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Od Redakcji
Problem determinizmu i indeterminizmu, który współcześnie, niewątpliwe pod
znacznym wpływem Jacques’a Monoda, chętniej sytuujemy w polu semantycznym przypadku i konieczności, jest problemem doskonale znanym ludzkiej refleksji już od starożytności. Nie odkrył go ani Monod, ani pragmatysta i filozof Richard Rorty, nie odkryła
go ponowoczesność, chociaż to w niej przygodność zwłaszcza zyskała wagę kategorii filoi historiozoficznej, z której pomocą najchętniej interpretuje się dostępny poznaniu świat
człowieka. Poznanie to, rozszerzone – z jednej strony – o prawa dziedziczności genetycznej i memetycznej (często postrzegane w kategoriach konieczności), z drugiej zaś – o
reguły społeczeństwa liberalnego, w którym wolność i autonomia jednostki roszczą sobie
pretensje do bycia prawem jedynym, wydaje się pozostawać współcześnie w stanie permanentnego epistemologicznego wrzenia. Spektakularnym obwieszczeniom „końca człowieka”, „końca historii”, „końca nauki”, „końca wielkich narracji”, przynajmniej na poziomie języka wykazującym wyraźną tendencję do finalistycznego ujmowania ludzkich
dziejów, towarzyszą niedeterministyczne, relatywistyczne wizje twórczego podmiotu,
wolnych wyborów i „przedsięwzięcia uczynienia życia lepszym”.1
Jednak zdarzenia czysto przypadkowe oraz zdarzenia wynikające z toczących się
gdzieś „obok” czy „pod spodem” koniecznych procesów, na które nie mamy wpływu, nie
są tylko właściwością ludzkiego życia. W różnych skalach czasu dotyczą właściwie całego
Wszechświata, zatem także ewolucji. Współczesna nauka o ewolucji uznaje zaś, że niezbywalną zasadą życia jest zachowawczość mechanizmu molekularnego, utrwalającego i
replikującego mutacje, czyli zdarzenia przypadkowe. Są one – jak twierdzi Monod – jedynym możliwym źródłem modyfikacji tekstu genetycznego, stanowiącego z kolei jedyną składnicę struktur dziedzicznych organizmu.2 Dziedziczenie genetyczne przebiega deterministycznie, mutacje są efektem przypadku….Konieczność zatem, czy jednak przypadek?
Chociaż mądrzejsi o dwa i pół tysiąca lat od Demokryta, nadal stoimy przed nierozstrzygniętym dylematem: indeterminizm czy zdeterminowanie?
Autorzy tego tomu, oczywiście, nie odpowiadają jednoznacznie na to pytanie.
Z tekstu na tekst rozwijają je tylko, uwypuklając każdorazowo różne aspekty uwikłań
świata w przypadkowe/konieczne procesy ewolucyjne, bo jak uczą nas wielcy filozofowie
(zarówno człowieka, jak przyrody) – warto stawiać pytania, nawet te najtrywnialniejsze.

1
R. Rorty: Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej. Przekład i
oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996, s.61.
2
J. Monod: Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej. Przekład J. Bukowski, Warszawa 1979, s. 74.
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Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się psychologią
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fantazja zwana miłością (2009). Członek chóru Musica Sacra i Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego.
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