stan rzeczy jest podyktowany
mentalistycznym paradygmatem filozoficznym. Do niego nale¿y równie¿ fenomenologia, generuj¹ca sobie w³aœciw¹ koncepcjê przyczynowoœci.

3. Fenomenologiczna teoria przyczynowoœci
Za ojca tego kierunku zwyk³o siê uwa¿aæ Edmunda
Husserla (1859-1938). Istotnym rysem metody fenomenologicznej jest redukcja. U Husserla wyst¹pi³y dwa typy
redukcji: eidetyczna i trascendedentalna. Pierwsza prowadzi do uchwycenia istoty przedmiotów, druga jest operacj¹, która udostêpnia nam czyst¹ œwiadomoœæ. Redukcja ta prowadzi, u póŸnego Husserla, do radykalnego
ograniczenia dziedziny badañ w kierunku czystej œwiadomoœci i jej noematów. Fenomenologia musi dokonaæ
równie¿ apoche (ujmowanie w nawias naturalne nastawienie wobec œwiata), redukcji fenomenologicznej (zawiesiæ s¹d o istnieniu obiektów œwiadomoœci). Na uzyskane w ten sposób “Ja” transcendentalne nie mo¿na ju¿
na³o¿yæ nawiasu redukcji. Tylko taki podmiot transcendentalny winien byæ absolutny. Natomiast œwiat przestrzenno-czasowy, aczkolwiek istnieje, bytuje z uwagi na
ten podmiot jako jednostkê sensu.
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Logika zajmuje siê tym, co domniemane w aktach,
a nie samymi aktami. Obiekty œwiadomoœci pojawiaj¹ siê
nam i s¹ „fenomenami”. Akty zaœ fizyczne doœwiadczamy. Akty psychiczne, poddane refleksji staj¹ siê fenomenami. Przestaj¹ ju¿ byæ aktami doœwiadczanymi. Historyczne czy przyczynowe wyjaœnianie genezy naszej œwiadomoœci usuniêto jako fragment „nastawienia naturalnego”. Zajmuj¹c siê eidetyczn¹ historycznoœci¹ œwiadomoœci, rodzi to podejrzenie, czy naprawdê zmierza siê do
„rzeczy samych” (bez za³o¿eñ). Husserl uwa¿a, ¿e „œwiat
¿ycia” albo „œwiat prze¿ywany” zosta³ zaniedbany przez
Kanta. Huserlowskie ujêcie „œwiata ¿ycia” zachowuje coœ
z metody eidetycznej, chocia¿ M. Merleau-Ponty uwa¿a,
¿e twórca fenomenologii odszed³ od swego dotychczasowego stanowiska. W fenomenologicznej refleksji Husserla ca³y œwiat przestrzenno-czasowy zosta³ wziêty w nawias na drodze metody transcendentalnej, a termin „fenomen”, otrzymawszy sens mentalistyczny, jako konstrukt umys³u, zosta³ tylko obiektem œwiadomoœci, zatem problem przyczynowoœci sta³ siê bezprzedmiotowy. Zaistnieje on jednak u twórcy fenomenologii szko³y krakowskiej.
Roman Ingarden (1893-1970) przyj¹³ od swego mistrza redukcjê eidetyczn¹ (ogl¹d istoty, idealizuj¹ca abstrakcja, ideacja), natomiast redukcjê transcendentaln¹
odrzuci³ (zw³aszcza w wersji radykalnej), w myœl, której
noematy mia³yby pochodziæ od czystej œwiadomoœci (idealizm). Uzyskana w ogl¹dzie eidetycznym wiedza informuje o zwi¹zkach koniecznych miêdzy czystymi jakoœciami, które – ju¿ jako ukonkretnione w sposób idealny
w ideach (z zachowaniem odnoœnych zwi¹zków) – wyznaczaj¹ zwi¹zki bytowe w obrêbie realnych przedmiotów, mog¹cych podpadaæ pod dane idee. Filozof krakowski dopuszcza stosowanie redukcji, ale pod warunkiem,
¿e traktuje siê j¹ jako zabieg metodyczny, który bêdzie
odwo³any w okreœlonym momencie, a mianowicie w takim, gdy ukoñczy siê badanie na temat sensu istnienia.
Winno siê wówczas pytaæ o samo istnienie i podobnie,
gdy odbêdzie siê analiza nad sensem przedmiotu, nale¿y
podj¹æ pytanie w stosunku do samego przedmiotu.
U podstaw filozofii spoczywa ontologia, która decyduje o jednoœci ca³ej dziedziny filozofii. Ontologia jest:
1) filozoficzn¹ nauk¹ aprioryczn¹, niezale¿n¹ od spostrze¿enia zewnêtrznego i wewnêtrznego, a tym samym oparta wy³¹cznie na ogl¹dzie eidetycznym,
2) niezale¿n¹ od ¿adnych twierdzeñ o faktach;
3) niezale¿n¹ równie¿ od pozosta³ych nauk, którym jednak dostarcza najbardziej fundamentalnych przes³anek.
Fenomenolog krakowski na kanwie filozofii mentalistycznej formu³uje koncepcjê przyczynowoœci. Teoria przyczynowoœci powi¹zana jest tu poœrednio z takimi zagadnieniami jak: bytowa pochodnoœæ22 (pierwotnoœæ bytowa), odpowiedzialnoœæ (Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków
1972) i wolnoœæ23, która jest zwi¹zana z wystêpowaniem
systemów wzglêdnie izolowanych. Wed³ug Ingardena
wiêŸ przyczynowa jest to zwi¹zek miêdzy dwoma cz³o-
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nami (elementami), z których jeden, nazywany przyczyn¹
wytwarza drugi cz³on, zwany skutkiem24 wtedy i tylko
wtedy, gdy:
l. Przyczyna i skutek s¹ indywidualnie ró¿ne miêdzy sob¹.
2. Przyczyna jest bytem niezupe³nym i warunkuje skutek
(„wytwarza”, „ powo³uje do istnienia”, „wprowadza
go w byt”), ale nastêpnik nie warunkuje poprzednika.
3. Przyczyna i skutek (pod wzglêdem formy) s¹ zdarzeniami lub procesami (Spór o istnienie..., s. 45).
4. Przyczyna i skutek s¹ równoczesne25.
5. Przyczyna i skutek s¹ cz³onami realnymi; gdy zaistnieje poprzednik, równoczeœnie wymusza zaistnienie
bytowoœci nastêpnika26.
Œwiat realny jest spójnym systemem, obejmuj¹cym przedmioty, trwaj¹ce w czasie, procesy i zdarzenia. Wymagany jest tu czynnik, który ³¹czy³by wszystkie jego elementy.
Ingarden wskazuje na dwie mo¿liwoœci: pole si³ (temat
nieopracowany) oraz zwi¹zki przyczynowe. Czynnki te
wyznaczone s¹ przez formê i materiê przedmiotów realnych. W strukturze przedmiotów realnych nale¿y wiêc
szukaæ „ostatecznej wewn¹trz œwiatowej podstawy jednoœci œwiata”. Przedmiot jako element œwiata jest systemem wzglêdnie izolowanym; wymagania stawiane zdarzeniu musz¹ byæ spe³nione przez jego najbli¿sze skutki
i przyczyny (zasada adekwatnoœci); ka¿dy przedmiot indywidualny istniej¹cy w œwiecie, bez wglêdu na to jakiego rzêdu, jest w jakiœ sposób powi¹zany z czymœ z odpowiedniej reszty œwiata (zasada jednoœci)27; w œwiecie istniej¹ uk³ady wzglêdnie izolowane; w œwiecie zachodz¹
zwi¹zki przyczynowe (wszystko ze wszystkim i w ka¿dej chwili coœ z czymœ); uporz¹dkowane teraŸniejszoœci
zdarzeñ œwiata tworz¹ jego ci¹g³oœæ. Œwiat realny jest
spójnym systemem, który obejmuje przedmioty trwaj¹ce
w czasie. Istotnym rysem teorii przyczynowoœci u Ingardena jest koncepcja równoczesnoœci w bezpoœrednim
zwi¹zku przyczynowym. Jest ona wyraŸnie odmienna
w stosunku do ujêæ tego zagadnienia w teoriach fenomenistycznych w obszarze nauk szczegó³owych.

4. Pojêcie przyczynowoœci w ujêciach
fenomenistycznych
Terminem „fenomenizm” mo¿na by obj¹æ kierunki
filozoficzne – z zakresu filozofii podmiotu, jak i teorie
nauki, podkreœlaj¹c przy tym, ¿e jest to dziedzina filozoficzna lub naukowa. I tak by³by to fenomenizm filozoficzny, obejmuj¹cy swym zakresem: a) fenomenalizm
i b) fenomenologiê oraz fenomenizm naukowy, dziel¹cy
siê na: a) empiriologiczny i b) ontologizuj¹cy. Ze wzglêdów historycznych zosta³y u¿yte nazwy nieomal¿e klasyczne: fenomenalizm i fenomenologia, w kontekœcie rozwa¿añ alternatywnych w stosunku do substancjalizmu
w podjêtym rozwa¿aniu o przyczynowoœci w sensie ogólnoprzyrodniczym, a w szczególnoœci biologicznym.
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Za ks. prof. K. K³ósakiem, zostan¹ podjête rozwa¿ania, g³ównie przedstawione w dziele: „Z teorii i metodologii filozofii przyrody”, a odnosz¹ce siê do ontologizuj¹cej i empiriologicznej teorii nauki. Ontologizuj¹ca koncepcja nauki mo¿e siê przejawiaæ w ten sposób, ¿e poznanie przyrodnicze w pewnym momencie przechodzi
w refleksjê filozoficzn¹ lub poznanie przyrodnicze zale¿ne od filozofii na wzór czynnika reguluj¹cego, wzglêdnie zak³ada siê mo¿liwoœæ wyprowadzania wniosków filozoficznych ze zdañ nauki oraz wreszcie zdania naukowe interpretuje siê w tezach filozoficznych, ze wzglêdu
na przyjête twierdzenia ontologiczne, dla zachowania
ca³oœci systemu nauk szczegó³owych w procedurze t³umaczenia œwiata. Jest to cena za maksymalizm poznawczy. Empiriologiczna zaœ teoria nauki kieruje siê epistemologicznymi i metodologicznymi postulatami rozwoju
wiedzy empirycznej o otaczaj¹cym nas œwiecie. W przypadku tych rozwa¿añ nie sposób pomin¹æ sprawy naukowej refleksji, o statusie samodzielnej dyscypliny, nazwanej przez Autora, wymienionego tu studium, jako „fenomenologia empiryczna”. Tytu³em przyk³adu, zostan¹
uwzglêdnione dwie wielkie teorie œwiata, które powsta³y
niezale¿nie od siebie na bazie nauki i w kontekœcie doktryny chrzeœcijañskiej. A s¹ to teorie rozwoju kosmosu:
Teilharda de Chardin i Boles³awa Gaweckiego (Dla unikniêcia idealizacji myœli autorów zostan¹ przytoczone d³u¿sze ich wypowiedzi).

4. 1. Ontologizuj¹ce pojêcie przyczynowoœci
u Teilharda de Chardin
Teilhard de Chardin (1881-1955) w totalnym ujêciu
rzeczywistoœci, danej w metodach naukowych, wyartyku³owa³ pojêcie zjawiska na kanwie empiriologicznej
nauki o kosmosie i o cz³owieku. W tej gigantycznej syntezie francuski antropolog uczyni³ cz³owieka punktem
centralnym ca³ego kosmosu (kosmologiczna zasada antropiczna). Ukaza³ to w aspekcie zjawiskowym, twierdz¹c, ¿e widzi cz³owieka, jako fenomen, ale zarazem jako
ca³y fenomen. Teilhard zatem, poznaj¹c jednostkê ludzk¹,
jako (tylko) fenomen, to widzi j¹ z perspektywy powstania kosmosu (mikroredukcjonizm). Myœl tê wyra¿a S³aba Zasada Antropiczna, która mówi, ¿e nasze istnienie
nak³ada ostre rygory na typ Wszechœwiata, jaki mo¿emy
zaobserwowaæ28. Uznaj¹c zaœ cz³owieka, jako naukow¹
perspektywê poznania wszechœwiata, to widzi go jako ca³y
fenomen (makroredukcjonizm). „Wszechœwiat bardziej
ni¿ teorie naukowe i jêzyki formalne [...] – mówi Miros³aw Zabierowski – gwarantuje poznanie, i do niego, do
poznania powo³uje cz³owieka; cz³owiek nie stoi we
Wszechœwiecie zagubiony i bez ¿adnych sposobów poznawania zasad œwiata"29. Rozwijaj¹c myœl tej wypowiedzi,
dochodzimy do Silnej Zasady Antropicznej, sformu³owanej przez J. A. Wheelera (w myœl teorii „uczestnicz¹ROK XVIII, ANEKS DO NR 1-4 (118-121) 2008

cego Wszechœwiata”): podobnie jak obserwator jest konieczny (essential) do powstania Wszechœwiata, tak
Wszechœwiat jest konieczny do powstania obserwatora30.
W „uczestnicz¹cym Wszechœwiecie” wheelerowskim pojawienie siê obserwatora jest przyczyn¹ (racj¹) powstania Wszechœwiata, analogicznie w ewolucji Wszechœwiata
u Teilharda istnienie Omegi jest przyczyn¹ (racj¹) pojawienia siê cz³owieka, a tym samym Kosmosu. Z tego to
powodu mo¿na przypisaæ teilhardowskiej fenomenologii rozwoju, w³aœciwoœæ ,,uczestnicz¹cej ewolucji”. Omegaln¹ fenomenologiê ewolucji Teilharda de Chardain
mo¿na traktowaæ jako uogólnienie wheelerowskiej teorii
„uczestnicz¹cego Wszechœwiata”. W tej „uczestnicz¹cej
ewolucji Wszechœwiata" istnieje te¿ kierunek odwrotny,
gdzie istnienie nasze i Omegi nak³ada ostre regu³y zachowañ na wszechdzieje Œwiata, jakie mo¿emy poznawaæ od pierwotnego Wielkiego Wybuchu, a¿ do koñca
czasów.
Kosmologiczna narracja o Wielkim Wybuchu akcentuje fakt, ¿e by³ on kontrolowamy. Gdyby ta eksplozja
by³a zbyt mocna – materia œwiata nie zd¹¿y³aby ukonstytuowaæ siê w cia³a kosmiczne. Jeœli by zaœ ów wybuch
by³ za s³aby, to pierwotny stan tej energio-materii cofn¹³by siê do formy pierwotnej kuli gazu nuklearnego, wówczas œwiat by nie zaistnia³. Zatem Wielki Wybuch Pierwotny by³ taki, by móg³ zaistnieæ kosmos, a w nim cz³owiek (zasada antropiczna). Zatem pe³ny opis Pierwotnego Wybuchu domaga siê uznania zasady antropicznej.
Wielki Wybuch zapocz¹tkowa³ uczestnictwo ewolucji kosmicznej w powstaniu cz³owieka.
Francuski myœliciel nie tylko relacjonuje stan badañ
naukowych, ale postuluje, ¿e nale¿y uwzglêdniæ wszystkie prawa i zasady, jakie rz¹dz¹ Wszechœwiatem, jako
ca³oœci¹. Powtarzam – mówi Teilhard – moim jedynym
celem [...] jest [...] to, ¿e staram siê widzieæ, [...] jednorodn¹ i spójn¹ perspektywê obejmuj¹c¹ wszystkie dane
doœwiadczenia, w³¹cznie z cz³owiekiem. Ca³oœæ, która siê
rozwija31. Wszechœwiat znalaz³ swoje uzasadnienie w kosmologicznej zasadzie antropicznej. Natomiast cz³owiek
u Teilharda odszuka³ swoje usprawiedliwienie w Zasadzie Chrystycznej w punkcie Omega. Bez Zasady Chrystycznej nie mo¿na zrozumieæ cz³owieka i wszechœwiata. Punkt Omega kontroluje bowiem ca³¹ ewolucjê
wszechœwiata, przezwyciê¿aj¹c tendencjê odwracalnoœci
ewolucji w odleg³ej chwili Pierwotnego Wybuchu kosmosu oraz pokonuj¹c sta³¹ tendencjê wzrostu entropii we
wszechœwiecie. Otó¿ w³aœnie te dwa ograniczenia (oddalenie w czasie i zniszczalnoœæ) s¹, wed³ug mnie, nie do
pogodzenia z natur¹ i funkcj¹ Omegi. Chcia³bym – pisze
Teilhard – pokazaæ, ¿e mamy dwie oczywiste racje, aby
siê od nich kolejno uwolniæ – jedn¹ jest mi³oœæ, drug¹ –
przetrwanie ¿ycia32.
Omegalnej ewolucji przys³uguj¹ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
1. Zawiera ona ca³¹ zró¿nicowan¹ rzeczywistoœæ w jednoœci z cz³owiekiem u jej szczytu.
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2. Rz¹dzi siê ona zasad¹ nieci¹g³oœci przez ci¹g³oœæ.
3. Biegnie ona od ró¿norodnoœci nie uporz¹dkowanej do
ró¿norodnoœci uporz¹dkowanej po drodze progów co
raz to nowych form taksonomicznych.
4. Charakteryzuje siê ona nieustannym wzrostem z³o¿onoœci, czyli kompleksyfikacj¹, czemu towarzyszy
wzrost „œwiadomoœci".
5. Ruch ewolucyjny jest ukierunkowany i zmierza ci¹gle
do punktu spotkañ miêdzy nurtami (konwergencja).
6. Przesuwa siê ten ruch kosmiczny od mnogoœci do jednoœci, od rozproszenia do unifikacji, od obszarów peryferyjnych na teren centralny, od stanu inicjalnego
do stanu finalnego.
Wszechœwiat jako ca³oœæ rozwija³ siê organicznie na
drodze genetycznych etapów takich jak:
1. Kosmogeneza (narodziny Wszechœwiata z pramaterii
w stanie mnogoœciowym).
2. Geogeneza (prewitalizacja).
3. Biogeneza (witalizacja).
4. Psychogeneza (psychizacja biotopu – stan œwiadomoœci przedrefleksyjnej).
5. Antropogeneza (hominizacja biotopu – kreacjonistyczny stan indywidualnej œwiadomoœci refleksyjnej).
6. Noogeneza (humanizacja biotopu – ogólnocywilizacyjny stan œwiadomoœci refleksyjnej ludzkoœci).
7. Chrystogeneza (chrystyfikacja biotopu – genetycznych
etapów antropicznych form ewolucji w stale istniej¹cym punkcie Omega ).
8. Teogeneza (diwinizacja biotopu – genetycznych faz
antropicznych ewolucji wszechœwiata, jako wszystko
w Bogu – Osobie).
Ca³a genetyczna struktura ewolucji Wszechœwiata jest
zatem nieodwracalna. Albowiem w myœl Silnej Zasady
Antropicznej, jak utrzymuje J. D. Barrow i F. J. Tipler:
rozumne (inteligent) przetwarzanie informacji musi wyst¹piæ we Wszechœwiecie, nieodwracalnoœæ skoro ju¿
wyst¹pi, musi trwaæ wiecznie33. Tê nieodwracalnoœæ
Wszechdziejów kontroluje ponadto Chrystyczny Punkt
Omega na drodze mi³oœci, czyli przyci¹gania do siebie
ewolucji Wszechœwiata jako ca³oœci. „Aby móc w najwy¿szym stopniu – mówi Teilhard de Chardin – przyci¹gn¹æ do siebie, Omega musi byæ ju¿ w najwy¿szym stopniu obecna34. W tej wypowiedzi, w kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ, zawiera siê ontologizuj¹ca zasada omegalna w teilhardowskiej fenomenologii ewolucji. W najogólniejszym ujêciu, realistyczna ta zasada o biotycznym
ruchu wstêpuj¹cym, mo¿e przyj¹æ nasêpujac¹ formê: „Nic
nie mo¿e pojawiæ siê w obrêbie przyrody, co naruszy³oby hierarchiczne kierunki omegalnej ewolucji wszechœwiata jako ca³oœci: 1 od nieskoñczenie ma³ego (np.
kwark) do nieskoñczenie wielkiego(kosmos jako ca³oœæ)
oraz 2. od nieskoñczenie prostego (np. j¹dro atomowe)
do nieskoñczenie z³o¿onego(np. cywilizacje inteligentnych istot œwiata). Drug¹ zasad¹, która leg³a u podstaw
tej fenomenologii ewolucji jest zasada filetyczna, która
g³osi: Nic nie wystêpuje w obszarze kosmosu, co nie po-
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jawi³oby siê ju¿ na samym pocz¹tku w postaci odpowiednich antecedensów. Filetyczna ta zasada koresponduje
z siln¹ zasad¹ antropiczn¹ w ujêciu B. Cartera: Wszechœwiat (a wiêc równie¿ podstawowe parametry fizyczne,
które go charakteryzuj¹) musi byæ taki, aby na pewnym
etapie jego rozwoju pojawi³ siê cz³owiek-obserwator35.
Obie te zasady wyznaczaj¹ sposób analiz zwi¹zku przyczynowego w fenomenologii ewolucji teilhardowskiej.
Zale¿noœæ ta wystêpuje pomiêdzy cz³onami zjawiskowymi, które maj¹ sobie w³aœciw¹ konceptualizacjê fenomenologiczn¹ w odniesieniu do relacji przyczynowej w kontekœcie, analizowanych ju¿ zasad filetycznych. Refleksje te
ju¿ w tej chwili naprowadzaj¹ na myœl sugestiê, ¿e relacji
przyczynowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
1) nastêpstwo czaso-przestrzenne (konfiguracje przestrzenne zmieniaj¹ siê wed³ug strza³ki czasu),
2) hierarchicznoœæ dynamicznych struktur (od najmniejszego do najwiêkszego oraz od najprostszego do najbardziej z³o¿onego),
3) nieodwracalnoœæ nastêpstw genetycznych (geneza
przed histori¹),
4) ewolucyjnoœæ wzrostu z³o¿onoœci – œwiadomoœci (od
kosmosu do cz³owieka),
5) przechodnioœæ w jednoœci z ca³ym wszechœwiatem
w koncentrycznej ewolucji Omegalnej.
Relacje przyczynowe przebiegaj¹ miêdzy zjawiskami.
Konceptualizacja zjawiska u Teilharda wydaje siê byæ
spraw¹ bardzo z³o¿on¹. Sk³ada siê ono z warstwy empirycznej. Jest ona bowiem dana w metodach: obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz w rozumowaniach uogólniaj¹cych nauk szczegó³owych: hipotezy, prawa, teorie,
zasady (nauki nomotetyczne) oraz w metodach kosmologicznych: ekstrapolacyjnych i hipotetyczno-dedukcyjnych i w metodach opisowych: geologicznych i paleobiologicznych – ogólnie historycznych (nauki idiograficzne). Ponadto wystêpuje tu p³aszczyzna ontologiczna w postaci „wnêtrza rzeczy” oraz Omegi. Przyjêty tu ontologiczny aspekt zjawiska dope³nia naukowy obraz œwiata,
jako ca³oœci, a holistyczna wizja œwiata pe³ni dziœ rolê
heurystycznego programu badawczego np. zasada antropiczna w kosmologii naukowej. Nale¿y dodaæ, ¿e ten
obraz jest zwarty logicznie, a jego konsekwencje nie s¹
sprzeczne z nauk¹, wrêcz przeciwnie – promuj¹ klasyczny ethos w nauce i w ca³ej ludzkiej kulturze. Pojêcie zaœ
przyczynowoœci, pochodne z tej wizji œwiata, spe³nia te
same warunki epistemologiczno-metodologiczne, co
empiryczna fenomenologia myœliciela francuskiego. Ze
wzglêdu w³aœnie na ten stan rzeczy nale¿y nazwaæ empiryczn¹ fenomenologiê Teilharda, jako „ontologizuj¹c¹”.
Fenomenologia Teilharda de Chardin, badaj¹c zjawiska przyrody, nie nawi¹zuje do filozofii przedmiotu (np.
œw. Tomasz), ani do filozofii podmiotu o tradycji fenomenalistycznej (np. I. Kant, D. Hume), jak równie¿ do
nurtu fenomenalogicznego E. Husserla, Merleau-Ponty'ego czy do szko³y z tego kierunku, a mianowicie R. Ingardena, lecz pozostaje na gruncie empirycznym przy
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za³o¿eniu ontologizuj¹cej koncepcji nauki, z racji przyjêtej osobliwoœci „wnêtrza rzeczy” i „Omegalnej” wizji
ewolucji kosmosu. Nie nawi¹zuje francuski uczony do
paradygmatu metafizycznego, gdy¿ jak sam stwierdza,
¿e ta hiperfizyka nie jest metafizyk¹36. Jest ona bowiem
fenomenologi¹ przyrodnicz¹, pe³ni¹c¹ pozytywne zadanie – stwierdza ks. K³ósak – przy kszta³towaniu syntetycznego obrazu kosmosu, [...] w oparciu o doœwiadczenie kolejnoœci czasowej „fenomenów”, rozumianych po
linii realizmu gnozeologicznego i metafizycznego jako
zjawiska w ujêciu zasadniczo przyrodniczym, a wiêc
w ujêciu, przy którym chodzi g³ównie o dane stwierdzone metodami badañ nauk przyrodniczych i wyra¿one
w ³¹cznoœci z teoriami i hipotezami tych nauk oraz ze
wspó³udzia³em wprowadzonych przez nie konwencji i ró¿nych form myœlowych, jakie rozwinê³y siê historycznie
w trakcie badañ naukowych37. Tak pojête teoretyczne zadanie kauzalne zasadniczo ró¿ni siê od zadania, jakie podjêli filozofowie z nurtu substancjalistycznego oraz z kierunku fenomenalistycznego i fenomenologicznego.

4. 2. Boles³awa Gaweckiego empiriologiczna
teoria przyczynowoœci
Niezale¿nie od Teilharda, u nas w Polsce, stworzy³
podobn¹ fenomenologiê rozwoju œwiata Boles³aw Gawecki. Profesor z Warszawy za³o¿y³, ¿e „energia psychiczna” wystêpuje w ³¹cznoœci z „energi¹ fizyczn¹ i odwrotnie”. To co istnieje samodzielnie, substancjalnie sprowadza siê w ostatecznoœci do po³¹czeñ energii fizycznej
z psychiczn¹ w zindywidualizowanej postaci oœrodków
psychosomatycznych. Wszystko, co istnieje substancjalnie – zdaniem Gaweckiego – sprowadza siê w tym pogl¹dzie do psychosomatycznych skupieñ zdolnoœci dzia³ania38. Œwiat jako ca³oœæ jest uk³adem organizmalnym, z³o¿onym z psychosomatycznych oœrodków energii, podlegaj¹cych ci¹g³ej ewolucji ukierunkowanej i postêpowej.
Autor w procesie tej ewolucji wyró¿nia hierarchiczne
prawid³owoœci stawania siê œwiata, jako ca³oœci organicznej. Ma ona strukturê poziomow¹:
1) podstawowy poziom buduj¹ nieo¿ywione oœrodki energetyczne o tendencjach zachowañ chaotycznych –
konglomeraty(np. lotne i p³ynne stany materii),
2) nieo¿ywione oœrodki energetyczne o tendencjach organizacyjnych – aglomeraty (np. kryszta³y),
3) o¿ywione oœrodki energetyczne o przewadze energii
psychicznej nad fizyczn¹:
a) uk³ady o¿ywione nieœwiadome – œwiat roœlin,
b) systemy o¿ywione i œwiadome, ale przedrefleksyjne – œwiat zwierz¹t,
c) uk³ady o¿ywione i œwiadome, ale ju¿ refleksyjne œwiat ludzki:
ca) œwiat ludzki bywa bierny (bez³ad moralny) –
z³o,
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cb) œwiat ludzki bywa równie¿ aktywny (³ad moralny) – dobro.
Pomiêdzy poszczególnymi poziomami organizacyjnymi wystêpuje przejœcie ci¹g³e, czyli bez ¿adnych luk.
Najwy¿szym bytem jest wszechœwiat, jako psychosomatyczny oœrodek energii, który zawiera w sobie ca³y byt
substancjalny wiêc wszystko co istnieje samo w sobie.
„Wszechœwiat jest cia³em Boga – Osoby. Organizacyjne
te prawid³owoœci rozwoju wywodz¹ siê z przyjêtego za³o¿enia, które leg³o u podstaw systemu. Prof. Gawecki
pisze wprost:
Sprowadzalnoœæ rzeczywistoœci do odrêbnych psychosomatycznych oœrodków energii jest pierwszym podstawowym za³o¿eniem mojej ontologii39. Ewolucyjne te prawid³owoœci s¹ dialektycznym nastêpstwem œcierania siê
dwu przeciwstawnych tendencji w dziejach wszechœwiata: „wzrost entropii i wzrost organizacji”.
Mówi o tym kolejny postulat Gaweckiego: Drugie
za³o¿enie podstawowe brzmi: dzia³anie oœrodka energetycznego jest wypadkow¹ pewnego rodzaju walki, wspó³zawodnictwa, œcierania siê ze sob¹ dwu przeciwstawnych
tendencji rozwojowych charakteryzuj¹cych dynamicznie
oba rodzaje energii fizyczn¹ i psychiczn¹. Œwiat jako ca³oœæ nie jest mechanizmem, lecz organizmem40. W œwiecie organicznym wystêpuje zdolnoœæ do skupiania energii fizycznej, o tendencjach do: bez³adu, dyssypacji, rozpraszania siê u¿ytecznych form tej energii (np. promieniowanie). Tê zdolnoœæ nazywamy energi¹ psychiczn¹.
Przejawia siê ona w procesach samorzutnoœci, niezale¿noœci i to tym bardziej im wy¿szy stopieñ bioorganizacji
posiada organizm. Oprócz kierunku rozwoju wykrytego
przez fizyków istnieje inny kierunek, który siê charakteryzuje przez d¹¿noœæ do skupienia energii i osi¹gania
wy¿szego stopnia stanu materii, który nazywamy „organizacj¹”. Obok zasady fizyki: „energia d¹¿y do maximum” staje zasada metafizyki: „organizacja œwiata d¹¿y
do optimum”. Œcieranie siê tych dwu przeciwstawnych
tendencji rozwojowych, daje obraz kosmicznego dynamizmu. Niezliczone oœrodki psychosomatyczne, przechodz¹c do coraz wy¿szych stopni organizacji na drodze pokonywania ró¿nych form rozproszenia energii (wzrost
entropii), buduj¹c hierarchiê bytów41. W tej hierarchii bytów „Wszechœwiat stanowi ca³oœæ najwy¿sz¹”. [...] rozwija siê stale w d¹¿eniu do doskona³oœci zupe³nej" (s.
172). Ten teleologiczny kierunek rozwoju wszechœwiata
jest usprawiedliwiony przyczynow¹ koncepcj¹ rozwoju
œwiata na bazie œcierania siê dwu przeciwstawnych typów energii: „wzrostu entropii i wzrostu negentropii".
Szczêœcie cz³owieka le¿y w uporz¹dkowanej mi³oœci
siebie i bliŸniego, czyli w wewnêtrznym i zewnêtrznym
³adzie duchowym, a wolnoœæ zaœ sprowadza siê do utrwalania motywów kieruj¹cych dzia³aniem i postêpowaniem
na drodze ku obranym celom, mimo chaosu w otoczeniu.
Kosmos w rozwoju organizacyjnym i ludzkoœæ aktywna
w realizacji dobra, zmierzaj¹c do stanu doskona³ego s¹
cia³em Chrystusa, znanego z Objawienia.
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Ca³¹ rzeczywistoœæ zjawiskow¹ poznajemy poprzez
rzeczy dla nas, które s¹ przejawem bezpoœrednio naszemu poznaniu niedostêpnych rzeczy w sobie. Postrzegaj¹c rzeczy dla nas, ogl¹damy rzeczy w sobie poprzez zas³onê naszej psychofizycznej organizacji, naszego ustroju. ,,Istnienie rzeczy w sobie nazywamy istnieniem substancjalnym, a ogó³ rzeczy w sobie nazywamy rzeczywistoœci¹. [...] Przedmiotem badania nauk realnych (przyrodniczych i humanistycznych) jest konkretny ludzki
œwiat rzeczywisty; ontolog tworzy hipotezy dotycz¹ce
rzeczywistoœci (œwiata „w sobie”). Koncepcja zjawiska42
tj. fenomenu pozostaje w relacji do rzeczy w sobie:
l. „Rzeczy dla nas” s¹ przejawami, czyli zjawiskami
„rzeczy w sobie”, niedostêpnych naszemu poznaniu.
2. „Rzeczy dla nas” zjawiaj¹ siê naszym organom zmys³owym, powsta³ych na drodze antropogenezy.
3. „Rzeczy dla nas”, jako zjawiska, s¹ dane w metodach
nauk przyrodniczych (dane obserwacyjne, eksperymentalne, konceptualizacja, stawianie hipotez, falsyfikacja, formowanie praw, budowanie teorii) i humanistycznych (zbieranie materia³ów, analiza i synteza).
4. Ujmuj¹c „rzeczy dla nas” w metodach nauk szczegó³owych, ogl¹damy „rzeczy w sobie” poprzez zas³onê
naszej psychofizycznej organizacji, naszego ustroju.
5. „Rzeczy same w sobie” s¹ bezjakoœciowe.
6. Œwiat jakoœci jest funkcj¹ anatomii i fizjologii naszych
zmys³ów.
7. Istnienie rzeczy w sobie jest istnieniem substancjalnym, ich ogó³ nazywamy rzeczywistoœci¹.
8. Przedmiotem badania nauk realnych (przyrodniczych
i humanistycznych) jest konkretny ludzki œwiat rzeczywisty.
9) Ontolog tworzy hipotezy dotycz¹ce rzeczywistoœci
(œwiata „w sobie”).
Rzeczy dla nas, tworz¹ zjawiskowy œwiat. Zjawiskiem
zaœ nazywamy „przejœcie od pewnego stanu uk³adu (S1)
do innego stanu tego uk³adu (Sn)”43. Na kanwie zjawiska
fizycznego Gawecki sformu³owa³ prawo przyczynowe.
Prawo to wi¹¿e psychosomatyczne oœrodki energetyczne: konglomeratywne i aglomeratywne w odpowiedni¹
ca³oœæ, ale jeszcze o bardzo niskim potencjale psychicznym. Do tego prawa Autor nie wprowadza terminów ze
swojej ontologii rozwoju. Formu³uje je w oparciu o terminy œciœle fizykalne, a s¹ nimi: uk³ad fizyczny, zjawisko fizyczne, zjawisko odwracalne i nieodwracalne. Uk³adem fizycznym nazywa siê ka¿dy „fragment przyrody,
czyli zbiór przedmiotów wyposa¿onych we w³asnoœci fizyczne, wyodrêbniony (izolowany) od reszty otaczaj¹cego nas œwiata pod pewnym wzglêdem, b¹dŸ to faktycznie, b¹dŸ to w myœli”44. Natomiast zjawiskiem „nazywamy przejœcie od pewnego stanu uk³adu (S1) do pewnego
innego stanu tego uk³adu (Sn) przez ci¹g stanów poœrednich (S2, S3, ..., Sn-1). Pierwszy wyraz (S1) ci¹gu nazywamy pocz¹tkiem zjawiska, ostatni (SN) – jego koñcem”.
Dalej Profesor analizuje strukturê samego zjawiska fizycznego, twierdz¹c: „Przejœcie od pewnego stanu
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Si (1 < i < n-1) do stanu nastêpnego [...] nazywamy stadium zjawiska. Przejœcie od stanu S1 do S2 nazywa siê
stadium pocz¹tkowym; przejœcie od Sn-1 do Sn – stadium
koñcowym zjawiska. Ka¿de stadium zjawiska (z³o¿onego) samo jest zjawiskiem (prostym). Twierdzenie to ju¿
postuluje ci¹g³oœæ zjawisk fizycznych. W teorii przyczynowoœci wyró¿nia siê cechê nieodwracalnoœci stosunku,
³¹cz¹cego przyczynê ze skutkiem. „Zjawisko – mówi
Autor – nazywamy odwracalnym, jeœli w jakikolwiek sposób mo¿na osi¹gn¹æ, by stan koñcowy zarówno uk³adu
jak jego otoczenia (odpowiednio ograniczonego) by³ po
odbyciu siê zjawiska dok³adnie taki sam jak stan pocz¹tkowy tego uk³adu z otoczeniem. Jeœli taki powrót do stanu pierwotnego jest nie do osi¹gniêcia, nazywamy zjawisko nieodwracalnym. Analiza tych pojêæ pozwoli³a Gaweckiemu precyzyjnie sformu³owaæ pojêcie relacji przyczynowej i jej cz³onów. Oto syntetyczne twierdzenia
o przyczynowoœci fizykalnej:
„I. Przyczyn¹ (fizyczn¹) czegoœ (jakiejœ zmiany B) jest
pewne zjawisko lub stadium pewnego zjawiska A, trwaj¹ce (odbywaj¹ce siê) przez czas skoñczony i stanowi¹ce
ca³oœæ niepodzieln¹ – takie, ¿e s¹ spe³nione wymagania
nastêpuj¹ce: (a) gdy A siê koñczy, bezpoœrednio zaczyna
siê B [pocz¹tkowa chwila B zlewa siê (jest identyczna)
z koñcow¹ chwil¹ A] (b) gdy A siê nie odby³o, B nie ma;
(c) koñcowa chwila B nie jest pocz¹tkow¹ chwil¹ zjawiska A1, ró¿ni¹cego siê od A wy³¹cznie po³o¿eniem (rozmieszczeniem) w przestrzeni i w czasie (inaczej mówi¹c:
B nie poci¹ga za sob¹ zjawiska „takiego samego” jak
zjawisko A, które B poprzedzi³o).
II. Pomiêdzy dwoma zjawiskami A i B (albo pomiêdzy
dwoma stadiami pewnego zjawiska lub pewnych zjawisk
fizycznych) stwierdzamy zwi¹zek przyczynowy i uwa¿amy A za przyczynê, a B za skutek, je¿eli zdarzenie siê A
stanowi warunek konieczny i wystarczaj¹cy zdarzenia siê
B (bezpoœrednio potem), ale odbycie siê B nie sprowadza
za sob¹ powtórzenia (jedynie w innej chwili i miejscu) A”45.
Prawo to uleg³o pewnej modyfikacji wobec relacji niedok³adnoœci Wernera Heisenberga, które g³osi³y, ¿e nie
mo¿na równoczeœnie z jednakow¹ dok³adnoœci¹ okreœliæ
wartoœci wspó³rzêdnych przestrzennych lub czasu zauwa¿enia danej cz¹stki i okreœlenia jej pêdu (lub energii).
Relacje te podwa¿y³y jednoznaczny schemat przewidywania tylko w determinizmie i spowodowa³y fakt, ¿e
Ludwik de Broglie poszerzy³ definicjê przyczynowoœci,
pisz¹c: „Rozwa¿my zjawisko A, po którym nastêpuje
zawsze któreœ ze zjawisk B1, B2, B3,... Je¿eli nadto ¿adne
ze zjawisk B1, B2, B3,... nie powstaje, jeœli nie powsta³o
A to mo¿na powiedzieæ, przyjmuj¹c rozszerzon¹ definicjê przyczynowoœci [kauzalizm], ¿e A jest przyczyn¹ zjawisk B1, B2, B3,..." (cyt. za B. Gaweckim, Zagadnienie...
s. l13). Zdaniem Gaweckiego formu³a ta mówi tylko
o zwi¹zku przyczynowym pomiêdzy zjawiskiem A i zjawiskami B1, B2, B3,... , natomiast nie opowiada siê za determinizmem, gdy¿ nie wystêpuje tu ju¿ schemat przewidywa-
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nia. „Kauzalizm – zdaniem Gaweckiego – nie ogranicza siê
[...] do przypadków œciœle deterministycznych, [...]"46.

4. 3. Empiriologiczne pojêcie przyczynowoœci
w analizach ks. K. K³ósaka
Do tej koncepcji przyczynowoœci nawi¹za³ ks. K³ósak, uogólniaj¹c j¹ o obszar nauk biologicznych i nauk
szczegó³owych o cz³owieku, formu³uj¹c równoczeœnie
pojêcie relacji przyczynowej oraz jej cz³onów w celu sformu³owania i uzasadnienia empiriologicznej teorii nauk.
Doprecyzujmy wiêc – pisze Filozof – empiriologiczn¹
teoriê szczegó³owych nauk o przyrodzie i o cz³owieku,
twierdz¹c, ¿e odpowiada jej najlepiej nastêpuj¹ce okreœlenie przyczyny wziêtej w ujêciu najogólniejszym, to jest
w tym, co z niej odnosi siê zarówno do przyrody nieo¿ywionej jak i o¿ywionej: „Przyczyn¹ w podanym ujêciu –
kontynuuje Autor – jest zjawisko A lub pewien zespó³ zjawisk A, które to zjawisko A lub ów zespó³ zjawisk A jest
stale warunkiem nie tylko wystarczaj¹cym, ale równie¿
koniecznym wyst¹pienia jednego, œciœle okreœlonego zjawiska B lub grupy œciœle okreœlonych zjawisk B (jak
w przypadku determinizmu zjawisk makroskopowych),
albo wyst¹pienia któregoœ, nie daj¹cego siê dok³adnie
przewidzieæ, spoœród wiêcej tylko lub mniej prawdopodobnych zjawisk jakiegoœ rodzaju, zjawisk B1, B2, B3,...
(jak w przypadku indeterminizmu zjawisk mikroskopowych, elementarnych) – przy czym pojawienie siê tego,
co zosta³o oznaczone przez B, albo przez B1 czy B2 lub
B3..., nie sprowadza za sob¹ pojawienia siê zjawiska A
albo zespo³u zjawisk A47.
Profesor wyprowadzi³ empiriologiczn¹ koncepcjê nauki z w³asnych analiz epistemologicznych i metodologicznych nad naukami przyrodniczymi. W analizach tych
Autor nawi¹za³ do licznych teoretyków nauk (Jacques
Maritain, Ferdynand Renoirte, Emil Simard i in) z racji
ich tezy, ¿e nauki te nie wychodz¹ we w³aœciwym sobie
poznaniu przyrody poza to, co jest dostêpne dla ich metod badawczych – a wiêc poza sferê zjawisk i wi¹¿¹cych
je relacji, tak, ¿e pomijaj¹ to, co mog³oby uchodziæ za
rozumian¹ filozoficznie istotê rzeczy, oraz przyczyny wziête w ujêciu filozoficznym, choæby to by³y przyczyny bli¿sze48. W dalszych analizach Autor wykazuje, ¿e chodzi
im, z racji podjêcia realizmu gnozjologiczego i metafizycznego, nie o coœ subiektywnego i o coœ, co przeciwstawia³oby siê rzeczy w sobie, jak to ma miejsce w kantowskiej teorii poznania interpretowanej jako fenomenalizm, ale o coœ obiektywnego, o taki czy inny aspekt realnie istniej¹cych przedmiotów, wyodrêbniony od ich istoty czy natury rozumianej filozoficznie po linii systemu
œw. Tomasza z Akwinu, [...] Celem dalszego wyjaœnienia
osnowy teorii empiriologicznej powiemy, ¿e – wed³ug niej
– w szczegó³owych naukach o przyrodzie, wziêtej razem
z cz³owiekiem, ujmuje siê zjawiska w ich wzajemnych reROK XVIII, ANEKS DO NR 1-4 (118-121) 2008

lacjach, a wiêc pod wzglêdem regularnoœci i powi¹zania, jakie wœród nich panuj¹ – tej regularnoœci i powi¹zania, które znajduj¹ swe wyra¿enie w stwierdzeniu uwarunkowañ przyczynowych, w formu³ach praw przyrody
oraz w ró¿nych teoriach"49. Fenomenologiê tê opar³ ks.
K³ósak na empiriologicznej teorii nauki o przyrodzie
i o cz³owieku, branego od strony biologicznej. „Pisz¹c
o empirycznej fenomenologii przyrody – mówi ks. Profesor – nie nawi¹zujê do ¿adnej wersji fenomenologii Edmunda Husserla. Fenomenologia, jak¹ mam na uwadze,
jest to fenomenologia empiryczna w znaczeniu genetycznym, epistemologicznym i metodologicznym. Jej celem jest
– kontynuuje Autor – wyra¿enie tego wszystkiego, co
szczegó³owe nauki realne maj¹ – przy u¿yciu swoich metod – dopowiedzenia o przyrodzie na u¿ytek refleksji filozoficznej 50. W fenomenologii tej uwzglêdnia siê istnienie realne, aczkolwiek w ujêciu empiriologicznym. Zachowuje siê równie¿ terminy logiczne i obserwacyjne oraz
te z terminów teoretycznych, które s¹ definiowalne przez
terminy obserwacyjne. Ponadto dokonuje siê tu swoistej
syntezy z osi¹gniêæ w nauce. Synteza ta wyra¿a siê w procedurze selekcji w p³aszczyŸnie empirycznego materia³u
treœciowego dla potrzeb refleksji filozoficznej w takich
dziedzinach jak: filozofia przyrody, filozofia cz³owieka
i filozofia Boga. Analizowana teoria rzeczywistoœci realnej jest jeszcze teori¹ naukow¹, gdy¿ w aspekcie epistemologicznym i metodologicznym mieœci siê w zupe³noœci w obrêbie nauk empiriologicznych. Rozpatrywana
przez nas <fenomenologia> jest wiêc w swej treœci ca³kowicie pozbawiona charakteru filozoficznego51, mimo,
¿e podejmuje analizy istotowe treœci nauk przyrodniczych.
Analizy te s¹ prób¹ dyskursywnego ustalenia na podstawie danych doœwiadczenia, co w procedurze obserwacyjnej lub eksperymentalnej stanowi istotê zjawiska, polegaj¹cej na odkryciu zespo³u cech konstytutywnych.
Przy empiriologicznym pojmowaniu istoty jest miejsce na jej relatywizacjê oraz modyfikacjê w miarê potrzeb realnych definicji nazw ogólnych. O gatunku epistemologicznym i metodologicznym empiriofenomenologii decyduje i ta okolicznoœæ, ¿e filozof jest w stanie
wykryæ za³o¿enia danych sformu³owañ empiriologicznych ze stanowiska przyjêtego systemu. Tak pojêta fenomenologia empiriologiczna tworzy pierwszy krok sprzeciwu wobec podjêcia filozofowania substancjalistycznego w obszarze nauki. Ten krok jest œciœle zjawiskowy i powstaje w obrêbie nauk szczegó³owych, od których epistemologicznie i metodologicznie zale¿y empiriofenomenologia. A nauki te, jak g³osi teoria empiriologiczna ks.
K³ósaka, nie wychodz¹ we w³aœciwym sobie poznaniu
przyrody po za to, co jest dostêpne dla metod badawczych – a wiêc poza sferê zjawisk i wi¹¿¹cych je relacji52.
Dalej Autor pisze, ¿e przy zjawiskach [...] chodzi [...],
z racji podjêcia realizmu gnozeologicznego i metafizycznego, nie o coœ subiektywnego i o coœ, co przeciwstawia³oby siê rzeczy w sobie, jak to ma miejsce w kantowskiej
teorii poznania interpretowanej jako fenomenalizm, ale
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o coœ obiektywnego, o taki czy inny aspekt realnie istniej¹cych przedmiotów, wyodrêbnionych od ich istoty czy
natury rozumianej filozoficznie po linii systemu Tomasza
z Akwinu53. W empiriologicznych naukach o przyrodzie
i o cz³owieku (co do cia³a) –ujmuje siê zjawiska w ich
wzajemnych relacjach, a wiêc pod wzglêdem regularnoœci i powi¹zania, jakie wœród nich panuj¹ – tej regularnoœci i powi¹zania, które znajduj¹ swe wyra¿enie – pisze
ks. K³ósak – w stwierdzeniu uwarunkowañ przyczynowych, w formu³ach praw przyrody oraz w ró¿nych teoriach54. U¿yty tu termin „zjawisko” domaga siê pewnej
analizy. Ju¿ na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e sens terminu „zjawisko” wywodzi siê z sensu terminu „zmiana”.
Analiza tych terminów bêdzie podjêta w kontekœcie formu³owania biologicznego pojêcia przyczynowoœci.

5. Ogólna charakterystyka pojêcia
przyczynowoœci w biologii
Niezwykle szybki rozwój nauk biologicznych w ubieg³ym stuleciu postawi³ wobec filozofii nauki szereg problemów. Do nich nale¿y zagadnienie przyczynowoœci.
Próby rozwi¹zania tego problemu by³y podejmowane:
1) w kontekœcie naukowych uogólnieñ systemowych Teilharda de Chardin oraz w filozofii przyrodoznawstwa
Boles³awa Gaweckiego.
2) w zakresie roli przyczynowoœci w nauce: M. Bunge,
1959, J. Metallmann 1934, ks. K. K³ósak 1948,
3) w obrêbie ró¿nych filozoficznych teorii biokosmosu:
H. Andre 1931, N. Hartmann 1950, L. L Seputo 1960,
W. M. Kaganow i in. 1961, T. Œcibor-Rylska 1986, ks.
W. Sz. Œlaga 1997, ks. H. Nowik 1987, LI. Schmalhausen 1962, ks. M. Morawski 1928,
4) w p³aszczyŸnie ontologizuj¹cej teorii nauki: P. Hoenen
1956, F. Selvaggi 1951, Cz. Bia³brzeskil956, o. P. Lenartowicz 1984, M. Heller 2001,
5) w ramach empiriologicznej teorii nauk: J. Maritain
1963, F. Renoirte 1974, B. Gawecki 1969, L. de Broglie 1941, ks. K. K³ósak 1980,
6) w obszarze filozofii biologii: w przypadku tego kierunku badañ zwraca siê przede wszystkim uwagê na:
a) zagadnienie wyjaœniania przyczynowego: R. Lillie
1940, A. J. Conde 1950, J. S. Wilkie 1950, W. Daydowsky 1965, P. Kawalec 2006 i in.,
b) problem przewidywania przyczynowego: M. Bunge 1959, Cz. Bia³obrzeski 1964, ks. K. K³ósak
1980,
c) zagadnienie konfrontacji pojêcia przyczynowoœci
z procedur¹ wyjaœniania teleologicznego: W. Biegañski 1915, J. Maritain 1934, L. Bounoure 1957,
Beckner 1959, E. Nagel 1961, J. T. Fro³ow 1961,
T. A. Goudge 1961, M. Matschinski 1960, ks. K³ósak 1964, Z. Kochanski 1966 oraz
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7) trudnoœæ metodycznych ustaleñ zale¿noœci przyczynowych ze wzglêdu na holistyczn¹ strukturê zjawisk
biotycznych: P. Malpas 1953, M. Hartmann 1956,
E. Mayer 1961, J. Snow 1936, B. Glas 1962, P. Kawalec 2006 i in.
Autorzy powy¿szych rozwa¿añ pos³uguj¹ siê na ogó³
pojêciem przyczynowoœci, uformowanym na kanwie naukowej kategorii „zmiany”. Analizê tego terminu podj¹³
siê Jan £ukasiewicz55 na podstawie opisu modelu, jakim
jest proste wahad³o. Otó¿ zdaniem tego Autora w tym
przedmiocie da siê przede wszystkim wyró¿niæ dwa elementy: stosunek r ó ¿ n o œ c i , który oznaczamy wyrazem
"inny" i element czasowy, okreœlony okazjonalnym s³owem "teraz" i "przedtem". £ukasiewicz s¹dzi, ¿e do tych
dwóch elementów do³¹cza siê jako trzeci stosunek t o ¿ s a m o œ c i, mówi siê przecie¿, ¿e jeden i ten sam uk³ad
jest teraz innym, ni¿ by³ przedtem. To¿samoœæ uk³adu jest
okreœlona przez cechy sta³e. Przypuœæmy na przyk³ad, ¿e
uk³ad U (proste wahad³o) ma w chwili t1 cechy abc1 (d³ugoœæ, ciê¿ar, po³o¿enie w przestrzeni), a w chwili t2 cechy abc2 (ta sama d³ugoœæ, ten sam ciê¿ar, inne po³o¿enie); mamy wówczas dwie grupy cech, abc1, abc2, gdzie
dwie pierwsze (w ka¿dej z tej grup) s¹ te same, a trzecia
jest ró¿na. Ze wzglêdu na te dwie pierwsze cechy mówimy o jednym i tym samym zmieniaj¹cym siê uk³adzie U
(o tym samym wahadle), a ze wzglêdu na ró¿ne cechy
(cechy zmienne), które do³¹czaj¹ siê do tego samego uk³adu w dwóch ró¿nych chwilach (teraz, przedtem), mówimy o jego zmianie. W zmianie uk³adu mo¿na wed³ug
£ukasiewicza, wyró¿niæ jeszcze czwarty element. Jak
twierdzi ten Autor, owe ró¿ne cechy c1 i c2, które przys³uguj¹ temu samemu uk³adowi w dwóch ró¿nych chwilach czasu, "...musz¹ byæ g a t u n k a m i (species) tego samego rodzaju (genus). Je¿eli np. c1 oznacza po³o¿enie
w przestrzeni, c2 nie mo¿e oznaczaæ barwy lub temperatury, tylko inne jakieœ po³o¿enie w przestrzeni... St¹d te¿
obie te cechy c1 i c2 obejmujemy zwykle wspóln¹ nazw¹
i mówimy o zmianie po³o¿enia, wielkoœci, temperatury,
jakoœci, intensywnoœci itd. jakiegoœ przedmiotu..."56. Rezultaty swej analizy £ukasiewicz wyrazi³ w zdaniu, ¿e
zmiana "... jest stosunkiem ró¿noœci, zachodz¹cym miêdzy dwiema cechami tego samego
przedmiotu konkretnego, które przynale¿¹ mu
w dwóch ró¿nych chwilach czasu i s¹ gatunk a m i t e g o s a m e g o r o d z a j u"57.
Zmiany, o jakich mo¿na mówiæ z biologicznego punktu widzenia, maj¹ charakter iloœciowy i jakoœciowy. Zale¿y to bowiem od typu w³aœciwoœci, które przys³uguj¹
biosystemowi. Je¿eli one s¹ iloœciowe (np. mierzalne –
przestrzennoœæ, natê¿enie itp.), to zmiana ma charakter
iloœciowy, je¿eli zaœ jakoœciowe (np. oceniane – zapach,
kolor itp. ) to zmiana ma charakter jakoœciowy). Zatem
zmiana iloœciowa jest stosunkiem ró¿noœci, wystêpuj¹cym miêdzy dwiema cechami iloœciowymi, zachodz¹cymi w dwóch ró¿nych odstêpach czasowych i s¹ gatunkami tego samego rodzaju. Natomiast zmiana jakoœciowa
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jest relacj¹ ró¿noœci, zachodz¹c¹ miêdzy dwiema w³aœciwoœciami jakoœciowymi tego samego uk³adu o¿ywionego, które przys³uguj¹ mu w dwóch ró¿nych chwilach czasu i s¹ gatunkami tego samego biosystemu. W bliskim
zwi¹zku z pojêciem zmiany – pisze £ukasiewicz – pozostaje pojêcie «zjawiska», które zdaje siê nie byæ niczym,
jak tylko szeregiem zmian tego samego rodzaju, którym
podlega ten sam przedmiot rzeczywisty”58. Zmiany iloœciowe buduj¹ zjawisko iloœciowe, natomiast zmiany jakoœciowe tworz¹ zjawisko jakoœciowe. Na przyk³ad zjawisko impulsu nerwowego, polegaj¹cego na szeregu
zmianach w nerwie lub miêœniu wywo³anych dzia³aniem
bodŸca i przewodzonych wzd³u¿ nerwu lub w³ókna miêœniowego. We w³óknie nerwowym jest to rodzaj wêdruj¹cej fali zmian fizycznych i chemicznych zachodz¹cych
g³ównie w b³onie okrywaj¹cej w³ókno. Jest to zjawisko
iloœciowe. Przyk³adem zjawiska jakoœciowego mo¿e byæ
gameta ¿eñska, która tu¿ po zap³odnieniu staje siê zygot¹, przechodz¹ca w stadium moruli, a ta zaœ w stadium
gastruli itd. W ten sposób morfologiczne zmiany ontogenetyczne buduj¹ zjawisko jakoœciowe. Je¿eli np. litery A
i B oznaczaj¹ poszczególne zjawiska iloœciowe, natomiast
– A1 i B1 zjawiska jakoœciowe, to mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce typy kombinacji o zale¿noœci przyczynowej (ze
wzglêdu na poszczególne rodzaje zjawisk: A, A1, B, B1
oraz relacji R):
1. A
R
B
2. A1
R
B1
3. A
R
B1
4. A1
R
B
W pierwszym przypadku cz³onami zwi¹zku przyczynowego s¹ zjawiska iloœciowe (A i B), w drugim – jakoœciowe (A1 i B1), w trzecim przypadku przyczyn¹ jest
zjawisko iloœciowe A), a skutkiem – zjawisko jakoœciowe (B1), natomiast w czwartej ewentualnoœci przyczyn¹
jest zjawisko jakoœciowe (A1), a skutkiem – zjawisko iloœciowe (B).
Powy¿sza charakterystyka i zró¿nicowanie pojêcia
zmiany wchodzi w zakres biologicznego pojêcia warunku, czynnika, podniety, bodŸca, zjawiska, zdarzenia. Pojêcie warunku rozwinê³o siê pod wp³ywem trudnoœci, jakie wyros³y na gruncie substancjalistycznej teorii przyczyny. Jeœli bowiem cia³o dzia³a pod wp³ywem si³y, która w nim tkwi, to jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e si³a nie wytwarza skutku wci¹¿, tylko w pewnych przypadkach.
Otó¿, dla rozwi¹zania tej trudnoœci wprowadzono pojêcie warunku. Wed³ug tej koncepcji treœæ tego pojêcia sprowadza³aby siê do idei, ¿e jeœli rzecz ma dzia³aæ, to winny
wyst¹piæ sprzyjaj¹ce okolicznoœci do tego dzia³ania. Okolicznoœci te nazwano warunkami59.
Obok tak rozumianego terminu "warunek" pojawi³ siê
w XIX w. nowy sposób jego pojmowania. Zauwa¿ono
bowiem, ¿e na przyczynê danego skutku sk³ada siê wiêcej rzeczy, obdarzonych si³ami, st¹d te¿ przedstawiciele
kierunku empirycznego okreœlaj¹ przyczynê jako sumê
warunków koniecznych do pojawienia siê tego, co zwyROK XVIII, ANEKS DO NR 1-4 (118-121) 2008

k³o siê nazywaæ skutkiem. "Wszystkie warunki – pisze
John Stuart Mille60 – s¹ niezbêdne do tego, ¿eby powsta³
skutek; i stwierdzenie przyczyny jest niezupe³ne, o ile
w takiej czy innej postaci nie wprowadzimy ich wszystkich". W ten sposób termin "warunek" w jêzyku empiriologicznym straci³ znaczenie okazji do dzia³ania si³y
i zosta³ odniesiony do wszystkich sk³adników przyczyny, b¹dŸ to stale istniej¹cych, b¹dŸ to zjawiaj¹cych siê
w ostatniej chwili, a niezbêdnych do zaistnienia skutku.
Zdaniem zaœ Wilhelma Wundta61 w³aœciw¹ przyczyn¹
jest czynnik wnosz¹cy zmianê, natomiast trwa³e permanencje, dyspozycje, których ci¹g³e uwzglêdnianie rozszerzy³oby zbytnio pojêcie przyczyny i czyni³oby je niewygodnym w nauce – Wundt nazywa warunkami. Obecnie
w naukach biologicznych przez termin "warunki" zwyk³o siê rozumieæ te spoœród zmiennych62, które zajœæ
musz¹ ¿eby mo¿na by³o obserwowaæ sposób przebiegu
jakiegoœ procesu w zale¿noœci od modyfikacji innej metodycznie ustalonej zmiennej, zwanej czynnikiem. Okreœlenia te s¹ nastêpstwem przyjêcia dwóch zasadniczych
postulatów ka¿dego biologicznego eksperymentu. Otó¿
biolog w trakcie przeprowadzania swego eksperymentu:
1) utrzymuje natê¿enie zmiennych zale¿nych, które s¹
konieczne i wystarczaj¹ce dla danego zjawiska, na
poziomie wzglêdnie sta³ym i zbli¿onym do wzglêdnego optimum z wyj¹tkiem jednej zmiennej, tej w³aœnie, której wp³yw na przebieg zjawiska jest przedmiotem jego badañ. Zmienne pozostaj¹ce na poziomie wzglêdnego optimum, ustala siê w przybli¿eniu
na podstawie wstêpnych prób, lub w oparciu o wyniki
poprzednich badañ i obejmuje je terminem "warunki";
2) wyró¿nion¹ zaœ zmianê (zwan¹ czynnikiem) modyfikuje w szerokich granicach natê¿enia i obserwuje sposób zmiany w natê¿eniu badanej zmiennej zale¿nej,
któr¹ nazywa skutkiem. Jako przyk³ad takiego postêpowania niech pos³u¿¹ nam badania Teresy Rylskiej63
nad wp³ywem pory doby naœwietlania na efekt indukcji fotoperiodycznej u roœliny krótkiego dnia Perilla
ocimoides L. Otó¿ zdaniem Autorki – "...¿eby rozstrzygn¹æ kwestiê, czy sama pora stosowania fotoperiodu
ma wp³yw na efekt indukcji, trzeba by³o przeprowadziæ doœwiadczenia w takich warunkach, ¿eby pora
naœwietlania roœlin by³a jedyn¹ zmienn¹. Zastosowano wiêc oœwietlenie sztuczne zapewniaj¹c jednakow¹
intensywnoœæ i barwê œwiat³a w ró¿nych porach doby
i to w warunkach sta³ej temperatury i wilgotnoœci".
Przedstawione pojêcie czynnika jest równoznaczne
pod wzglêdem swej treœci z pojêciem podniety i bodŸca.
"W jêzyku nauk przyrodniczych – pisze Jerzy Kreiner64
– nazywamy ka¿d¹ zmianê wœród zewnêtrznych lub wewnêtrznych warunków ¿ycia b o d Ÿ c e m lub p o d n i e t ¹".
Przy czym wydaje siê, ¿e pojêcie czynnika jest u¿ywane
na ogó³ przez botaników a pojêcie bodŸca lub podniety przez zoologów. W sensie analogicznym do tego, w jakim mówimy o zmianie, mo¿emy mówiæ o zjawisku lub
zdarzeniu. W powiedzeniu, ¿e w chwili “t” wystêpuje zjaEIDOS NR 13
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wisko A, nie kryje siê nic wiêcej ponad to, ¿e w chwili
“t” w uk³adzie U wyst¹pi³a zmiana A.65 Podobnie wyra¿enie: w czasie od t1 do tn-1 w uk³adzie U wyst¹pi³a zmiana A jest analogiczne pod wzglêdem swej treœci wyra¿eniu: w czasie od t1 do tn-1 w uk³adzie U wyst¹pi³o zdarzenie A.66 Pojêcie zdarzenia posiada jeszcze inny sposób
jego rozumienia, a mianowicie jako konkretne wyst¹pienie zmiany A w chwili “t”.67 W pracy bêdzie u¿ywane
pojêcie w sensie pierwszym. Je¿eli zmiany o charakterze: zjawiska, zdarzenia powi¹zane ze sob¹ zwi¹zkiem
przyczynowym, przedstawiam sobie obrazowo, jako ogniwo ³añcucha, to zdarzenie, bêd¹ce antecedensem zwyk³o
siê nazywaæ przyczyn¹ a zdarzenie bêd¹ce consekwensem – skutkiem. Miêdzy poprzednikiem a nastêpnikiem
zachodzi zwi¹zek przyczynowy, który wed³ug ró¿nych
autorów posiada ró¿ne cechy jak: nastêpstwa, powstawania, powodowania (dzia³ania), uporz¹dkowania, nieodwracalnoœci, bezpoœrednioœci, koniecznoœci. Wyrazem
tego stanu rzeczy s¹ poni¿sze formu³y, treœci pojêcia przyczynowoœci. ,,To niezmienne nastêpstwo – pisze J. S. Mille68 – zachodzi [...] pomiêdzy nastêpnikiem a sum¹ wielu
poprzedników, przy czym zbieg wszystkich tych poprzedników jest nieodzowny do tego, ¿eby powsta³ ten nastêpnik...”. Odmienn¹ formu³ê przyczynowoœci podaje
W³. Biegañski69: ,,...przyczyn¹ nazywamy ca³¹ czêœæ zdarzenia, po której urzeczywistnieniu powstaje druga jego
czêœæ”. Szereg autorów takich jak: Lillie70, Dawydowski71, Kaganow i inni72, Caregorodcew73 i Hartmann74
pos³uguj¹ siê pojêciem przyczynowoœci w sensie powodowania (dzia³ania) jednego zdarzenia przez drugie.
Ostatni z wymienionych autorów wprost pisze: ,,Nie ma
[...] zdarzenia, które by bli¿ej lub dalej nie zosta³o spowodowane wczeœniejszym [...] zdarzeniem”. Inny pogl¹d
na przyczynowoœæ reprezentuje P. Häberlin75: ,,W³aœciwe pojêcie przyczynowoœci – utrzymuje Autor – [...] jest
to uznanie porz¹dku w œwiecie staj¹cym siê, porz¹dku
we wszelkich przemianach”. Wydaje siê jednak, ¿e na
obecnym etapie rozwoju wiedzy o ¿yciu nie mo¿na uto¿samiaæ zwi¹zku przyczynowego ze stosunkiem powstawania lub powodowania (dzia³ania), a to dlatego, ¿e stosunek ten posiada charakter antropomorficzny, na co ju¿
zwróci³ uwagê £ukasiewicz. Relacja nastêpstwa i uporz¹dkowania równie¿ nie mo¿e uchodziæ za zwi¹zek przyczynowy, gdy¿ doœwiadczenie mówi nam coœ wiêcej ni¿
to, co mieœci siê w tych zale¿noœciach. St¹d te¿ najbardziej w³aœciw¹ charakterystykê zwi¹zku przyczynowego
znajdujemy w definicji przyczyny jak¹ poda³ Boles³aw
Gawecki76 i ks. Kazimierz K³ósak77. Definicja Gaweckiego daje siê pogodziæ z determinizmem zjawisk statystycznych, dlatego ks. K³ósak id¹c za Ludwikiem de Broglie78 tak poszerzy³ treœæ przyrodniczej definicji przyczyny, ¿e ta definicja znalaz³a swoje zastosowanie w przypadku indeterminizmu zjawisk elementarnych. Otó¿ zdaniem tego Autora przyczyn¹ jest ,,[. . .] z j a w i s k o A ,
które jest stale warunkiem koniecznym i wystarczaj¹cym wyst¹pienia jednego, œciœle okre-
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œ l o n e g o z j a w i s k a B (jak w wypadku determinizmu
zjawisk statystycznych), l u b k t ó r e g o œ , n i e d a j ¹ c e go siê dok³adnie przewidzieæ, spoœród wiêcej
tylko lub mniej prawdopodobnych zjawisk jak i e g o œ r o d z a j u z j a w i s k B 1 , B 2 , B 3 ... (jak w wypadku indeterminizmu zjawisk elementarnych), p r z y
czym pojawienie siê zjawiska B lub jednego
ze zjawisk B 1 , B 2 , B 3 ... nie sprowadza za” sob¹
p o j a w i e n i a s i ê z j a w i s k a A ". Zdaniem Autora treœæ
tej definicji przyczyny nie ulegnie ¿adnej istotnej zmianie, gdy przyczyn¹ nazwiemy stan pocz¹tkowy jakiegoœ
zjawiska a skutkiem – stan koñcowy.
Zjawisko jest tu rozumiane nie w sensie subiektywnym jak to ma miejsce w kantowskiej teorii poznania interpretowanej jako fenomenalizm, ale w znaczeniu obiektywnym i w przeciwstawieniu do istoty rzeczy. ,,Chodzi
tu – jak s³usznie utrzymuje Autor – o ostateczn¹ charakterystykê zjawiska, jaka jest mo¿liwa ze stanowiska
obiektywizmu przyrodniczego, który [...] zacieœnia
siê w drodze abstrakcji do jego ujêcia poznawczego jako
tego tylko, co jest dane dla przyrodniczych metod badawczych, co stanowi p r z e d m i o t bêd¹cy k o r e l a t e m
poznania zmierzaj¹cego do coraz wiêkszego
o b i e k t y w i z m u"79. Koniecznoœæ o jakiej mowa w przyrodniczej definicji przyczyny," [...] to koniecznoœæ tego
rodzaju, jaka daje siê uj¹æ w ramach analizy empiriologicznej, ¿e je¿eli nie ma zjawiska A, nie ma równie¿ zjawiska B lub któregoœ spoœród zjawisk
B 1 , B 2 , B 3 ... "80.
Zjawiska biotyczne przebiegaj¹ w sposób kompleksowy. W zwi¹zku z tym poprzednikiem lub nastêpnikiem
w ³añcuchu przyczynowo-skutkowym jest bardzo czêsto
zespó³ zjawisk. Fakt ten stosunkowo wyraŸnie podkreœla
inna definicja przyczyny, jak¹ sformu³owa³ ks. K³ósak.
Otó¿ wed³ug tego Autora ,,przyczyn¹ jest [...] zjawisko
A lub pewien zespó³ zjawisk A, które to zjawisko A
wzglêdnie zespó³ zjawisk A jest stale warunkiem nie tylko wystarczaj¹cym, ale równie¿ koniecznym wyst¹pienia jednego œciœle okreœlonego zjawiska B lub grupy œciœle okreœlonych zjawisk B, przy czym pojawienie siê zjawiska B albo grupy zjawisk B nie sprowadza za sob¹
pojawienia siê zjawiska A czy zespo³u zjawisk A”81.
Jedna i druga definicja jest œcis³¹ formu³¹ ogólnej charakterystyki biologicznego pojêcia przyczynowoœci, które zgodnie z danymi doœwiadczenia zawiera w sobie cechê nastêpstwa, bezpoœrednioœci i koniecznoœci nastêpstwa zjawiska (zjawisk) po zjawisku (zjawiskach). Analiza dziedzin nauk biologicznych wykazuje, ¿e pojêcie
przyczyny jest œciœle uzale¿nione od struktury poznawczej tych dziedzin. Z ogólno epistemologicznegogo punktu widzenia mo¿na wyró¿niæ przynajmniej cztery takie
dziedziny: 1) strukturalne, 2) funkcjonalne, 3) ontogenetyczne oraz 4) filogenetyczne. Kolejne zró¿nicowanie tych
nauk przebiega wed³ug stopnia organizacji organizmów
i poziomu organizacji biosfery. W pierwszym przypadku
bêdzie to molekularna biologia struktur wewn¹trz komór-
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kowych, nastêpnie w kolejnoœci morfologia i anatomia:
cytologiczna, histologiczna, organologiczna, systemowa
(uk³ad organów) i organizmalna (organizm jako ca³oœæ).
Podobnie dziedzina nauk funkcjonalnych ró¿nicuje siê
na fizjologiê uk³adów podkomórkowych, a nastêpnie na
fizjologiê: cytologiczn¹, histologiczn¹, organologiczn¹,
systemow¹ i organizmaln¹. Analogicznie przebiega podzia³ dziedziny nauk ontogenetycznych. Bêd¹ to zatem:
genetyka oraz embriologia. Nauki te dziel¹ siê na typy
poznania molekularnego, cytologicznego, histologicznego, organologicznego, systemowego oraz organizmalnego. Ostatnia wreszcie dziedzina nauk biologicznych to
taksonomia roœlin i zwierz¹t w ujêciu ewolucyjnym
w aspekcie genetyczno-ekologicznym. Bêd¹ to zatem nauki botaniczne i zoologiczne z obszaru badañ: jednokomórkowców i ich kolonii, wielokomórkowców oraz ich:
populacji, biocenoz, ekosystemów, biomów i wreszcie
ca³ej biosfery. Nauki te powsta³y i rozwijaj¹ siê jako teoretyczne odpowiedzi na pytania kszta³tu:
1. w jaki sposób jest zbudowany biosystem?
2. w jaki sposób funkcjonuje uk³ad o¿ywiony?
3. w jaki sposób rozwija siê osobnik?
4. w jaki sposób rozwija siê biosfera?
Odpowiedzi na tak postawione pytania tworzy³y w ci¹gu
rozwoju biologii okreœlone typy narracji, czyli logicznie
usystematyzowane odpowiedzi na powy¿sze pytania problemowe. Narracje to empiriologiczne teorie opisuj¹ce
strukturê, funkcjê, ontogenezê i filogenezê biosu. Biologiczne teorie pe³ni¹ nastêpnie istotn¹ rolê w procedurze
wyjaœniania, przewidywania danych biologicznych. Jednostki tych teorii, jak: hipotezy i prawa maj¹ miêdzy innymi charakter kauzalny (przyczynowy).
Wykrywanie, wyjaœnianie, a nastêpnie przewidywanie zjawisk biotycznych jest podstawowym zadaniem
nauk biologicznych. Warto zatem przypatrzyæ siê jaka jest
struktura praw (prawid³owoœci) przyczynowych, z po³o¿eniem akcentu na koncepcjê przyczyny, w tych ró¿nych
dziedzinach wiedzy biologicznej, podzielonej na nauki
strukturanie, funkcjonalne, ontogenetyczne i filogenetyczne. Sformu³owania te maj¹ charakter roboczy. Nie³atwo
bowiem wydobyæ empiriologiczny sens terminu kszta³tu
"przyczyna". Wydaje siê, ¿e w jakiœ sposób mo¿e przybli¿yæ ten sens analiza biologicznych kontekstów, w których wystêpuje ten termin.
A oto próba zró¿nicowania sensu biologicznego pojêcia przyczyny ze wzglêdu na przedmiot, w myœl podjêtej
koncepcji specyfikacji nauk biologicznych:
1. Przyczyn¹ strukturaln¹ przestrzenno-czasowej konfiguracji stanu B danego uk³adu o¿ywionego jest informacyjna konfiguracja stanu A tego¿ uk³adu, trwaj¹ca
przez czas skoñczony i tworz¹ca niepodzieln¹ ca³oœæ hierarchiczn¹ wraz ze wzorem genetycznym – tak¹, ¿e s¹
spe³nione nastêpuj¹ce wymogi kauzalne:
a) gdy A siê koñczy, bezpoœrednio zaczyna siê B;
b) gdy A siê nie odby³o, to B siê nie pojawi³o;
c) B nie poci¹ga za sob¹ A, które B poprzedzi³o.
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2. Przyczyn¹ funkcjonaln¹ zmiany energetyczno-informacyjnej B w okreœlonym biosystemie jest zmiana
energetyczno-informacyjna A w tym¿e uk³adzie, odbywaj¹ca siê w czasie skoñczonym i tworz¹ca niepodzieln¹
ca³oœæ z genetycznym wzorem przestrzenno-czasowym i ze
œrodowiskiem wewnêtrznym oraz zewnêtrznym, taka (zmiana A), ¿e s¹ spe³nione nastêpuj¹ce postulaty kauzalne:
(a) gdy A siê koñczy, bezpoœrednio zaczyna siê B na
poziomie równorzêdnym z A lub na wy¿szym wzglêdnie
na ni¿szym w stosunku do A;
(b) gdy A siê nie odby³o, to B siê nie pojawi³o;
(c) koñcowa chwila B (w ³añcuchu przyczynowym)
jest pocz¹tkow¹ chwil¹ A1, ró¿ni¹cego siê od A zale¿noœci¹ sprzê¿enia zwrotnie ujemnego w stosunku do B.
3. Przyczyn¹ ontogenetyczn¹ stadium B w rozwoju
organizmu jest stadium A tego¿ organizmu, trwaj¹cego
w czasie skoñczonym i tworz¹ce niepodzieln¹ ca³oœæ z genetycznym wzorem przestrzenno-czasowym i ze œrodowiskiem wewnêtrznym oraz zewnêtrznym – ,,takie (stadium A), ¿e s¹ spe³nione nastêpuj¹ce wymogi kauzalne:
a) gdy A siê koñczy, bezpoœrednio z niego wywodzi
siê B;
b) gdy A siê nie pojawi³o, to B równie¿ siê nie odby³o;
c) z B nie wywodzi siê A, które B poprzedzi³o.
4. Przyczyn¹ filogenetyczn¹ fazy rozwoju B danej
populacji (jednostka ewolucji) jest faza rozwoju (historii) A tej populacji, przebiegaj¹ca w czasie skoñczonym
i tworz¹ca niepodzieln¹ ca³oœæ ze zmienionym genetycznym wzorem przestrzenno-czasowym w zmienionym œrodowisku biotycznym i abiotycznym - taka (faza A), ¿e s¹
spe³nione nastêpuj¹ce postulaty kauzalne:
a) gdy rozwój A siê koñczy, bezpoœrednio zaczyna siê
rozwój B, tworz¹c nowy stopieñ organizacji osobniczej
lub nowy poziom rozwoju biosfery;
b) gdy A siê nie odby³o, to B siê nie pojawi³o;
c) B nie poci¹ga za sob¹ A, które B poprzedzi³o.
Dla lepszego uwypuklenia empiriologicznej treœci biologicznego pojêcia przyczynowoœci zostanie ono zró¿nicowane na szereg zasadniczych form ze wzglêdu na ró¿norodne konteksty w jakich ono wystêpuje. Konteksty te
s¹ opisami ró¿nych naukowych operacji poznawczych,
zw³aszcza operacji w y j a œ n i a n i a , p r z e w i d y w a n i a
oraz sprawdzania. W zwi¹zku z tym otrzymujemy zró¿nicowanie tego pojêcia na koncepcjê: 1) wyjaœniaj¹c¹, 2)
prognostyczn¹ i 3) weryfikacyjn¹, która dzieli siê g³ównie na: a) obserwacyjn¹ i b) manipulacyjna.
Wyjaœnianie wed³ug znanego schematu C. G. Hempla82 jest to wskazywanie warunku wystarczaj¹cego zajœcia pewnego zdarzenia, które jest przedmiotem wyjaœniania.
(Uwaga: schemat struktury wyjaœniania na stronie nastêpnej).

Konteksty wypowiedzi odnoœnie biotycznych zale¿noœci przyczynowych, które pod wzglêdem swej treœci
uto¿samiaj¹ siê w wiêkszym lub mniejszym stopniu z powy¿szym schematem wyjaœniania, pozostaj¹ w ramach
koncepcji przyczynowoœci wyjaœniaj¹cej. PrzyEIDOS NR 13
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Schemat struktury wyjaœniania
L1, L2, ....... Lr Prawa ogólne
Dedukcja

C1, C2, ...... Lk Twierdzenia o warunkach
pocz¹tkowych

Explanans — Wyjaœ nienie (lub podstawa
przewidywania)

› Explanandum — Opis zjawiska podlegaj¹cego wyjaœ nianiu lub przewidywaniu.
k³adem powy¿szej koncepcji przyczynowoœci mog¹ byæ
zjawiska mitozy. Otó¿ w fizjologii podzia³u komórki znana jest zale¿noœæ miêdzy czynnikami c-mitotycznymi
a nieprawid³owymi formami podzia³u komórek. Na przyk³ad kolchicyna (alkaloid otrzymywany z roœliny – Colchicum automnale L.) warunkuje zanikanie wrzeciona,
zgrubienia i zwiêkszenia lepkoœci chromosomów oraz pomna¿anie liczby chromosomów (sztuczna poliploidalnoœæ). Kolchicyna wprowadza zaburzenia w dynamice
mitozy. Chromosomy nie uk³adaj¹ siê w kszta³cie ,,gwiazdy macierzystej”, po³ówki ich nie rozchodz¹ siê ku biegunom. Jeœli wp³yw kolchicyny ustaje, to komórka przystêpuje normalnie do podzia³u przekazuj¹c potomnym komórkom zwielokrotnion¹ iloœæ chromosomów.
Podobne dzia³anie do kolchicyny wykazuj¹ pochodne naftalenu – zw³aszcza acenaften, iperyt azotowy
i siarkowy, kwasy fenoksy-octowe, zwi¹zki bromu, pochodne pyrozolonu i wiele innych. Okaza³o siê, ¿e analogiczny wp³yw posiadaj¹ ró¿ne czynniki fizyczne, jak
np. niskie i wysokie temperatury lub naœwietlanie promieniami X i nadfioletowymi w odpowiednich granicach
intensywnoœci. Substancje c-mitotyczne w wiêkszych stê¿eniach s¹ dla tkanek po prostu truj¹ce – hamuj¹ ich wszelkie czynnoœci ¿yciowe. W innych znowu warunkach sprawiaj¹ one wybujanie tkanki, prowadz¹c nawet do powstawania nowotworów. Stosowane natomiast równoczeœnie
z czynnikami rakotwórczymi neutralizuj¹ ich dzia³anie.
Czynniki te wp³ywaj¹ tak¿e antagonistycznie w stosunku do promieni X, zmniejszaj¹c tym samym procent
mutacji wywo³ywanych przez te promienie. Istnieje szereg hipotez, t³umacz¹cych mechanizm dzia³ania czynników c-mitotycznych. Z punktu widzenia biologii organicystycznej wydaje siê byæ przekonywaj¹ca hipoteza Teresy Rylskiej83. Zdaniem Autorki c-mitoza to podzia³,
w którym zosta³ zak³ócony dynamiczny porz¹dek. ,,Wydaje siê – pisze Autorka, ¿e uporz¹dkowanie dynamiczne mo¿e istnieæ wtedy, kiedy w jakimœ systemie jest z góry
u³o¿one w czasie nastêpstwo "pocisków" energetycznych.
Kwanty energii zale¿nie od wielkoœci niesionych ³adunków mog¹ wywo³ywaæ wiêksze lub mniejsze zmiany fizykochemiczne w skomplikowanym systemie komórkowym. One te¿ pewnie decyduj¹ o uk³adaniu siê cz¹stek
materialnych w pewne okreœlone formy. W przypadku
podzia³u komórkowego specjalnie czynne okaza³y siê
promienie ultrafioletowe [...] Mo¿liwe – kontynuuje dalej Autorka – ¿e dzia³anie czynników c-mitotycznych –
zarówno chemicznych jak i fizycznych – da³oby siê spro-
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wadziæ do poch³aniania lub emisji czynnych ultrafioletowych fotonów".
Ca³y kontekst wypowiedzi, w którym jest mowa
o przyczynowej zale¿noœci miêdzy czynnikami c-mitotycznymi (C1, C2,... Ck) a nieprawid³owymi formami podzia³ów komórkowych (E) ze wzglêdu na hipotezê (L),
nale¿y do koncepcji przyczynowoœci wyjaœniaj¹cej.
Biologiczne pojêcie przyczynowoœci pe³ni te¿ sw¹
poznawcz¹ rolê w operacjach przewidywania. Definicjê
przewidywania najprecyzyjniej sformu³owan¹ znajdujemy u Maxa Schlicka84: ,,Je¿eli znany jest dok³adnie stan
S1 oraz odpowiednie prawo L, to ze zdania “S1” opisuj¹cego S1 oraz prawa L mo¿na wywnioskowaæ dedukcyjnie zdanie “S2”, opisuj¹ce stan S2”. Przewidywanie mo¿e
byæ jednoznaczne lub statystyczne. Fakt ten wyraŸnie podkreœla w swej formule przewidywania Stefan Amsterdamski85, gdy pisze, ¿e: ,,dla ka¿dego typu uk³adów mo¿na
znaleŸæ tak¹ teoriê, która na podstawie znajomoœci stanu
uk³adu dla chwili t1 oraz znajomoœci oddzia³ywañ, które
zachodz¹ wewn¹trz niego tudzie¿ pomiêdzy nim a otoczeniem, pozwoli jednoznacznie lub statystycznie przewidzieæ stan tego uk³adu dla chwili t2”.
Przyczynowoœæ, która jest dana w schemacie przewidywania, nosi nazwê przyczynowoœci prognostycznej.
Koncepcja przyczynowoœci prognostycznej znajduje
swój wyraz w tej definicji przyczyny ks. K³ósaka, w której jest mowa o tym, ¿e po wyst¹pieniu zjawiska A (jako
warunku koniecznego i wystarczaj¹cego) pojawia siê jedno œciœle okreœlone zjawisko B lub któreœ nie daj¹ce siê
dok³adnie przewidzieæ spoœród wiêcej tylko lub mniej
prawdopodobnych zjawisk któregoœ rodzaju, zjawisk B1,
B2, B3, ... Przyk³adem tej koncepcji przyczynowoœci mog¹
byæ opisy pojawiania siê alleli wielokrotnych.
W badaniach nad drozofil¹ i wieloma innymi organizmami przekonano siê, ¿e ten sam gen mo¿e siê zmieniaæ w ró¿ny sposób. Otó¿ pierwotny gen A mo¿e wytwarzaæ na drodze mutacji np. gen A1, A2, A3, A4 i A5.
Ró¿ne te geny warunkuj¹ ró¿ne cechy. Na przyk³ad gen
na barwê czerwon¹ oczu u Drosophila melanogaster
zmieniaæ siê mo¿e mutacyjnie nie tylko na gen powoduj¹cy wytwarzanie siê oczu bia³ych, ale równie¿ na geny,
które daj¹ ró¿ne poœrednie odcienie oczu. Gen na barwê
czerwon¹ oczu da³ np. jedenaœcie ró¿nych mutacji.
Wszystkie te geny, które s¹ mutacjami jednego genu,
w stosunku do siebie s¹ allelami.
W szeregu alleli wielokrotnych pierwotnego genu A
sk³adaj¹cego siê z genów A1, A2, A3, A4, A5 nie tylko
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gen A mo¿e mutowaæ w jakimkolwiek kierunku genu z te- nienie). Po kilkunastu dniach pojawi³a siê faza rozwoju
go szeregu, ale równie¿ ka¿dy gen zmutowany posiada wegetatywnego z dalszym kwitnieniem (razem z roœlinamo¿noœæ mutowania w kierunku od A1 do A5, jak i od A5 mi kontrolnymi).
do A1, a nawet do A. Mutacja allelu do genu pierwotnego
Liœcie roœlin indukowanych maj¹ ró¿norodne kszta³nosi nazwê mutacji wstecznej.
ty. Ogonki liœciowe s¹ skrócone i sp³aszczone, blaszki
Allele wielokrotne powstaj¹ na drodze mutacji spon- niesymetryczne, szerokie lub lancetowate, brzegi blaszek
tanicznych lub indukowanych. W przypadku mutacji in- s³abiej z¹bkowane lub g³adkie, w miejsce unerwienia piedukowanych nie stwierdzono ¿adnych czynników swo- rzastego wyst¹pi³o d³oniaste lub nawet równoleg³e.
istych, które dzia³a³yby kierunkowo. Po zadzia³aniu odPojedyncze lub bardzo skrócone kwiatostany pierwpowiednim czynnikiem mutagennym mo¿na tylko prze- szego kwitnienia wystêpuj¹ w pachwinach liœci. Kwiatowidzieæ wyst¹pienie jednego spoœród wiêcej lub mniej stany drugiego kwitnienia znajduj¹ siê na szczytach pêprawdopodobnych alleli A1, A2, A3, A4 lub A5.
dów i s¹ luŸniejsze od normalnych.
Ca³y kontekst wypowiedzi, który odnosi siê do zaDruga natomiast odmiana przyczynowoœci manipulagadnienia powstawania alleli wielokrotnych pozostaje w cyjnej, gdzie jest mowa o przeszkadzaniu w pojawianiu
ramach koncepcji p r z y c z y n o w o œ c i p r o g n o s t y c z - siê jakiegoœ zjawiska znajduje swój wyraz miêdzy innynej .
mi w fakcie z zakresu radiobiologii. Doœwiadczenia proW ramach w e r y f i k a c y j n e j zaœ koncepcji "znacze- wadzone in vitro z enzymami œwiadcz¹, ¿e dawki pronia" mówi siê o przyczynowoœci:
mieni, rzêdu setek tysiêcy rentgenów wywo³uj¹ du¿e
a) obserwacyjnej (np. obserwuj wystêpowanie zja- zmiany chemiczne (przeszkadzanie w metabolizmie kowiska X, wówczas zauwa¿ysz zjawisko Y),
mórki). Enzymy trac¹ swoj¹ aktywnoœæ, co poci¹ga za
b) m a n i p u l a c y j n e j (np. urzeczywistniaj¹c zjawi- sob¹ œmieræ komórki. Szybko nastêpuj¹ce zabicie komórsko X zaobserwujesz zjawisko Y, przeszkadzaj¹c urze- ki mo¿na prawdopodobnie przypisaæ zmianom w³aœciczywistnieniu siê zjawiska X, nie dopuœcisz do zjawi- woœci fizycznych, którym ulegaj¹ wa¿ne sk³adniki strukska Y, modyfikuj¹c zjawisko X, zauwa¿ysz zmianê tury komórkowej. Komórki, które s¹ bardziej odporne na
w natê¿eniu zjawiska Y).
napromieniowanie ulegaj¹ tym zmianom stosunkowo w
Przyk³adem przyczynowoœci obserwacyjnej mog¹ byæ niewielkim stopniu.88
wyniki obserwacji Sergiusza Riabinina86 nad synchroniTabela l
zacj¹ fenologicznych pójawów roœlin i owadów na tereDawka promieniowania uœmiercaj¹ca po³owê zwienie Poznania (1946-51) i Lublina (l 95 l-55). Otó¿ u sze- rz¹t (w rentgenach)
regu gatunków roœlino¿ernych pojawy i zjawiska
200-1000
fenologiczne zwi¹zane by³y przypuszczalnie ze sta- Ssaki
nem fizjologiczno-morfologicznym ich roœlin ¿ywi- z³ota rybka
700
cielskich, i tak:
¿aba
700
a) wylêganie mszyc (Siphonaphis padi) na czerem1500
sze (Prunus padus)obserwowano zwykle bezpo- ¿ó³w
œrednio po rozpoczêciu wegetacji,
traszka
3000
b) pierwsze wyros³a na topolach (Populus nigra
œ limak
10000
var pyramidalis), wywo³ane przez mszyce (Pem30000
phigus filaginis i Pemphigus spirothecae), ob- dro¿d¿e
serwowano tu¿ po ukoñczeniu listnienia,
pa³eczka okrê¿nicy
10000
c) pierwsze deformacje na liœciach brzóz (Betula muszka owocowa (doros³a) i inne owady
60000
verrucosa) wywo³ane przez ryjkowca-tutkarza
100000
(Deporaus betulae) pojawia³y siê najczêœciej po ameba
300000
ukoñczeniu listnienia, kiedy tkanka liœciowa jest pantofelek
jeszcze œwie¿a, miêkka, elestyczna i nieco lepOdpornoœæ na napromieniowanie zwierz¹t i drobnoustrojów
ka, co u³atwia mu zwijanie liœcia w "tutkê", bêd¹c¹ Peter Alexander, Promieniowanie a ¿ycie, t³um. I. Jampoler
domkiem i pokarmem dla przysz³ej larwy.
i S. Kalbarczyk, Warszawa 1962, s. 97.
Przyk³adem natomiast przyczynowoœci manipulacyjOstatnia wreszcie wersja przyczynowoœci manipulanej s¹ miêdzy innymi doœwiadczenia Teresy Krzywaccyjnej
znajduje swoj¹ ilustracjê miêdzy innymi w przy87
kiej i Teresy Rylskiej z zakresu wp³ywu okresowego
padku
fizjologii
wzrostu grzybów. Otó¿ wed³ug H. Fawprzed³u¿ania nocy na pokrój roœlin i kszta³t liœci pachnot89
cetta szybkoœæ wzrostu Phytiacystis citrophthora, Phyki oleistej (Perilla ocimoides L.).
Otó¿ wymienione roœliny traktowano 6-10 d³ugimi tophthora terrestri, Phomopsis citri zmniejsza siê, gdy
nocami (16 godzin) w stadium od dwóch do piêciu wê- grzyby te hoduje siê w temperaturze powy¿ej optymalz³ów, i zauwa¿ono, ¿e nast¹pi³o zahamowanie wzrostu nej. Niektóre dane, jakie otrzyma³ Fawcett obrazuje tai roœlina przesz³a do reprodukcji (pierwsze sk¹pe kwit- bela na stonie nastêpnej.
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Tabela 2
Wp³yw temperatury na szybkoœæ wzrostu 3 ró¿nych grzybów.
Dni inkubacji

Phytiacystis citrophthora

Phytophthora terrestri

Phomopsis citri

23,5 °C

31,0 °C

30,0 °C

35,5 °C

27,5 °C

32,0 °C

1

5,4

6,3

5,5

4,8

4,6

0,9

2

10,0

5,5

1 3, 8

4, 2

8,0

0,3

3

10,2

3, 5

1 3, 3

2,6

8,0

0,2

4

10,5

1,5

1 3, 2

2,5

8,5

0

5

10,5

0,5

10,9

0

8,5

0

Dzienny wzrost œredniego promienia kolonii podany jest w mm. Zob. V. G. Lilly i H. L. Barnett, Fizjologia grzybów,
t³um. pod red. L Janota-Bassalika i J. Meduskiego, Warszawa 1959, s. 31.

Krótki przegl¹d ró¿nych koncepcji przyczynowoœci
w sensie filozoficznym i biologicznym wskazuje na to,
¿e zró¿nicowanie to jest uzale¿nione od teorii, na bazie
której by³o formu³owane, lub w jakim kontekœcie to pojêcie wystêpowa³o. Konteksty te s¹ (w przypadku biologii) opisami ró¿nych operacji poznawczych – w szczególnoœci procedury wyjaœniania, przewidywania i sprawdzania. Omawiane tu pojêcie mimo swej ró¿nej funkcji
poznawczej charakteryzuje siê g³ównie tym, ¿e odnosi
siê do stosunku nieodwracalnego, bezpoœredniego i ko-

niecznego (koniecznoœci¹ warunku), który wystêpuje
miêdzy dwoma cz³onami (zjawiskami - szeroko pojêtymi empiriologicznie), gdzie cz³on pierwszy nazywa siê
przyczyn¹ a drugi skutkiem. Natomiast w fenomenalizmie i w fenomenologii pojêcie zjawiska jest œciœle uzale¿nione od systemowej teorii filozoficznej, w ramach
której zosta³o sformu³owane. Kolejne analizy odnios¹ siê
do ujêcia przyczynowoœci w naukach biologicznych
w sposób szczegó³owy i w relacji do fenomenologii naukowej ks. K. K³ósaka.
q
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Msza na o³tarzu œwiata
I
OFIAROWANIE
Na stepach Azji Bez chleba, wina i o³tarza Ponad symbole siê wzniosê
A¿ po czysty majestat Rzeczywistoœci.
I na o³tarzu Ziemi ca³ej
- Ja, Twój kap³an W ofierze Ci z³o¿ê
Prace i trud Œwiata.
*
S³oñce tam blaskiem oœwietla
Najdalszy skraj pierwszego wschodu.
Jeszcze raz,
Antologia Modlitewnik filozofów jest w pewnej mierze kontynuacj¹ ksi¹¿ki Filozofia i modlitwa. Przez siêgniêcie do oryginalnych tekstów
pragnie bowiem ukazaæ ów niezwyk³y moment,
w którym filozof, mi³oœnik i poszukiwacz m¹droœci, klêka przed Najwy¿szym i kieruje do Niego
stówa pe³ne proœby, niekiedy uwielbienia, czasem
te¿ skargi i osobistego, tak bardzo cz³owieczego
zagubienia. Wybrane fragmenty z dzie³ filozofów,
od Justyna po Karola Wojty³ê, potwierdzaj¹ to dobitnie. W swej mnogoœci oddaj¹ one ow¹ niezmierzon¹ g³êbiê cz³owieka, który jest niezaspokojony w d¹¿eniu do poznania tego œwiata i którego
serce jest, jak to przed wiekami wyrazi³ œwiêty
Augustyn, ci¹gle niespokojne, póki nie spocznie
w Bogu.

Pod t¹ ruchom¹ zas³on¹ œwiate³
¯ywa twarz Ziemi siê budzi,
Dr¿y
I rozpoczyna swój ciê¿ki trud.
Tego nowego wysi³ku plon oczekiwany
– Bo¿e mój –
Na mej patenie po³o¿ê;
Mój kielich nape³niê
Sokiem wszystkich owoców,
Które dziœ bêd¹ wyciœniête.
*

Pierre Teilhard de Chardin
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