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1. Nota biograficzna 
 

Leszek Nowak urodzi  si  7 stycznia 1943 roku w Wi ckowicach  

w Ma opolsce. Studia prawnicze odby  na Uniwersytecie im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu. Zako czy  je prac  magistersk  napisan  u prof. 

Zygmunta Ziembi skiego [1965]. W drugiej po owie lat sze dziesi tych 

studiowa  równie  filozofi  na Uniwersytecie Warszawskim. Te studia 

zamkn  prac  magistersk  przygotowan  pod kierunkiem Janiny Kotar-

bi skiej [1966]. Uczestniczy  w seminariach prowadzonych przez Cze-

s awa Znamierowskiego, Zygmunta Ziembi skiego oraz Jerzego Giedy-

mina. W 1967 roku obroni  doktorat „Problemy znaczenia i obowi zywa-

nia normy prawnej a funkcje semiotyczne j zyka” na Wydziale Prawa 

UAM. Przedstawi  w nim koncepcj  racjonalnego prawodawcy, któr  

og osi  drukiem rok pó niej pod tytu em Próba metodologicznej charakte-

rystyki prawoznawstwa [Nowak, 1968a]. Ju  w tej pierwszej ksi ce 

ujawni  si  jego nieprzeci tny talent do niestandardowego ujmowania 

problemów metodologicznych i tworzenia oryginalnych systemów teore-

tycznych, pozwalaj cych je wyja ni . Po doktoracie rozszerzy  swoje 

zainteresowania o nauki humanistyczne i podj  blisk  wspó prac  z Je-

rzym Kmit , starszym od niego o 12 lat. Jej efektem by a wspólna ksi ka 

Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki [Nowak, Kmita 1968], 

która sta a si  wa nym wydarzeniem naukowym. W pracy habilitacyjnej 
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U podstaw Marksowskiej metodologii nauk [Nowak, 1971] przedstawi  

w asn  interpretacj  tez Karola Marksa na temat zasad budowy  

i struktury teorii naukowej. W 1971 roku otrzyma  docentur  w Instytucie 

Filozofii UAM, a w 1976 roku, w wieku 33 lat, tytu  profesorski. W 1990 

roku zosta  profesorem zwyczajnym, a w 1994 cz onkiem koresponden-

tem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1962–1980 nale a  do PZPR, a w 

okresie 1980–1994 do NSZZ „Solidarno ”. W 1977 roku rozpocz  sys-

tematyczne prace nad teori  spo ecze stwa realnego socjalizmu. Dzia al-

no  ta – rozwijana ca kowicie poza oficjalnymi instytucjami naukowymi 

– sta a si  jego naczelnym celem badawczym. Efektem tych prac by  ob-

szerny maszynopis przekazany w 1979 roku do instytucji niezale nych od 

ówczesnego pa stwa (m.in. do „Kultury” paryskiej i Towarzystwa Kur-

sów Naukowych). Od 1980 roku rozpocz  publikowanie swoich prac  

z teorii socjalizmu w obiegu niezale nym. W grudniu 1981 roku, stara-

niem Niezale nego Zrzeszenia Studentów przy Akademii Rolniczej  

w Poznaniu, ukaza  si  pierwszy tom wcze niejszego opracowania zatytu-

owany Wolno  i w adza. Przyczynek do nie-Marksowskiego materiali-

zmu historycznego [Nowak, 1981]. W 1983 w renomowanej serii „Theory 

and Decision Library” wydawnictwa Reidel opublikowane zosta o angiel-

skie t umaczenie („Property and Power. Towards a non-Marxian Histori-

cal Materialism”) obejmuj ce dwa z trzech tomów maszynopisu [Nowak, 

1983]. Pe na trzytomowa wersja w j zyku polskim ukaza a si  drukiem  

w 1991 roku (U podstaw teorii socjalizmu) [Nowak, 1991]. W 1980 roku 

aktywnie w czy  si  w ruch spo eczny zainicjowany powstaniem Solidar-

no ci. Zosta  doradc  NSZZ Solidarno  i uczestniczy  jako ekspert  

w I Zje dzie Delegatów. W okresie „karnawa u Solidarno ci” praktycznie 

ca y swój czas po wi ci  dzia alno ci edukacyjno-publicystycznej, któr  

prowadzi  na terenie ca ego kraju. W ówczesnych publikacjach i odczy-

tach skupia  si  przede wszystkim na obja nianiu, na czym polega opre-

syjno  realnego socjalizmu. Jego dzia alno  publiczna nie usz a uwadze 

w adz, które internowa y go w momencie wprowadzenia stanu wojennego. 

Po powrocie z internowania (grudzie  1982) nie zaprzesta  dzia alno ci 

opozycyjnej, co okupi  usuni ciem z uniwersytetu w 1985 roku. Pozba-

wiony pracy w kraju kontynuowa  dzia alno  naukow  za granic  (m.in. 
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w Niemczech, Holandii i Australii). W 1989 roku zosta  przywrócony na 

poprzednie stanowisko w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu. Visiting-professor szeregu uniwersytetów zachodnich, fellow 

Instytutów Bada  Zaawansowanych w Wassenaar i Berlinie. Za o yciel 

[1975] i redaktor naczelny mi dzynarodowej serii ksi kowej „Pozna  

Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities” (Amster-

dam: Rodopi; do 2012 roku ukaza o si  100 tomów tego wydawnictwa) 

oraz polskiej serii wydawniczej „Pozna skie Studia z Filozofii Nauki” 

(której nazwa od 1994 roku zosta a zmieniona na „Pozna skie Studia  

z Filozofii Humanistyki”).  

W swojej dzia alno ci naukowej Leszek Nowak pozostawa  pocz tko-

wo pod wp ywem idei logicznego pozytywizmu, a potem – po lekturach 

pism Karola Marksa – uzna , e bli sze s  mu koncepcje autora Kapita u. 

Owocem tych fascynacji by a idealizacyjna koncepcja nauki, nawi zuj ca 

do logicznego pozytywizmu w warstwie j zyka i rygoryzmu sformu o-

wa , oraz czerpi ca inspiracje z filozofii Marksa w obja nianiu istoty 

nauki, zasad jej uprawiania i mechanizmu jej rozwoju. Koncepcja ideali-

zacji by a pierwszym etapem w d ugofalowym planie rekonstrukcji ca ego 

systemu filozofii Karola Marksa. Jej publikacja w j zyku angielskim 

[Nowak, 1980] ugruntowa a jego pozycj  jako najoryginalniejszego pol-

skiego filozofa nauki. Kolejnymi etapami by y rekonstrukcje ontologii  

i dialektyki, a ostatnim mia a by  Marksowska teoria spo eczna. Pracuj c 

nad ni , doszed  do wniosku, e koncepcja Marksa zawiera fundamentalny 

b d i dlatego zaproponowa  uj cie w asne, które nazwa  nie-Marksowskim 

materializmem historycznym. W 1984 roku rozpocz  prace nad zupe nie 

now , w asn  koncepcj  filozoficzn , metafizyk  unitarn . Jej rozwijanie 

poch ania o go coraz bardziej i stopniowo sta o si  tre ci  jego ycia. Wy-

niki swoich bada  przedstawi  w podzielonym na trzy obszerne tomy dzie-

le Byt i my l (t. 1 – 1998, t. 2 – 2004, t. 3 – 2007) [Nowak, 1998, 2004, 

2007]. Jest równie  autorem ksi ki po wi conej interpretacji filozofii 

spo ecznej Witolda Gombrowicza [Nowak, 2000] oraz studiów nad meta-

fizyk  Boles awa Le miana.  

Jest autorem oko o 400 prac naukowych, w tym 21 ksi ek. Wypro-

mowa  13 doktorów, z których 4 otrzyma o tytu  profesora, a 1 z nich 
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(Jerzy Brzezi ski) jest cz onkiem Polskiej Akademii Nauk. By  nie tylko 

wybitnym naukowcem i (od 1979 roku) odwa nym opozycjonist , ale 

tak e wzorem prawo ci i pracowito ci dla uczniów i przyjació . Nie znosi  

mia kich celów i gotów by  po o y  na szali swoj  pozycj  naukow   

i pomy lno  w asn  w obronie swobody my lenia i wolno ci bada   

naukowych. Dokaza  tego zarówno wobec w adz przed 1989 rokiem, jak  

i w nie mniej trudnych dla niezale nej my li filozoficznej czasach postso-

cjalistycznych. Umar  20 pa dziernika 2009 roku po wieloletniej, ci kiej 

chorobie, z któr  zmaga  si  równie nieust pliwie jak wcze niej z naci-

skami politycznymi i ideologicznymi.  

 

 

2. Idealizacyjna teoria nauki 
 

Profesor Leszek Nowak jest autorem trzech oryginalnych koncepcji filo-

zoficznych: idealizacyjnej teorii nauki (filozofia nauki), nie-Marksowskiego 

materializmu historycznego (filozofia spo eczna) i negatywistycznej metafi-

zyki unitarnej (metafizyka). W dalszej cz ci tego szkicu skoncentrujemy 

si  na omówieniu jego dokona  w zakresie metodologii. O jego osi gni -

ciach w dwóch pozosta ych dziedzinach jedynie wspomnimy, zaznaczaj c 

ich miejsce w dorobku filozofii w Polsce w drugiej po owie XX wieku.  

Idealizacyjna teoria nauki (dalej u ywa  b dziemy skrótu ITN) to sys-

tem twierdze  opisuj cy struktur  praw i teorii naukowych, a tak e istot  

post powania badawczego w nauce. Koncepcja ta w usystematyzowanej 

postaci zosta a przedstawiona w ksi ce Zasady marksistowskiej filozofii 

nauki. Próba systematycznej rekonstrukcji [Nowak, 1974]. Jej uaktualnio-

ne uj cie przedstawi  Leszek Nowak w The Structure of Idealization. To-

wards a Systematic Interpretation of the Marxian Idea of Science [Nowak, 

1980]. Uczciwo  intelektualna, wymagaj ca wskazania ród a inspiracji, 

oraz podziw dla autora Kapita u sprawi y, e Leszek Nowak przedstawi  

opracowan  przez siebie koncepcj  idealizacji jako efekt interpretacji 

pism Karola Marksa. Cho  do sformu owania ITN u y  j zyka wspó cze-

snej metodologii nauk, a dla wielu podstawowych tez tej koncepcji trudno 

znale  jakiekolwiek wsparcie w pismach Marksa, to uwa a , e dokonuje 
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tylko interpretacji adaptacyjnej, to znaczy pokazuje, e dawne idee nabie-

raj  nowego blasku, je li wyrazi si  je j zykiem filozofii analitycznej  

i zastosuje do rozwa anych wspó cze nie problemów metodologicznych. 

Z perspektywy dzisiejszej filozofii nauki zwi zek ITN z filozofi  Marksa 

wydaje si  ma o istotny, dlatego te  konsekwentnie b dziemy traktowa  

Leszka Nowaka jako autora ITN, którym w naszym przekonaniu faktycz-

nie by . Wykazuje on, e teorie naukowe s  sekwencj  modeli idealizacyj-

nych. Teza ta stosuje si  zarówno do rozwini tych nauk przyrodniczych, 

jak i spo ecznych. Tak e s abiej rozwini te nauki, niemaj ce wyra nie 

uformowanej struktury modelowej, wykorzystuj  procedury idealizacyjne 

w wyja nianiu badanych w nich zjawisk. ITN pozwala na: rekonstrukcje 

struktur ró nych teorii naukowych i ustalenie zwi zków mi dzy teoriami 

naukowymi (zagadnienie relacji korespondencji mi dzy teoriami), dostar-

cza te  narz dzi do badania i odkrywania coraz to nowych aspektów wy-

tworów samej nauki. Syntetyczna wersja tej koncepcji przedstawiona zosta-

a w ksi ce Wst p do idealizacyjnej teorii nauki [Nowak, 1977].  

ITN wesz a na trwale do filozofii nauki, przynosz c jej autorowi mi -

dzynarodowe uznanie. Je li uzna , e zadaniem autora koncepcji filozo-

ficznej jest obja nienie kwestii, których nie dostrzegli lub nie obja nili 

nale ycie jego poprzednicy, to ITN ten warunek spe nia. Leszek Nowak 

pokazuje w niej, e podstawow  metod  formu owania twierdze  w roz-

wini tych naukach jest idealizacja, a efektem jej stosowania s  powi zane 

ze sob  zespo y twierdze  idealizacyjnych, które tworz  teori  naukow . 

Teoria taka jest systemem modeli, a zadaniem modelu podstawowego nie 

jest wierne odzwierciedlanie rzeczywisto ci, ale trafne jej deformowanie. 

Tak pojmowane tworzenie teorii naukowej bli sze jest szkicowaniu kary-

katury ni  rysowaniu realistycznego portretu. Karykatura, jak  jest prawo 

nauki, tym ró ni si  od tej stworzonej przez artyst , e do wykonania tej 

pierwszej u yto precyzyjnego narz dzia do deformowania, jakim jest 

metoda idealizacji. Rekonstruuj c struktury metodologiczne teorii realnej 

nauki, Leszek Nowak pokaza , e metoda idealizacji jest powszechnie 

stosowana w rozwini tych naukach przyrodniczych oraz w najbardziej 

zaawansowanych naukach spo ecznych, takich jak j zykoznawstwo i eko-

nomia. Trudno znale  w powojennych dziejach filozofii polskiej koncep-
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cj , która z sukcesem porównywalnym do tego, jaki sta  si  udzia em ITN, 

czy aby oryginalno  pomys u z rzetelno ci  i systematyczno ci  jego 

opracowania.  

 

 

2.1. Idealizacja jako metoda formu owania twierdze   

i konstruowania teorii naukowej  

 

Z tego, e w naukach przyrodniczych stosuje si  idealizacj  i e jest 

ona pot nym narz dziem w r kach badacza, zdawali sobie spraw  za-

równo sami naukowcy, jak i filozofowie. Ci pierwsi potrafili si  ni  po-

s ugiwa , nie widzieli wi c potrzeby, aby zajmowa  si  badaniem jej me-

todologicznej specyfiki. Ci drudzy natomiast koncentrowali si  zwykle na 

wzi tych z historii nauki rozmaitych przypadkach jej stosowania, co 

utrudnia o im dostrze enie wspólnych – niezale nych od konkretnej dys-

cypliny – cech tej metody, a tak e tego, jak donios  rol  odgrywa ona  

w rozwoju nauki. Zas ug  i zasadniczym osi gni ciem Leszka Nowaka 

by o opracowanie metodologiczne metody idealizacji, polegaj ce na od-

s oni ciu idealizacyjnej struktury prawa nauki oraz na ukazaniu teorio-

twórczej roli metody idealizacji. Kolejnym by o wykazanie, e idealizacja 

stosowana by a nie tylko w zaawansowanych, zmatematyzowanych na-

ukach przyrodniczych, ale tak e w naukach biologicznych oraz spo ecz-

nych. Pozwoli o to te  zrozumie , e pojawienie si  idealizacji w danej 

dyscyplinie jest oznak  osi gni cia przez ni  progu dojrza o ci.  

 

2.2. Rola idealizacji w badaniu naukowym  

 

W tradycyjnych koncepcjach metodologicznych twierdzenie b d ce 

kandydatem na prawo nauki mia o posta  okresu warunkowego, którego 

nast pnik zawiera  charakterystyk  prawid owo ci, a poprzednik – warun-

ki, przy jakich prawid owo  ta zachodzi
1
. Warunki zwi zane by y z dzie-

________________ 

1
 Przez ‘prawid owo ’ rozumiemy zale no  zachodz c  mi dzy obiektami z danej 

dziedziny (wielko ciami, przedmiotami, kompleksami przedmiotów itp.), natomiast przez 

‘prawo’ nauki j zykowe sformu owanie tej prawid owo ci.  
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dzin , w jakiej prawid owo  mia a obowi zywa , i zale a y od ustale  

empirycznych. Niekiedy warunki te „upraszczano”, gdy  uznawano, e 

wygodniej jest zaczyna  od przypadków prostych, ale i tak traktowano 

taki zabieg czysto instrumentalnie, przyjmuj c, e nie wyprowadza on 

poza to, co dost pne empirycznie i co pozwala odnie  prawid owo  

charakteryzowan  w nast pniku wprost do wiata fizycznego. Takie uj cie 

prawa nauki nie tylko nie pozwala o na uwzgl dnienie procedur idealizu-

j cych, ale uniemo liwia o tak e dostrze enie donios o ci metody ideali-

zacji w odkrywaniu prawid owo ci i uzasadnianiu twierdze  naukowych. 

Sytuacja by a zatem nast puj ca: zdawano sobie spraw  si , e w realnej 

nauce badacze stosuj  idealizacj , jednak najwa niejsze, dominuj ce kon-

cepcje metodologiczne (logiczny pozytywizm oraz falsyfikacjonizm) nie 

traktowa y jej jako donios ej procedury badawczej, lecz jako lokaln  oso-

bliwo , niewp ywaj c  w istotny sposób na posta  twierdze  czy teorii 

naukowych.  

Nowatorstwo propozycji Leszka Nowaka polega o na tym, e pokaza  

on, i  idealizacja jest powszechnie spotykana w rozwini tych naukach,  

a jej rozpowszechnienie bierze si  st d, i  jest podstawow  metod  two-

rzenia wiedzy teoretycznej w naukach empirycznych.  

 

 

2.3. Struktura prawa nauki i teorii idealizacyjnej  

 

W uj ciu Leszka Nowaka podstawowym celem dzia alno ci badaw-

czej, polegaj cej na wyja nianiu zjawisk z danej dziedziny, jest rozpozna-

nie prawid owo ci i przedstawienie jej w postaci prawa nauki. Aby tego 

dokona , badacz zmierza do ustalenia zale no ci mi dzy czynnikiem 

(wielko ci ), który go interesuje (czynnik okre lany), a czynnikami, które 

uznaje za g ówne (najistotniejsze) dla okre lanego. Wy uskanie spo ród 

czynników wp ywaj cych na okre lany tych, których oddzia ywanie jest 

najsilniejsze, wymaga rozwa enia przypadku, kiedy „wy czony” jest 

wp yw czynników nieb d cych g ównymi, czyli ubocznych. To wy cza-

nie wp ywu realizowane jest w a nie za pomoc  metody idealizacji. Ba-

dacz zak ada mianowicie, e dany czynnik, uznawany przez niego za 
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uboczny, nie wp ywa na czynnik okre lany, a uzyskuje to postuluj c, i  

czynnik uboczny przybiera nat enie minimalne
2
. Postulat stwierdzaj cy, 

i  dany czynnik nie wp ywa na okre lany, gdy  przybiera warto  zerow  

(ogólniej: minimaln ), nazywa Nowak za o eniem idealizuj cym, a twier-

dzenie zawieraj ce przynajmniej jedno za o enie idealizuj ce jest twierdze-

niem idealizacyjnym. Poniewa  czynników uznawanych przez badacza za 

uboczne jest zwykle wi cej ni  jeden, przeto badacz zmierza do idealizu-

j cego wy czenia tych, które zidentyfikowa  jako uboczne, i których 

wp yw zak óca dzia anie poszukiwanej przez niego prawid owo ci. W efek-

cie, formu uj c twierdzenie idealizacyjne, które proponuje jako kandydata 

na prawo nauki, uwzgl dnia w poprzedniku tego twierdzenia tyle za o e  

idealizuj cych, ile czynników ubocznych postanowi  „wy czy ”. atwo 

dostrzec, e twierdzenie zawieraj ce cho by jedno za o enie idealizuj ce 

nie jest nigdy spe nione w wiecie realnym, a przecie  prawa, których 

badacz poszukuje, maj  obowi zywa  w realnym, a nie w postulowanym, 

wyidealizowanym wiecie. Leszek Nowak rozwi za  ten problem, pokazu-

j c, e aby odnie  idealizacyjne prawo nauki do zjawisk z realnego wia-

ta, badacz modyfikuje je, znosz c kolejne za o enia idealizuj ce, czyli 

przywracaj c dzia anie czynników, które wcze niej idealizuj co pomija . 

Operacja przywracania wp ywu czynnika jest nazywana przez Nowaka 

konkretyzacj  i polega na wprowadzeniu poprawki do prawid owo ci 

opisanej w nast pniku prawa nauki. Po przeprowadzeniu kolejnych kon-

kretyzacji
3
 twierdzenie jest na tyle bliskie rzeczywisto ci, e mo e by  

poddane testom empirycznym. Zauwa my, e w tradycyjnie rozumianej 

metodologii mówi si  wprost o testowaniu praw nauki, natomiast wed ug 

idealizacyjnej teorii nauki prawa nauki s  testowane po rednio, poprzez 

swoje konkretyzacje. Takie post powanie badacza pokazuje nast puj cy 

uproszczony przyk ad:  

 
________________ 

2
 Przez nat enie minimalne rozumie si  tu najmniejsze mo liwe nat enie, co zwykle 

jest równoznaczne z nat eniem zerowym. Jest to warto , jakiej czynnik nie mo e przyj  

w realnym, fizycznym wiecie.  
3
 W bardziej zaawansowanych modelach idealizacyjnej teorii nauki rozwa a si  ró ne 

odmiany konkretyzacji, a tak e inne procedury przybli ania modeli do rzeczywisto ci, np. 

aproksymacj .  
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Przyjmijmy, i  badacz ustali , e rozwa any przez niego czynnik F 

zale y od czynników H1, H2 oraz H3. Przyjmijmy ponadto, i  ba-

dacz uzna , e H1 jest czynnikiem g ównym, natomiast H2 oraz H3 

to czynniki uboczne. Formu uje on zatem prawo nauki, które przy-

biera posta :  

(t1)  je eli  H2 (x) = 0 i H3 (x) = 0, to F (x) = g (H1 (x)). 

Zapis Hi (x) = 0 to za o enie idealizuj ce, natomiast F (x) = g (H1 

(x)) to zapis prawid owo ci, gdzie g jest funkcyjn  zale no ci  na-

t e  czynnika F od nat e  czynnika H1.  

Prawo (t1) okre la zale no  czynnika F od czynnika H1 w sytuacji, 

kiedy na czynnik F nie dzia aj  czynniki H2 oraz H3. Nie b d c 

wiernym odwzorowaniem zale no ci czynnika F od wszystkich 

wp ywaj cych na niego czynników (pomini ty zosta  wp yw H2 

oraz H3), twierdzenie (t1) uchwytuje jednak zale no  podstawow  

mi dzy F a czynnikiem dla niego g ównym. Tego rodzaju zale -

no  nazywa Leszek Nowak prawid owo ci  i przyjmuje, e twier-

dzenie zawieraj ce opis tak rozumianej prawid owo ci jest prawem 

nauki. Prawo nie jest wi c opisem rzeczywisto ci, lecz jej najbar-

dziej wyidealizowanym modelem. Aby model taki urealistyczni , 

nale y znie  za o enia idealizuj ce. W rozwa anym tu przyk a-

dzie, najpierw zniesione b dzie za o enie o niedzia aniu czynnika 

H2 (pierwsza konkretyzacja), a nast pnie za o enie o niedzia aniu 

czynnika H3 (druga konkretyzacja). Efektem pierwszej konkretyza-

cji jest zatem twierdzenie:  

(t2)  je eli  H2 (x)  0 i H3 (x) = 0, to F (x) = g’ (H1 (x), H2(x)). 

Zapis H2 (x)  0 wskazuje, e badacz odrzuci  za o enie idealizuj -

ce i uwzgl dnia wp yw czynnika H2 na F.  

(t2) jest ci gle twierdzeniem idealizacyjnym, gdy  zawiera jeszcze 

za o enie idealizuj ce (H3 (x) = 0). Dopiero zniesienie tego za o e-

nia sprawi, e otrzymamy twierdzenie (t3), które opisuje faktyczn  

zale no  F od wszystkich jego determinant.  

(t3)  je eli  H2 (x)  0 i H3 (x)  0, to F (x) = g’’ (H1 (x), H2(x), H3(x)). 
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Ci g twierdze  (w naszym przypadku (t1), (t2), (t3)), z których 

pierwsze jest prawem nauki, a nast pne s  jego kolejnymi konkre-

tyzacjami, nazywa Nowak teori  naukow .  

 

 

2.4. Badania nad rozwojem teorii naukowych  

 

Przedstawiona powy ej g ówna idea metody idealizacji, zastosowana 

do historyczno-metodologicznej analizy i rekonstrukcji rozwoju teorii 

naukowych, pokaza a, e obecnie w ró nych dziedzinach nauki procedura 

ta nie tylko jest powszechnie stosowana, ale tak e prowadzi do tworzenia 

rozga zionych teorii, które pozostaj  wzgl dem siebie w relacji kore-

spondencji.  

Metoda idealizacji zosta a tak e wykorzystana przez Leszka Nowaka 

(przy wspó udziale autorskim S awomira Magali) do zrekonstruowania 

zagadnienia dynamiki rozwoju nauk empirycznych. Opracowali oni mode-

lowe uj cie historii rozwoju nauki [Nowak, Magala, 1979], wyró niaj c 

cztery g ówne okresy jej rozwoju: (i) spekulatywny (przednaukowy), (ii) 

empiryczny (nauka niedojrza a), (iii) empiryczno-idealizacyjny oraz (iv) 

teoretyczno-idealizacyjny; dwa ostatnie okresy sk adaj  si  na etap nauki 

dojrza ej.  

W pierwszym okresie rozwoju nauki empirycznej wysuwane s  idee 

czysto spekulatywne, które nie poddaj  si  testom, gdy  nie da si  wy-

prowadzi  z nich konsekwencji dost pnych obserwacyjnie. Okres drugi to 

zbieranie danych i formu owanie na ich podstawie generalizacji empi-

rycznych. Uzyskane w ten sposób twierdzenia nie oddaj  istoty zjawisk  

w badanej dziedzinie, a wi c nie s  opisami prawid owo ci, lecz – co naj-

wy ej – jej przejawu. S  to tak zwane prawdy cz stkowe. Okres trzeci – 

ju  z zastosowaniem metody idealizacji – to czas trafnego rozpoznania 

istoty badanych zjawisk; na tym etapie nauka porz dkuje i wyja nia fakty 

z wykorzystaniem twierdze  ogólnych; odkryta zostaje bowiem prawi-

d owo , wedle której badane zjawiska zachodz . Okres czwarty to czas 

integrowania twierdze  w systemy teoretyczne (teorie), a wi c rozpozna-

wania wzajemnych powi za  pomi dzy badanymi prawid owo ciami.  
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Okresy te rozdzielaj  dwa zasadnicze progi: pierwszy to próg nauko-

wo ci, który oddziela stadium przednaukowe od nauki niedojrza ej. Po 

jego przekroczeniu pojawiaj  si  w nauce pewne prawdy cz stkowe, 

wsparte jedynie trafnymi empirycznie obserwacjami. Tak poj ta nauka 

rozwija si  zgodnie z zasad  kumulatywizmu. Drugi próg, dojrza o ci 

nauki, oddziela naiwn  czy te  niedojrza  nauk  empiryczn  od jej bar-

dziej zaawansowanej, teoretycznej, postaci. Na okres nauki dojrza ej sk a-

daj  si  dwa podokresy: empiryczno-idealizacyjny oraz teoretyczno- 

-idealizacyjny. W nauce dojrza ej obowi zuj  nowe regu y jej uprawiania: 

w podokresie pierwszym zasadnicz  procedur  badawcz  jest metoda 

idealizacji, a w drugim – metoda dedukcji, przy równoczesnym wykorzy-

stywaniu metody idealizacji.  

Wa n  cech  ITN jest i to, e ona sama zosta a zbudowana w sposób 

idealizacyjny, a kolejne modele, b d ce konkretyzacjami modelu podsta-

wowego, s  coraz wierniejszymi obrazami zjawisk realnej nauki. Idealiza-

cyjna struktura ITN pozwoli a Leszkowi Nowakowi, a tak e jego wspó -

pracownikom i uczniom, na naturalne rozwijanie i rozszerzanie tej kon-

cepcji. Efekty tych prac by y publikowane przede wszystkim w Pozna  

Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (w serii tej 

ukaza o si  13 tomów po wi conych problematyce idealizacji) oraz  

w Pozna skich Studiach z Filozofii Nauki. Obszerny przegl d najwa niej-

szych wyników uzyskanych w ITN przedstawiony zosta  w ksi ce Izabel-

li i Leszka Nowaków pt. The Richness of Idealization [Nowak, Nowak, 

2000].  

 

 

3. Pozosta e g ówne obszary refleksji badawczej  
Leszka Nowaka 

 

Struktura stworzonej przez Leszka Nowaka ITN ods ania zarazem cha-

rakterystyczny dla niego sposób uprawiania filozofii. Obecny on by   

w jego filozofii nauki, ale widoczny jest jeszcze wyra niej w jego filozofii 

spo ecznej, a tak e metafizyce. Uwa a  on, e zadaniem filozofa jest prze-

amywanie ogranicze  my lenia potocznego i skostnia ych form refleksji 
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filozoficznej, która czerpie zadowolenie z przytaczania cudzych idei,  

a przekonanie o ich donios o ci bierze z faktu, e pochodz  od uznanych 

autorytetów. On sam stara  si , aby jego propozycje by y niebanalne  

i wytr ca y odbiorc  z b ogiego poczucia, e rozumie prezentowan  kon-

cepcj , gdy  ju  wcze niej zetkn  si  z tworz cymi j  ideami u innych 

autorów.  

U róde  jego my lenia filozoficznego le a a przekora. Powiedzie  

wr cz mo na, e pomys y, które da y pocz tek jego najwa niejszym kon-

cepcjom, pojawia y si  jako odpowiedzi na pytanie: Dlaczego sprawy 

maj  przedstawia  si  tak, jak si  powszechnie s dzi? Kwestionuj c 

„obowi zuj ce” koncepcje, mody intelektualne, proponowa  w ich miejsce 

intuicje od owych mód jak najodleglejsze. Jego nast pny krok polega  na 

podejmowaniu wysi ku, aby oryginalne pomys y wyrazi  jasnym i precy-

zyjnym j zykiem, podobnym temu, jaki u ywany jest w filozofii anali-

tycznej. Nadawszy intuicjom wyrazist  form , przyst powa  Leszek No-

wak do ich systematycznego opracowywania. W tym celu tworzy  rozle-

g e systemy twierdze  i poj . Uwa a  bowiem, e warto  intuicji oceni  

mo na dopiero na podstawie tego, jak wiele oryginalnych twierdze  da si  

za ich pomoc  wygenerowa . Aby tego dokona , tworzy  obszerne syste-

my poj ciowe, w których osadza  doprecyzowane intuicje i z których 

wyprowadza  nowe twierdzenia.  

Strategia my lenia badawczego, jakiej dopracowa  si  Leszek Nowak 

w metodologicznych analizach i refleksji krytycznej nad nauk , znalaz a 

sw  naturaln  kontynuacj  w nie-Marksowskim materializmie historycz-

nym i metafizyce unitarnej. Ka d  z tych koncepcji rozbudowa  w system 

sk adaj cy si  z wielu modeli. Rozwija  go, poprawia  i uzupe nia .  

 

3.1. Filozofia spo eczna: nie-Marksowski materializm historyczny  

 

W obszarze filozofii spo ecznej Leszek Nowak stworzy  dwie odr bne 

koncepcje: (i) adaptacyjn  interpretacj  materializmu historycznego oraz 

(ii) nie-Marksowski materializm historyczny.  

Pierwsza z nich by a prób  pokazania, e w Marksowskiej filozofii 

spo ecznej kryj  si  niebanalne intuicje na temat natury zale no ci mi dzy 
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zjawiskami spo ecznymi, które daj  si  doprecyzowa  jako zale no ci 

adaptacyjne. Ich osobliwo ci  jest to, e s  one niesprowadzalne do zale -

no ci przyczynowych i e wyst puj  zarówno w dziedzinie zjawisk biolo-

gicznych, jak i spo ecznych. Uj cie to doprowadzi o do daleko posuni tej 

rewizji teorii struktury formacji spo ecznej. Wed ug Leszka Nowaka 

struktury spo eczne zale  od siebie na sposób adaptacyjny nie za  przy-

czynowy: nie zachodzi pomi dzy nimi relacja sprawstwa, lecz relacja 

upowszechniania si . Otó  o tym, jakie panuj  (upowszechniaj  si )  

w danej formacji spo ecznej stosunki produkcji, decyduj  si y wytwórcze, 

o tym, jaka wyst puje (upowszechnia si ) nadbudowa spo eczno- 

-polityczna – decyduje baza ekonomiczna, a o tym, jakie idee upowszech-

niaj  si  w wiadomo ci spo ecznej, decyduje byt spo eczny, czyli warun-

ki spo eczno-ekonomiczne, w jakich yje spo ecze stwo kszta towane 

historycznie w ramach danej formacji spo ecznej. Taka eksplikacja zale -

no ci adaptacyjnej pozwoli a na wyeksponowanie metodologicznych po-

dobie stw mi dzy adaptacyjn  teori  zjawisk spo ecznych a darwinowsk  

teori  rozwoju gatunków.  

W latach 1976–1979 Leszek Nowak stopniowo oddala  si  od adapta-

cyjnej interpretacji materializmu historycznego, gdy  uzna , e nie da si  

wykorzysta  jej do wyja nienia zasad funkcjonowania spo ecze stw real-

nego socjalizmu. Doprowadzi o go to do wniosku, i  w filozofii spo ecz-

nej Marksa tkwi fundamentalne ograniczenie, polegaj ce na wyja nianiu 

wszelkich zjawisk spo ecznych przez odwo anie si  do zale no ci czysto 

ekonomicznych. Jego zdaniem materialistyczna teoria spo eczna powinna 

uwzgl dnia  czynniki i zale no ci materialne trojakiego rodzaju: ekono-

micznego, politycznego oraz ideologicznego. Dopiero ustalenie prawi-

d owo ci charakterystycznych dla ka dej z tych trzech sfer w adztwa 

(ekonomicznego, politycznego oraz duchowego) i zbadanie zwi zków 

mi dzy nimi pozwoli na zrozumienie natury spo ecze stwa socjalistycz-

nego. Tego rodzaju podej cie sta o si  podstaw  dla jego w asnej teorii 

spo ecznej, któr  nazwa  nie-Marksowskim materializmem historycznym. 

Stworzy  w ten sposób ramy teoretyczne, w których usytuowa  m.in.  

(a) teori  socjalizmu, jako supraklasowego systemu trójpanowania,  

(b) nieewangeliczny model cz owieka oraz (c) idealizacyjn  teori  w adzy 
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politycznej. W pierwszej z nich pokaza , e oryginalny, Marksowski mate-

rializm historyczny nadaje si , co najwy ej, do opisu i wyja niania proce-

sów zachodz cych w spo ecze stwach klasowych, typowych dla tzw. 

epoki ekonomicznej; po drugie, e czynnik ekonomiczny jest tylko szcze-

gólnym przypadkiem czynnika materialnego. Krytyki te da y pocz tek 

koncepcji momentu materialnego, zgodnie z któr  teoria spo eczna jest 

teori  czynnika materialnego a nie – tylko ekonomicznego. Skrócona wer-

sja jego wyk adu nie-Marksowskiego materializmu historycznego ukaza a 

si  w grudniu 1981 roku pod tytu em Wolno  i w adza [Nowak, 1981].  

W pe nej za  postaci ta teoria spo eczna opublikowana zosta a w 1991 

roku w trzech tomach, w pracy U podstaw teorii socjalizmu [Nowak, 

1991a]. Na teori  t  sk adaj  si  m.in.: (1) koncepcja spo ecze stw supra-

klasowych, (2) teza o dominacji w dotychczasowych dziejach supraklaso-

wych systemów spo ecznych i o wyj tkowo ci klasowej, europejskiej 

(zachodniej) linii rozwoju spo ecznego [tom I]; (3) teza o konieczno ci 

pojawienia si  socjalizmu w Rosji, wymuszonego wyst puj cymi wcze-

niej procesami totalizacyjnymi [tom II]; (4) nieewangeliczny model 

cz owieka oraz (5) idealizacyjna teoria w adzy [tom III]. Leszek Nowak 

przyj , e ka da z podstawowych sfer aktywno ci spo ecznej (gospodar-

ka, polityka i produkcja duchowa) generuje odr bny podzia  na dwie pod-

stawowe klasy spo eczne, odpowiednio: w a ciciele-bezpo redni wytwór-

cy, w adcy-obywatele, kap ani-wierni. Spo ecze stwo klasowe to takie,  

w którym klasy panuj ce (w a ciciele, w adcy, kap ani) s  rozdzielone, 

spo ecze stwo supraklasowe to takie, w którym nast puje zlanie si  przy-

najmniej dwóch z trzech klas panuj cych. Zgodnie z t  propozycj  totali-

taryzm to system z tak zwan  podwójn  klas  w adców-w a cicieli, fa-

szyzm to system z podwójn  klas  w adców-kap anów, a socjalizm to 

system z potrójn  klas  w a cicieli-w adców-kap anów. Wed ug teorii 

Leszka Nowaka realny socjalizm jest najbardziej opresyjnym systemem 

spo ecznym, albowiem pe nia w adzy skoncentrowana jest w r kach trój-

panów, czyli cz onków klasy w a cicieli-w adców-kap anów. Swoj  teori  

spo eczn  uzupe ni  Leszek Nowak o nieewangeliczny model cz owieka. 

Pokazuje w nim, e model ewangeliczny oparty jest na zasadzie, zgodnie  

z któr  odp acamy podobnym za podobne, a wi c reagujemy yczliwo ci  
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na yczliwo  oraz wrogo ci  na wrogo . Jego zdaniem, ma ona ograni-

czony zakres zastosowania. Ten model cz owieka nie uwzgl dnia wielu 

faktycznych sytuacji, w których reagujemy wrogo ci  na yczliwo  

(bezwarunkowa yczliwo  ze strony innych sprawia, e cz owiek si  

zbiesza i odpowiada na ni  wrogo ci ) oraz yczliwo ci  na wyrz dzan  

nam krzywd  (je li wrogo  zdaje si  nie mie  granic, pojawia si  wów-

czas uwielbienie dla oprawcy). Ten ostatni przypadek wykorzystuj  w ad-

cy, którzy oczekuj  wdzi czno ci od poddanych za to, e nad nimi panuj . 

Uwzgl dnienie tych sytuacji wymaga – zdaniem Leszka Nowaka – zast -

pienia ewangelicznego modelu cz owieka modelem nieewangelicznym. 

Tak e i w swojej filozofii spo ecznej stosuje Leszek Nowak metod  ide-

alizacji i buduje kolejne modele struktury spo ecze stw klasowych i su-

praklasowych.  

 

3.2. Metafizyka: negatywistyczna metafizyka unitarna  

 

Ostatnim, niew tpliwie najambitniejszym i najg bszym przedsi wzi -

ciem filozoficznym Leszka Nowaka jest metafizyka unitarna. Jego pogl -

dy metafizyczne wyra nie ewoluowa y. Pocz tkowo by y to idee esencja-

lizmu, na których opar  ITN. Nast pnie opracowa  tak zwan  dialektyk  

kategorialn , która stanowi  mia a podstaw  dla teorii rozwoju nauki, ale 

tak e dla rozwoju dziedzin rzeczywisto ci w naukach tych opisywanych. 

Od po owy lat osiemdziesi tych metafizyka sta a si  podstawowym obsza-

rem jego zainteresowa  badawczych. Opracowa  i rozwija  w asn , wyso-

ce oryginaln  koncepcj  metafizyczn . Metafizyka unitarna jest prób  

unifikacji dwóch nieprzenikliwych wzgl dem siebie tradycji filozoficz-

nych: heglowskiej, w której odwaga, g bia i pasja w tworzeniu systemu 

prowadzi do wyników wymuszaj cych zrewidowanie zdroworozs dkowej 

wizji wiata, oraz fregowsko-wittgensteinowskiej, w której wolno stawia  

jedynie takie pytania, na jakie da si  udzieli  jasnej odpowiedzi. U jej 

podstaw le y idea, e do najogólniejszego poj cia rzeczywisto ci nale y 

wszystko, co daje si  pomy le . To, co uznajemy za rzeczywiste ze 

wzgl du na kryteria, jakie przyjmujemy, jest zaledwie jednym z wielu 

wierzcho ków ca ej rzeczywisto ci, która pozostaje w ukryciu, cho  to, co 
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ukryte, jest bardziej rzeczywiste ni  to, co uznajemy za jawnie obecne. 

Wyniki pracy nad metafizyk  unitarn  opublikowane zosta y w trzytomo-

wym dziele Byt i my l. W tomie I .  Nico  i  istnienie  [Nowak, 1998] 

sformu owane zosta y podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej 

(struktura bytowo ci, istotno  i istnienie, przyczynowo  i konieczno ). 

Tom II, Wieczno  i zmiana [Nowak, 2004], wprowadza do metafizyki 

unitarnej aspekty temporalne, natomiast tom III, zatytu owany Enigma  

i rzeczywisto ci [Nowak, 2007], dope nia „metafizyk  przedmiotow ”  

o szczegó owe analizy wybranych kategorii (absolut, enigma, ewolucja 

bytowo ci, poj cie cia a). Zdaniem autora pozwalaj  one na opis dynamiki 

bytowo ci oraz na hipotetyczny obraz rozwoju rzeczywisto ci sytuacyjnej, 

zmierzaj c do odnalezienia tzw. rzeczywisto ci aktualnej. Leszek Nowak 

podj  prac  nad kolejnym, IV tomem Bytu i my li, zaplanowanym jako 

wprowadzenie do podmiotowej metafizyki unitarnej. Pog biaj ca si  

choroba, zako czona mierci , sprawi a, e ten wa ny w tek metafizyki 

unitarnej pozosta  niedoko czony.  
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Leszek Nowak’s Philosophy of Science, Social Philosophy  

and Metaphysics 

 
ABSTRACT. The paper discusses Leszek Nowak’s main philosophical achievements 

with special emphasis on his idealizational theory of science (ITS). We begin by mak-

ing a biographical note and explaining why Leszek Nowak initially presented his own 

methodological ideas as an interpretation of the Marxist philosophy of science. Then 

we introduce the basic concepts of Nowak’s ITS: the idealizational law, the idealiza-

tional theory and the processes of idealization and concretization. Even this sketchy 

presentation of ITS shows that this highly original and systematically developed con-

ception of scientific knowledge applies to both the natural and the social sciences. The 

second part of the paper presents the main ideas of Nowak’s non-Marxist historical 

materialism and his last and the most ambitious work on metaphysics. 

KEY WORDS: method of idealization, idealizational law, theory of socialism, meta-

physical system 
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